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nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro das Relações Exteriores,
Embaixador Azeredo da Silveira, publicado no
Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro de
1976. Votação adiada por falta de quorum ..... 7372
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República ao Estado de Santa Catarina. Voiação adiada por falta de quorum ............. . 7372
- Projeto de Lei do Senado n. 0 92/75, do
Sr. Senador José Esteves, que dispõe sobre a
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transferência da sede da Superintendência da
Borracha para a cidade de Manaus. Votação
adiada por falta de quorum
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Embaixador Azeredo da Silveira, publlcado no
Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro. Votação adiada por falta de quorum . . . . . . . . . . . . . . 7386

- Projeto de Lei do Senado n.0 125176, do
Sr. Senador Oslres Teixeira, que autoriza os
Governos Estaduais a Implantar agências de
banco oficial ou Caixa Econômlca Estadual, nos
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- Projeto de Lei do Senado n. 0 8176, do
Sr. Senador Franco Montare, que assegura direitos dos empregados no caso de falência ou
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- Projeto de Lei do Senado n. 0 8/76, do Sr.
Senador Franco Montoro, que assegura direitos
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I. 2 - EXPEDIENTE
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determinem dependência . física ou psíquica, e
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1. 2. 2 - Pareceres
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- Projeto de Lei do Senado n.o 203/76 que
dispõe sobre a concessão do salário-famillâ aos
trabalhadores autônomos, pelo Sistema Geral
da Previdência Social
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altera a Lei n. 0 6.182, de 11 de dezembro de
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vencido, para o segundo turno regimental.) . . 7384
1. 2. 3 - Discurso do Expediente
SENADOR OTTO LEHMANN - Cinqüentenárlo da criação do Banco do Estado de São
Paulo- BANESPA.
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República ao Estado de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum . . . . . . . . . . . . . 7402
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dos empregados no caso de falência ou concordata da· empresa. Votação adiada por falta de
quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7402
- Projeto de Lei do Senado n. 0 92/75, do
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transferência da sede da Superintendência da
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adiada por falta de quorum .. . .. . .. . . . .. .. .. 7402
- Projeto de Le! do Senado n. o 125/76, do
Sr. Senador Os!res Teixeira, que autoriza os
Governos Estaduais a Implantar agências de
banco oficial ou Caixa Econômlca Estadual, nos
termos que especifica. (Apreciação prel!m!nar
da constltuc!onal!dade.) Votação adiada por
falta de quorum . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . . . .. . .. . .. 7402
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- Ata da 195.• Sessão, real!zada em 27 de
outubro de 1976 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. 7402
1 - ATA DA 205.& SESSAO, EM 9 DE
NOVEMBRO DE 1976 .. .. .. .. .. . .. . .. 7429
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Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Engenheiro Telmo Thompson Flores por ocasião da visita do Senhor Presidente
da Repúbl!ca ao Estado de Santa Catarina.
votação adiada por falta de quorum . . . . . . . . .
Projeto de Le! do Senado n.o 8/76, do Sr.
Senador Franco Montoro, que assegura direitos dos empregados no caso de falência ou
concordata da empresa. 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 para a cidade de Manaus. Votação adiada por falta de quorum . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .
Projeto de Lei do Senado n.0 125/76, do
Sr. Senador Oslres Teixeira, que autoriza os
Governos Estaduais · a Implantar agências de
banco oficial ou caixa econômlca estadual, nos
termos que especifica. (Apreciação preliminar
da constltuc!onalldade.J Votação adiada por
falta de quorum .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .
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1.4- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO ........................... 7436
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ATA DA 206.a SESSAO, EM lO DE
NOVEMBRO DE 1976 . .. .. .. . .. .. .. . . 7458

1. 2 ,..- EXPEDIENTE

1.1 - ABERTURA

1. 2.1 - Mensarem do Senhor Presidente
da República

1. 2 - EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente
da RepúbUca
Restituindo autógrafos de projeto de !e!
N. 0 180/76 Cn.0 341/76, na origem), referensancionado:
te ao Projeto de Le! do Senado n.0 252, de
1976-DF, que eleva em Cr$ 500.000.000,00 (quiN.O 181/76 (n.0 342/76, na origem), refenhentos milhões de cruzeiros) o l!mlte atribuido
rente ao Projeto de Le! da Câmara n.0 76, de
ao Governador do Distrito Federal para abertu1976 (n.0 2.181-B/76, na Casa de origem), que
ra de créditos suplementares. (Projeto que se
autoriza a União a renunciar a direitos credltótransformou na Lei n.0 6.372, de 8 de novemr!os em favor do Munlclplo de Urussanga, no
bro de 1976) .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . . . .. . 7430 Estado de Santa Catarina. <Projeto que se
transformou na Lei n. 0 6. 373, de 8 de novembro de 1976) ............................... .. 7458
1. 2. 2 - Dlseursos do Expediente
De agradecimento de comunicações:
SENADOR RUY SANTOS - Considerações
sobre o próximo pleito municipal a real!zar-se
N.o 182/76 (n.o 344/76, na origem), referenno dia 15 de novembro vindouro . . . . . . . . . . . . . 7430 tes aos Decretos Legislativos n.oo 69, 81 e 82, de
1976, e aos Decretos-Leis n.o• 1.376, de 12 de
'SENADOR LAZARO BARBOZA - Manifes·
dezembro
de 1974 e 1.477, de 26 de agosto de
tando seu ponto de vista com relação ao senti1976 ....................................... .. 7458
do plebiscitário dado pelo Senhor Presidente
da Repúbl!ca ao próximo pleito eleitoral . . . . . 7431
1.2.2 - Reque~nto
N.o
574/76, de autoria dos Srs. Senadores
1.3 - ORDEM DO DIA
Ruy Santos e Adalberto sena, solicitando que
não sejam realizadas sessões do Senado nos dias
Requerimento n.0 524/76, do Sr. Senador
11 e 12 do corrente, em virtude do periodo préVasconcelos Torres, sol!c!tando a transcrição,
eleitoral e de acordo com entendimento das LInos Anais do Senado Federal, do discurso proderanças. Aprovado ........................ · · · 7458
ferido pelo Ministro das Relações Exteriores
Embaixador Azeredo da Silveira, publ!cado no'
Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro de
1. 2 . 3 - ComuniciiA)ão da Presidência
1976. Votação adiada por falta de quorum . . . . 7436
Prazo para apresentação de requerimento
previsto no § 3. 0 do art. 66 da Constituição reRequerimento n. 0 531/76, do Sr. senador
Otalr Becker, solicitando a transcrição, nos
ferente a subanexos orçamentários . . . . . . . . . . . 7458
Restituindo autógrafos de projeto de lei
sancionado:
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Senador Franco Montoro, que assegura direitos
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Projeto de Lei do Senado n.0 91/75, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da Consolidação das Leis
do Trabalho. Votação adiada por falta de quorum ..........................................
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 para a cidade de Manaus. Votação adiada
por falta de quorum .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..
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SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Homenagens prestadas ao Senhor Presidente da
República, por ocasião do contrato firmado pelo
}'residente· da PETROBRAS, para o Inicio das
obras de Instalação da Fábrica de Fertilizantes
N!trogenados de Amônla e Uréla em Sergipe .. 7518
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SENADOR LUIZ VIANA - Tricentenário
da elevação do Bispado da Bahla à categoria da
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constitucionalidade). Votação adiada por falta
de quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7458
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Requerimento n,o 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 Silveira, publicado no
Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro de 1976.
Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7539
Requerimento n.o 531/76, do Sr. Senador
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1.1 - ABERTURA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7534
1. 2 - EXPEDIENTE
1. 2.1 - Mensarem do Senhor Presidente
da RepúbUca
- De agradecimento de comunicação:
N.0 183/76 Cn.0 346/76, na origem), referente à 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 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 7534
1.2.2 - Requerimentos
N. 576/76, do Sr. Senador Accloly Filho, solicitando tenham tramitação em conjunto os
Projetos de Lei do Senado n.<>a 193/75 e 283/76
e o Projeto de Lei da Câmara n.0 2/76 . . . . . . . . 7534
N.0 577/76, do Sr. Senador Otto Lehmann,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferido pelo Professor
Doutor Pedro Kassab, Presidente da Associação
Médica Brasileira, quando de sua posse também
na Presidência da Associação Médica Mundial
durante a XXX Assembléia Médica, realizada
em São Paulo .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 7534
0

Projeto de Lei do Senado n.o 8/76, do Sr.
Senador Franco Montoro, que assegura direitos
dos empregados no caso de falência ou concordata da empresa. Rejeitado. Ao Arquivo . . . . .
Projeto de Lei do Senado n.0 91/75, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da Consolidação das Leis
do Trabalho. Rejeitado. Ao Arquivo . . . . . . . . . .
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 para a cidade de Manaus. Rejeitado. Ao
Arquivo .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .
Projeto de Lei do Senado n.0 125/76, do Sr.
Senador Oslres Teixeira, que autoriza os Governos Estaduais a Implantar agências de banco
oflclal ou Caixa Econômlca Estadual, nos termos que especifica. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo . . .
Projeto de Lei do Senado n.0 135/76, do Sr.
Senador Franco Montoro, que estende aos trabalhadores rurais o abano previsto para os trabalhadores urbanos, a ser pago pelo FUNRURAL dentro de suas dlsponlbüldades financeiras. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridlcldade.) Rejeitado. Ao Arquivo
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DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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1.2.3 - Dlacunoa do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Presença do Ministro da Agrlcul tura no Estado de
Sergipe e os eventos verificados no decorrer da
visita de S. Ex.• àquele Estado .. .. .. .. .. .. .. .. 7534
SENADOR AUGUSTO FRANCO - Contrato firmado pelo Presidente da PETROBRAS,
dando Inicio à Implantação das unidades de
amônla e uréla no Estado de Sergipe . . . . . . . . . 7537
SENADOR ITALtVIO COELHO - Falecimento do jornalista Roberto Jacques Brunlnl . . 7538
1.3- ORDEM DO DIA
Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n,o 26/68 Cn.o 1.867-B/68,
naquela Casal, que dâ nov.a redação ao 1 1.o
do art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho. Votação adiada para a sessão do dia 10 de
março de 1977, nos termos do Requerimento
n,o 578/76 .......... , .... , ................ , . . . 7538
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1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente
da República
- Submetendo ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
N.o 184/76 Cn.o 351/76, na origem>, relativa
à escolha do Sr. Raymundo Nonnato Loyola de
castro Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Coréla 7551
1. 2. 2 - Pareceres
- Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Decreto Legislativo n.0 40/76
(n.O 74-B/76, na ·Câmara dos Deputados), que

xii
Pág.
aprova o texto do novo Acordo de Comércio e
Pagamentos entre a República Federativa do
Brasil e a República Socialista da Romênla,
assinado em Brasllla, em 5 de junho de 1975 .. 7551

Projeto de Decreto Le~slatlvo n. 0 41/76
(n.0 75-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Convênio sobre Transportes
Maritlmos, assinado entre a República Federatlva do Brasil e a República Democrática Alemã, em Brasllla, em 23 de julho de 1976 ...... 7553
Projeto de Decreto Legislativo n.0 42/76
(n.o 76-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Transporte e
Navegação Maritlma, assinado entre a Repúbllca Federativa do Brasil e a República Argelina
Democrática, em Brasllla, em 13 de abril de
1976
7554
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Mensagem n.0 164/76 (n.o 301/76, na orlgem), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda,
para que seja autorizada a Prefeitura Munlclpai de São Miguel Arcanjo (SPl a elevar em
Cr$ 1. 000. 000,00 (um milhão de cruzeiros) o
montante de sua divida consolidada
7554
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Projeto de Lei do Senado n.0 47/73, do Sr.
Senador Franco Monto:ro, que dispõe sobre o
salário minlmo profissional do Contador e do
Técnico em Contabilidade. Dlseuasão adiada
para a sessão do dia 10 de março de 1977, nos
termos do Requerimento n.0 581/76, ·após usar
da palavra o Sr. Senador Franco Montoro ..... 7562
Projeto de Lei do Senado n.0 254/75, do Sr.
Senador Benjamim Farah, que estabelece a
uniformidade dos periodos de férias escolares
em todo o Pais. <Apreciação preliminar da
constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo ... 7563

Requerimentos

Requerimento n.o 580/76, !Ido no Expediente. Aprovado, após parecer da Comissão de Relações Exteriores .................
7563
oo . . . . . . . . . .

N.0 580!76, do Sr. Senador Augusto Franco,

solicitando licença do Senado para Integrar, como Observador Parlamentar, a Delegação Braallelra à Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . 7556
1.2.5- Discursos do Expediente

SENADOR DANTON JOBIM - Aspectos e
significado das eleições de 15 de novembro . . . . 7556
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE Apelo em favor do aproveitamento de funcionárias aprovadas em concurso para Assistente Social do INPS no Estado do Maranhão . . . . . . . . . 7558
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Contestando artigo publicado na edição de hoje, do
jomal O Globo, Intitulado "Senadores Derrotados" ...................
7558
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1.4- MA'mRIA APRECIADA APOS A ORDEM DO DIA

..

N.0 579/76, de autoria dos Srs. Senadores
Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos
discursos proferidos no último dia 5 de novembro, pelos Excelentisslmos Senhores Presidente
Emesto Gelsel e General-de-Exército Dom
Francisco Morais Bermudez Cerrutl, Presidente
da República do Peru .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7556

1.3 -

Projeto de Lei da Câmara n.o 89/76 (n.0
2.214-B/76, na Casa de origem), de Iniciativa
do Senhor Presidente da República, que autorlza a doação à Universidade Federal da Bahla,
do Imóvel que menciona, situado na cidade de
S,!llvador, Estado da Bahla. Aprovado. A sançao ........................................... 7561

Comunicação

- Do Sr. Senador Benjamim Farah, que se
ausentará do Pais ....
7555
1. 2. 4 -
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Requerimento n.0 535/76, do Sr. Senador
Henrique de La Rocque, ·solicitando a transcrlção, nos Anais do Senado Federal, dos dlscursos proferidos pelo Almirante Adalberto Nunes e pelo Dr. Edmundo Monteiro, por ocasião
do encerramento do X Congresso Brasileiro de
Radiodifusão. Aprovado ....................... 7560
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1.5 -

COMUNICAÇAO DA PRESID11:NCIA

Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa . . . 7563
1.6- DISCURSOS APOS A ORDEM DO
DIA
SENADOR FRA,NCO MONTORO, como Lider - Apelo à Maioria, tendo em vista a rej elção do Prol eto de Lei do Senado n.0 8/76, que
assegura direitos dos empregados no caso de falência ou concordata da empresa . . . . . . . . . . . . . . 7583
SENADOR RUY SANTOS, como Lider considerações sobre o discurso do orador que o
antecedeu na tribuna . .-..................... .
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Contribuição que poderá ser dada à cultura artistlca nacional, com a Inclusão do Estado de Sergipe no Programa Especial de Bolsa, Trabalho e Arte, lnstltuido pelo Ministério da Educa7564
ção e Cultura ..
00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ORDEM DO DIA

1 7 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA ,SESSAO. ENCERRA'
7564
MENTO ..
00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Requerimento n.0 533/76, do Sr, Senador
Jarbas Passarinho, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, da entrevista do
ex-Ministro Mário Andreazza, publicada no JorIIIAl do Brasil, edição de 7 de outubro de 1976.
Aprovado ........
7559
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ATA DA 210." SESSAO, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1976 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7566

2.1 - ABERTURA ...................... · 7565
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Pár.

sem ónus a Lei n.o 6. 279, de 9 de dezembro de
1975, que estima a Receita e fixa a Despesa da
União para o exerciclo financeiro de 1976 . . . . 7574

2. 2 - EXPEDIENTE
2.2.1 - Comunicação da Presidência
Recebimento das Mensagens n.oa 185 e 186,
de 1976 (n.<>o 353 e 354/76, na origem), pelas
quais o Senhor Pre~ldente da República submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para que os Governos ·dos Estados do Rio Grande do Sul e do Esptnto Santo sejam autorizados a elevar, temporariamente,
os parâmetros fixados pelo art. 2.o da Resolução
n.0 62/75, alterada pela Resolução n.o 93/76, do
Senado, e possam realizar operações de crédito
para os fins que especificam
7565
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Das IJderanças da A,RENA e do MDB na
Câmara dos Deputados, de substituições de
membros em Comissões Mistas do Congresso
Nacional ........
7565
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Projeto de Lei da Câmara n.0 24/76 <n.
206-B/75, na Casa de origem), que revoga dispositivos da Lei n.o 5 .108, de 21 de setembro
de 1966 (Código Nacional de Trânsito> . . . . . . . 7576

00. 00..

2.2.2 - Oficloe
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Projeto de Lei da Câmara n,o 90/76 (n.o
2. 999-B/76, na Casa de origem), que autoriza
o Poder Executivo a abrir à Justiça Federal de
1.• Instância o crédl to especial de .......... .
Cr$ 1. 200.000,00 para o fim que especifica
'1575
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2.2.3- Comunicações da IJderança da
ARENA DO Senado Federal
De substituições de membro,s em Comissão
:M!sta do Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7565

1.2.3- Comunicações da IJderança da
ARENA no Senado Federal
De substituições de membros em comissão
Mista do Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7577
1.2.4- Requerimento
N.o 582/76, do Sr. Senador N:cloly Filho, solicitando tenham tramitação em conjunto os
Projetes de Lei do Senado n.<>o 138 e 284, de 1976 7578
1.2.5 - Discursos do Expediente

2.1.4- Comunicação

SENADOR FRANCO MONTORO - Dellbe. rações adotadas pela Comissão Mista do ConDo Sr. Senador Augusto Franco, que se ausentará do Pais
7566 gresso Nacional Incumbida do estudo e parecer0
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n.
29/76, que dispõe sobre a reforma do Poder Ju2.3- ORDEM DO DIA
diciário .....
7578
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem n.0 175176 (n.o 329/76,
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Dena origem); pela qual o Senhor Presidente da
creto assinado pelo Presidente Gelsel, em 11 de
República submete ao Senado a escolha do Genovembro último, concedendo à Petróleo Braneral-de-Exército Reynaldo Mello de Almeida,
sl!elro S.A. - PETROBRAS, o direito de lavrar
para exercer o cargo de Ministro do Superior
sllvlnlta, carnallta, sal-gema e taquldrlta em
Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposenmunlciplos do Estado de Sergipe . . . . . . . . . . . . . . 7578
tadoria. do Mlnlstro General-de-Exército Jurandyr de Bizarria Mamede. Apreciação em ses1.3 - ORDEM DO DIA
são seereta ....
7566
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,1 - ATA DA 211.a SESSAO, EM 19 DE NOVEMBRO DE 1976 .
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1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

A~

do Ministro da Fa1enda

N. 540/76, encaminhando Informações
prestadas pelo Banco Central do Brasil sobre a
Mensagem n.0 240/75, relativa à elevação temporária dos !Imites da divida consolidada Interna da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(RS), para contratação de operação de crédito de Cr$ 25. DOO. 000,00, junto à Caixa Econó7574
mica Federal .
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Requerimento n.o 537/76, dos Srs. Benaderes
Lourlval Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos
discursos proferidos pelo Senhor Presidente da
República, General Ernesto Gelsel, em Bento
Gonçalves e Veranópolls, no dia 8 de outubro·
de 1976. Aprovado
7579
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- Pareceres

- Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Lei da Câmara n,o 86/76 (n.o
2. 048-D/76, na Casa de origem), que retiflca

oo oo oo oo oo oo oo oo . . . oo

Requerimento n.o 546/76, do Sr. Senador
Otair Becker, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, da nota publicada no
jornal Correio BrasWe~~~~e, sob o titulo "Uma
ovelha Tresmalhada", de autoria do jornalista
Edison Lobão. Aprovado
7580
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2.4- DEBIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO ......
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Projeto de Lei da Câmara n.0 87/'15 (n.
51-B/'15, na casa de origem), que dispõe sobre
o registro de empresas nas e!,ltldades fls~allz!!:doras do exerciclo de proflssoes. Dlscussao encerrada, voltando às comissões competentes em
virtude de recebimento de emenda em plenário 7581
Projeto de Lei do Senado n.0 175/'16-DF, de
Iniciativa do Senhor Presidente da República,
que dispõe sobre os servidores públicos civis da
administração dlreta do Distrito Federal e de
suas autarquias, segundo a natureza juridlca do
vinculo empregaticlo, e dá outras providências. Aprovado. A comissão de Redação . . . . . . . . 7581
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Projeto de Lei do Senado n. 30/75, do Senador Itamar Franco, que altera a Lei n.0
6 .179, de 11 éle dezembro de 1974, que Institui
amparo prevldenclárlo para maiores de setenta
anos de Idade e para Inválidos, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n.0 153/75.) Discussão
adiada para a sessão do dia 14 de março de 1977,
nos termos dd Requerimento n.o 583/76 . . . . . . . . 7581
0

Projeto d~ Lei do Senado n.0 153/75, do Sr.
Senador .Orestes Quércla, que acrescenta parágrafo ao art. 1.• da Lei n.o 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que Institui amparo prevldenclárlo para maiores de setenta anos de Idade e
para Inválidos, e dá outras providências. <Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do
Senado n.0 30, de 1975.) Discussão adiada para
a sessão do dia 14 de março de 1977, nos termos
do Requerimento n.o 583/76 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7581
1.4 - MA'mRIA APRECIADA APóS A ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Lei do Senado
n.0 175, de 1976-DF, constante do quarto Item
da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n.0 584/76. A sanção . . . . . . . . . . . . . . 7582
1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO ........................... 7583
1 - ATA DA 212.a SESSAO, EM 22 DE
NOVEMBRO DE 1976 .. .. .. .. .. .. .. .. 7593
1.1 -

ABERTURA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7593

Pár.
normas de procedlmen to em reclamações e
recursos Interpostos pelo trabalhador rural, nos
casos de aposentadoria e pensão . . . . . . . . . . . . . . 7596
Projeto de Lei da Câmara n.O 71/76 Cn.O
1.315-C/75, na Casa de origem), que Introduz
acréscimos e modificações na Lei dos Registres
i'úbllcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . '1597
Projeto de Lei do Senado n.O 219/76, que regula o reajuste de aluguéis de Imóveis urbanos,
e dá outras providências. CRedação do vencido,
para o segundo turno regimental.) . . . . . . . . . . . . 7597
1.2.3 -

Requerimentos

N.0 585/76, de autoria dos Srs. Senadores
Lourlval Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Excelentisslmo Senhor
Presidente da República, General Ernesto Gelsei, no último dia 19, quando da visita feita pelos
membros da Junta Interamerlcana de Defesa,
em agradecimento à saudação que lhe dirigiu o
Tenente-General Gordon Summer Jr., Presidente daquele órgão . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 7598
N.O 586/76, de autoria dos Srs. Senadores
Lourlval Baptista e Ruy Santos, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, das
Ordens do Dia dos Ministros Almlrante-de-Esquaara Geraldo Azevedo Hennlng, da Marinha,
e General Sylvlo Frota, do Exército, referentes
às comemorações do "Dia da Bandeira" . . . . . . 7598
N.O 587/76, de autoria do Sr. Senador Mauro
Benevldes, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do editorial do jornal Tribuna do Ceará, de 18 de outubro último, sob o
titulo "Centro de Defesa do Nordeste" . . . . . . . . 7598

1. 2 - EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da. República.
N.O 399-SUPAR/76, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social em resposta ao Requerimento n.O 593/76, do Sr. Senador Franco
Montoro, concernente ao Projeto de Lei do
Senado n.O 12/76, que eleva o valor de beneficies
mlnlmos a cargo do INPS, dando'nova redação
ao O 5.0 do art. 3.0 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho
de 1973 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . 7593
1.2.2- Pareceres
- Referentes às seguln tes matérlas:
Projeto de Lei do Senado n.O 111/75, que Introduz modificações na Legislação da Previdência Social . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 7593
Projeto de Lei do senado n.O 11/75, que dá
nova redação ao caput do art. 2.0 da Lei n.O
5.107, de 13 de setembro de 1966 . . . . . . . . . . . . . . 7594
Projeto de Lei do Senado n.O 242/76, que
dispõe sobre a Isenção de correção monetária
em financiamentos Imobiliários, sob regime de
"mutirão" e ou de população de baixa renda, e
dá outras providências . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 7596
Projeto de Lei da Câmara n.O 59/76 Cn.O
787-B/75, na Casa de origem), que dispõe sobre

1. 2. 4 - Discurso do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - IV
Reunião do Forum Pan-amerlcano para o Estudo da Adolescência, a realizar-se de 26 a 30
de Janetro próximo, na cidade de Salvador BA .......................................... 7.598
1.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n.O 549/76, do Sr. Senador

~auro Benevldes, solicitando a transcrição, nos

j\nals do Senado Federal, da Nota Oficial com
que entidades médicas saúdam o transcurso do
"Dia Nacional do Médico". Aprovado . . . . . . . . . . 7599
Requerimento n.o 552/76, do Sr. Senador
Otalr Becker, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Ministro de Estado do Trabalho, Arnaldo
Prleto, em Belo Horizonte, no dia 10 de outubro
de 1976. Aprovado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7600
Projeto de Resolução n.O 101/76, de Iniciativa do Senhor Presidente da República, que
estabelece aliquotas máximas no Imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias.
Aprovado. A comissão de Redação . . . . . . . . . . . 7600
Projeto de Lei do Senado n.O 211/76, do Sr.
Senador Vasconcelos Torres, que altera o Decreto-Lei n.O 1. 341, de 22 de agosto de 1974.
!Apreciação preliminar da constitucionalidade.)
Rejeitado. M Arquivo . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 7601
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eleições de 15 de novembro. Criticas formuladas à "Lei Falcão" . .. .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . 7611
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Projeto de Lei do Senado n.0 288176, de autoria do Sr. Senador Otair Becker, que reabre o
prazo de que trata o art. 11 da Lei n.0 6 .332,
de 18 de maio de 1976, e dá outras providências .......................................... 7624

-De agradecimento de comunicação:
N.o 187/76 (n.o 355/76, na origem), referente
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Ofício do Primeiro-Secretário da
Câmara. dos Deputados

N.o 460/76, comunicando a aprovação das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 72, de 1976 (n.0 2.600-D/76, na Casa de
origem), que dispõe sobre o mercado de valores
mob!l!ários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. (Projeto enviado à sanção em 18 de
novembro de 1976.) . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 7610
1. 2. 3 -

Comunicação da Presidência.

Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa . . . . 7610
1.2.4- Comunicação da Liderança da
ARENA no Senado Federa.!
De substituição de membro em Comissão
Mista do Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . 7611

1. 2. 5 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n. 0 287/76, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera
dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7611
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Departamentos Nacional e Estaduais de Trânsito e determina outras providências . , . . . . . 7861
- Projeto de Lei do Senado n.0 73/76, que
estabelece prioridade na concessão de prestações aos cegos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 7862
- Projeto de Lei do Senado n.o 92/76, que
introduz modificações no art. 472 da Consoli·
dação das Leis do Trabalho .. .. .. .. .. .. .. .. . 7863
- Projeto de Lei do Senado n.o 120/76, que
dá nova redação ao § 1.0 do art. 477 da Consoli·
dação das Leis do Trabalho .. .. .. .. . .. .. .. .. 7864
-Projeto de Lei do Senado n.0 143/76, que
Institui adicional por tempo de serviço aos trabalhadores regidos pelo Decreto-Lei n.0 5.452,
de 1.0 de maio de 1943 (Consolidação das Leis
do Trabalho) . .. .. . . .. . . . . • . .. . . . . . .. . . .. . . . . 7865
- Projeto de Lei da Câmara n.o 38/76 Cn.o
661-C/75, na origem), que dispõe sobre o cancelamento de registro de protesto de títulos . . . 7867
- Projeto de Lei do Senado n.0 82/75, que
determina. que metade do montante das subvenções ordinárias recebidas pelos estabelecimentos de ensino deverá ser obrigatoriamente restituída sob a forma de bolsas de estudo . . . . . 7869
1.2.3- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária do
Senado Federal a realizar-se hoje, às 18 horas e
30 minutos, com Ordem do Dia que designa
7871
1. 2. 4 - Requerimentos
N.o 608/76, de urgência, para o Projeto de
Lei do Senado n.0 307/76, que altera a Lei n.0
4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) .... , .................................. , . . 7871
N.0 609/76, de autoria dos Srs. Senadores
R.uy Santos e Lourlval Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Presidente Magalhães
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Pinto por ocasião da entrega do titulo "Homem
de Visão de 1976", no Hotel Glória, no Rio de

Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7871
1.2.5 -

Leitura de projetos

.;.... Projeto de Lei do Senado n.0 308/76, de
autoria do Sr. Senador Otalr Becker, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 25 da Lei
Orgânica da Previdência Social . . . . . . . . . . . . . . 7871
- Projeto de Lei do Senado n.0 309/76, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dá
nova redação aos §§ 1.0 e 2.0 do art. 535 da
Consolidação das Leis do Trabalho . . . . . . . . . . 7871
1. 2. 6 -

Discursos do Expediente

SENADOR RUY CARNEmo -Lançamento
da a.a edição, ampliada, do livro "Meu Pai Bernardo Sayão", de autoria. da Sra. Léa Sayão . . 7872
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Concessão, pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, do titulo de "Cidadão Honorãrio",
ao Dr. Camilo Calazans de Magalhães, Presidente do Instituto Brasileiro do Café . . . . . . . . . . . 7872
SENADOR RUY SANTOS - Centenárto de
nascimento de Afrânio Peixoto . . . . . . . . . . . . . . . 7875
SENADOR NELSON CARNEmO - Posição do
Brasil com relação aos dados divulgados pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento BIRD - referentes aos recursos alocados pelos
palses ao setor educacional. Considerações sobre a tlvldades ilegais que teriam sido desenvolvidas por policiais contratados pelo Governo do
Estado de Mato Grosso com a finalidade de Investigarem ameaças que estariam sendo feitas a
autorldades daquele Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 7876
SENADOR ITAL!VIO COELHO- Esclarecimentos sobre o episódio policial verificado no
Estado de Mato Grosso focalizado pelo seu antecessor na tribuna . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . .. 7879
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n.O 111/76, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santo André
CSP) a elevar em Cr$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de cruzeiros) o montante de sua divida
consolidada. A.provada. A Comissão de Redação 7882
- Requerimento n.O 575/76, dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da Ordem do Dia do Ministro da. Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo Azevedo Hennlng,
alusiva ao 87.0 aniversário da Proclamação da
República. Aprovado . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . . 7882
- Requerimento n.O 577/76, do Sr. Senador
otto Lehmann, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Professor Doutor Pedro Kassa.b, por ocasião
de sua posse na Presidência da Associação Mé·
dica Mundial. A.provado . .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. . 7882
- Requerimento n.O 582/76, do Sr. Senador
Acclo!y Filho, solicitando tenham tramitação
em conjunto os Projetas de Lei do Senado n.eo
138/76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que modifica dispositivo dos Decretos-Leis n.0 • 7.661,
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de 21 de junho de 1945, e 75, de 21 de novembro
de 1966, e 284/76, do mesmo autor, que modifica
o § 2.0 do art. 1.0 do Decreto-Lei n.o 75, de 21 de
novembro de 1966, Aprovado ................. 7884

- Projeto de Lei da Câmara n.o 93/76 (n.o
2. 553-B/76, na Casa de origem), que fixa as Referênclas de salário dos empregos do Grupo Processamento de Dados e dá outras providênclas ........... , .......................... 7896

- Projeto de Lei do Senado n.O 1/76, do Sr.
Senador Franco Montoro, que dispõe sobre amparo ao trabalhador desempregado, garantindolhe o direito ao auxilio-doença e à aposentadoria por Invalidez. (Apreciação preliminar da
constitucionalidade). Rejeitado, após usarem da
palavra no encc.mlnhamento de sua votação os
Sra. Franco Montoro e Ruy Santos. Ao Arquivo 7884
- Projeto de Lei do Senado n.O 219/76, do
Sr. Senador Itamar Franco, que regula o reajuste de aluguéis de Imóveis urbanos e dá outras providências. Aprovado em segundo turno.
A Câmara dos Deputados .................... 7885

- Projeto de Lei da Câmara n,0 94/76 (n.O
3. 092-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre o Pessoal do Ministério do Exército e dâ outras providências ............................. 7899
- ProJeto de Lei da Câmara n.O 95/76 (n.O
1.053-B/75, na Casa de origem), que acrescenta
e altera dispositivos na Consolidação das Leis
do Trabalho (Decreto-Lei n.O 5.452, de 1.0 de
maio de 1943) ................................ 7914
- Projeto de Lei da Câmara n.O 96/76 (n.O
1. 201-B/76, na Casa de origem), que fixa crltérios para Instituição de datas comemorativas de
profissões regulamentadas
7915
••••••••••• o o ••• o •••

1.4- MA'I'tRIAS APRECIADAS APóS A
ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Senado n.O 307/76, em
regime de urgência, nos termos do Requerlmento n.0 608176, lido no Expediente. Ret1raclo da
pauta nos termos do Requerimento n.O 610/76,
após parecer da Comissão de Constituição e Justlça e usarem da palavra na sua dlscllliSáo os
Srs. Senadores Nelson Carneiro, Lázaro Barboza
e Petrõnlo Portella .......................... 7885
- Redação final do Projeto de Resolução
n.O 111/76, constante do primeiro item da Ordem
do Dia. Aprovada nos termos do Requerimento
n.0 611/76. A promulgação .................. 7890
1.5- DISCURSO APóS A ORDEM DO DIA
SENADOR MAURO BENEVIDES - Apelo
no sentido de ser oferecido ao Banco do Nordeste recursos mais expressivos, notadamente os
de caráter estável e duradouro ..........•.... 7891
1.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRA·
MENTO.
2-

ATA DA 223.• SESSAO, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1976 .................. 7895

2.1- ABERTURA ....................... 7895
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 -

Ofícios do Sr.1.0 -Secretárlo da Câ·
mara dos Deputados

N.O 462/76-A, comunicando a aprovação das
emendas do Senado ao Projeto de Lei da Cãmara n.O 74176 (n.O 2. 559-C/76, na Casa de origem),
que dispõe sobre as sociedades por ações. (ProJeto enviado à sanção em 25 de novembro de
7895
1976)
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Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
- ProJeto de Lei da Câmara n.O 92/76 (n.O
2.815-B/76, na Casa de or'.lgem), que reajusta.
o valor da pensão especial concedida a Justlnla-

nn. Fleuey Passos ............................ 7895

- Projeto de Lei da Câmara n.O 97/76 Cn.O
2.174-B/76, na Casa de origem), que altera dlspositivos da Lei n.o 5 .692, de 11 de agosto de
1971, que fixa Dlretrlzes e Bases para o Ensino
de 1.0 e 2.0 graus ......... ·: ................. 7915
- Projeto de Lei da Câmara n.O 98/76 (n.O
369-C/71, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivos ao Decreto-Lei n.O 3. 365, de 21 de
junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações
por utll1dade pública .......................... 7923
- Projeto de Lei da Câmara n.O 99/76 (n.O
2.554-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre consignação em folha de pagamento de servldores civis, atlvos e !nativos, da Administração Federal Dlreta e das Autarquias federais e
dá outras providências ...................... 7924
- Projeto de Lei da Câmara n.O 100/76 (n.O
3.066-B/76, na Casa de origem), que prorroga o
prazo de validade dos concursos para provlmento dos cargos de Juizes Substitutos do Trabalho, estipulado pela Lei n.O 6 .087, de 16 de julho
de 1974 ...................................... 7925
- Projeto de Lei da Câmara n.O 101/76 (n.O
3 ..129-B/76, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o 11mlte de ....
Cr$ 89.000.000,00, para o fim que especifica .. 7925
- Projeto de Lei da Câmara n.O 102/76 (n.O
3.130-B/76, na Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, em favor do Fundo Naclonai de Desenvolvimento - Recursos sob supervlsão do Ministério dos Transportes e Transferênclas a Estados, Distrito Federal e Municiplos - Recursos sob Supervisão do Ministério
dos Transportes, o crédito especial até o limite
de Cr$ 948.000.000,00, para o fim que especifica 7926
- ProJeto de Lei da Câmara n.O 103/76 (n.O
3.153-B/76, na. Casa de origem), que autoriza o
Poder Executivo a abrir, ao Ministério da Fazenda, em favor do Fundo Especial de Desenvolvlmento e Aperfeiçoamento das Ativldades de
Fisr.allzação - FUNDAF -o crédito especial até
o l:mlte de Cr$ 120.000. 000,00, para o fim que
especifica .................................. ~ . 7933
- Projeto de Lei da Cdmara n.O 104/76 (n.0
3.154-B/76, na Casa de origem), que autoriza. o
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Poder Executivo a. abrir, à JUBtlça. Eleitoral, em
favor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o
crédito especial de Cr$ 615,800,00, para o fim
que espec1fica ........................... , .... · 7935
-Projeto de Lei da Câmara n.0 105/76 (n.0
3. 091-B/76, na Casa de origem), que altera as
diretrizes das rodovias BR-453 e BR-468, Integrantes do Plano Nacional de Viação, aprovado
pela Lei n.0 5.917, de 10 de setembro de 1973 . . 7935
- Projeto de Lei da. Câmara n,0 106/76 (n.0
2. 686-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre pensão especial em favor de Beatriz Ferreira
Lucas e Armlnda Ferreira Lucas . . . . . . . . . . . . . . 7937
- Projeto de Lei da. Câmara n,0 107/76 (n.0
2. 685-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre a doação do Hospital Hermínio Amorim e
dá outras providências .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 7937
2. 2. 2 -

Comunicações da Presidência

Pág
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 41/76
Cn.0 75-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o Texto do Convênlo sobre Transportes
Marítimos, assinado entre a República Federativa do Brasil e a Repúbllca Democrática Alemã, em Brasllla, em 23 de julho de 1976. Aprovado, A- COmissão de Redação .. .. .. .. .. .. .. .. 7943
2.4- Ma'rnRIAS APRECIADAS APOS A
ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n,o 9/76 (n.0
366-C/75, na Casa de origem), em regime de urgência, nos termos do Requerimento n.O 612/76,
!!do no Expediente. Aprovado nos termos do
substitutivo da Comissão de Economia e subemendas da Comissão de Constituição e Justiça, após pareceres das comissões competentes,
e UBar da palavra na sua discussão o Sr. Senador Agenor Maria. A COmissão de Redação .. , 7943

-Prazo para oferecimento de emendas aos
Proj etos de Lei da Câmara n,as 92, 1Ql, 102, 103,
104 e 106, de 1976, !Idos anteriormente . . . . . . . . 7939

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n,0 9/76 (n.0 366-C/75, na Casa de
origem), em regime de urgência, Aprovado, A
Câmara dos Deputados .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7945

- Referente a audiência que o Senhor Presidente da Repúbllca concederá aos Srs, Senadores ao ensejo do término da presente Sessão
Legislativa . . .. .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . .. . 7939

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 40, de 1976, constante do terceiro
!tem da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos
do Requerimento n.0 613/76. A promulgação . . . 7946

- Recebimento do Oficio n.0 S-19/76 (n.O
911/76, na casa de origem), do Sr, Governador
do Estado da. Bahla, solicitando autorização do
Senado Federal para que aquele Estado possa
contratar empréstimo externo no valor de vinte
milhões de dólares norte-americanos para os
fins que especifica , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7939

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n,o 41, de 1976, constante do quarto
!tem da Ordem do Dia, Aprovada, nos termos
do Requerimento n.0 614/74. A promulgação . . . 7946

2.2.3 -Requerimento
N,0 612/76, de urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n,o 9/76 (n.0 366-C/75, na Casa
de origem), que define "moagem colonlal" e dá
outras providências .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7939
2.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n.o 564/76, do Sr. Senador
Virgillo Távora, sollcltando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República na inauguração da Siderúrgica Mendes
Júnior, em Juiz de Fora.· Aprovado, após UBar
da palavra no encaminhamento de sua votação
o Sr. Senador Itamar Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . 7940
- Requerimento n.o 579/76, dos Srs. Senadores Lourlval Baptista e Ruy Santos, sollcltando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
dos discursos proferidos no dia 5 de novembro
de 1976 pelos Excelentíssimos Senhores Presidentes General Ernesto Gelsel e General-deExército Dom Francisco Morales Bermudez Cerruti. Aprova.do ....... , ... , .. , ... , . , ... , . . . . . . . 7941
- Projeto de Decreto Legislativo n,0 40/76 .
(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 Brasil!a, em 5 de junho de 1975. Aprovado, A Comissão de Redação , ... , .. , .. , , . . . . 7942

2.5- DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEmO - Dispensa de apresentação de atestado de vida para
efeito de recebimento de provento por parte de
apose.ntado de qualquer sistema . , . , ..... , . . 7947
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - 43,o
aniversário de fundação da VASP .. .. .. .. .. .. 7948
2.6- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7948
1 - ATA DA 224." SESSAO, EM 1.o DE
DEZEMBRO DE 1976 .. .. .. .. .. .. .. . 7963
1.1 -ABERTURA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 7963
1.2- EXPEDmNTE
1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente
da RepúbUca

Restituindo autógrafos de projetes de lei
sancionados:
N.o 191/76 (n,o 369176, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câmara n, o 90/76
(n.o 2, 999/76, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a abrir à JUBtiça Eleitoral de Primeira Instância o crécUto especial de
Cr$ 1.200. 000,00 <um mllhão e .duzentos mll
cruzeiros), para o fim que especifica. (Projeto
que se transformou na Lei n.0 6•. 376, de 30 de
novembro de 1976.) ....................... , . . . 7963

Mi
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N. 192/76 (n.o 370/76, na origem), referente ao Projeto de Lei n.0 14, de 1976-CN, que
reserva às empresas contratadas pela. Italpu
Blnaclonal o direito à exploração de substâncias
minerais de emprego Imediato na construção
clvll e estabelece a rcosslb!Hdade da Imposição
de restrições ao exerc cio da pesquisa e lavra das
demais substâncias classificadas no Código de
Mineração, na área que especifica. (Projeto que
se transformou na Lei n.0 6.377, de 30 de novembro de 1976 .............................. 7963

1.2.7 -Requerimentos
N. 0 615/76, do Sr. Senador Accioly Filho,
solicitando que os Projetas de Lei do Senado
n.•• 290, 291 e 305/76, sejam anexados aos Projetos de Lei do Senado n.oa 128/74, 89, 164, 189,
197, 198, 226/75, e 15, 47, 79, 200 e 251/76, que já
tramitam em conjunto. .. .................... 7909
N.0 610/70, de urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n.0 101/76 Cn.o 3.129-B/76, na
Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo
a abrir, ao Ministério da Aeronáutica, crédito
especial até o limite de Cr$ 89.000. 000,00, para
o fim que especifica. .. ....................... 7909
N.0 617/76, de urgência, para a Mensagem
n.0 188/76, solicitando autorização do Senado
Federal para que o Governo do Estado do Rio
de Janeiro possa elevar o montante de sua divida consolidada. . ......................... ·... 7969

0

Submetendo ao Senado a escolha de nome
indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
N.o 193/70 (n.0 372/76, na origem), relativa
à escolha do Doutor Georgenor Acyllno de Lima
Torres, Corregedor da Justiça Mllitar, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Trlbunal Militar, na vaga decorrente do falecimento
do Ministro Alcides carneiro. . ........•...••• 7963

1.2.8- Dlsclllllo do Ezpedlente
1.2.2 -Aviso do Ministro da. Fazenda
N.0 575/76, encaminhando Informações prestadas pelo Banco Central do BrasU sobre a
Mensagem n.0 138/76, relativa a elevação temporária dos limites da divida consolidada lntema da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
(RS), para contratação de operação de crédito
no valor de Cr$ 293.793. ooo,oo, junto ao Banco
do Estado do Rio Grande do Sul B.A. . •..•... 7963
1.2.3 - Ofício do Sr. L•-secretárlo da Cimara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
- Projeto de Decreto Leglsla.tivo n. 43176
(n,o 78-B/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Resolução· n.0 358, da IX Assembléla Geral da Organização Maritlma Consultiva Intergovernamental (OMCil, que aprovou Emendas à convenção da Organização, em
Londres, a 14 de novembro de 1975 .......... 7963
0

1.2.4- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordinária do
Senado Federal, a realizar-se hoje, às 18 horas
e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa 7968
1.2.5- Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n.o 310/76, de
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que
dispõe sobre o montante em forma de percentual do salárlo-famllla concedido aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do

Trabalho. . ..................... o • • • • • • • • • • • • o 7968
1.2.6 - Indicação
N.o 1/70, do Sr. Senador Itamar Franco, solicitando que se proceda, no âmbito da Comissão
de Economia, a estudo conclusivo, na forma de
relatório, a respeito das causas do processo ln·
flaclonârio braslleiro, com destaque para a polltlca de preços, analisando então o papel da
Comissão Intormlnisterial de Preços - CIP, em
função da sua estrutura de funcionamento. . .. 7968

SENADOR ITAMAR FRANCO - Justif1cando a Indicação n.0 1/76, apresentada por
S. Ex.• na presente sessão. Considerações referentes ao novo aumento do preço· da gasolina.
Problema do leite consumido em Brasllla...... 7969
1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n.0 585/76, dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy santos, solicitando a transcrição, nos .AnaiS do Senado Federal,
do discurso proferido pelo Excelentisslmo Benhor Presidente da República, General Ernesto
Gelsel, no dia 19 de novembro de 1970. Aprovado. 7971
- Requerimento n.0 586/76, dos Srs. Senadores Lourival Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das Ordens do Dia dos Ministros Almirante-deEsquadra Geraldo de Azevedo Hennlng. da Marinha e General Sylvio Frota, do Exército, relatlvas às comemorações. do "Dia da Bandeira".
Aprovado. .. .............. , .................... 7971
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lel
da Câmara n.0 76/75 (n.o 1.339-C/68, na Casa
de origem), que dispõe sobre o exerclcio da proflssão de Geógrafo, cria os Conselhos Federal
é Regionais de Geografia, e dá outras provldênelas. Discussão adiada para a sessão do dia 26
de março de 1977, nos termos do Requerimento
n.0 618/76. . . , ................................ 7972
- Projeto de Lei do Senado n.0 263176-DF,
de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que altera disposições do Decreto-lei n.o 82, de
26 de dezembro de 1966, que regula. o sistema
tributário do Distrito Federal. Aprovado. A Comissão de Redação. . ....... o • • o • • • • • • • • • • • • • • • 7972
-Projeto de Lei da Câmara n.0 51/76, do
Sr. Senador Franco Montoro, que manda Incluir
no pa~amento das férias as horas extraordlnârias habitualmente prestadas pelo empregado.
Discussão adiada para a sessão do dia 26 de
março de 1977, nos termos do Requerimento
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1.2.4- Comunicação da Presidência
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1.2.7- Discursos do Expediente

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Conclusões da Reunião Técnica sobre Preservação
de Reservatórios -- Reflorestamento e Assoreamento, realizada na cidade do Rio de Janeiro 8139
SENADOR ITAMAR FRANCO- Observações sobre anunciada proposta de compra da
Llght por grupo brasUeiro .................. . 8140
SENADOR FRANCO MONTORO, como LIder - Nota expedida. pelo Diretório Nacional
do MDB referente ao ato do Senhor Presidente
da Repúbllca, cassando mandato parlamentar e
suspendendo direitos politicos de deputado estadual de São Paulo ....................... .. 8143
SENADOR EURICO REZENDE, como Lfder
-· Considerações sobre o ato do Senhor Presidente da República, objeto do discurso de seu
antecessor na tribuna. , ..................... . 8143
SENADOR MILTON CAJ3RAL -- Homenagem ao General-de-Exército Reynaldo Mello de
Almeida, por sua Indicação para o cargo de MInistro do Superior Tribunal Mll1tar ... , ... , • 8145
SENADOR DmCEU CARDOSO - SOlenidade de entrega, pela Assembléia Legislativa mineira, do titulo de "Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais" ao Cel. Vlnlcius Alves
Cunha, Secretário de Segurança Públlca daquele Estado .
8146
8288
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1.3 -- ORDEM DO DIA
-- Requerimento n.0 604/76, dos Srs. Senadores Lourlval Baptista e Ruy Santos, sollcitando a transcrição, nos Anais do.Senado Federal,
do pronunciamento feito pelo Doutor Nllson Holanda, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, em Recife, no dia 24 de novembro de 1976.
Aprovado ..
8146
0
- Requerimento n. 605/76, dos Srs. Senadores Lourlval Baptista e Ruy Santos, sollcitando a transcrição, nos Anais do senado Federal, do discurso proferido pelo General Sérgio de Ary Pires, em homenagem à.s vitimas
da Intentona Comunista de 1935. Aprovado . . 8147
- Projeto de Lei do Senado n.o 274/75, do
Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta
dispositivos 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. Rejeitado. Ao Arquivo ..... , . , 8149
o •• o •••••
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- l?roJeto de Lei do Senado n.0 242/76, .do
Sr. Senador Benjamim Farah, que dispõe sobre
a Isenção de correção monetária em financia-
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mentes !moblllárlos, sob regime de "mut!rão"
e(ou de população de baixa renda, e dá outras
providências. (.Apreciação prellm!nar da constlt\lclonalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo ... :. . . . 8149

1. 7 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA ll"RóXIM:A SESSAO. ENCERRAMENTO ........................... 8158

1.4 -

MAT:S:RIAS APRECIADAS APóS A
ORDEM DO DIA

-Projeto de Lei da C&mara n;0 109/76, em
:regime de urgência, nos termos do Requerimento n.0 631/76, lido no Expediente. Aprovado,
após parecer da Comissão de Constituição e
J11stiça. A sanção .................... , . .. .. . 8150
- Oficio n.• S-20/76, em regime de ura:êncla, nos termos do Requerimento n.o 632/76,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres
da.s comissões competentes, nos termos do Projeto de Resolução n.o 119/76, e usar da palavra
:na sua discussão o Sr. Senador Itamar Franco.
A Comissão de Redação .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8150
- Redação final do Projeto de Resolução
119/76, em regime de urgência. Aprovada.
A promulgação .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8152

Il,0

1.5 - DISCUR.'30S APóS A ORDEM DO
DIA
SENADOR DIRCEU CARDOSO - Considerações sobre a resposta dada pelo Senador Eurico Bezende aos discursos proferidos por S. Ex.•
sobre irregularidades que teriam ocorrido na
aquisição, pela COHAB, de terreno situado no
Estado do Espirlto Santo .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 8152
8291
SENADOR LAZARO BARBOZA - mpotecando solidariedade em seu nome, e em nome
do Movimento Democrático Brasileiro, ao discurso proferido na presente sessão pelo Senador Dirceu Cardoso .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8152
SENADOR EURICO REZENDE - Resposta
ao discurso proferido na presente sessão pelo
Senador Dirceu Cardoso .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8153
SENADOR LAZARO BARBOZA - Nota recebida do Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, referente a notlc:!~rlo veiculado em órgão da imprensa desta
Capital, levantando suspeita sobre a sanidade
do leite produzido naquele Estado e consumido
nesta Capital ............................. , . . . 8155
SENADOR OTAIR BECKER- Aprovação
pela Comissão Nacional do Alcool, de projeto
para implantação no Estado de Santa Catarina,
de destilaria autônoma para produção de álcool
a.través da mandioca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8156
SENADOR ITALtVIO COELHO ..:_ Atuação
do Ministro Arnaldo Prleto, à frente do Ministério do Trabalho. Programas desenvolvidos pela
Secretaria de Mão-de-Obras daquele Ministério,
visando a preparação do homem para o traballlo . .......................................... 8157

2 - ATA DA 228." SESSAO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1976 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8159
2.1 -

ABERTURA .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • 8159

2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1 - Ofícios do Sr. 1.0 -Secretário da
Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes projetas:
-Projeto de Lei da Câmara n.• 112/76 (n.•
668-B/75, na Casa de origem), que altera a redação do art. 1.0 e do § 4.0 do art. 2.0 do De- ·
creto-lei n.O 1.192, de 8 de novembro de 1971,
para incluir o noroeste do Estado do Paraná no
PRODOESTE .. . . . . .. . . .. . . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . 8159
-Projeto de Lei da Câmara n.o 113/76 (n.O

1. 683-B/75, na Casa de origem), que ascrescen-

ta parágrafo ao art. 42 da Lei n.• 5.108, de 21
de setembro de 1966 (Código Nacional de Tr&nslto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. 8160
-Projeto de Lei da Câmara n.O 114/76 (n.O
3.131-B/76, na Casa de origem), que concede
pensão especial a Rosal!na Thomé Moreira, e
dá outras providências .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 8160
2. 2. 2 - Comunicações da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao
Projeto de Lei da Câmara n.o 114/76, lido no
Expediente . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . .. . 8161
- Convocação de sessão extraordinária do
Senado Federal, a reallzar-se hoje, às 19 horas,
com Ordem do Dia que designa . . . . . . . . . . . . . . . . 8161
- Convocação de sessão do Congresso Nacional a reallzar-se amanhã, dia 4, às 17 horas,
com Ordem do Dia que designa . . . . . . . . . . . . . . 8161
2.2.3- Requerimentos
N.O 633/76, de urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 91/76 (n.O 3.089-B/76, na casa de origem), que altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, e dá outras providências . . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . .. .. . . . . . . 8161
N.O 634/76, de urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n.O 108/76, que acrescenta e altera dispositivos no Decreto-lei n.O 764, de 15
de agosto de 1969, que autoriza a constituição
da sociedade por ações Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM, e dá outras providências. . .............................
8161
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2.3- ORDEM DO DIA
1.6 - COMUNICAÇAO DA PRESID:G:NOIA
- Designação de Srs. Senadores para representar o Senado na solenidade de entrega
do titulo de "Cidadão Honorário do Espirlto
Santo", ao !Presidente Magalhães Pinto, em Vitór:la - ES . , , , . , , .. , . , . , . , .. , . , . , , . , , . , . , . , . 8158

- Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça sobre a Mensagem n.o 193/76 (n.O 372/76,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da
República submete ao Senado a escolha do
Doutor Georgenor Acylino de Lima Torres, Corregedor da Justiça Militar, para exercer o car-

xxiii
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go de MJn!stro do Superior Tribunal !M111tar, na
vaga decorrente do falecimento do Ministro Alcides Vieira Carneiro. Apreciado em sessão se-

creta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8161
2.4- MATl!:RIAS APRECIADAS APOS A
ORDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara n.o 91/76, em
regime de urgência, nos termos do Requerimento n. 0 633/76, !Ido no Expediente. Aprovado, após
parecer da Comissão de Legislação Social. A
sanção . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. 8161
- Projeto de Lei da Câmara n.o 108/76, em
regime de urgência, nos termos do Requerimento n. 0 634176, !Ido no Expediente. Aprovado,
após_ pareceres das comissões competentes. A
sançao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8166

Pá r.
- Projeto de Lei da Câmara n,o 106/76 (n.0
2. 686-B/76, na Casa de origem), em regime de
urgência, nos termos do Reqüerlmento n.0 636,
de 1976, !Ido no Expediente. Aprovado, após parecer da Comissão de Finanças. A sanção . . . . 8170
- Redação final do Projeto de Resolução
n.0 56/76, constante do segundo Item da Ordem
do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento
n. 0 637/76. A promulgação .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8171
3.5- DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO ........................... 8171
ATA DA 230.a SESSAO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1976 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1-

1.12.5- DESÍGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO ........................... 8168
3-

ATA DA 229.a SESSAO, EM 3 DE DEZEMBRO DE 1976 .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 8168

3 .1 - ABERTURA .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
3.2 -

8168

EXPEDmNTE

3.2.1- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão extraordlnârla do
Senado Federal a realizar-se amanhã, dia 4, às
10 horas com Ordem do Dia que designa . . . . . 8168
3.2.2 -Requerimentos
N.0 635/76, de urgência, para o Projeto de Lei
da Câmara n. 0 92/76 (n.o 2.815-B/76, na origem), que reajusta o valor da pensão. especial
concedida a Justlnlana Fleury Passos . . . . . . . . 8168
N. 0

636/76, de urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 106/76 (n.o 2 .686-B/76, na
Casa d~ origem), que dispõe sobre pensão especial em favor de Beatriz Ferreira Lucas e
Armlnda Ferreira Lucas . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 8168
3,3- ORDEM DO DIA
- Reqüerlmento n.o 606/76, dos Srs. senadores Lourlval Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
das Ordens do Dia dos Ministros de Estado do
Exército e da Aeronáutica, baixadas no dia 27
de novembro de 1976. Aprovado . . . . . . . . . . . . . . 8168
- Projeto de Resolução n.o 56/76, que suspende a execução do art. 236 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro, declarado Inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal
de 11 de dezembro de 1975. Aprovado. A Comissão de Redação .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . 8169
3.4 -

MATJ!:RIAS APRECIADAS APOS A
ORDEM DO DIA
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 92/76 (n.0
2.815-B/76, na Casa de origem), em regime de
urgência, nos termos do Requerimento n.o 635,
de 1976, !Ido no Expediente. Aprovado, após parecer da Comissão de Finanças. A sanção . . . . 8170
I
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8183

ABERTURA ....................... 8183

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Ofícios do Sr. 1.0 -Secretário da
Câmara dos Deputados
Comunicando a aprovação das seguintes
matérias:
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei ·
da Câmara n,0 9/76 (n.0 366-B/76, na Casa de
origem), que define "moagem colonial", e dá
outras proVidências. (Projeto enviado à sanção
em 2 de dezembro de 1976.) ............ :.. .. .. 8183
- Emenda do Senado ao Projeto de Le! da
Câmara n.O 86/76 (n.0 2 .048-D/76, na Casa de
origem), que retlflca sem ônus a Lei n.O 6.279,
de 9 de dezembro de 1975, que estima a Receita
e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1976. (Projeto enviado à sanção em
3 de dezembro de 1976.) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8183
-Projeto de Lei do Senado n.0 204/76 (n.0
2.853-B/76, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação aos a.rtlgos 99 e 106, da Lei n.0
5.682, de 21 de juho de 1971 (Lei Orgânica dos
Partidos Políticos), alterada pela Le! n.O 6. 043,
de 13 de maio de 1974, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 3 de dezembro de

1976.)
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8183

- Projeto de Lei do Senado n.0 253/76 (n.0
3 .152-A/76, na Câmara dos Deputados), que altera .a Lei n.0 6 .182, de 11 de dezembro de 1974,
e dá outras providências. (Projeto enviado à
sanção em 3 de dezembro de 1976.) . . . . . . . . . . . 8183
- Projeto de Lei do Senado n. 0 296/76
(n.0 3.157-A/76, na Câmara dos Deputados),
que veda aos Munlciplos empenhar, no último
mês do mandato do Prefeito, mais do que o
duodécimo da despesa prevista no orçamento
em vigor. (Projeto enviado à sanção em 3 de
dezembro de 1976.) . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . . . 8183
1.2.2 -

Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
Projeto de Decreto Legislativo n,0 2176
(n.0 37-A/76, na Câmara dos Deputados), que
aprova as Contas do Presidente da República,
relativas ao exercício de 1974 . . . . . . . . . . . . . . 8164
-
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- Projeto de Lei do Senado n.0 116/76, que
Inclui entre as atribuições do IMOBRAL a. difusão de rudimentos de educação aanltârla. • . . . 8236

-Projeto de Lei do Senado n.0 172/76, que
altera os artigos 11 e 37 do Decreto-lei n.0 227,
de 28 de fevereiro de 1967, que deu nova redação
ao Decreto-lei n.• 1. 985 (Código de :Minas) de
29 de janeiro de 1940. .. .. .. .. .. . .. . .. .. • .. . .. 8239
-Projeto de Lei do Senado :il.O 108/76, que
torna obrigatória. a indicação 110 rótulo de beb!das dos aditivos empregados na sua fabrica-

çao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8241
- Projeto de Lei da. Cã.mara n. 56/76
(n.• 52-B/75, na origem), que altera. o parágrafo
único do artigo 566 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452,
de 1.0 de maio de 1943. .. .................. .. 8243
0

- Projeto de Lei do Senado n.0 93/75, que
obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam no ramo de carros novos e usadoa, a
terem locais privativos de estacionamento, e dá
outras providências. .. ....................... . 8244
- Projeto de Lei do Senado n.0 57/72, que·
flxa em seis horas o periodo de trabalho diário
dos operadores em eletricldade, e dá outras
providências. .. .............................. . 8246
- Projeto de Lei do Senado n.0 55/76, que
regula o reconhecimento. de teses, teorias, pesquisas ou descobertas cientificas no campo da
cancerologla. e das doenças tra.nsm1ssive!s, herrditárlas, contagiosas ou tidas como incuráveis 8248
1.2.3- Expediente recebido
-

Lista

1.2.4 -

n.• 10, de 1976

8249

Requerimentos

N.0 638/76, de urgência., para o Projeto de
Resolução n.0 48/76, que retlflca o enquadramento dos auxiliares de plenário classe "D"
do Grupo Ativldades de Apolo Leglsla.tlvo. . ..• 8250
N.O 639/76, de urgência., para o Projeto de
Resolução n.O 113/76, que 'àltera. o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, aprovado
pela Resolução n.O 58/72, transformando a consultaria Juridlca em Consultoria. Geral, e dando
outras providências. .. ....................... . 8250
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1.4- IMAT!i:RIAS APRECIADAS APOS A

ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n.O 48/76, em regime de · urgênCia,· nos termos do Requerimento
n.0 638/76, lido no Expediente. Aprovado, nos
termos do substitutivo da Comissão Dlretora,
após pareceres das comissões competentes. A
Comissão de Redação. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . .
...;:. Projeto de Resolução n.O 113/76, em regime de urgência, nos termos do Requerimento
n.0 639/76, lldo no Expediente. Aprovado, apóa
pareceres das comissões competentes. A COmissão de Redação. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . . ..
- Redação final do Projeto de Resolução
n.0 48/76, em regime de urgência. Aprovada. A
promulgação. .. ............................. .
- Redação final do Projeto de Resolução
n.o 113/76, em regime de urgência. Aprovada.
A promulgação. . ...... , ....................... .
1.5 - DISCURSOS APóS A ORDEM DO
DIA
SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Estimativas quanto ao custo de vida do corrente ano.
SENADOR MARCOS FREIRE - Defesa de
medidas do Interesse da região nordestina. . ...
SENADOR ROBERTO SATURNINO - Carta recebida do jornalista Hélio Fernandes, da
Tribuna da Imprensa, do Rio de Janeiro, denunciando censura Imposta àquele jornal ...
SENADOR LEITE CHAVES - Alterações
que advirão, segundo noticiário divulgado pela
Imprensa, no comportamento eleitoral futuro.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Visita a ser rea.IIzada pelo Chanceler Azeredo da.
SUvelra a países da América Latina. . ..... .

- Requerimento n.O 609/76, dos Srs. Senadores Ruy Santos e Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo Senador Magalhães
Pinto, por ocasião da entrega do titulo Homem
de Visão de 1976, no Hotel Glória, no Rio de
Janeiro. Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8250
- Projeto de Resolução n.0 104/76, que
suspende, por inconstitucionalidade, as expressões " ... e do Ministério Público ... " e " ... ou
na carreira. do Minl.stério Público ... ", constantes do artigo 115 da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro. Aprovado. A Comlsslio de Reda~ão. . .......... , ............. , . . . . . . . . . . . . . . 8252

8254
82M

8255

8255
8257

8261
8262
8263

1.6 - COMUNICAÇAO DA PRESID:BNCIA
- convocação de sessões extra.ordlnárlas
do Senado Federal, a. realizarem-se hoje, às
11 horas e 30 minutos e 15 horas, com Ordena
do Dia que designa. . ....................... . 8264
1. 7 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA PRóXIMA SESSAO. ENCERRA1!ENTO. ..............•.....•....•.

2 -

1.3- ORDEM DO DIA

8252

8264

ATA DA 23l.a SESSAO, EM 4 DE DEZEMBRO DE 1976. .. . .. . .. .. .. . .. . . . 8264

2.1 - ABERTURA .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . 8264
2.2 -EXPEDIENTE
2.2.1 - Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado n.0 317/76, de
autoria do Sr. Senador Eurico Rezende, que
dispõe sobre o salário-mlnimo-a.ula de professores suje!tos ao regime da Consolidação das Leis
do Trabalho, e dá outras providências. . . . . . . . 8264
- Projeto de Resolução n.O 120/76, de autoria da Comissão D!retora, que altera. o art. 2.0
da Resolução n.O 38, de 1976, e dá outras providências. . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8265
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Z.Z.Z - Comunicação da Presidência
- Prazo para oferecimento de emendas ao
Projeto d~ Resolução n.0 120/76, lido no Expediente. . ............................ , . . . .. . . . . 8265
2.2.3 - Requerimentos
N.0 640/76, de urgência, para o Projeto de
Lei da Câmara n.0 93/76 (n.O 2 ,553-B/76, na
casa de origem), que fixa as referências de
salário dos empregos do Grupo-Processamento
de Dados, e dá outras providências. . . . . . . . . . 8265
N.O 641/76, de urgência, para o Projeto de
Lei do Senado n.O 311/76-DF, que eleva em
Cr$ 159.608.000,00, o limite atrlbuido ao Governador do Distrito Federal para abertura de créditos suplementares. .. ................ , .. .. .. . 8265
2.3- ORDEM DO DIA
- Requerlm~nto n.O 627/76, do Sr. Senador
Oslres Teixeira, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial sob o titulo Dever Cumprido, publicado na edição do
dia 2 de dezembro de 1976, do Jornal de Brasília.
Aprovado. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8265
- Projeto .de Lei da Câmara n.O 94/76 (n.O
3. 092-B/76, na casa de origem>, que dispõe sobre
o pessoal do Mlnl.stério do Exército, e dá outras
providências. Aprovado, A sanção. . . . . . . . . . . . . 8266
2.4- MATÉRIAB APRECIADAS APóS A
ORDEM DO DIA
-

Projeto de Lei da. Câmara n.O 93/76
(n.O 2. 553-B/76, na Casa. de origem), em regime de urgência, nos. termos do Requerimento
n. 0 640/76, lido no Expediente. Aprovado, após
pareceres das comissões competentes. A sanção 8267
- Projeto de Lei do Senado n.O 311176-DF,
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Cons~ituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N'1 81, DE 1976

Aprova o texto da Con\•enção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em Málaga-Torremolinos, em 1973.
Art. 1ç É aprovado o texto da Convenção Internacional de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em Málaga-Torremolinos, em 1973.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 29 de outubro de 19 76. - Senador José de Magalhães Pinto,
Presidente.

CONVEN(JAO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES
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.Mauricio, XLI
Maurlt!nla <República Isl"-mlca del, XXVIII, XXXVII
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MOnnco, XCV
Mongólia (República Popular del, XV, XLIX, XCIX
Nepal, LXXIX
Nicarágua, XXXI
Nigcr <República da), LV
Nigéria <República Federal dal, XL
Noruega, XXIX, XLII, C
Nova Zelândia, LIV
Omii (Sultanato de>, XXXVII
Paf"es Ba!xos (Reino dos>, XXIX, XCVI
Paquistão, IV, XXXVII
Pan~má. <RerJúbllca dol, CIII
Papua ,Nova Guiné, LXX
Peru, LXXXIX
Polô!jfa (República Popular dal, XV, XLIX, L, XCI
Reino Unido da Grli.-Bretanha e Irlanda do Norte, XIX,
CII
.
República Democrática Alemã, XV, XLIX, XCI
República SoclaJlsta Soviética da UcrAnla, XV, XLIX,
XCI
Runndes~ (Repúbl!cal, XIII
Roménla (República Socialista dal, XXII, XLIX, XCI,
CIV
Senegal <República do), LXXXIII
Serra Leoa, XLV
Singapura <República del, XIV
Somália <República Democrática da), XXX, XXXVII
Srl Lanka (CeUão) <Repúbllca do), LVII
Suazllàndia <Reino de), II
Sudão (República Democrática do), XXXVII
Suécia, X.."''X, Y..LII, C
Suíça <Confederação), XXIX XCVIII
Tailândia, XXIV
Tall!:ània (República Unida de>, XXXV
Togolesa <República>, LXVII
Uganda (República de), XXXIV
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, XV, XLIX,
XCI
Uruguai <República Oriental dol, LXXXI
Vietn!i. <República do), LXI
Iêmcn <República Arabe do>, XXXVII
Iémen (República Democrática Popular do) XXXVII,
XLIII
Iuaoolúvia <República Soclallsta Federativa da>, XXI,
XCVII
O Presidente da Conferência, CV
PROTOCOLOS ADICIONAIS
I. Despesas da União para o período de 1974 a 1979
li. Procedimento que d~vcm rcgu!r os Membros com
vista õ. escolho. de sua classe de contrllJuição
m. Medidas próprias para dar õ.s Nações Unidas a
possibilidade de apllcar a Convenção no que diz
re~peito a qualquer mandato exercido em virtude do artigo 75 da Carta das NnçOes Unidas
IV. Medidas destinadas a proteger os direitos de
Papua Nova Guiné
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Data do. posse do Secretário Geral e o VlceSecretárlo Geral
VI. Disposições transitórias.
V.

RESOLUÇOES
Pessoal
1. Estatuto e Regulamento do pessoal aplicáveis
aos funcionários eleitos da União
2. Salários e despesas de representação dos funcionários eleitos
3. Eleição dos membros da Junta Interno.clonal de
Registro de FreqUências <IFRB)
~. Normas de classlflcaç!io e classl!lcaçlio de cargos
5. Dlstrlbulç!io geográfica do pessoal da Unllío
6. Cargos executivos
7. Formação profissional durante o cargo

Finanças
8.
9.
10.
11.
12.

Quotas contributivas às despesas da União
Verificação das contas da União
Liquidação das contas atrasadas
Ajuste do. conta de reservas c!a Unllio
Financiamento do Fundo de Auxfllo
13. Aprovação das contas da União para os anos de
1965 a 1972
1~. Ajuda fornecida pelo Governo da Confederaçã~
Su!ço. no campo das finanças da Unllío
15. Contribuições da Nicarágua para os anos 1973 e
197~

Coo~io

técnica

16. Participação da Unllio no Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento <PNUD)
17. Melhoramento dos meios pelas quais a Unllio fornece assistência técnica aos palses em vias de de·
senvolvlmento
18. Apllcaçlio da ciência e da técnica de telecomunicações em beneficio dos pafses em vias de desenvolvimento
19. Medidas especlala relativas aos pa!ses menos de·
senvolvldos
20. Projetas multinacionais financiados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
<PNUD) no campo das telecomunicações
21. Fundo especial de cooperação técnica
22. Contratação de peritos para os projetas de cooperação técnica
23. Normas de fonnaç!io profissional
24. Formaç!io profissional de refugiados
25. Ciclos de estudos
Conferências e reunlól!tl
26. Convites para a reallzaç!io de conferências ou reuniões fora de Genebra
27. Conferências Administrativa Mundial de Radiocomunicações encarregada de estabelecer um plano
para o serviço de radlo!usão por satélite na banda
11, 7·12,2 GHz (12,5 GHz na Regl!io 1)
28. Con!er~ncla Administrativa Mundl"l de Radiocomunicações encarregada da revlsllo ger"l dos Regulamentos de Radiocomunicações
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Participação em reuniões da UIT, como observadoras, de organizações de libertação reconhecidas
pelas Nações Unidas
30. Exclusão do Governo de Portugal da Con!er~ncla
de Plenlpotenclirlos e ce todas as outras conferên·
elas e reuniões da União
31. Excluslio do Governo da República Sul-Africana
da Conferência de Plenipotenciários e de todas as
outras conferências e reuniões da União
32. Aprovaçiio do acordo entre o Governo espanhol e
o Secretário Geral com respeito à. Conferência de
Plenipotenciários de Málalfll.-Torremollnos, .1973
29.

Nações Unidas, de.
Corpo comum de rnspeção
Revisão eventual do ertlgo IV, seçllo 11, da Con·
ventão sobre Privilégios e Imunidades das Agén·
elas Especializadas
35. utilização da rede de telecomunicações das Nações
Unidas para o trMego telegráfico d~s Agências Es·
peclallzadas
36. Telegramas e comunicações tele!Onlcas das Agências Especializadas
37. Colaboração com as organizações Internacionais
Interessadas nas radiocomunicações espaciais
33.

34.

Dlvenos

38. Pedido de ad!nlsslio de Guiné-Bissau como Membro da União Internacional de Telecomunicações
39. L!nguas oficiais e de trabalho da União
40. Estatuto jurldlco
41. Instrumento fundamental da Unllio
42. Pedidos de pareceres consultivos à. Corte Internaclona! de Justiça
~3. Publlcaçiio de uma edlçlio anotada das Atas fi·
nals da Conferência de Plenipotenciários de Má·
!agn-Torremollnos, 1973
44. Definição dos termos "Telegrafia" e "Telefonia"
45. Edlffclo da Unllio
46. Dia Mun~lal das Telecomunicações
47. Centro de Documentação de Telecomunicações na
sede da Unllio
~8. In terrupçiio do serviço de cabos submarinos no
Mediterrâneo oriental.
RECOMENDAÇOES

Reo.
1. Livre transmlss!io das Informações
2, Utlllznçiio das radlocom unlcações para a sinalização e ldentlflcaç!lo de navios hospital e aviões mê·
dlcos protegidos pela Convençllo de Genebra de
19~9

3 , Ajuste de pensões
OPINIOES
Oplnllio n.• 1. Imposlç!io de taxas fiscais
Oplnllio n.• 2. Tratamento favorável nos pafses em
vias de desenvolvimento
Opln!lío n.• 3. Exposições de telecomunicações
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d C"""'""""' n/ur<jot o l!m do pum li Ir '"ll duon~nl~lrnonH> hut 11 .~nl;.n
d~o m~lno do lol""""""'u~Üoo, nnlodomanlo oo 'I~O domondom lóonlco':'
Uj•A<Iolo, <lo IJitno\u o ulllloor do mol11or formo •• pooolb\lhlo<lu nfo

'"

di

,.. ,,.... ,

!!!,_T..f..h~ICACOI:tl

-

rov<ol<1<1 o "'olohur"IÔ<> Miro JCUO M~noiHIII, C<lm vht .. on Olioh•lor\
m•nlo <ii lorlfu, o nf•,.\o 1;11 ho\0110 ~11111111 pooo(Y0\1, Cll!ll)'llfYol com
um urvl1n <Ir lm• ljUtUdo<lo, o'""' QUioÕo l!noncoln olilldo o lnd•P•.!'

''""'"'

o) r.ncoroJ• o crl•l;:o, <> daunvolvlmontn o o operfolçoomonlo doo lntlolo
1iioo 1 doo udu do lllocomllnlcoçÜn noo pofuo om rluonvol~lmon!Õ,
o!tnÓo do \odo1 oo moloo dhponfvoh, o, om portlc11lu, por molo do
1111 portlclp•çoÕo 111>1 pru11romu oproprlodno dOJ Noçiiu Unldooj
nocnnhec.ndo plnnomonle i codo pofo o dlro\lo ooborono do rojl~lomon
to r ouu tolocnm\U\Ieoçiiu, no plonlpntonctárloo doo Ciovunoo
CDntrollnlo;
com n objotlvo do loellltor u roloçii.. • a,..,. . . ontre oo povoo, I'" r• o bo~

n

"

"

l11nc\onomonto doo tolocomllllleo~iin, ro1olvoum do comum acordo
oollbolo
cor o puoonto Conv1nç.Õo, ljllt Í o lnotr~monto l11ndomonttl do U111Õn lnlornoci-;,
~
no! do Tolocom\U\Icoçiin,

Promovo. odoçôo do modldoo d.. llnodoo. worontlr i Ullllftnç• do vldo
humont, polo coopuo<;Ôo doo urvl<;oo do tolocPmun\coçêin;

11 Procodo o ut,.do1, eotobolou ro(lllomonloo, odnll rooolll<jÕu, form11la
r•co!nondoçêiu o o;>\nlãu • ro\U\t • p~bllco lnlcrmo~iiu ~onurnonln
i1 ~tlocomllnluçÕII,

CAPfTUI..O I
A UniÕo <omprundo

01

111111\nlll lir11Õ1>"

I, A r:,on/erôn~l• d• Pl•nlpot.ndbloo, 6rwio 011promo do UniÃo;
:, Ao ConlorÕnclao Admln\otrotlvuj

"
"
!~

Cnmpno\sÕn do Uni.Õo
I, A Uni.Õo llltornoc\nnol de Tolocom\U\ICOÇÕII; comp<>UodoMI<mbroo quo,
no q11o u rolou oo prlncfp\o do unlvornlldodo • oo lniornu do q11o o puurt
poçô:o no UniÕo n)o unlvorool, oão:
'
•
o) lr>do pob onumorodo no Anuo 1
o" 'I~• ••lln 1 ouo dl>c~men\Dj

q~•

uoln• • ro!ltlquo o

Convonção,

.,

bl l<><lo pa(o, não onumuodo no Anuo I, 'IIII 11 lorno mombro doo Noçêiu
Unido o • quo odlu i Connn~i:o do acordo com 11 dlopoolçãu do Arllgo
cl lodo po(o onborono, n.Õo onllmorodo no Anuo I • ~~· n.Õo ujo Mombro
du N•<;Õu Unldu, quo odlro à Convonç.ÕI>, conformo 11 dhpoolçiiu <lo
AfliJo •t~, dopo\o que 1111 podido do idmluão no quol\do<lo dt Mtmbro
do União tenho 1\do acoito por dolo lorçoo doo Mombroo do Uniôo,

6

2, Pon •pllc•ç•o doo dhpooi<;Õoo do 11om n~moro 5, u uma 1111\clllçio
do odm\uão no quolhlodo do Membro .i opruonlodt no intnvolo onln d..,. 1 Con
lor.Õnclu do Plon\po\onclirloo, por v Lo, dlplom.ÍIIco • por lntormoÍdlo do I'"
o>ndo o olá findo o udo do UniÕo, o Socrolárlo•Ciorol conoul\or,(,. Mombrno do
UniÕo; um Mombro urí Cl>lltlduado Cl>mO ab1tudo·u Colo n.õo lonho roopon
dl4o no pruo do quatro mo ou 1 contudo dLl om·quo lonho o\do conou)uodo, -

r.

I, Oo l>hmbroo •b UnloÕo lor.to 01 d\ro\too • ui.Õo tll)oitao ào obrii•{ÕII
provia!.. no ConniMjoÕD,

b

~. Oo dholloo doo Mombroo no 'III• con~orn1 i 1111 ;>trllclpo~i'a nu con!!
rÕnd.. o, roiiii\Õu oU conollltll do Un\Ão utiO DI IIMIIInloo:

ol Indo Mombro tom o dlrolto do I"' ri lei!"' r du conluÕncLla do Unlio,,.,
oio11fvolporl o Conoolho do Adm\nlolroçi:n • o dholto do opraunttr con
dldo\01 ooo poo1o1 do f~nclon,rloo 1lolloo <lo t<><loo 01 &r1i:ao pormonr!<
ln do Un\ão1
bl todo Mombro tem dlroUo 1 11m voto om todu u Cl>nlorõnc\ol do Unli'o,
om 1<><111 •• r.IIII\Qu doo Com \tio Ccno~lttvoo lntornoc\onolo o, oondo
Mombro do Conulho <la Admlnlolroo~io, om !ndao •• oouõu d<looo Cf>JI
oolho;
cl todo Mombro tom IJ~IImonto dlroltn
du por corroop<~nd,;nc\o,

S~tlo da

1

vn• om todoo •o 'onoultoo

o/ol\l~

l, O Con .. lho do Admlnlllnç.Õ~>;
~.

Oo nr,onlomno rornonontoo obo\oo doo\fllido"

ol A

~ocrour\o

Coro!;

"

bl A J\U\11 1rllornHiana1 de n•llhlro do Froq11Õnc\oo llFIIIH;

"

4f O Com\IÕ Cono11lllvo lntunoclontl Tolo1ri'llco o Ttlo/ânlco (CCITTI,

"

I, A ConforÕncLl do Plo~lpotoncliirloo Ó lnltllt~~- par dol•1oçõu quo r•
prount•m 01 Mombrao, Cio IÍ ~nn~ocodo • Ln1orvolo1 ro~Uloru, no}

"

2, A Con/orõnc\o do Plonlpolenct:rlo"

cl O Com\IÕ Cono11lt1vo lntornaclonol do Rtd\acom~nlcoçi'iu jCCIRh

m1lmon11 • codo c Inca anoo,
i) Dolormlno oo prlncfploo gonlo qu• <lovor.Í llflllf o t.:ni.Õo poro
01 objotlvoo en1111tl•dao no arllao 4 do pruonlo Convonç.Õo;

llondor

bl Cnm\no a rolotiirto <ln Conulllo do Admln\IITioÇÔO rolotondo> •• 1tlvlda
du dt lodao OJ oraanlomo1 do União dudo o ~ltlmo Can/or;ncLl do pi;
nlpalonclblnt;
-

11

c) J::otobo!OCI 11 boooo do or,omonlo da 11nliio, toolm Cl>ma o lt\D paro doo
poOUJ>Ifl o par(odo oiiÍ a prÕ•Im• Can/orJnclo d1
PlonlpotoncJ.ôrtof",
opÓI lor oumlnodo>" prDQromo doo conforJnclu odm\nlolrlfllvu • dot
roun1iin q~• a Un!.Õo, ,.,.; provovtlmento duronto ouo por!odo;

"

d) r\>.1 01 uJ{rjo~•boU, I 01"11 do ooJiir\oo I D JIQJffie do \ndtn\loçêiu
~ p•no.ÍJ• dt tndoo ao /IIIIC\on~rl<lo do UniÕo>, • farm~la, cua
ntconá
ria, lo~•• o o d!rotrlu1 ao rolo concornont•o ano ofellvoo dt tlniÕo;
-

"

ol Cumlll•

11

Cl>nlu do Unl;o • •• oprova doflllltlv•m•nlo,

fl 1:1•1• dao Mombroo do Unli'o chomodoa

"

1

11

lor o tooo;

Ct>rnpor o Conoollto do

nlolroç.to;

Adml
-

'I J::l•a• o Stcrotô rio> Oarai o o V\co•Socrot<Órlo Ooral • li>< o 1 doto no qwol
11111mom ouu lunçõ.o;

"

ltl &loa• ao mombra1 dA U'RD • ll><o • dolo no quil uo11m1m oua1 l1111çêiu;

"

11 1\tv\oo • Can.,nç:o,

"
"

J)

11

•I• o )llilllf nocniiÍrlo;

Cnnd11J 011 roV\01, 11 nocon.Ír\o, no •cordoo ontro i UniÕ11 1 011\ru or
~onluçün lnl.rno<Jono\1; uomln• 1>0 ocardoo prov\oÓr\ol coltbrodo';
pala Connlhu ~. Admln\otto~.;o om nnmo do Un\.Õo com 10 roluldu Dr
~onlla<;Õn • rnolvo oabro olo o o q~• jlll,llor Of'DIIIIno;
•

.......

Un\,;n

I<) Troto dt 1ud11 •• OYifll quuliiu <lo tolocomwtlcoçõoo quo jul11•r nocoo

11

-

Cnnl-rõndao Admln!otutlvu
), AI canttrÓnclol odmlnlotntlvol do Unloio nmprundom,
I, A Unl.i:o Iom por objol\vo:

ol Ao co>ntuõnclu odm\nlnntlvu m~ndla\1;

ol Monl•r o ampliar o coopuoç.ío lntern.cloul rou m•illnrli o uoo roclJ>
n.l do lolocom\U\\U~Ôu ~~ todao oo tipo"

bl Ao <onforfnclu odmlnlotro\\vu Ulllono\o,

11

bl Promonr o dounvolvlmoMo doo molao thnlcao o 0111 uplariç.Ío ml\o
o/leu, 1 IIm do o~monlor o rond\.rnonlo <101 urvl~oo do lolocnm1111le&
çiiu, ompUu 1111 ~•a 1 jllnUillnr, lonto <jlltnlo pOII{vol, lUA 11111\1~
çio pou o p4bllco;

41

"
"

c) Hormon\ur oo o.torçoo du noçiioo I'"" ouu 1\no,

4•

"

~.Com llt&/lnoHdodo, portlculormonc., o t.:ni.Õo:

•I o/11111 o otrlb~lçi'o du/roq11Õn~\n da upoe~ro udlooiiÍtrlco 0 o r.~\!
Iro du oulnoçiin do /roq11Õndu, do minllrt o ovUor
lntorhriMIU
proj,.d\clo\1 onlro u uloçiiu do rod\ocomun\co~Õu <loo dlftrontoo poj
bl Conrdont oo ulorçoo 1 IIm 4o oll.mlnor todo \nlorlu;n~l•
puj11<1\~lol
entrou ooloçiioo do rodloct>rn\U\\Coçi:o doo dUoronlll ro{uot molho ror
o ~IU\uç.õo do upoct" dt lro~~.incLlo:

~. Ao ct>nluinclu odm\niUrotlvu ,;o normolmonlt convocodoo ~iro Iro
tordo q11ootõu pnt\CIIIorfO do to\ocom\U\Icaçõu. Somonu •• qllntõu lnu;:'\
lao om ouo ordom do dlo pndoriio oor dobotldu, Ao d•~loiiu duuo
cnntor/n
cLlo dovom oor, om todoo oo uooo, conformo 11 dlopoolç.Íoo di Convonçio, •

~r:

), 0) O tomór\o do umo con/or.incLlodmlnhlrot\va mlln41ol podo compor
olA revloiio r•rc\ol
ruoro ~TI i

d~o ~llillll•m•niOO

odmlnhtrol\vltl moncLonodoo no 11 ~
•

"

bl ;• :~::~onolm•nto, 1 rov\o.;l> cnn1plota do 11m Oij vôrtu•

d.... , Roru~

46

cj Q~alquor PU\ro 'l~utoÕa d• ~orÔ:Ior mundlol ~~~· oo)o do
conlorôncla,

compo!.MI& di

f,

1

(~I O tomblo do ll<n• •nnlo,ôncll o<lmlniotrat\1'1 r•~lonoi 1Ó padt ~an
lor ponlal rolol\vao 1 qulf!Õu 11podl\coo do \oloCulnun\coç<io do coriilor ,. 1;-;,
no), lncl~o\vo\no\rll<jÜII. J11nl1 lnlornoc\an" dt llojllllra do r .. q11.ÕncLl1 ~~~
clunadoolo o IIII a\IY\do<lol cQm rooptlto i rtiiiÔo c~>noldorodo, oompu qut !ali

·"-"-'"-'-'"-'-'-'"-'_:·__________________:D:::IÁ.::R:I:O.:D:.:O~C::O::.N::G::R::ESSO=::N:::A:C:I:O:,:N:AL:_::(SoP=•:I::Ii~-----------------QIIInta-f•lra ~ 7321
b) r.r~tuH, nu mumu tonoltl~ .. • tom o mo~mo IIm, o lllo<rlç.Õo mt!_&
di~• du \ucollu~.in d•tormlnodoo poloo po(uo
oo ut.Hiu
I'.!'
oolocLoniiÍrtGII

IMIPH\~'" ~~o'''"'""' tm connltn uun oo lntu .. uo do o~tru uriüu. A:órn
<!iun, 10 donooioo M IAh cnn/u;n<\oo dovom ur ~juotodu, om t~dno
co
o roo, ~. dl•[><l•lç.;u <lno lhillllmlnta. Ad.ml.nlotuttvc!l,

1'.,,

"
o!K

49

1, UI O Conoolho do A<lmlnhtuçõu Ó compooto do !riMo o ulo mornbrao
do Un!Õo ololtoo pelo Cnnlorônclo do Plonlp<>toncl.hloo, \ovudo·U om caMa o
necoul~odo do umo dhtr!bu\çÕo oqullollu doo pouoo no Conulho, onln t<>du
u ,.,tõu do m11nd<>. Sdv1> na uoo do n&u ocorrldoo nu condlçtioo upoclll
(odu prht Roiulomonl<> Otrol, ao !1-t.mbr<>o do Untõo ololtoo n<> Conulh<> do Ad
•nlnlotr•çÕo d•umprnhu,;o 1011 mondoto ott o dolo no qui o CPnlu.inclo
d';
Pl~nlp<<htnc!O:rloo procodo o ololçoio do um novo Conull\o, E ln M~> roolo1ru1o,

lU Codo um doo Mombroo d<> Conoolho dool&n.r., poro 1111or nP Cono.!
lho, umo pu ono, 'l~' pc>dt lU ueietldo I"'' um ou maio llltllono,

~~

l, O Conulllo dt Admlnietro~oio onobtltco uu pr&pr\o

rotlllomtnto

\!'

cl Ft>rnor.-r ••looo ooo Mombroo cnm vtouo i uplnroçõo rio motor n~m.!
rn pnu(Hl M unolo do rodlocomunluçõoo,n•quot.o n1IÜu do nptt~
tro do lroquônclu om 'I"' pooum nrnrru IM•rl•r;,,,,, proj11dlctolo o
1 utllluç;n oqullotl••, ollcu o occmÔmlco do ÍHbll• dn. ootiÍUtoo
l•tl
utochuo.Orl"'l
~

'"

di t.•nr o cot.o 11 d•molo l•tnçõ .. u>~nplomontoru, r~lodonoo1u1ouln,!
çÕ<> 0 utUiuiÕ" d~o froquônclu • com o ulll!ul;" d•o rírbl~o do lirblto

"

ol Mutn om dlo oo rtllhlroo Lndloponoó~olo oa ~urnprl.monto do 11141 1'!!1
çc>u,

70

I, !11 O Com !ti Conoultlvo lnt.rnodontl dt Rodlocomllll\co~i'iu tCClRI é
oncarro11do do tfolllor ut11doo o form"l•r r•comudt~Õu l<>bro u
q11ut<iu
tO:cnluo, do ••rl<>roç.;<> rolotlvu np.clllctmtnltlo rodloc<>mWllctçiiol.

~~

IZI O Comlt.i C:ono~ltlvo Lntunoclonol Toloir.ÓI!co t ToltiÕnlcc ICCITT!
i onrarro11d1> do tfoNu olludol tlorm~lor r"omondo~~·• oobro oo qunttitl
\;ente••• d1 .. plonç.i:c o do \orUoo qut 11 rolertm i toloJroflo o ttltlcnlo,

H

1)1 Em '"mpr!monto do 11111 larelol, codo Comu.i Con.~ltlvo prutor.i
o dtvlda otonçoio oo lll"do doo pr<>bl.mu t • oloboroçõo rlu rocomond1çi'iu '!.1
rotomonto ulo<l<>n1d11 i 'Tioçõo, o duonvclvlmonto o<> oporlol~oomnto du
to] 1 comWIIco~ciu noo poíno om vlo dt dooonvolvtmont<>, n<> comp<> roJl<>ntl t
<l<>mlnt<> l.n!ornoclonol,

doo uh;Liteo i•orot•clan.Írloo, UKundo oo Jl'"'"dlm•ntoo provlolno na
ltoiulomonta do Rodlacomunlcoçüoo, prucrttoo p<H uma
conlor.inclo
compolonto do Unlia o~ polo Conulho do_ Admlnlotroçõa, c~m a conoo.!'
tlmonlo do molorlo doo Mombrno do Unloa, poro o proporoçoa do conlo
r.inclu ou om cumprlmonta dn dlopc>olçúoo doo moomu;
~

ttrno,
''

!~

l, No LntervoiP'lllt o1p1r1 u Conlorinctu do Pltnlpotonclblao, o C<>noo
lhP dt Admlnlotroçõo otuo com~> mudotlrt<> da CPnlorinclo do Pltnlpa.. ~ci]
r\ot, nol 1\mltu doo pod1101 por •I• dolofldot,
~. 111 O Cllnotlho dt Admlllhtroçô:o i oncorrt11do do tomo r toda e o o m•
d!~u por• rocU!tu • euouç.ia, p•loo Mombroe, doo dlopoolçtiu ~· Convei-

1;~. duo ~~·~ul•m•·•·loo Ad"'lnlotut!voo, dto dechõoo do Conforônclo dt Pl•i"t
l'""""'i.Orloo o, ~10•ndt1 apropriado, du decloÕII dt o~tru conf• rinct&l-;
,. .. ~::;,.,da L'nt.i:o, uolm cama rooUur todoo 11 outro o lortlu q111 lht torem
<.ul,;.·.. cioo poJo Cor.ierO:ndo de Pltnlpoltnct~r\no,
H

IZI
uorct

'4

11m

El• oooo(uro umo coordrnoçoio tl\cn doo nl~ldodu d& t:nl.io
conlrolt flnancolro tltt\v<> oobu oo Of(on\om<>o pormononln,

I)) f:lt fovorou 1 caopouçoio llllorn~clanal cpm vhtu 1 OOUJ~r&r,
por tadol 01 mola• o '"' dllpOIL~ÕI>, o notodomonlo poJo rutlclpoçoio do 1JnL.i:D
noo pr<>fr&moo oproprltdc. du Noçtioo 1.ln!doo, 1 cooporo~oio t;cnlco com 01
po(uo om 1·Lo de dounvt~lvlmtnto, conll>nnt o obju\vo do 1JII!Õa, q11o i lavou
cor por tod<>o oo molao pou(volo o dounvolvlmtn\1> du ttlteom~~nlcaçõu,
-

C<>'T111Ôo Conollhlv<>l ln\orntt\nna!•

1l

bl Todo tmpuu privado rounnocldo do oporo1;0 que, rom 1 oprovo(Õo
da Membro '\~O 1 unha roconhtcLdo, manlluto n dooo)o do participo r
dootrobol~ol dolltl C<>mU.it.

~~r!!

"''''.!..'

~S

1. (li A Sterotarll Oonlur~ dlrlildo por um Stcrodrlo Conl,
da por um \'lco.Stcrotárta Oorol.

5~

1:1 O Socrot~rlo Oorol o o \'lco•SocroiÍrlo Otrolooo"mom 11111 1or•·1
Çl>l no dolo 1\oodo no momontc dt ouo ololçio, Pormonocem, normolmonto, n-;
tuo funçio ui o doto Iluda polo C<>nfor.inc\1 do Plonlpollnc\.hloo n<> do<uroo
do """ ""nlio ... guln\1, o t.io ru\o.Íu\1,

57

Ili O s~cutárta Coro i toma u m•dldu nocooo.:rllo • IIII• dt q11o oo ro
curooo da Uni; o ujom "tlll•odoo com tconom\0, o í roopnnoivt), poronto ~

H

~8

Z, tiJ COlO flquo VI!IO O Corla do SoHrlllflo Otro\, oorÁ IIII 1\ICIIIOt O
\'\c..Socrot.;rlo Coral, q~• o conurvarl otíi o dolo '\UO do\umlllo o pr6o.Lmo
C<>nforÕnc\1 do Plonlp<>ttnctllfl~>o, o podu.i ou rulolto ruo"''"

~~

IZl Cooo llqut v1110 o corto do Vlca-Socnt.órlo Citro\ por mole dt 180
dlu 1nt 11 do d&ll IL-odo poro o convouçõo do ptÓolmo Canlor.inclo do Plonlp.!'
llnc!írloo, o Connl111> do Admlnlolroçia nomur' 11m oucoour por o o UU&nlt
do mondoto,

60

()j Cuo IL<juom vo,ut, olmuhonoom•nta, 111 cor1no do :ltenlhlo 0.!
rol 0 0 da \'lcc•Socnt"ln Cloro!. o O! rolar d1> Co<11ltê C<>noul\lvo Lntunacl<>nll
<Om m•lor antl~'llldodo na' cor~o uolltnlrÓ 01 '""lei~ o du s~~toÚr\1> Coro!, du
nomuri
ronlc ~m pu(C>do m:xtmo do 90 d\u, O Cnnulh<> de Admlnlo1,.1oia
~m S-'rctórlo Oarol 1 , "''" ocorrom f!!U vll~tu <111<11 do \hO dloo ~ntoo ola d..'
to Iludo I'"" a cpnvoc•(.;" do prÓ•Ima C11nfuêndo ri~ f'l•nlpntoncLÍrloo, .. ,;
Jrualm•nto nomaodu um Vlco-Socrtt.Í rio Oo r10 1. O h"' c lonó ri~ n~om .. do
P ti a
Conoo\ho de Admlllhtro~Õo ccntLnuorí om 0110 r...,\; o dunnto o rnlonh do"'"!'
doto poro o qual foi o leito nu prd•cut<>r, p.,dn' &l>rUtntor '"" candidatura
nu rlol~ci 11 puo <>o cor1o• do !locrot,rlll Coral ou \'lco•Stcrotbl<> Oor&l. no
ror~rtdo Conlcrênclo de rlon\p<>trnci.Írlol.

'"'li"•

p:

o] poJo Anomblilo PlonO:rll;
bl p.lu comloo<ioo do utudo 1011boloc\du por ola;

77

c) p<>r wn Plrotor oltlto poli AoumbliLo Pl~nirlo, nomoodo conl~>rmt
dhpoolo no RoJUlomtnl<> Ooral,

7A

4. Sori lnolilufrllllm& Comloo,;o do Pio no Mund<&\, ooolm comoComlloido Plana Roalonol, u&Wldo docloÔ11 c<>nJun~1 doo Aoumbliilu Pioni.rlu d«t
C<><nlt.io Conoultl\11>1 Lntornoc:lonolt, F.:ottt ComluÕto oloborom um Plano 11•r-i
""'"o rodo lnt•rnocl~>nll do ltlteomun\coçõoo o IIm do (I cUltor"
dounvolvl
monto co~rdontdo do1 urvl~oo ln\trntelanolo dotoloc<>mun\uçõu,Submtlor~
101 Coml!.io Conoultlvoo lntornoclonolo quutiioo cuja ootudo oprootnttm
\nt•
ruou Jllrll~lllor poro 01 po{ . . , om rio dt dtoon~<>lvlmonto o q"o dopondom d~
mondo ta douu ComLt.io,

1~

5, 01 m.IO<Ioo do 1robolh1> doo C<>mltÍo Cono11l1Lvoo lntornoclonoil 11~0 do
llnldoo nn Ro~ultmonto Corll,
-

~C

1. li< 0 ComltÕ do c .. ~rdon•~-~ o....,!\lo o lornoct ••looo 11> S•crot~rto C•
ral aobr• u Gllntiiot .o~mlnlttr&IIY>II, lln.on~ttiro1 • dt cuopor .. çi<> tôc~ICO qu";
oht•m ,·lirtao or~onlomuo ?•rmonontu bom cnmo o quodl& roo polia ioo
rol•
çcin utorlaroo t;. lnforl"'l&Ç.Õo p;jbllco, l•v.ondo ump,. om (<>nto o o docuiio"i
do Cont•Lho dt Admlnlotroçâo too Lnltrtloot d.o L'niO:o.

81

(~' O Comtti utmlno, tombÔm, t••du1 n1 M 1111111oo lmportontu ~~· , lhe
oÀc co~ltodut ptla C~noolhP do Admlnlotroçân. Af'ÓI 11~ uomo o Comi\; o pro
unta •~ Cnnoolho um rtlt!Í<riP pc>r lntormÍ>~IC do Socr•!Órto Cortl.
~

~l

: O CumltÕ d• Coord~noçO:u ii lnl•~rod~ p•ln Vt<t.Socrrt.Órln C .. ot, 111 DI
r.wroo dno Comh;, ~onoulthotlntunoclnnoh o a Pr ... ldcnlo rla ),.n~ lntHn;
c\ur,ol do Rv~Lolfl• d~ J"ro~YO:nctu; uu Prtold•nt• ii o S<'rot~r\o C•rtl.
-

U

1. (li !'õo dooomptnho <lt •~•• IWlçii_oo, PI luncl~nÕrloo tlott<>o, bom como
o pounol da L'nLÕo nio oollclum nom ocollom Lnotr"ÇÕtl do quolq~or jOverno
ou outortdãdo olhtlo i IJntio. Oovtm ob1tor ·•• dt qu•lq~or III>
tncompolfvtl
com 1111 condlçoio dol,.nclan;,rlot \ntornoclonola,

), O Socrothlo Cor&IO(f como npruonllntt lo~tl do t.:n\Õo,
~. 0 \'l<a·S•<ro!Árlo Oonlo~~><lllo oSocrel.:rlo Oorol no doumptnho
~~~· j•;n\o:~l 1 •IOU<lol lqlOelll quo OIII lht CQO/Io OOf'OCJIJCO<I\Ift\0,

), O IWldonomonl<> dt codo C<>m\tC Contultlvo Lntornoclcnol utori oooo[ll
rod<>:

711

C<>noolho do Admlnhtr•~Õo, poJo tollllrl~rl• do1 Hf>"C\oo ldmlnlnrotlvoo o !.t
Mncolroo du otl~ldodn do Uni.Õo, O \'lu•Nocutlrl<> Coro\ i rnpc>•o.l.ol P!
r~nto o Socrot.\rll> Cor~ I.

~~

Z, Sori"o mtmbroo doo Comltio Conoult\voa Jntornoclonolo
ol P<>r dlro\to pri'iprlo, ao odmlnlttroçtiu do tod<>o oo Mombroo do t.:nl;a:

do

O~oornp!

nhl ~· f"nç•i .. do ~•cr•t,rlo Oonl no ouoõncl• <luto,

b)

1. A JUilll lnllrnoclonal do Ro~htro do fuq,..inc\ot IIJ"RBlé lllttStl~a por
c ln< li momb..:11 t.ndtpontlonlu olottoo ptla Conluinclo do ~ltnlp<>unclárl<>l, o!·
Iro oo con~ldotut propo1101 ptloo po(uo, !>ttmbroo do Unlan, tlt monolro 1 '..!
'""'"'uma dlotrlbulç.io oqull•ll~• •nlro oo ttKLÕto do m1111d0, Codo M1mbrc
do Unlio n•o podo •prounlor m•l• dt ~m undldllo nocLon11,

z.

~~

Ot mombro1 do J\lntolntornoc\anol dolh,lllro d• Froq~inclu, no d,:
utnponll<> do ouo t~n~oi<>, noio ""1m c<>m<> uprountonlto dt """ ruputlvao
poíou, nom dt um• dotormlnodo reilio, mu com<> 111n1u Lmpauloll lnw•o.t,\
doo dt um mandata Lntornoctano\,

U

s, Ao l~~nçcin ouuc\olo do J"nll Lnhrnocloul d• Roflotro do froq~ôn~loo
uroio 10 u~ut.ntu;
ol f:lotuor o Ln•crlçia m"6dico doo uoLnoçiiu do lroqliÕMiu l•ltu r•l<>l
dlfarolllotl'•ron, do 111 turma q~o uJ•m dttor•ntr.odoo de HuriiG com
o proudlmtn\D ulobolocldo M ltoiULirllonta do R•dlo•omunletçDn t,
10 to r o ,.,o, com u dochiin du con/orÕMihl co<np~tonloo •lo l"ni.Õo,
o dolo, o tlnolldod• o 11 c~ractorr•ttcu IÓcnlc•• ~~ •·o do umo duoOJ •.!
olnoç<iu, com o pbjotlvo dt ooururor n 11" rtconht>l"'•ntu lnlllftU!!'
no\ alie tal;

U

t!l C•d• Mtmbro dovo rnpoltor o ,.,,;ur uclllolvomonu lnttrnoctonol
ln•
~

dulun~õ .. doo l'lnclnnirloJ tlonoo t do ptuool dA L'nlio, o n.i:o pr1>curor

0\lonc\i.luo na norclctn do ouoo/unç.>oo,
~~

I! I foro dt '""' lunçl:;u oo lun~l<•n,;rluo ololloo bom •nmo u pooo""'l rlo
UniÕo nio dovom tor portlclpoçO:o nom lntoroo101 lln•nutrao do upÔcto .1, ..
1no, om qn1Lq11or omprooolla tolocomlllllca~Uto, !'õc tnllntn o thjlftoiÕ~ • tnt";
'""'" /lnoncttro1• n.io d.v• ur lnlttprttod& como opttllo 1 c~ntlnlilç~a do p";
ç .. m~nt~ pu1 p•n1iu d• opvHnlldorl•, em r.oJO:o do um O<nprt~o ou do ••rv•çn"i

h

z, O Socrflohlu Cuu\, o Vtn.Socrouirlo Ctrol too Olrttoru do1 Comt
,;. Cm11Yl!lvoo lnt-rnoclonalo dntm oor url$1n.;rlo& do dll.,ontu po(ou Mo,;;
~roo do t'nlio;;, duoJ-'voL q"' o mumo nnrmo 11 nton<l1 o no t.hmbroo d.o J,;
to lr.tornoclunll do R•IILUro do l'roqu.incl&l, Quondo do o lo\ ç .i o
dotto"i

•nt~rlorn,

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL(~o 11)
t\lncll!n.Árloo, ~onvóm c~noldn1r oo "rlndploo up~oloo no n~moro U o UIU
ollolrlbulç.Ô<>
fiel ldl'lll.lldo •nlu u '"~~~.. do on~>t~4o,
~7
3, A priMII'"I conotduoç;o oobro U ucr~lomonln d• pouool o d.oorm\llo
,&o du con41,iiu d1 •mpu1o do pnthli dn·• o• r 1 ~ocnddodo do
i Untoio oo '"nl,oa do puoou do m~lor oflc!Õndo, compolinclo 1 lno~a•idodo,
5n' dado 1 dnldo lmportinclo.., ucrut1m•nlo do puoooloobn uma bou I'"
•''fico tão omplo quonta pon(nl,
•

I'"'''

"""""''"j.

JllroUn do I'Úh\l<n do UILlhor
!'i•rvlcn \nl•ruclono\ do

~
Ononhocão olno Tralwo\hno •

Cnnd~o

\08

Oo Mombroo uce>nt .. nm e> oUrollo q~o Iom o p~blt<o ~o cnmuniCOr•u
por mt\ .. "!!UouYiço \nlllrnocinlltl do coPrnpondônclo p11hhco, Oo '"•lçoo, 11
tun o o o IUIMiu urio 01 mumoo, om udo U\li<lrio do corrupnnd.ncll.,
paro iodoo oououhtoo, um quolquoP prlorloltdt 011 prnf.rôncl.l,

10q

I, Ot M•mbroo rourvom•n o dlr•llo da dottr a ounomlta;;o do qualquor
toltirlml privado ljlll poooo poucer pu\~t>oo 1 oo~urança do !:atado, Dll Co_!!
tr,rtoio fiiU loto, i ord•m pioblln ouooo hnno cooo"rnu, doada quo nnllll
quam lnudl.llamanll n pnlln d• !''l~om oobu a lnl•"el'l!'çõo lalol do t•l•ar~
mo, 011 do porl•.do mnmo, 1 nao nr quo
IIDIU\co,•o
conoldoradoum
rlJCO i IIIIII!ID(a do toudo,
'

110

:, Oo Mombroo , .. .., ... m•n o dtrollo tombóm d. lnlorr~mper ~~alquu
awtu ttlo,omWIIuçill prl>·ado qllt poooa J>lO!Uir por lU"";, 10i'Unnço dn to~
do ou conirO:rio l1 ouu leio,.;. tord•m p~bllca 011 ooo Ltollo <Dflllmto.

rloo J'lohotn

nu Conl•r;ndoo o O...tr•l R11011iÕu

conl:;.::i::~ ::::~:~1i:~ ~.::,";,~:-:•,l.h::,;.:o;::~~~~;:~~~.:~~~:~:••lnl::

U

noel~nalo dov1m opllcu o R•llll•m•nte> lntorno co~lldo no Ro111l•mtn\o Otrtl.-

89

,.
91

l, Cado conlorincla, Auombi.Íio f>l•nhta 011 ro11niôo doo Comltia Conaui
111101 lnlun•clonolt poth adolor u uaroo ljllt jllliill' indloponoávoh paro coõi
pi•C.r fljlltlaa do R1111lamtnto lnt•rno, No ontanta, utu rr~na complom•n••
ru dovom ur compol(nto com u dtopnoi~Üu do Convinto • do Roi\llam•ni7.
Coral: cuo •• lulo d• r•1ru c~mplen••ntarra adotodn polu Auambloíll.o Pio
n'rloa 1 comtui>u d1 nludo, ouôe> p11bl!codu anb a l<mna do ruol11çi:o ,,;~
docum1ntot doo AonmbiÍI•• Pltn.írloo,

93

••J•

L'~ião compr.ondtm

ot ••1111\nloo '""'"''
11 do Conullla h Adm!nhlrt(tÔO o doo or1tnilmoa p.rmonantu da \lnlão1
b) doo Cotl(uinclu do Plonipolonci:rtoo 1 conru.;nclu

odmlnlolrollvu
III nado, o

do
do
do
d1
d1
dt
dt

)0
U
lO
11

unldadu
\Uiidotlu
unldodn
unldadn
15 unldodu
U unldadu
I O Wlldodu

Clouo
Cloue
Clnu
Citou
Cluu
Citou
Cluoo

), Oo Mombro1 tHolhom llllrtmonlo
Jom partiCijllr du dupnu da União,

1

rl•
dt
do
do
do
do
do

~

4
l
Z

unldodn
un\oladu
""ldodn
ur.idodn

I 1/Z
I
I/:

unlrlodt
11nldod1

~nid~dt

lU

contrlbiii,.Õo Ul!'lndo

1

4, N•ohumo rodu~i11 do númoro d• untdod11 d• contrlbul1ão,

do ocordo com 1 Gonv•nçio, podo nr el•tu•d• on~11on1o
utlvor om vl1or,

1

role rida

qual

Oo M1mbroo 1\Õou•lo.m quolquor ••oponnbllld•d• cnm rolaç;o IUf
utuirlao do1 urvl~of tno.,no<JDnth do lt\atomunlco~õu, prlncopolmonlf nr
q11o n roltn • rodomoçUupor danuo ou pr.jll(&oa,

dto.!

oooobol•~ld•
Cony 0 ro~in

__

~~!!~1111\e•s;;,,

lll

r.,•·l-

p,o.L.:-,,,

114

cc.m~•tf•ob

I, 01 M•mbrot u camprum111m • odolfr lodo& ao modldao

com o liltom& d• tolocnmllnlcoçõu ,mproitdo, pou Ullllllrlf
roopond;nclo intornaclonol,

~m-.t.
f, .......

~:~:~:~:~~~:~:~::.~:~;.:i:,~:.,~:~:~:~:~d::;, ~~ ~:~p~n~~~~=~:~:~

oponao poro dotorminodu rtloçQu o/ou puo ~•larmlnadu citou o do c~rr•.!'
pondãnclo dt u(da, chiada o~ trinollo, ce>m 1 obria•~·o~OC<li'IIWII~·In tm•d~
tom.nlo, por lnlormídlo do S•cr•t.rlo Oerol, ooo domo h M•mbre>o,

l, Ao dnpoou da Untoio 1.Õo coL,nu ptolu contribulçQu de u111 M1m
broo, dtltrm\.Ndu tm fwnçio do n~moro do ~nido4oo Ce>rrnpond•nloo à tlooo-;
dt coolrilllll~oio ncolllldo por uda Mtmbro, uaundo • uaulnto ucola:

Cll.tu
CitUI
Clnlf
Clou1
Clnoe
Cluae
Cluoo

'14

••n

Plnuuo do União

1, A a doopona do

mundlo!o,
'll

~

T•l~<nmunl~oç;;,,

fi

•l1ilo d• Cll.!

Z, Ni:o oblltnlf, ru•rvam·•• o dlrolio dt comiUIICif nu ctoru•··~nd>n
elo io aulorldodto compottnln, com o IIm do Ull(llrfr o apllco~.:o do ,'.... i;

lltlo~ãelnltrno 1111 a oucuçãe> dot conYÕnloo lntunocle>Mit ... quo lo~om p~rt;,
'I~

5, Ao dnpnu du Cllnlu;ncloo odmlnl•trollvu nilonaio 0 q111 01 1,(., 1
o nGmoro U Joio orc~doo por l!"'o• no Mombroo do r•il.Ôo rof1 rtrio, UI/lindo a
c\nn de c:nlrlbul~oo dulu wlllmoo t, no mumo bou, peloo Meml>roo rlf
outroo ro1lon quo ovonlllllrnlolt parllclptm dt lo lo conlorãnclu,

l'!oloblll•clrn•nlo, Op•ros.Õo • f>rot•sÕo dno Con•i• •
lnoillasõu do T•IUt>tnulllcosõu

q6

6, Oo Mombroo Jl&llm odlantad.omtlllo 1 1111 contrlb~lçio oowol, '"lcllltda
;om but no Of',lmtnlo oprovodo ptlo Co11ulllo do Admlnllluçio,

lU

'17

f, Ot Mtmbro• ~llollruonm o uu pocamonla 1 União ptrdom o direito
do 11010 nllp<~l•do noo n~morot IJ o !C, q111ndo 1 qijonlla do 111 li rua for IJ"tl
011 •uporlor to montaM• do tiiU contrtbulçliu corroopondtnlu too dolo 1001
pr•codonltl,

I, Oo Mombtoo o4olam~ 11 '!"odldu OfCinlrJ.oo ... ,. a ui.beloclrn•nlo,
dontro olu mtlllt>rta c~~ndlç~•o l•cntcoo, doo cano!• • lnololoç<iu .,,..,.,,;,.,,,
• IIm do tUo111rer o lnlucamblo r'plde> • lnlntorrllpla doo lt\oeomw.lc•çÕn
lnternocion•h,

IH

'11

I, At dltpotlçlin tpllcadulocontrlbuiçi>ulln-nutno du ompruu P'l

Z, No modldo do pouínl, nuo conolt • lnolfl•çi>11 dtv•m ur op.rodoo
u111ndo ao m'lodot • procodlmontot qut • oaporloíncl& pr,llça do .. ploroçio
rutlll\1 mtlhorn, 1 montlde>l om bom ootodo dt 11111clo11om.nto 1 6 olillfl dilo
pralrtiiDO clonl!tlcot a I.Ôcnlcu,

.

~~~:·tn',:~::~~:~~~: ·~~~:·,_ ~•::·~~;:1 :.!;:.;:~i';:,:r. lndllolrl•l•,

• "''

or 1 onl•~

~
J(niUU
IJIJ lron:i.

I! 10 ~:~~~.~~~~~ ollclo)t d1

111

l, Ot Mombroo '"""""'o prot•çia dutu conota •lrulai•~Õu
dot llmltn dt oua Jurhdlçia,

118

4, Solvo ocordoo l'"rtlculartt ~~~~ llum Olllru condlçi>u, tode>o oo t.hm
broo lomom u m•dldtl n•canbltt pua IIUJ'I!U 1 m•n~l•n,io du 11 çõ,"';
doo circu!too lnltrn&c!Dntlo d1 ltltcomWilcoção compuondldu d1 ntro dot llmt
••• de 1111 controlt,
-

119

Com o IIm dt faclllur 1 •pllcaçoie> da tr!IJID 44, 01 Morr.broo 11 «lmpro
mtttm 1 lnlormor•" m~ruomontt tobro u cor.tru•nçõu i. o di 1 po 1 l~Õn di
prtunlt Con11tnção e dot Rtlllilmtnto• oqlllan,.oa,

Uniio oio1 o lnaiõo, n cMni1, 0 uponl!al,

donlro

100

101
IOZ

(3) Em cuo 4• duuordo, o tuto lrancio provtiHf,

Z, III. Ot documontao dollnii!Yoo du Conl~rãnciu do Pl•nlpol•nd:rlal
du canltr.oncloo od•'!lnhirol~voo, l l l l t 1\ao IINit, prolocaloa, r•oolw~<iu, '.!
camt'!_d•çau • oplnlooo, uno ndl~ldol nu Uio~uu ollctola da União, "(lindo
rod•ç~oo ''IIIIYaltnlll ltnlo no /orma qll&nlo no conlo~do,

101

IZJ Todot oo d1molo olocumontnl doo lu conltroin~lu uri:o
nu lln1uu dt lr&blll!a do Unliw,

104

l, fi) Ot documtii!OI alicl•l• do"''"''" d1 Unl.::o, onumtudoo not R•[ll
lamtnloo Admlnhlrollwu, oio p11bllcooloo nu cinco !fn,uu oficio lo,

lO'

IZI Oo d1m1h dacllliUnlot, cujo <llllrlbul~ia ~oral ujo 1ft1111d1 poln
Socrtdrlo Ou•l, dt conlormtdod1 com,.,., alribuiçUu, urio uollrtde>o nu
tr.ô• lfn111•• d• Iro bolho,

106

4, Noo dtbatu doo confor.Õndu do Unhio, o'"" runiiiu oh 0111 Cnn.. lho
dt Admlnlotn,ii:o • do 11111 Comi!;• cantuiiLYDI lntunociunolo, .,,, ~111\ud<>
1m olottmo •flcu dtlnltrpntoçoo ndproco 011 cinco lfn,uu oll<iola, No tn
ltniD, ljll.llnd11 !Ddot 01 partlclpinln d• """ conror;ncia ou dt limo rtuniÃo ui!
11erom dt uordo, e>o dabllu podor.Õo duonvollltr••• am mono 1 do cinco oto"';
lfn"!"" m•nclon•doo ~nt•rlormtnlt, li•~•'' lntorpuloçio tnlro ooloo t!n~-·
I o orobo nu Conloronclu dt Plonlpotoncthloa, 1 nu conforinclu
1dmlnio
lnil~u do Unli"o,
-

r•diMldua
Prlorlotul• du Tol•comunlusõu r•\111""1 l /loguronu
<11 Vid• Hum•n•

UO

~
Prlo,ld•d• doo T•lnromu 1 dn Ck•modu o ~"!•~~..!tt!li!:!
Tole(Õnicn d• Clovorn<>

ai

107

..

A Uniio 1001, nn torrllorlo do udo um d• u~t Mtmbrao, do c-pocld•
~~:~~~(dlu ntcutblo oo u•rdclo d• 1111• fwnçõu o l rullução dt .,111 aLJ!

01 llr~tlçoo lnhrnoc\onol• do itlfComWIIc•çio d•v•m •lor prlorUI•<I• •b
aol~ll I lodu 11 lt!Oice>munlca,õoo rol•tlvu i ll~llnn,o do vhlo
hwm.no n7.
mor, em torr1 o no o r, t no IIJI&ÇO c~omlco, bom cc.mo ;, l•l••omiiRicoçi>oo
opldtmol6ticao ti• 11ra;ncll. ncapclanol d1 Orltlllu~io Mun•llal d• So~<lo,

Sob rtttrYI du dlopot)ÇÜII dat Art\101 H 1 1~, no l•i•jlr~mu do I!'
vuno 11111m dt um dlrolin dt prlorldad• oobn At ohm•i• tolojlutnu '1111Rdll o

DIÁRIO DO CONGR!S.SO NACIONAL (Stçto 11)
••proUdor onhcnor. Ao rl\.omod .. • fOn~uu~Ün trlol~nluo dt ~on•ll•n '"""'m
llr"•lonolllo, )lnondo oohdt•çÕo uprotu • no modldo do pouC~ol, n I<••••• !,I
~J:~c::."m dlrollo do prlor\dod1 oob,. •• nwtroo cloomodu • cor... oruç;;.,, lo~

I, l:ntntontn, p.oro """ l.rnt"'dlr t•o pr~~rouoo rlontffl<üo, oo di•!•~•I~Wt

IJJ

~..:~::~:.1 ~~~;:; :o;;::!:::.',~';.~~':o~ ·~~:·;;::.~~.'::.~':~·.';;

::, ::~~ocl~

upoHidodo oo dt~• I 1101uruo ,.pocfflco doou olotomo, • nõo ,. ... ho do dto~
oltl~ot odo...,eloo com n Único pr<>j>Ôoltn do lmptdlr o htlorcomwtlu~Õp,
4

IH

p~~doriÕo

dodo dnoo ouvlço,
pro1odo,

"'!..•

12Z

I, Oo tol•11r•mu do JOUfnll, bom como oo do nrv\ço,
Mldor om llnl,..l•m oocroto om Indu 01 nloçÜoo,

lll

l. Oo lt>loaromu porUculoroo om llnl''"lom ucroto p~~dom tomb'm
1or
•dmltldt>O ontrot<>duo ao pofou, tlim ••toçiÕo doquolol qllo tonhom provl.omon
to noi\Hud<>, por mt\o do !'i•~rot,rto Coral, q11o nõo odml!.rn
l111.,_..1,ri'i
paro o ralo rida COhlorto do oorroopon<Lênda,

I ~4

), Oo Mombroo quo nõo odmltom oo ••l•Jromu p.ril<llloru 1m lln111•1•m
••noto prPcod.ntoo d• ''" prüprt~> \orrttr.rtG, 011 d.,llnodoo 10 m,.mG, dovom
oooi!Ó•Ioo om lrÓPoltG, ul~o no uoo do 1111pon1ãn de tor~IÇ<o proviJ ... na lf!,l
ao 20.

•n•

LB

Nt>o ll•ll'll•monlllt Atlmlnlflnllvao 1nna1 o nl• Canvençõo /l~rom u
.::o?t>UÇiin roloth·oo •I \auo du lolocomun\caçDu o DI dlvorooo cuoa om
quo •• coModom lronqulu,

I ~6

AI llqllldaçiin do contar l.ntulltclonalo oÕD canold.,odu 11mo lronu~iÕo
corronto, o ofot111dn oolllnda u al>rlao~Qu lnlunaclona:r corronln de>o ~r
••• lnlonuodoa, q11ondo oo 1aurnao llverom canel11fdo uorelo1 oobff o moi~
rio, Na OIIO.IICI.i elo CDI\YI~Çi>oo doou atinoro, Gil dt ocordoo plfliCQIOffl con
olu(dao 1101 condlçiiu provlotu no orll10 31, nloo llqwldoçDu do canloo
olotllodoo conlormo •• dhpaotçDoo doo Rollllamonlot Aelmllllttratlvoo,

F:oubolodmonta o

I, NiÕo obotonlo o o dlopoolçi>oo rio nÚtnor11IIZ, 11m1 ••••~Õ11 podo 101\lmlr
~m ur~\ço lni.,IIOC\o~ool rotlrl!ll do tol.c<>'!'llnluçi:oo, d•lormlnoda polo llno!l

lU

011

pur lllllrU clrcllnolonclao L11dopondrntoo elo tlolrrno ".!!

I. Todu u u\açi>oo, 'l"olquor quo ujo 11 uu n\lj~l\vo, dnom oor llut&\!
duo upl<>flo<lu do tal m~nolro, quo n.Õ<> ptollom couou lnlorfntinotu pro}ll'!,l
elo h h un111nlcoçÕu ou urvtçoo d• r.dl~c<omllnlca~~~~ dt llutroo Mombr11o,

!: ',:~r::::~,t;:::i~; ~:c;,";.'o:~~:~~~
tii!Tl

01

d,::~~~:~··d.·~~:~~:~~;.:!

:;. :":':;.
dhpculçÕoo ela Ro~lomonto dor R•dloot>mwtluçPu.

z.

llb

Codo ~hmbro oo c<>mpramtlo o nl11h du ompruor prlvodot do opor.!
~Õo par ol• reconhoctdu • du damo lo dovldaruonlo outorludul"n ouo/lm,
o c\Omprlmolllo do• proocrlçiior d11 nWnoro ll!,

111

), Al;m dloo<>, "' Mombror roonnhoum o cnnv•niÕ11cla do 01 odotor:m 1!'
doo _. morluJ.. ;><ou(vdll
lrnpo<llr q111 e> fllnCionomonla du ln1tolaçou 1
apou:l"l'"' ~1-trlco elo I ...ta !lpo c.uoom tntorl.rtinclu proJudlclah lo COIIIIU!,I
uç.:;,,, 11111orvlçoo d~ r•dlocotn\llllnçDoo o quo u raforo DnWnoro IJ!,

UI

A a on•çÕu elo rodlocomunLc•çÕoo nliÕo llbfiKidll ~ oco\llr com prio!:_l
do do ~bool1111 01 cllomodu 1 manu1•no do oucorro, qllolcjQH q~t ujo o ""
orlaom, o rupondrr do n\•omo formo •I rolorldu monoo11110,
dollda.l~eo,
Lmodlatomonlo, <>curo<> elovtdo,

,..ro

1.\qQlda~-~

o:;,

~~.!'!.!.'!:~.!!!. d~.!L'!~~~t.."!..!~~
Folont "" r.ngonoono
IZ1

A unldodt monoli'rLI Iludo no campo1i~iÕo du torllu do
\1\otDmiOIII<,!
çõor Lnlornoclonolo, o poro o n\oboloclmonto du ca11111 lnlornac\onalo, • o
fruto ouro do IQO conllvoo, do um poon d• LO/li do aramo • tfNiodo a,•ma,

...
por olu r~eoni'lniolat, o ~H• 11 dom• lO d•vldomonlo ou\orl.;"adu )'oro roto /:•r,
tac11ld 10 do do Ollllfllllr con•onçiioo portlc11I1UI oobn quoolooo do lolrce>tn"'ll
n~.Õo, 'IIII ,..;o lnto roo um'"" Mombroo om I• rol, r::oooo ocordao, no tll\lnto,
n.Õ<>pod•m cDnlrorlar 11 dLopoatçtiu do pruonll Co11nnçiÕa, <>1> doo RoJIIlom•,!l
101 A<lml.nlo!rotlvoo oq11!onnoo, 110 quo u nino lt Lnurforinclu pttjll'!,l
do
ela h q11o ollo apllcoçiÕo podo ocuLDnu noo ur~\çoo do rodlocam\1.11\coçâa
PQIIDI p1fuo,

1n

1~0

1. Oo 11\ .. mbr<>o conoonom

~.,

1~1

LU

l, Al;m dlooo, q11andn 11111 lnll&lo~Qu l"rllclpom do oontço do corro_!
rand;ncl• p~bllu, 011 dot <l•m•l• oorvlçDf rowldo• p•Lo• Ro.:ulomontoo Ad"ll
nlotr.\lvao onnoo o ••ta Convon~.Õo, d1vom, om 1orol, ojuot•r•u h diopa!_l
çioot rto'll:~n.flltoroo •pile~ ..
r"forldor oorvlço1,

!hrlinlr~nuônrlor • do Orl>ll• dDO Sotóllloo n~nutodllnÓrlor

0 1 Mombr<>• proc11rom Umlllr o niimorD da froquincloo o 1 utonoiÕo dD
wllllaado no mCnt.rno lndlop~noívol poro IUOi\ll&r dt mon•LII n!lolu6rlo o I~
o\onomonta utlofot.Srto doo oorviç<>t n•cnohlot. Ce>m ootl ILII&IIdaelo, u '!
f<>rçom poro arllcor, c<>m 1 motor brtvtdoelt, 01 .>hlmot oporfo\ça.monloo da
1&entco,

UI

:, Q,..lldD d&llllliaoçiÕa dtlot..u elo/roqlliÕnclupora
rodi<><Dmllllluçi>u
oop.oclah, oo Moml>ru dnom CDIIoldorar o lota qut u/roqu.indu • • órbno

~:::,·~:~~:~~:~;::•,~:~:~·~::n~~~~:~l~:;~'t~::~: ~~~:~:~:• ~~~~~::l::m,•;:,:'i~

blll o io Lroq11i11olao, do dl~orontoo p•f•u ou 1rupa de ~afuo, 1111~n<lo
OijO/
noc0111dadu o 01 moto• t;onl~o• q11o p<>dom dlopor, ~onf<Ormo 11 41op~lil~"
do Ro~!omtn\a elo fhdlocomunlcoçoiu,

J, lu 0 otoçêioo quo rullurom radle>c<Omllnlnçõoa no urvlço móvel o.Õo
Pbrl~odu, elontra do1 llmllu dt 0111 ampro11o nDrmal, ao lntordmblo re<!P'.!'
co do radloce>mllnlu~iioo, oom dhllnç.Õo da o\lloma do
roello~amlll\IU{ooo,
qw. 11tlllum.

c""' ••

Nosf.oo Cnldao • c<om ••

Orwutaosii•r lnt•noclonalo

IH

I. Ao rrloçÕu on1ro 11 N11ÕU t.'nidu 1 o l'lltÔ:o lntunocl~no: 1!1 to:oc,l'
munlcoçiiu 1À<> doflntdu no Acordo colobrada onlu o o duu Driillll"ç3u, o
OlljD luto fllllfo no Anuo J d1 pro.:on\o C:onvnçõo,

14~

:, Cnnfumo ot dlopotl~i>u d11 ori!JO X\'l da Acordo "Imo m•nclonodo Ot
urvl101 do oporoçio da loltcCiflliUIIc•çDoo du Noçõu tTntdu IOfll!l d<>o dlr~
101 o ouão aujoltoo Ã1 obrlioçõu fiOIYbl&l nn\o Convor.çõo I no• ~·~~~Iam•..!•
too AdmlnLJirO!Ivat, Como conuq11incla, ttim dlroLto do aulottr, om " ' ' ' "
cono11lllvo, o.taelu u cunlorilltl.ol da UIIIÕa, Lncl111l~• i o rtllllliin doo Co"l,l
tio Cou11Ltlvoo lntornaclonoll,

14!

A fim dt 1j11dor o rooii11~Õo do 11m1 1<>\ol cooPdonoçi:a LntornHh>nol na
umpo doo l•ltconlunlcoçMo, o L:ntõo ODiaborM """'' u nr,onl•oçDoo lntlfnul!>
n•Jo <jiiO ltllhlm ln!UOIIII O IIIYUII~IO C~II ... U,

d<> f:onoclf<> do

))0

o InatA\!

:, No ontanln, uooo lnotolaçüoo dovom Db1orvar, na mfiUdo do pouf.. l,
.;, dl1poolçDn n~lomon10ra1 rolol\vll too podldDI do oucarro om uoo de
•m•r1tincta, h m•dldu pua Lmpodlr lntorlorônclu pnjudlcL&II bom coma
pr.. nlçi':oo <l<>o Ro~ulom•nto• Admlnhtr•tlv<>o rolatlvoo oot tlpo1 do tmiuão
w •• froqij.incl.oo quo eloum ur uiiiLndol, .. ,..,.da 1 1111111110 da ••rvlç<>.

Re:osÕ•r

~odnnol

tolo! llbordodo n<> '1'1• oo u/oro

CAPrn• t.O I\'

CAP!TUt.O III

t'r<>

1111

,

h_.,,

Oo Mombroo rooor••m•to D dlrol\o do rullnr confor:nclao u~lono\t,
cnnci11Lr .cordoo r•alonolo • crLor Dfltllluçõu Ullanlil o Hm dt
ruo\~or
prnblomu elo tolocumlllllcoçõo ouocot(voh <11 oonm Ullldao om plona rrr\!'
no I.. Co o~oP<IDI ro~lnnd1 nio d.,om tor controdit.Srtol c<>m o pr..,onlo C<>nv•.!'

~·o.

11:

. ...

çi':o~ do rod\ll,omun\uçiin mllllor., do 0001 . . . reliDo o dt ouu /e>rçoo no~o\1

0

l~'t

Ot Mombroo u c<>mpr<>motom o 1dotor 01 moelldu nacouÕrlot poro ir!'
podlr o lrOIIomtu.Õo 011 clrclllaçõo do rlnoh do ooOOrrD, llrKêllclo,
ururonço
ou \elonH/Lcoç.;o /olooo ou onaaMoot, bom coma o c<>lo!Miror pon • \DColillçÃa
oldonll/lcoçiÕo du utoçDoo elo 1011 pr.>prlo po(o quo omlt~m 11101 o ln• h,

7ll4 Qalllla·telr~ 4
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"'

~
1411

od~rlde> o 1lo, 11m e> d\reUe> dt tl•~llniiÁ•Io mo·dl.n11 ne>UIIooç.\'o rlfrl~ldo •e> ~.
cr•t.Õrle> Oerol pe>r vlo dlph•m&Uco 1 pe>r lntormÓdlo da ~uv.rna de> polo oodo d;,
Uni.\' a, OSUrJI,rle> Ooulovloo e>o outre>o Mombra1,

l:m cuo do dlnrgindo .nlrt 11ma dhpotlç;o <lo prlmtlra p.r11 do Con
venç&e> IO!ope>olçiiu b;;oluo, niÍmoroo I a 17C) o \IIT'II do IIIUndo porte IRo(;
lome11la Cloro!, n~muoo ZOI a nJt, nprlmelroo puvol.com,

tb:

l, r111 don~ncl.o ourtlr' 1felto com o nplroç.\'e> <11 11m porl~da do um ono,
o putlr do dia •m qut o Sltrtlhle> OonJ rfCObou & no\Utco~ão,

Ab·roucõo do Cnnvoncãa lntnno~lnnol do T•locnmlllll .. s•~u
do Mnnlr.,,. pqM!

Ro111lomontoo Admlnl•lrollve>o
l~l

I, A e PhpoolçÕoo da Ce>nvonção oie> ce>mplolodu ce>m ot nell\liomen\111 Ad
mlnlolrollva•, quo Ulllllom o 11111 doo teltcomlllllcoçii.. u opllcom o 1ode>1 o~
Mtmbro•,

HB

;:, A utlllcoçio do prounlo Coii\O'IIIÇio, ce>nformt 11 uiiiD U, 1\1 o oduõo
;, pru1n11 CoiiVIIIÇio, co11111rmo utlwo 46, Implico 1 ouitoçio <loo A•11ulomo,!l

lU

A pruonl• Ce>nvtnçãe> ob•r11111 • ollbolltul, n.. rolo~i>u onln "' wc.vn
nao Clllllfl\111101, o Convo11Çie> lntunochmol de Telo<e>mw-tcoçii .. do Man!roW.
11~05),

\DI Adml.nlltrotlv11o vigenlu no m11men1o duto rolillcoçio IIU dtne oduio,

IH

3, Oa t.hmbroo dnem llllonnar o Secretário Otral tc>bn 1 1pravoçi11 d~
odmlllltUoll
IDf MombraÍ,

I•• da 1Dd& r•vloio duuo R•&~~lemlnlaa, alrovío dt CllnfuÕnclu
vu comp•L•ntu, O Socrll,rlo Ou• I 110\lclo uno apra~o~Õn
,; mtdldo que ao /ar unbon<lo,

I ~O

~, Cm caoo de dlvor)lincla ellln umo dltpotlçia do Canv•nçio e umo diiP.II
•l1io dt "m R•1ulom•nt11 Admlnltlrollvo, a Ca11vonçio provole~l,
-

1!1

Oe ReKUI•m•ntoo Adm!.nhtrotlvooa qu• 11 rt/111 o númoro 141 oio oo
Yilltnto• no momonlo do oulllllura 'do pruen\1 Convon,i:a, Sio
conlhluodoo
como on.xo• • preu1111 Conn11çio ~ permonocom "'lldo1, tab 1111rvu d11 r•
vhÕu parei& h qu• podem lU a<1111~d01 nao lormoo <111 111Ímor11 44, o\Í o m7.
monto do entra<!• em vi11Pr doo nov~t R•llulomentoo tlaborodao'ptlll con/u~
elo o adml.nhlro\IYII mllfldlolo compo11nloo • dullnod01 1 oubatllul•loo' com o
IOIUil prtunlo COIIVIOÇiO,

lb~ conh"IJo~~: ~·p:!:~:~": ;:;:,~:~~ ::~~:~·.: ';:~•di~~;;~~~:leu;ll~:~··:~~ll•~

11 lliecomllnluçõi.a 1r11udu cam 11m l:o!odo 1)111 11io lu p.rll do pru~nlo Con
1;
vo11çia. So 111'1\1 tolec11mun\coçã11 proudon\1 de um Cuodo ni11 controto1111
uol\1 p11r um Membro, devo ••• lrammltlda e duldt lj\11 olrv1o11 doo 0111111
<Ir telonmunlcaçiin dt um Membro, 11 dhpooi~ÕII obrl,ot6rlu do Co11vonçi11
o <l'lo Rt,ulomontol Admlnillri\\Vol, !.em camo 11 \UI I normolo, lhe""" opU
udu,
-

i

'i,,

"·:

15Z

l, 0• M•ml>roo ut.io obrll•dol o conformor•n !o dltpoolçÕoo <lo pr1111.1e
!;;OIIYIIIIio o doo Rll\lllmonloo Admlllhtro\lvoo, oqlll anuodoo, om t~óoo e>o r r
cr!L6riot • om todu 11 ut.Oçiiu <11 llio,omllnlca~Õn lnotoiodoo ~~~ Df><'t&dof
por 1111, 1 q\11 pr1111m urvlçao lnt•'""cigndo o~ puoum to11ur
lnlrrforÕ~
clu proj\ldlcloh ooo orrvlçoo de radlocomwtlu,iin dt 1111\roo p1lut, ucrii.
no qua 01 nitre ooo urvlçao Luntao deou1 obr!goçiiu, em vlrt~do du dhv.o
olçDn 4o lr!IJo )B,
-

15l

:, AliÔm dlua, denm \omu ao modMu noceuórl.ol pau lrnp11r a obur
vi111l.o du dlopoolçiiu do pr1111111 Convonçio 1 dao Ro~ul~mlll\01 Allminlotr";.
"""'• i1 •mpuuo prlvadu do oporoçi11, rrc~<~nhHidu pgr elu e pua uu.b';
I"" ~ oper•• telec!I!Tiunlcaçõu, q~• 11111111rem oorv!Ç~>I in\1 r~o~IPnlh o~

~sõn ll•..f.22!~2!

IB

I, Ot M•mbroo podom rn11lvu ouu con\or,du 1ubn qu••t~u r.lotlv•• ~
ln1orpreuçã11 ou i apUclçia do pru•llle Conv1n~i11, nu doo R•~ulomonlnl pr•
vtuoo no ar111a H, p11r vlo diplomÍt!ca, ou ltrovío da1 prnfrdlm .. nlbl •·olab~
l.cldol na• 1ro1odot bll•tn•l• ou ntllhilottroh cooclurdnt ontro 11, poro • ;-;
ooluçio do COII\olldll 111\UIIHionah 1111 por quolqutr nutr11 m0Ôt11do quo pa11a d!
cld!r do com11m .,ordo,

lbb

2, Cm cuo de nonhum d11111 moino do ,uolucõa ~<.·rum •llot .. tlal,
I•·~''
Mombr11, parle do umo contendo podo r~cc.rr~r ô ..rlmr••••r.. ''" ,.,.,f~r,,l•l•e•
com o prllcrdlm•ntn d•llllldn 11" RIMIII~ononto C:O•rol n~. ,.,., ... ,,,.,, ·• • ~~~. no l'·r~
IPCIIIoAdlcillllll Foc11h•llvo,
.-

167

q11e oporom utoçõu quo poolotn f•IIOH llltor/arfndu pr.Jud\cloio
~01 do r•dlocomunlcoçõn d• 11111ra• poron,

•I "'" tormo1 doflnldot no AnriD l <lo pr•o~nlo CI'IMon~.Õo IÓtn
qu1lhu i

"'
154

I, A proo•nlt Canvonçio oer' roliflcodo por cal\o 11m doo llll"'rnot •l11111t,!
''"'• •ol\'ndo 11 1111rmao conol\tllcle>nalo vl1en1u 1101 n•p•CIIvo• pa(,.,, 01
inttrumonloo do roiUicação urio romelldoo no mo lo Cllt\0 pro lO pourvol, por
vlo ~lplorn~tlc•,
lllltrm;dl11 <111 a11vorno da poro ondt .,,;; • u<le do U11IÕ11,
1 o Soe rol• rio Oorol, 'IIII lu.; a d1vlda IIP\1/Icoçi<> •o• M~mbr111,

155

Z, 11) P11nnte 11m podado d• do\1 oftiiO 1 partir do d•t• d• ontroda em vi
IIC>r do ptllllllo ConYinÇiP, \lidO IIOYUIIIIIiMIIIIÍf\o, tneomP ljllt não \ellhl d';
p111lt1odo l.nttrumon\11 dt rollflc•~ão IDI lorm"'' <lo númua i 54, 11""" doo dlr;l
101 canfooldoo •a• Mombroo do UniÕ11 1101 númuat ~ 1 lO,
-

I''"

Ub

(Z)

Ao vtlldmento <1111m _PtrÍIIdO do doll onat 1 p•rtlr li&·~all d1 ontr~

J. P•!><lil do enlr~d• om viiiPf do prn1111e C11nvonçio, ea11/orme o &rlilo
1\1 doto do Ull dopóoha,
o 5~

U1

:;;,I:~~· ci::~~~onto de rotlf\co~;o lomo efolln
1!1

ol. Cm coto d• ~m 11u v:rtoo M"''''""' olanat,rlool\.\o ullfLc&nm 1 Cn~
v•nçia, 1111 11io uri monoo "'lido' plfl 01
q111 1 tonllom ratificado,-

uq

I, O IIPYITIIO dt um poro q11e 11,;0 lenha auinodo 1 pronnl• Ce>nv•nçio P"d•
1dorit I m10m1 1 q~olq111r mome11111, tab fllorva doo dl•poo!çõu do orllfO i,

I"""'"""

I bO !lca

:·p~r ~~~~":;;;\~:: ::::::u•.s: ~~~;~~:n~l: ~:c:~~:~~~~~:r:;d~ ~ ~~~:~:';:.~
1

0

ofolill na doto do U\1 dopiÍ1ho, o m1n111 quo 11)1 Ullplllodo dlforol>\om•nll, O
Secrotirio Citral nlltl/lca adnia 101 Membro• • \r1111mllo 1 cada um 1 có~il
ollllllllnd• dg Alo,

11 ar\1111

~tL"-'~

169

A ~u ..Me Conv~n~Õo 111trori III\ vlwor ~m 1• do ,lonolr" do I~H 1111r1
oo Maonl>r«l c~joJ\notrumtnlnl do fl\1/lc-ç.\o ou dt ~d,...;~ loorthio!r. lido dtpo!,l
\odor 111111 da rtl.rido d111,

170

O Secrothlo Otrol do UniÕo r•~lllnr; a pr.nlllt Con~onçõo 1111 SICf,!
urlo dn N•~Õu Unldu, do co11forrnlrlode com u dll~n•lçó.. do u11111 lO~ do
Cuto du No~iiu Unldu,

:;,:~ ~:~:w'!:~~::~:~~~:l~~~=:~!~"~o~ ~:~;:':: ~~~:~:r~~i, eni:" ,':;:• !"1:~

~11olidode para votar em 11011h11mo COI!fuência do tln!.a, om no11h~m1 uuio do
Conu!hn do Alimillillnçio, 1m 11111h11ma U\lrrtoia doo or1•11hmat permonontn
do UniÕo, n•m aluvio de ljllolqlln CP11011h1 ofotuoda por corr,.palldinclo, om
eonformlliodo com u dlopaoi~Õu da punnll Convonçio, e Loto •niJ~IIIIO o ln•
tr11m111111 do raUflu~io nlio t\vor tido dopatlto<lo, 01 dlroltot d1111
lo.. rn;,
a tlim doo dlreltoo <lo voto, 11,;0 tio a!et1dao,

o oontl~o

nulo An,.,o,

.!ll!l'.2!!s.~~

11

0

uoln•l~do

b) Oo oulru lormuo do/lllldn1 0110 R•IIUI•mellloo 1 q111 11 nfon
42 IÕm o ooMido 'lU• lhu i •••lnolodn notlll Rt~t~~l•m•nllll,

I
N.._t.ro4t1976

DIÁRIO DO ,CONGRESSO NACIONAL (Stçio 11)
::~

b. Surnno~huoq .. ouroltromuo~;,moroolM.'~Il, ~~~. Hlo lU,
uo Moml•roo do Uni•D '4"" n<i1> rupunduorn, ~onlro do proa1> f!Modo J>olG Co~•!
lho do A4mlntolro~ãco, oia cnnoldorodoo ecuw ~ .. porllclpontu du conoult.o,

o, conuquontunonlt ~;o IÍO conolll•r~dao no c' leu III do maioria, SoO "~''"""

doo rupootu roubidu nÃo ê nporlor • moto do doo Mombroo do Unlio, ôi foi
11 11m& nutro conou\t&, c.ju nult.do urá <loltrmlnonh, quo uja" n~muo d;
oufrÂ1I<>o uprlmldoo,
Artlsn

5~

Cnnulhn do Admlnlotrotifl

ZOI

),

III A Cun/orincto do Plempolon<l~rooo •• nunoo tntor~oloo

UI>

1, !li O Conulho do Adminlolnçio é eonotnufd11 do Mombroo do
oloUa• polo CPnfor;n<l• do PLonipllton<IÁrLoo,

lZJ

[ll So entro du&o Conforinclu do PlompotoncJátlao, ocorrer 11m& n
ii donlro do CnnulhD do AdrrunJJiuçio, o carro é lrantmllldP, do dlnllo, o'D
Membro do UnJio q11o, nl ~!Lima el11çào obtovo o maior n~mora do ouhl11 .. on
Iro 01 Mombraa nio ololtoo porloncontu;. mumo f i liÃo,
-

UMIII!

ruo normolmonlo o ndo cinco onoo,

~n~

lOl

c ......,. r..... r... t. 11 )u~&r • • duo do \IIT.. Conloril>CII ~· Pl•n•
potoh<I.Õr~oo o.:u llndoo ~olo C:onforinclo do Plonll'oLoncJÍ,ruoo pro<tdonto;
coou <:untr.;rJu, 1111 dota • o ou l~ó'U ol11 dotorml.nodua polu C11nulh11 do Ad
mLnlotuçiu ~um 11 ocotdu do m;uurlo deu Momhuo do Unlio,
-

l!8

•· (]) O lu11u • 1 dolo do pti.xLm• Conlor.in~L• do PloniJ><>Lon<l.;tiPI
oponao •im d111 oi11Jo, podtm nr mudlflcodu•r

lJ9

):t

.m

A podido do polo monuo um q~~Arlo doo Mombroo do
Jnd!vld01olmon1o oo SocrO\lrLP Coul;
bl Sub )>topoJI& do Con1olho de Admlnl•traçào,

I)
~~•
~05

tll

\!~ião,

""•

dLfl~ido

~30

Cm omboo uo ruoo, o no•o luwor o o no•• <!&11, "" 1]>11'111

du1 o:n1o. ••o f•~•doo cnm o oocotdo da n-•Jorlo do1 Mombroo da L'r,JO:o,

~~~

(li

z.

tlnlàu

t'm carw11 na Conulho do Admlnlotreçàa; con11doredo coma vara

•I q~ando um Mombro do Conulho nio u flur topfuont.u om
roun,Qu onu111 conucullv.o do Con11lho,

dwu

bJ quondo 11m Mombro da UnloÕo domlto•u du 11111 funsüu do
brado Conulllo,

Mu!!

~~ modld• da poufnl,

puo<>a dulKI\Idl por ~m l•.t.mbro do Cont!
lho d• Admlnlotroçào pora fo .. r porto do Conulho. funciun.;rlo do ouo
adm•
nlotro~oÕo ~otolocomlllllcaçüu, au í dlrotamonlt rupon••~•l pur ou poronci'
ulol admlnluuçia; 111a pou<>a devo oer qWIUflcoclo, por naàu do IWI oxperl
Õnc11, nar .. r~lfOI do hlocomunJuçüu,
1

), O Conulho do Admlnlllroç.Õo ol•l• uuo pr~pnoo l'ruiCionlt o \'lu·
Pruidonto no pr~nefpla do udo reuniÃo onul), Cttll IL<Im orr. '"" fwnçoiuo\Í
obuturo do prÍ»>Imo rt~nl&o anu&l o oio rulos{vou, O V!<I•Pruldonll lübo
lltuo 11 Pruldontt, em au1indo dulo :Ohimo,

I

!Oo

207

zoa
lO~

I, 01 A l~ondo do uma tonJoroÔnclo odmlnlllroiLVI Í lindo ~ola Con11
lho 11• AdmlnlllriÇio, cum o acordu d• m.o(orll duo Mombrno do t:r.Loio, quond~
ui rata do umo ~onlorõncll odmlmlltoliVI mundial. ou do m11orl1 duo
Mom
broo elo roslio CPnoJdotodo, qw•ndo 01 IU\.1 do •UN- confuoinc11 odm<nillto!lvã
ro~lon&l. 10b noorv• du dhpo1!Ç<1u do n~inoro l:!~.
Jl) Cvtntualmonto, ••to 11ondo rumproo·nd• toda quooi.Õo <11)1
oÀo tonllo tido doclelidl por Um6 C<>nlor.Ônr<a do PJor.lpnlor,eii.tll>l·

1 n ~ 14

121 Ollront• nu ouo-'u, podo decidir \or, ouopcionalmonu, umao& a nplomontor,
-

Zl.f

convoca
tJ) N111n1ornla doo oouün roun1Üu orol1n.;r110, podo oor
do, om pt!n,!p!o na todo da Umio, par uu Proolclonlo, 1 ~~d1do elo mo lo r L;
d~o Membro•, o11 vor JnLCiotlva de 11<1 Pruldento, n&o rundll<~ll provut.oo n~
numoro Z~~.

U5

5, O Socrot.;rlo Cuol o o Vlco•Socrot.órLo OoraO. ~ Pruidonlo 0 o V1c ..
Pr111dento. do J..nta llllunaclonol do R18l•lro do f'roqu.;nciu, 1 01 P.rotor 11
dot ComJ\11 Canauhhoo !nternoclonoll, porllclpam do plono drrolto, du dollbo
roç~u do1 Conulho do Admlnlotroçoio, lN o um lu•nar porto 011 voto ç ü 11 ";
NIÕn obllante, o Connlho podo rnllur onoÜu nurvodu opon11 1 uu 1 Mom
broa,
-

1>, O So~nt.órlo c.,oJ uumo •• f11nç~u •lo ucr•tÓrio da Cunulha doA<!
minnlroçào,
'
-

~ convon.d•:

01 Umo confotoÔMIIodmlniJir•llva mund11!
1)

.f, UI O Conulhu do Admlnucroç&o ro~no•u om ouo&a onuaJ no
da UniÃo,

-

IJI Uma conforinc11 admJnloltallv• mund11l quo 1nt• do radiucomllnl
coçOu p!>do Incluir llmb•m om ou• awondo dlrotr1•u ,...,. 1 J101111 !r.Lornu1~
no I de Roaiuro dt Froqu.inc\11 rolaUvu À1 ouu all\'ldodu o oo uomo ~oo!Jot~
!,

llZ
lll

~=~~o:~::: ~o~~;, ~:"::~·;:~~~i:;Piontpotoncl.;tiO,,

quo podo

1.!

:10

bl oob rocun',,·nd~~IÕo do""'" cunloroinua adrr,onloJr~ll''" m~r.~lll pro
codonll, ool. roon'" d• "P'"'"çàu polo CunHlh~ do ACrr~•uLraç&.;';

!H•

lll

cl a podldP do, polo monoo, um quano do1 Mombro• do C~o~.:u,
da, JndlvLdullmonlo, a a SocrtÚrto Coral;

:H

"'
Zl)

dlrl'l,

(Zl Noo runo ~ quo u re(orom oo niimorot ZIO, :11, liZ o, u•ntu•l
m~n\o, o nÚ111or11 ZO~, • dato o o I~K•r do co~ftroinclo ooio fludoopolaConulh'D
do Admlnlotraç&o, •·um o acordo do mah>rlo do1 Mtmbroo da Unuio, oob ruo!,
'"du dlopooJç.in do niirnorll zn,
l,

III Üm.o cunforinclo admlnlotr&tl•·a rowl11nal i. cun~ondt1
1)

do .. do~"~:~:.~: ~:ot~~::u:'!'l:~d~~:~:~~:~:~~,~·,.d~::r:::o~~:~~
durante oo ao 11 Ün do Conulho f1um por cone& da Un1Ão,

cl ~ r•dl<lo do, ~olo mtnot, um q"""'" dot Mombroo do Unt!Õo quo por
L•n1•m i. ro~IÃo llllorlltldl, dlr!"ld&, tndl\ld•lllmonto, 10 5ocrotr
rio Cloral;
propo•lç!Õo ~o Co>~oolho ~~ Admuo!Oirii;O,

~19

~.
(I) A a~onda, o do l i o o lu~u do ~IIII rnnloroinclo admJnloiUIIVa
dwm aor mod!fl"d<>lt

P.!!

1

qu&ndo 11 troto do uma canlui11clo admlnii\UII•'• '"ii<>l\11, oob rnH'''
dtopollfDII do n~moro ll!,
~.

do~

...

O Conoolllo do Admlnhtnçill podoj~l~;.,r ii111 fuor prouur o •~•
oio principal do ~m• cor,foroÍnfll odm!nlltrlll\·a do "n'll hoonii<> ~·~11-ULâr:~~
(1)

;:~~::~~"~::f:;;n~·~:.l~cor

11

prop~•tt•~..

ro)L>LI'U ;.,

1...••• tÕ<•'Lfh <IIII

:r::,

::s

"""~ronda dl\1(1"1 " '
apru•·adot ~ola m&iutll doo :,\ombroo d1 Cnloi~, tjWII!~o •• !rOLO ~·um& çor.f!
rÔn(i• Admlnlttr&IL'I m.:n~111, ou I'Olliilll<>rlo dut Mrmbrot d• Cn1'" ~~~ 1-•!.
lonç•m l n~liP lnloruoolla, quondo 11 \rol& do UITII. <unfotoÍhtlo •~tnlnlllrloll
u n~!Oilll. oP~ rouno du dlll'<>ol<;iiu do n~m..,u a~.
•

!~4

UI A m•na1 quo 1 ro~nuio prop&ratÍ>rl& do uma (Onlorõn(!l •dmlr.h
\rol!•·• d•c•d• dlftron\llloonlo, uo IUtPo flnalmonto apro•·odpo o&o ro"nldoo to~
forma dt um nl&h~rLo, q~• Ô opru•·od11 pur 111• rnnii~ o IIIHoldo !>•lo nupr!

lll A con,·on~;Õu d... c. rvuniÀP pnp.. rll ..ltll

III controla o funuonomtnto •dm.Jniolnllvo da UniÃo;
•I onmln• 1 dotumll'll o orçomonlo lnu&l do UnioÕa, doniro ~oo IIm.!
f1~1d111
dooJ>o••• pelo Conlofinclo dt Pl•nLf>OtonCIIrloo,r~!
:1oando t11d11 11 tconomLoo 1'011ÍVIII 1 mu !Indo pfount•• obrtJIÇia
folia à Unl.:o dt gbtor r11uhadoo utlo/1\Üriot um 1 tnooLor r o pI d el
poufvol, por lntormÍtdlo du conruenclu o elo• prc~umao do ~ub!
lho dot or-onloma• pormonontoo; dnto formo, o c.onulho t•mbem 1!
"' tm canil 01 plonDo do tu bolbo mtnctonadoo no numero :Só o elo 12
du u onâlltu do cuoto•/bonoffcJoo monclunodoo na n~moro lU;
(! \orna tallu 11 mtdldu noctu.irlll com 1'11\11 i "ulflc•çio onuol
dll can\.11 d& União ootabolocLdu polo Socrot.Írlo Conl • 1prc."" 11!N
con\.la, 11 for noconOÔrlo, paro oubmotà·lll i. c~nlorõncll do Plonlp!!
ttnciário• oo1~1n11;
111 •J~uo, o:tu.ndo nocuo.;rlat
J, 11 otCIIII I>Íolcu do oal.i.rioo ~a pooon.ol d• fato~orlo profl!
olonol o du rato~orlll •~ptrlorot, <~m .,..,,.;o doa ulót~co doo <•!.
JU quo 1io ~rovldoo por ~I& do oloi{IÕO, 1 hm do•d•pi-'•Loo-t.o
•><!
lu l>íucu fixa III. o polu Na,õu Cnidu p.u u coto~Otlll torrnPD!.
donlu do flllmo com~m;
z, u ucolu l>ioicu ~o oolârtll d~.Pntoel da Cll~jjorll do a~rv.!,
çoo Jorolt, 1 f1m do ad•rL•·Iat aoo ularloo•pll<odoo poli I Noçuoo
Unidu 1 i. o ln.\llulç<iu upoclalludu na oodo do \!n1-'o;

111

b) Sob pr~pcuJçào do Cunulloo do Admlmtlraçlo.

z::

.~~cl!i

Poro o utcução du atrlbulçÜn q111 lho cabom polo Conunç&o, o Co!!.
11lho do Admlnlttraçio, om pullculu:
1) i onoorr•1•<lo, na Intervalo quo 11para u Confer.:nclu dt Plenl~
tondárloo, do uooa11ru • coordo111ÇÃo com todu 11 ora•nluç.iu 1!!.
tornacJonoioo qut ao roferom oo o.r!laoo 39 o 40, Pon 1111 oftllo,
conclui om numt da UniÃo, acordo o provbÍ>rloo com u
Ori•~loaç.iu
lntunocianol• 1 q111 t t rofon o orUio 40 o com 11 N•çÜn Unido o, om
opllnçoÕ11 ela Acordo onlro 1 Or~onluçoÕo da NoçDu Unldu • • União
lntunac!onol da Telocom~nluç.iu; l i UI ocardoo provhÍ>rLDI d1Hm
oor 1 ubmotldoo i Con(or;n<ll do Plonlpolont!Árlol IIIUinlt, conformo
u dltpoolç<iu da n~mHP 39;
bi dottrm1no o ofotiVII o 11 hurorq~•• do l'llt<>al do Socutaril Coro! •
da 1 oocro!Lorill up"'11hudoo doollr~an11mar pormanonL., da Unlio,
lovondo. om conll 11 eltrttrlaoo 111r111 dodu poli ConJorincla dt Pl•n.!.
pollftCIIfiOii
c] n\.lboloco \adoo oo tollulomon\u QUI con1ldoro nocnoÍrlot i o o!J.

Or,..LIUÇÍO dll fi;IÇÕU Unidll I !lu inJtltUIÇÕU III!ICIII!UdU qUI
arhum 11 tiiLmo comum d• venclmontoa, Jndoninçün o pon1<iu;

or.tr&l• do un11 •·on(.,oinclo &dllllnulr&lho mund<al, uu do um q'"'r
tu do1 ~lombrot do l'nloÕ11 ~u porlont"m i. n11n;o conudoud&, quoE
do u Ltato do ~moll conf•r•n<:lo odmtnlltroth·o r•~lollll, Oo pedldoa
ooio ~;ri•ldoo lnd:••dualmon\1 L>a l!onol.i.:r10 Citro),~~· <>1 1~bm11o
"" Cor... lho do il!lmln.olr•lio, p..rl •~ oprc.,·oçãu;

[!I :O:o1 raoo1 • q.o u rof1rom o o n:om•rPo ztn • ::o, u
m<>dlflc•
çclto prot>OIIII ,1, o&o dollnlll\'an<ol\i' &dui•du t~m o &curdo da II".Lotorl• d ~ f
mombrot d• Unloic, q~ando 11 I UI& do Un'WI c~nloroinctL> odminloUI\111
rr," r.
di&!, ou do m&Lotll d01 Mombroo da l:n!O:a porlttocoruu 1 fo~tO:o '""udorod& ;'

!

10.

~:~::: :dd:::i:,'::,'t::: d o!',~::::~r:od~~ ~;~::·d:~~~~::7:r;:n::•u~;

•I A ptdldn do, f>tlo n11noo, um lj"lrto do1 Mombr111 do l'nl&o, quonda

HI

om Muào,

139

onb docuio do 01m1 CunforoÔntlo do Plonipoloncl;rloo;

I li :\oo<O.ollll q~• 01 foftrom UI n~mvroa li~, :16, llt 1, 1\onWil
"''~ta, o n~i'noto 1!~. 1 dato o o lu~or do cn~for.ÕnciA tlio (Jud~l ptloCorulllo
olu AdrTIInltu•çiÕa, c"m u acorda d~ rnllllr!& dnr !'.:wml•roo da l:ntia ~ut porto::,
~~mi. roJ~Iio •onOLdurollo, "'~ rourvo dou dhpu11 1 .~u do niimoro :H,

uú

1, O roproun11nlo do udo ~m doa Mombru1 do Co,. .. !ho do A~mini•Lf~
çio pado aoolallr, cumo oboor,odo!, • todo o •• rounl<iu doa ur,onl•mat Jo•!.
manonlu da Umào lnd!<odcu noo n•moroo Z6, ~7 o Z8,

bl nb rocumondoçoÕo do~~~~~ conru;Mio odminloln!lvo mundlol ou r!
~::~;~ç~:~cod~nto, tab ro .. r~a do opravaçãa pola Co~ulho doAd"'!!

<11 10!.

O Cunulho do A~mlnutrosào oÚ to.,. olocu~ .. qw.ndo

Ull

HO

~~~

7,

udo

1

"'

P"""'

J, uJndonlfoçÜu de CUIIO da Cl\o(Otll pfOhlliDnl) I dU•CIIII!!
ria 11 uporlorn, lncluolvtoqutiU doo c&tMO• pra,·Jdot por oloi~ào,
conformou docloôu llu N•11iu Unldu , ..;lldu pu~ • ood1 d• l 1mio;

oldo~to,

U9

4, 11 lndtnluç<iu quo todo o pnooal d& Unlio 11 btntflclo,
harmon\o com tPdu •• madlfln11iu adot&du nP rtllmo umum
No<;<in Unldu;

om
da •

,

nl l'uhllu ao normu t:cn!cu do J""'" lntornoctoii.I\Jo Rot\oiN dt rr.1
quindoo, Lun cumo tuolooutro doci.l!lllnhçio u\ai\YI,; ou\noçõo I uu
Huçio doo lroq,ui~clu UI q,ud oloborodo pt\o Junlo .lnto rnac\~fll\
do
Ro;lo\ro do Proquonclu, no uordcio doo ouu funçout
o!ooC.Loloce, publico o moniÍm om cllo, rocorrondo, u for
r~~co•OÚ
rio, 1 uo nu\ roo or&onllmOI permononlll do Unliot
L uma documontoçiio lnollunclo o cumpooLçoio o u\ruturo d.l Unloiot
1. 11 oJ\otrot\c .. 111111 o ao d<>cumuuu oficio lo do urv!ç11 do Unliõn
puocrll<>o no• Ro1ulomont11o Admlnlotntlvolt
J, todno 01 nutroo docwnonl<>l cujo ootob.loclmonto Í prucrlto p1l11
ronforÔnclu o po\o Conulh<> do Admlnhtroçio1
p) no~no 1 puhllco, oob formo J.doquodo, ulnformoçiiu nocional o I lD
torn.. lonolo roforontoo,;ltolocumunlcoçõoo no mundo lntolrDI
ql Rocolho o publico, om coloboroçi:o com 111 domo to DrK•nlomol por"lJI
nontn do Unlio, u lnformaçiin do car.Ítor tiÔcnlco ou
odmlniltllllvo
4"" p!IIUm 111 portlculumonto Útoh poro 01 po(ou om vto do du~
vn\v!monlo, 1 fim d1 1j11dá•IDI o molhDru OIIU rodto do lol.comunly
ç~ 11 , A olfnç.õn doou o p.~(ou dovo oor l&u.lmonto otu(do pua u MI
llhllldodu n/orocldu po\01 pr1111•m•• lntornaclonoh potroclno~OI I!J
lu Noçõu Un!du1
r) Ro~n• e publlc• todu u lnlormoçõu quo ouooot(.,.\o dt nr•m Wtoh
1111 Mombroo, rol•llvu 10 duonvolvlmtnlo de moloo tiÔcnltoo diiHIIJ
doo 1 oblor o melhor rondlm•niP doo 1orv1çoo do tolecomunlcoção, I 'l1l
t•d•mo1111 o m•lh<>r ompro1o pouf.,.l du r.diP froq~ãnclu po.n rofbl
11r u lntor/orÔnclut
o) Publlc• porLod\umtnto um bol•tlm do lrúorm•çiP o do dPcumenução
JoUI 1obro u ttlecomunlcoçõu, com o ouxl1111 du ln/Pnnaçõu rt"Qj
du 11 u co\ocodll,; IUI dlopcuLçio lnchu\.,. oquo\u quo podo Pblor do
outru or1•nluç(;•• 111\ornocton&tl;

~. u rootrlt.uiÇÜu .di tlnr.io 1 d1> pouooiÀ Co1u C<irn .. rll d1 1'~~•:,.
"" poouul du Naçiiu Unrdu, do oonl<>rmld•d• 'gm 10 d~ll,.ioo d~ C:~
mi!Í 1111110 4nt• çojM.o;
j,, u lnoJoniiiÇÕu'dl '~110 d• Y\do coModldoo 101 b&nef!ciiÍrloo
do
Caiu olo So1uroo do puoool do Unl,;o, 11111ndo 1 pr.ÍUco ldc.t.od• P•lu
VMdu,

"'

N&~<ioo

b) tlim& 11 dhpoolçÕu nou11r. riu poro 1 conv ..c.çôo doo CPnforÕnclu
olo l'lonlpntoncti:rloo • du cconf.,ônclu odmlnlotroll~u do Vnlô'o, coe
f~>rrno DI &r\liOI 5)o ~~~

m

11 111Lm•t• i. Conf.,iÔnclo do Plonlpol•ndÍrlolao r•cPm•ndoçÕoo quojuj
~· ~1•111

"'

m

Jl POm!no o coord•n• DO prD1romr11 ~· trob.olh<> aulm como 1111
P•!!
~roooo Lom como u modrdu oobro o trobolho do1 orl•l'll•mo•
por~
nontn, tncluorve 111 col•ndiÔrlo• du roun!Õoo • \orna 10 modldu qu•
<P noldor• opropr l&dll
kl Joruudo l dool~naçào do 1111\ tlNlor 111 ClfMI> q~1 \Drno•·•• vaao dt So
""t.Ôrro Cl•rol1/nu de Vico•ucrol<irlo Oorol~~~t oi!IIIIÇÍ<> Jucodo no n~
nl•r 11 ~9 o~ 60, o hll>, dur&nlo u1111 do 111111 111oÜu ~rdln,;rloo, u 1 ''!.
~·~>""""'dentro du 90 dill onterlarn o nto uuoo, Du d11ronu uma
uooiÔo """''"cod•J J•crr ••• prnldoMo, doo\ro d<>o p.,fodP& provi tio& noo
n~m• ro• Jupromonolon•doo ;

"'

llt•r<>codo .i dnllnaçi:o do wn lltulor 10 <&r liDo quo tornou• l i v110 1 do
»o rotor d• um Comltci ConaultlvP Jntornoclo/1111>1 prlmolro uuào Dtdj
r.Ótll dftp!lll da oc~>rr.nclo do vo~a, Um Dlralor 1111m nomndo pum.
orr./unçiootéoAiumbl.lo PloniriiiOIIIinlf, oomoP ootlpul• ;
~:,,.-,no lO~, I p!ldl llf 1\d!O p&r& IIII UfMDI

··•<•

IT,I ?tncodo i. dUI\lMÇoi:o do um tllulor o o tlriO qu' JornoU•II va11o
de
n>•mbro d& Jun\1 ]nt.rnlctPRI) do RIMIOiftl dt F'roquÔnciiO, u~undo P
)>rPudon.onto provlolo nP n~.moro 197;

I) DotormLII.I, dopPio di lfr ,conoult&do o DLrllor do Comi\.;'
coneultl"o
lnlunaclopo\lntoruudo, 1111, tondo P cuo, o Pruldlnll d& Junta
lD
lornoclono\ do lloglo\rP dt i"nqu.nc!u, 1 formo o 1 opruontoção do ~
doo 11 Jl'lbllcoçiioo d& Vnt.ão, \e,..nd! om conto • ouo ~•turuo • conl~
do, b.m como oo moloo do publlc•;•o mo h o~rDprlodo• • mo h •cov
mlcoo;
li) Toma u medldu noconÔ:rln pora q~» 111 doc>~montol publlcodol U
j&m dhtrlb11fdo1 om limpo opDriUIIOI

nl doum;>•nho n dtmau Junçõoo ~r .. utu 111 ConvuçiP o, no llmrto
dooll o du R•au!am1ntoo AdmlllioiU\!vPo, tud1" 11 lunçüu cPMI~or!
doo nocou.Í.rlu poro • boi odmlnhtuçio do Untin, ou do '""' Drilnl,!
moo p.rmonon~u, tomodoo lndlvtd~&\muu;
o) IPm& u dt1poot~Õ11 neuuÓrlu, dopo!o do &cordo d• malorl• d 01
Momllroo do llntôo, poro rooolvor, om cor.i.lor prav!oÍ.rlo, oo '"'"•II+Õo
pr ..·tolo• na Convu~iP, R•a~>lomontol Adm!nlot rotiYPI o uu1 anua o,
por. 1 ooluçào du quoh nÃo Ó moh poul•·ol 1g11ardar 1 pri..11111 con/!
riÔncto cPmpotonto;

HO

pi oubmo\1 um roloiÍiriP oobrou lllv!dodu do t<>d<>o 01 ÓrJâPI d• t:n,ã.,
dlf'OII do ~\lima Conlorincra do Plon!p!IIUci.Írloo;

'"

ql onv!o 101 Mombrol da U11iin, P rn&lo udP pou/vo\, •PÍ>I codo uma
d&o ouoõu, 1nformu 1~>clnlo1 elo oouo tubolbPo, oulm como todo1 "'
d~c .. mon\uo q~>o JUI&• ~toto,
Artq•n

...

vi ApÚo to r ru\ludo todu 01 ocDnomlot pe>ufv•u, pr~poro • oubmo\1
ao Conulho d• Admlnlotnçõ:o um proj•to do orçomon\D onllll q111, wn.o.
v11 1 prov&dP, poiP CDnulho, i trontmltido, 1 t{tulo d• !n/otmaçiio, 1
todoo DI M•mbroo di Unlio1

...

,.) Prtporo 1 oubmoto oo Conulho do AdmlnlotnçãP 01 p\11101 do trol!f
\h 11 poro o futllrP ulothD Õ.o prlnclpolo IIIWidodoo ••orcldu 1\1 fldl do'
U11iio, corúPrmt 11 dhotrLno dP Con••lh<> do A<lmlnlotroçõ:o;
1!11.1 m•dldo om quo o Cl>nu\hP do Admlnhtroçõ:o jull•
nocutoirlo
pro paro 1 1ubm•t• 10 Con1olho do Admlnlllr&ção 111.111111 ~~ cuolot/ltf
Mfrctoo du prtnclpolo otlvtdodll ourctdu na udo do Unlao;

~6

Socroll>ft& Coral
ZU

...
'"

"'
"'
"'
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O Socu\.<Ír1o Ooult
•I Cpordono 11 altvtdadu doo drforontu nr"an1omo1 pormontntn do Uni
.... com a IOOIIIOtll • • oulotinclo do Comlli dr Coorde ... çào 1 quo.;
roforo 11 nUmorD ~0, ~om o obJoltvo d• uu~uror 1 ,.;dmo .;Jc.Í.clo •
ooononúl I"' r& 1 uiiUnçli:oclo P•~>•L d"' Jo111d .. o do IIli II rocunDI do Uni""'
11! Or~•n.u 11 tul.o\ho d• 5onotUII Ocul• homo la o poue>ol rl•ll• •.r
cr•l&rll, do rnnlurmld•d• c~>n> 11 rltr~trluo dodu po\1 CPnfuin~lo do
Plolllp!llln~oárLoo o cPm oo UMulamontol utoLtlociciPo poJo
ConulhD
do Admlnlotr•çiio;
c) tomou mtdldu ulmlnlllutlvu rol1thu; conolltuiç;o du Jlcrou
rlao ••poclallud•• doo orconlomol porm&nonltt o nomoto o pou01\do.1
lu ucro\lrlu, do oc<orciD c~>m o 'h• I• do (ado C:tri•nlomo pormu•oll,
~om b11• na ucolh& rlulo ÚU!mo, a d•doiP final do nDmuç;o 011 do .1J
cond•m•nto ub. 10 5ocrotiÔrio Clon\;
dllnforrm o Conulho do Admlnhtraçio do qualqutr doctJão tomada llf
lu N<OÇÕu Unldu ou lno\Ltu!çÕol upociallud .. quo afoum 11 con<jj
çi;o1 d• urvlço, lndonluçi>u o penoQoo do r&Jimo ODmllml
1) Auo~ura I 1p\I<&ÇiO doo roJU\&mon\01 ldmln.u!U\IYDI I fiMII<IIroo
oprPvU\<>o poli> Cn11lf\ho do Admlnlllroçiio;
fi F'ornoco portur JUrfrllco 101 ÓrgoÕDI do UnllD;
MI S<>per.,hton., ~UI u nocourdodu do ~utõ~ &dmlnlotn\1.,1, 11 f"'OOJ!
ol da oodo do Uni;o, o fim do""''""' ormo ~tllluÇiiD liio ofl<uquont~
pou(vtl duto p•uo•l o opltco•lh• 11 cPndiÇÕII do ompu~o do ro11tmt
comum, O ptiiPII Indicado poro 11111\lr dlrot•m•nto oo dtrotorn doo
CPmll~o CDnouiii~OI lntornulon&ll o o Jw.\1 lnl•rnocion•l do Ro1101ro
d• Froqucinclu Iro bilha dlrotomont• oob 11 ord•no dlrotu doo olln f'!ll
~tonÍtiDI lniUIIUdPI, PQriÔm ob•d•c•ndo u dlrtLfiUI •dmlntltrotlvu
woulo dD Conu\ho do Admlnlllraçiõo t do SontloÍrlo O. rol;
h) Nn lntaruu 81 r•l da Unli:P • opÓo to r uno~\~odP p Pnold•nll <a Jun
lo lntun.olon~l d• R•llhlro do rreq<>•n~t•• ou o DI rotor dP Com11:
Cunoultt~o om QUIItiio, lr1111/ou tomporor\omon.lt funclc.n.:rtol pua "JI
troo CUjlOI/m ruiiP du nllt!IIÇÜII do lr&bo\ho n• ud• da União, O 1iJ
~ut.Órto (.;ual rootlftcl uu1 mud&nçu tomporáriu 1 lU& o cDnooquiin~
1
u hnonc•tru •• Conoolho do AdmrnlolrofÍD;
11 AII18Uf& o trobdho d1 llcro\orl• quo procodt 1 '"ll"" ,;I
conferÕ,D
0110 do t.lntio;
.
Jl Auoauro, q1111ndo pou(vol '""'o cooporoçiõo do -ovuno convldador,o
ucro\orl• riu oonluinclu d• tlntôo '• om c~>loiloroç.õo com o chll• do
or11•nhmo l'frmonontl !nlorouado, promo•o DI urviÇDI ntuuiÔrloo.io
nuniÕoo do e&d& Drl&nl•mo permontnto da Unlôo, rocDrundo 10 puuo
&I do Un!ÍP na modtdo om quo 111\mu nouoo.ÍriD, do conformldado oom
o 11Íim•r~> 1b~. O 5ocrtt.Írlo Ouol podo t•mb.Õm, .oh podido o n1 bu• d•
~~~~contrato, III~JUIIf o IICU\&r\1 do quo\q~»r outro rounliõo rolllh••
u ll)ocomunluçooo;
kl m!'nt;m •m d!o •• nomtncllluru ollol&IIIIIIW)•crdu oorundo lnlc.z
!,ft•ÇDII /ornocrdu por •.••• olllt<o poluo or~onl•,nloo pcorm•nontu do tw
•• ou poloo odmtnhlroçuu, U<luot"•• d111 frchutoo do uforOÕncil o do
\~doo o o outruo &lltoo lndloponoi.,oto quo pcodom 010 u\ollvo 1 11 (..,ç~ ..
d& Junto lnlun•oi<>M\ do Ro~hlro do r,.q~inclut
~I Pub\loo oo r&lol~rloo prlncll'lll doo ~>r~.n!omt>o)oorm•nonloo do l'ru
•o, 1011m <Pmo u ro<D,!"ond•ç~•• o 11 lrollruçüo 1 do ••pl<>nção, olo 11 ~
du duou r!'comondiÇI>oo, ...,.,. Ullr noo IUYIÇIU !ntorn•ciunlh do lt
locomunlcoçuoo:
ml P11bl1.u ~>o •<DrdPo _'nlorn.o<lonalo " r•Jtun&to """"' rto<•nt11 i o tolorjl
"!untcoçooo, q111 Lho uo ce>tnuntudoo polu put•o tnloroo .. du,
ITII,D
Iom om di&"' documont~>o quo a oito o u nllr1m;
"""_'"'_

I'' Cotab•l•u um u\atÍirlo do ~11\Ío ftnaMIIro, oubmotLdo codo ano 10
CoouU"' elo Admlnlotuçio, o un>l <Dnll rocopl!IIIU!vo i.1 ~••pnu
do
uda Con/oriÔncla do Pl•nlp!>tonca.rto&;
nloiÍ>rloo, opéio ~ort/ic&ção
o oprovo~io polo CDnttlho dt Admlnlolraçôo, oãP comunludPo 1111 Morn
br~• o oubm•tldoo i. Conl.,ôncl& do P\onlp!l\lnclr.rlo• ••1~\nto, poro 1.Ü
ourno o 1pronçoio doflni!IY•;

ZU

••n•

l89

•I Cot.r.bo\ou oobn • otlvldo4o di Unlio um ulotiirlo 1null tr•nornltldo,
dopolo do •prov•do p•lo Conulho dt Admlnlolr&çõ:"o, o todo• 01 Mimbroo;
U) AOIIIUfl todu 11'd•m•l• fllR\~11 do uctotarlo do União,

Z90

z,

Z91

O S•crotoir!o Coral ou V(ct•S•crotáriP Oon\ pod• anl•l\r, a dt<do con
o
oultJvo, 11 Au•mbl;lu Plonárlu do1 Comllio ConouhiYOI lntorno(!ORill •
pado
te>du "' conforônclo• da U11liio; o Socr.tário Cloral 011 uu ropruont.r.nlt,
portlclpar, • titulo cDno~lu .. o, do tod .. 11 outr.. roun!Õoo do Unlio, 5\lo p&rtl<,l
flo\ÇàP n.oo rouniÕu dP Conu\bP dt Adm\nlolro~io Ô tolld.l pt\11 dlopollçQu do
n~mno 1)5,

~~z

I, (\1 Oo mtmbrDI d1 J~ntolnlornoclono\ dolloliltro clt FflqC>Ôncl•• doYim
utu plonomonl• q~olifLc•dol, pc1r lua o umpotinolll tôcn~cu no umpP dll '!
dtocumunlr•IÜII o p;uoulr uporJcinc lo& prÍUu om miiÔrlo dt uolnoç~o 1 u\1111!,
~õn dolr•q.,inc!u:

21\)

t:l AlÔm dluo, p-ra pormltlr um• mtlbPr comprunoio dai

probltmol

q~u e~\otom dJ•nto d• Junta •m vtrtudo do n~moro b7, uda m•mbrD dov• oito'
• pÜ du <cndtÇÕIO ~ooyr.Í/"11, ocl>nÕmtcu • domo1rÔftuo do ~m• fiJiiio P".!

ltc11Jor do ~lobo,

:~4

-

z. r\lO pr~c~dlmonto do •lolç.ôo ô oolobolocldo polo conforinclo uop1111Íul

pilo ololçio, &ob o f<>rmo ~tpo<lftcada no n~morP 6l,

zq'

(~I Cm ••d1 •l•rç~o quo\quor tnombro do J111111 om funçio podo ur
potto nDYOmonto comP <~nd\duo po!o p~lo 10 quo\ portonco,

Z96

01 Oo mombroo do Junt.o tDm&m 11111 urvlçe~o no dat• Jlxodo po\o CoM•
riincto d•l'lonlpcton<ií.rtoo quo 01 •I•M•u, Normolm•nto, contlnuam nu ou f~ii
çiiu alÔ 1 d&lo fil<&do po!o cPn/ot.inoll qu• olofl IIUI oucnooroo,
-

prD

141 O~•ndP ~m momLro •l•llo d• J~nll nnunclo 1 ouu f~nÇÓOI,ab•ndon'•
•• ou Ialoco, nD lntorvo!o q"o up&u du•t Conlnine~u do Phnlpotonct.Í.rtoo •n
a~•.•,•du do ol•ltr DI mombroo do ComltiÔ, o Pruldonto do Junto podo 111 5;
curorro Cl•nl pu& ClloVtdar oo poluo Mombuo d• ~nlõio quo/oum parto
d;
fllli!Õo lntoruud.l om prupnr e&ndldatol poro • ololçio dt ~m ouboUMo n1 ro11
nloio •nuol UJUinl• do Conoo\ho d• Aclmlntolroçoio, r.ntrotonto, •• 1 Yll• ocorrti=
oo
m•L• do novontl d!oo •ntu do oouh do Con11lho do Admlnlolroçõo, o p•l•
quol o mombro porton<• clul11n•, o mo lo buvo pou!Y&I o ~lntrD do um prno dt
novonto dlu, ~m •~bolltul~> quo lambitm dtYo porltn<or • oito pa!l q•• pormono
c.r.i •m I..,ÇiP ,,:; • poHo d~ n1>vo mombro elolto pola Cunulhc. do AdmU.htr;
ÇÍD, O nbolltlltD pudor.i oor opruont•dP como unllldllo ~ t\olçoio polo Conu\h;
do AdmlnLotroç.io,
Z98
(~I Poro MUinllr "m lunclonamonto of!clont• do Junt.r., Lodo p&ll cujO ra
prou.nlonlo 1•1 •l•llu m•mbro d1 Juot• fio.,. &blllt•lo, n• modld• do pou/vol d;
choma.ho antro duu Conlor.nctu do P\onlpotonolártoo onC&rr1111l0o do ol&fU

H7
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DO
J'l~

ll••n.IH~O ~n

Jl~

C:n111U.Õ,

d(MUnl!iiiiCAÇn•••

lO I

IJI A Junto dlop<io do uma ucrulorl•

lOZ

•

vlom nburvodurn poro

11!

lZI O o rn•m~rDO do J~nl• ol•1•m, onlro •I, <uni"""'''~"'" 0 um v><~··r••
oldonto, ~uju funçou dur.om um onu, J:1n uwu<clo, a Vl<o•f>FU<drnlo ouoodo (;
•I• •n<> "" rrutdonlo, o um nnv<> vl<t•pruldont• • ~l•lto.
-

100

~.O ~ .... rno cunvhlodur, om acordo com o Cnnulho do AdmiiiiOIUf.ÕO, ...
oob l''"l"<olo doolo [.(limo, J><>do ~onvldor u ll'lllllutçàu oopouolloodu du NL

ç~u Unldu bom coma o AM<ÍII<il /nlotno~lnnol do &nn1l• ALi;mtce, pau q~• •n

J. III O o !n·l~•laJ de trohoU11> do Junto o.Õn d~tlnloloo nn ~·~ulan,onlu do

UO

.,r~clohudo,

~. Nonhum mombro do Junu. do v., rolollvomon\o "" .. ""'""do 01101

f11 n

~pu, podlr nom uubor lnolruçiiu do q ... I<Juor ~"""'""• narn do q11 oi•Ju•r m•n~

rodo 'l•!olquor JIOVnno, nom do quolquor e>r,anluçõo "" p., 001 i>Úbllt• ou p;j
vodo, AI< '!I <H,.o, rodo n>olnbre> d~u rupotlor o ur.lor IMHnotlonol do Jun\;
I •IH ""'~""' du ••·110 m~mt.rno, o nõn '''""• "'" q .. ohpitr rooo, proc11ur lnnutr
qu•l't""' um dole> nl> nurrf~ln do'""" lunçlou,

~>&rli«por, orn cor;,., connltl"o, d1 conluinclo, um

I''' 'I"" odollr ,.,ll'ru~l<lodo,

~. 41 I Ao rnro•"• do• Mombr111 d• Uni;A do,•m ch•IU âo m.:oo do I""• L
no convldodnr, um m.:o ontu o moi o Cordor, do doll do ,borturo do ,,.nru.:ncla;
•l••~•n dor, lonlo quonlo rou/,,i, l"dao u llldiu~àoo oobre 1 compa•lç.Õ<> d• dl
hooç;o,
t 21 tono roop<>Uao padom ltr dlrlaldu '" Je>vorno convld•dor q111r <1J.
rotomonLe, quer pc1r lntormfdto do SouotÍ.rlo Oer•\, ou ounfo do outro '""''-

UI

):: •cni:;;!:~~~ :':1~:::~:~~~:~~::.• ~:~~~~: ~ :::0
1!:~ rd:,:•~':n~:d:;•II:P":;:~~~ :0
q~• noio 10nh1 ju1$odo ~lU u /ou r roprnonlof,

~.!.!!.'!!.!!!!L".!!!~~~

1, Si o odml11doo nu Confor<Ínc!oo do

I. O funclonom•nlo d~ .-d. Cumur Cone11ltl"" lnl.rn 1 don•l

'"'

é oonwurodo

Ir••

'"

Pltnlpotoncl~rle>~<

•I

u dolo~o,àoo Lo! como,;.. cloflnldu na Anuo:;

b)

01 nbotrvodoroo du No,ün Unldn;
~• oburvodoroo doo e>ra•ntoo,üu r•lLLa~oh dt lolocAmuniuçÃa, coa
lormt 1> n~muo 311;
ao uburvodcru du lnoLHuiçãto ooptoclohudoo o elo AK;ncll lrittr"!,
etanol d• tnor'll AtÕmltl, con/ormo o nÚmuo )1~.

•I p•l• Ao .. mbl•l• Plon.Ôrll, u<>ntdo do profor.nclo o codo
onoo,
con
Cuonda umo con!u<in•l• odml~lolrULv! mundloL corrupondonlo for
wc•d•, • r•uni•O li• Aoumblolo Pio!" ri• " rt~llur.i, u puu{vol, pol~
mono o PliCo moou onl .. dull cunhroncLo:

c)

b' ]»I~ • <O<r11oof••• ri• ~•t11dno '""'tln.!d• o polo Ao••mt>l.lo Plon,;; no P•rt

d)

''"'•·' "'" ;,,,,.,\1•<>• • wr~m n•rr,<no~du;
01 1•/• r um ~:.r~\1•" o·irll~ P•l• A.,•mhiÓI• Plcn.Í,]o, lnld•hllllnl•

p;lfl um
1•U c.rin l;u .. ," ~""' H~•·• • '"''';"entro <WU Hoormbl;.lu
plon.;;r<u
cono""''~\'oo, n~n;n•lm•nto!"'fo uto onoo, t rorlralvol• ••11• 11m• doo
uu'!'blolu )IIO~Irlll p~•luturro o, oolor rnlf111>, porm•~•<~ no tot
ro U• • Aoumbloto Plvnu!o ot~ulnlt, llhrrr.olmonlo duronu tr<io ono1";
St" ur1o onc~ntu·o• llloplnodorMntt ""8"• • Anombl•~a PhnÃrl•
,.
julnlo ol•a•" nov~ Otrotor;
~

"'

di por um1 """'"'" uptr.lol!nd• quo utlllt 11> O! rotor.
ti por l•boucõr~oo "" tnJioloçiin tfcnl"• crlldu poli Unt.oiP;
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:, I 11 A• q11.'11&t1 unud1doo par cld• CC>mll• Contiii!Jvo )nlornoclono), 0 oD
b~t u q111l1 nto onco~r~;•do cl• rmLILr !>'fteeru, lht , ... coloudu polo CoMÕ
r•ncl• do PlonLe~ttnciHI~•• par um~ c~onln;ncto o<!tnln!OirUivo, ptlo Con .. :r:;
dt AlimlllltlriÇID, .J'I'IP c .1tra C omito ~cnolll\JYP n11 ;nl• J .. nto lntornot!<>nol
do
Rt;l~lro do Fr.'qlllntlu, ~'"'' q11wotc..o oomun.u i.qu•l•• quo 0 Ao..,mb1; 11
Phnulo de> pre>prlo ~omu~ C~nouhl~o ll\lH.,o•dn •lvcldlll conunor ou, no
jr,
tnv•lo du Auom~lwlu Pltn.rlao, oquolu cu,lo lnocrl~âu lol podido o11 opr .. ,.;
do par corr.,ponduncll l'~f Vlnlu Mombruo do t.:r.t:o, polo m•nco,
~
109.
!Z1 A prdldu doo poo[.. , L~tucJudo•, <l<dM c,.,oU!Ô ConouiL]vo 1'"<1~ 11.~ 0 1
l"!_~nll fu., utuoloo G dar con ..olh!oo •"bro '" qunl,;n ulUIV"" i. o L~ho<~mllnloi'
ÇOII noclon•l• ~uln P!r•.,, O ul~do <luto I <j~uot<iuo d•~o nr •l•lijodo cnn/o;
m• u dhpoolç<>oo 1ln n~<m•r~ )08,
-

)~7

L, (li Ao dLJpaolç~oo
ldmlnloLullvoo,

JU

!li N;o nb111n1t, ~~ruo pro,IOIP po.n o umoou do tPnvuoo pod• 111
rodulldo, cuo nocouÍrtP, !>'lO Ull mo ou,

H~

111 Ot Mtmbrot do Unt;o p<><ltm comunicar 1> rocobLmenLA do can,Lt• r!,
ubJdo âo ompruu prtvodu pnr oln roconh•ddoo,

)08

JJO

~!~·~22

~..!!!..~rj!."~

3))

J10

I, III O Comlt<Ô do Cnor<lono~Õe> puno nu conc~roo oo S.cre~rlo Coro]
~~~P~~~:n~o~:~· lorwfu q~o)hc oÃo dul~nMdu tm virlud• doo nÍ!moru
u:,

Jll

I: L O C'Nnii<Í ulj, oncoru~1d0 rlt uoo~urar 1 coordtnoçio cum \e>du
u <•r;;on<a~,;~, lnl"n"l"n•l• monrlan•d .. no o orLIYOI l9 o ~0, na que 01 rolt,
ui. upuoonl.>ç;o dao or~ulomao l'•n11•Unlwl do Unlio, 1111 Con!•r:uctu det,
uo ur~•m,.çn ...

JU

1 l 1 O Comlt<Í ou mino"' rn~lndot doo IILvldodo• da Unl;e> na c•mpo
d• '""""'"çio ,;~niCI o, •pruonll rtcomtndoçÕu 10 Cor~ulhe> de AdmlnlllrL
~oio rwr lnt•rm;dla do So~utÍrlo Coral.

lll

llol

~. O l':<omll; d.,ve oc oolorç~r

f~rmulll •~•• c<oncluoÕto por

acorde>
~o~ôn;n1o. :-;:,:,, oboanlo, o ~ocr•l•riO ConL t"'dt t~rn., d•ch.:iu, moo mo
um
on •l'·'l••ic ror do'" ou rr.•h mom~re>o <lo c~mll;, n)UII• quo"
ro~11lamonto
cl•• ~··~"'""' ""' f-l<•o nMu ,..,d• '"1,.'-' a!>•~~lma ,.,.;,.do Conu111o d1 A<lm.i.
MoH•\;D, ~:.otc •••"• tu u111 r<iot<.rt~ r-~l·t~m•~"· c J'Or eocruo, o<>o m•rn
~f~O du c •. r.ulho rio A~mLnlotuç:~ oo~ r~ UlloO qij•Ol~~~. lllrilfln4~ •• r • I Õt o
q~o o ~o!ldul]um o 1om1r utoo doct•Õu, toon1 como u ~onudoro~.:;., upcoLu
""' .. .rl!a !H1PI OU\101 rr.ombrgo de> C.. mJI;,
foliO

:. III O aovorno conwldodor, om ~eordf> com o Ce>nulha de AdmlnlolrlrR•
ou JOb propoolo do mumo, p<>do dlrltlr um• natlfluç;o à1 e>r&onlu~àu lntornl
cionolo <]ijl\;m lnLtroue tm onvlar oboorvocloroo piU portlclpil docanfor:ncll
com vo1 conlllllln,
1 ZI A• ar&•niuçõu lntornule>noh Lnlorooudu dlrlt•m oo •ovuno ca11,
"!dador um podido d• odmtu.Õo, num pruo do llolf muu • p~rllr do dou
do
notlflu~;o,

lU

I li O Kl>llorno Cllnvldadcr uuno uo podlde>o to doclo;a do odmloo<Ío Í 1!!,
mod• rol• pr~prl• Confor:ncl•·

11
b)

oo pburv1doru du N•~ãu Untdu;

JH

cl

ao obaorvodorn du or&.nlu~Üu ro;lonoh de to1ocomunlcoçõunwn
ciPnodu no uugo H;

llb

di

oo oburvodoru doo lnoiii~L~Ü•• ul"'cLalludu o d•
ctonol dt r::nor8t• ALÓmlu, confQrm• "nÚmero J 19;

lH

ti

"'

Adminhlroçâ~. h~•

)15

1. OOovorno convtdador, .m oce>rllo com o Conoe:ho dt
1 data deflnLIIVI to 1u;ar oulo do '~n:or.Õncll.

116

2, 1 I 1 Um ono •nln dfllo do,., o iOYUnn c"nvtdo d~r •"'''" ~m ~~11\'111
1ovorno do codl p~{t Mombro d• ~'n!:e>.

lll

)Z1 i:oltl CI>I\VLIII podorn o•r dlll~idoo •tJI •ll,'t1Un•OIO, 01)1 por
mt<llo <lo Stcrol.rle> Ou11, U)l pur 1ntorm;d111 do 11m o~tro ~"'.rnA,

lll

), O Socrtti,rlo Ooro) d)rl~o um cunvllt i o ~.ç~u '.'r.1du, '"n/orm• u dit,
pcolo;Õu do orll-o 39, • oob podido, oo or~.nluçàu ,.~,o~•'" elo tolocomunlcL
"i'o rnonclonodoo no arll;a lZ,

'"
lnlt!,

u dt1tlll,&.o tol corno o:o doflmdao no Anue> Z:

))~

'"

A~;ncL•

oo pburv1doru du or••nluçÜu inltrnoclonoh •dmtlldu,
mo u dlopcolç&u doo nÍ.mote>l UO t UZ;

1ntnnL
conloi,

u upreun11nln du tm~ruu prlndu rtfonhectdoo dt oponç:o.
d•vLd•m•ntt 1utorLudu poloo Mtrnbro• elo q~• dtptondom;

lU

I, O c .. mii<Í Ulln•·•• oab •unvot•i,:" do ••~ prtoldtnll, normolmonlo
rr.ono• um• YU por m:o.

daoll~rnroo ll! •lZI ,;a •pllcÍ.""'" âoconl•r;ncllo

&I

o• oraanl•mo• puman•nlu d1 Unl.o, nu condlià"' upoclll~•doo na
nr.rnore> nz.

DIÁRIO DOCONCRESSO NACIONAL(Stçloll)
odm!nlUralho m~n~loliÔm q•u Lnlorrnor o Stcutir.rll> OH•], rndlconrlo
Q lu~or • 1 •!oro prop<>11oo ror• • Cnn/uôncra.

1

•1ondo,

~. O ~., 1 .,rár 1 o c~nl on reu~or P"iliPu concnrdonlol, pronnlonlo

,..,]o

Nou.atro llt 1974

!!!!J!!:>!!~nmuno

"'

IT'onno, rlo \lm quuln doo Mombrno do UnlaP, lununUo por lolo~romo 1 cumwi\J.
-~~i"., • lodao oo M•mt.roo onll<llonda·lhoo lndlcr.r, no pro•o do uro oomanu, oo
•••ll•m "~ nio o prupaolo lurm~loda,
l, !;o

1

HZ

""'""lo oluo M~mt.rno, tloiHnllnodo oo~undo o o diopoorçiioo •Lu n~mt

r<> l:~, •• pr~nunr1• ~m fo•H ol<> '"")~IIID ti• prof>Pota, Ulo Ío, ouUo, oo
mo1
mu •~mpo, "~~ond•, o •lU• ou h!~• r do roum;o f>IUJ>O.Cao, o Socrolárro Coro\

1n<armo tod" o o ~:orubroo ~. L'nl;a,

!"" roh,umo

~lrculor.

1 ~ 1 tm cuo ol~rmatlve~, o Suro\~rl& Ouol, om o corda ~om otlo l"""l
""• tomou dlopoorç;;., noc.ulriu pora o rounliio do ccnforinclo,

;.n

1' 1 r:m ruo noiUho, a Soe rol~ ri<> Gora\ ~&nvldo <>o Mombrao 'III• onll
.r:onm o ,onv<>coçân do ceonfor;nclo 1 lormulortm novu pr&pootu quanto 10 111
'"~do r••noiio,

lH

~.Quando o pr~l"'ll' acoltar•n~• • runlr • c"nlorir.tl• no "do do
oia apllc&du u dlopool~iiu do ullgo 64,

H7

6. ~li Soo coiiJIIIII<> da propono não; Ho\lol•~tn41,,luaor, d&lol ptll maJ,
0111 doo Mombre~o, dotnmlno 11111ndo u dLopootçooo do n111nora US, o Sonoll
rio C.orol com~nlco u roopollao rocobldu aao Mombrat da l'Mão convulondD•DI
1 pronllnCIIIoll\•11 do lormo dollnlllvr., n11m pruo dt tolo oomonu tabro o ?DD.
10 011 f'I"IIIDI conuonrudoo,

H8

·Todo Mombro quo propÕo mudor o IIIIIF 011 dolo dt uma conftroinclo
nblo r 11 apoio do nltmoro roq11orldo do Mombroo.

"·
Prnoo • Mntlo!ltlod., poro Apuuntosâo do
ProJMlll'" nu

Cnnl~roinclu

H~

lmodlolomonro op6o <> onvlo doo convllu, Cl Surot,rlo Qual pode
ooo )>1embroo q11o lho mudom ••num"''" do quatro mouo, ao 11111 propo~
111 pora 01 trobolhoo do con/oronclo,

)~6

l, Tndo prapooto Cll!l odo~iCI lovo À rivloi:o do luto do Convtn~i:CI ou
doo Rlil!lomonloo Admlnlo1rollvoo. dno conlor rdorênclu aoo nl1moro1 du
par\11 do 101110 q111 r1q11uom U\1 rovloi'o, Oo motlvao dt propo111 drvtm oor
lndiudo• om nda um d11o cotai ti'o ropldomonto q111nta pootfvtl,

U7

3, O Slcrot.hla Coral comunln ao prDpaolao a todao 01
modldl q11o ••o rocobldu.

JU

4. O Soun(rio Oonl ro\lllo o coordeno at prPpotlu roubldn du od
mlnll1r&~Õu o <lu Auomblílao PlonÁr\11 doo Camii.ÕI OonoultLvoo
lnlnn.
cta11th 1 1 manda aa1 M•mbre~o, com triÕI mnu do onloco<loindo, no m!nlmÕ,
do obunua da canhrinclcl. Nom o Socreúrlo Oual, nom oo Dlute~ru
doo
Camllêo Co,..llltlvotlnllrnod~>noh, n•m 01 m•rnbr110 do ,111nto lnlfrn-clonal
de 1\ollotro do froq~inclu, 101Õo hobllllodoo o 1prooontor proponu,

H~

I, A d•loroçi~>onvlod• por 11m Mtmbra do Unlà'o o uma con/oroinclo do
•• ur d•vldtmtn\1 ocudllodl, ron/ormo 11 dl1po1l~Õoo doo n4moroo J60 'i
H6,

)60

l, 111
A• dol•~oçôoo •n•'ladu À o Conlnoinclot do Plonlpoloncl~rle~l
oà'o Jcredltodao por a1ao uolnadno pohl Cholo dCI !:1\ado, 011 polo Chfo do Oo
•urno, flll polo MlnhtrCI dool\•loçõu t•lorloru,
~

Hl

!li
Ao dtlc•8•\Õu io calllorincloo odmlnltlrolluu oà'e~ "'l•dlla
dao por oiOf 1oul11odo~ p•lo Cholo do !:o rodo, ou polo Cholo dCI Oovorno, CIU p}
lo M!nlnro d1o1 1\•ltçooo f:OIIorloroo, Ollp•lo mlnlolro Clllllpollnlo• polu q11••
liioo \IO,.d&l diiUnll I confor.ÍMII,
-

l6:

UI
Se~h 11111,. do conllrmaçào provonltnlo do uma d" Olliorldo
dot clltdu 11110 n~moroo 160 ali l6\, o rocobldo on\u do utlnoturo dot Aloj,
rlll&lo, 11m1 dol•l•~.io ?Dd• oor ocudltoda provhorl•menll polo cholo do mi•
oõo dlpli"ll;ll•·o do Ull po(o, puonlo o aavorno do pa(o ondo 11 rtolln 1 co'n
luoinclo ali qu~ndo otlr ~!limo Í oq11ol1 da oodo do Unlio, polo cholo do d 1 ~
fl\.0:0 pormononto do IIII piÍio ponnlo o f:ocrlt6rto doo Naçõoo Unldu om Oj,
nobro •
•

aprovo~ão da malar I• doo M•mbrct, dorormlr.odo Uj;<;ndo u

moro 2H,
HI

do

..J51 l'ina
mudoiiÇII do l1111r 011 dolo, por oumplo, quando J' H•u•m oldo olohlldu u
dupeou para prtporar a ro\lnlào do conltr;OC\1 no 111111 pnvllla lnlcll\rnojl

UniÃo,

1:1 !:oooo pon1ao oão contldoudot cerno odoadoo q'lar,do rtcoborom o
dlopaoiçDoo da nír.

Cnnln.:ncluj Mudonso

~~~ n!:..r:: ~ 4~~·:o"c!:::~~;~:~~:~~.r;,o.~;::•,',::,;;,:o~.~~~~:~~:o p~!

oj,

!H

11

do limo Canloroinclo

~.

U)

(li Soa prapl>olo .,~ru londoo rounlr 1 canforincio om aurro lu~• I 'i""'
niio 111 ••~o do l'nr;o, o Socrll:rl<> Coral porjjunlo 111 jjOvornodo l'"l' 1111o1ooos.
da oo ocolla lornor•" o ~o•orna c~nviddor.

Tndu

1. Ao dlopaol~õ.. dno o ri IMo• 62 • U u •J•llcarà'o, 1'01
onoleo111,
qu 111 .tn, • r•rllda do Momhroo do Unl.io, <'U onb prop<~olo do Canulbo do Ad"l}
nlolro~à'o, mudar a doto nu lu1•• do umo <0<1/oroinclo ou lp<lllll \IIII doo dolo,
f:ulrolonla, tolo muolou~u podom dotllar•u oomonto quando 1 lno/or/o dot
Mombroo lntor~uodno, dolormlno Ull\llldO .. dlopooi~Õ.. do númuCI zz~ .••
hnuvor r•rnn\lllclado om uu favor.

ttrn
).jJ

1

~1!.!.,.!!!!.._11•1•

7, O proudlmonlo acima monclonoda; tamllÔm apUc.il'ol quando • propoo!a
do can•acoi.O:o d• um• coM.rinclo odmlnutraU.·o mun<!L~Ié oproun1adapolo Co!l
oolho d1 Admlnhlraçâo,

I.

Mombre~t,

l

..Mll!:.!!..U

;,~O

l'õc cuo du cpnlor;nclu odmlniOirlllvat ••11anaio, o proud1moniO do!,
no 1rtloa 6: opconu u aplico oo' Mombrol da roiflào Jlllorooud&, So
a
conv... ,·.çio dovt u !ooor oob lnlctatlvo doo Mombroo da rtiiÃa. bulo que o St,
crrlorio Gonl rocobo podido• pro~tnlonloo olo um q111riC1 doo Mombroo dour. 1.1,
oL;o,
~ri10

)6)

l,

0• ;><.dou• ••o ocollno q11ondn autnadoo por uma du 111\Prldadoo
niim•rot l60 1 lb:, o 11 ohod~um o 11m dot ••W~~Intu cri
•

m~nc 1 cr.~odu ""'

1Õrlao:
.164

<On/orlr

plonoo ~oduoo .l dolot•ç.;o;

oiiiPrl••r • d~l·~·~io • roproo~nlu uu ll"vorno, um nonh~'Tl• r••
lri~à'o:

~~~ ~ dolo~tçào,

Ho

~

ou o 11;\lllf do otlll mombrat, o dlrollo do nolnor

nt Alot fino h,
~~·

151

Quondo ,orn1 cvnl•r•'"•·a d••• rr•l:ar•ll ••m OC.I·orno c~nv1dodor
dlo~oolç,;., doo 1111~01 ~~o ól ,,;G •p:ôr;\111· O ~•cr•lár~a Oorol, opúo COQ_
cordincl~o com o Conrno da C<>nl•~ouç.:~ So~Íço, Iorna u dlopouçiioo
nocoo•!.
rtao 1'"11 convocu t ~r;on!~or 1 CP~:oroncla 111 udo lia l"nloa.

)bt

~.

i! I
~··r·• <l•l"O"~õn <II)DO pnduu oio r.conhocldof urtot "'"no
o~o ~:.r.tr!• •••rÓ ~•• ~i!h.do & <Urcor o ~lroltu do vr>Co do M•mhro llllornl~
de, ... ·.r,.r "" A\<ol rLr.•lt.
""
'
111
~·m~ U•lo~I\Õo <~)Of poodcru nà'~ o.i o roconhocldoo urtoo 1 m
uuõa p:uórl• ~.:o ou.\ ~.ablll!oda 1 norcor c dlrtho do vo1o nom u•ln1or no
Alao rltlolo, o11qij•n1onâo for , .. nlo~lodo o olr••çàa,

Jll~

S. Oo produ"' d•1·om Ofl dornollodoo, "n1111 brno pootfvol, no u
crourlo do oantorõncl•. Cm• comtu.:u upoclol tom o 11rol1 do urt/ld.Joit
olt opro,.nra •m onoà'n p:or•.irlo, l;m rolorhlo oabro OIIU conclllfÕU no pro
aa Iludo pc~r ouo. No d~?ond:ncl• d1 docloio do uu.::a p!tdrlo nu li u 111n
10, o doloiiÇ.Õo do um lo:Ynlbra d• l'nJIÕO ui.; t,obllllodo a portlcll'"r d"l 1rob-;
H•ao o onrcor "alrolro d• ~OIC. ~urv )o"en1bra.
-

310

b, tm re,;fl frUI."' \lvu.~r<>t ri• :·~rõn ''''''rm ~o/orçor••• r•n ~~
Vlar jUIH ~IÕiii!Of dd···lo~Üro ~~ Pr.!,·rÕr,q"' d1> rn1;0, l:ntr•!aniO, O!' i'C.;
ruPoo rocop<l~n•l• ~·n ,\t,·"'~"' nõ., p •d1 ;o.,,,,~.,'"" pr~prl1 dolo~·~,;<>, ~:~
do dor O drlv,;oç.;o do"''' 1111\1" ~:.:on~ru •l• L'r,liC> <> ;w•l~r do volor o uolr,~i
o..,., oo\1 n~mt. tuo uonotor~HI" rir· ~Pdorvo d''"' ''' ob.!o\a do 11rr, "" ""1
... ~o ~r .omo <lu llllnrldodu fl!ldu na n•iuH•ro lall 011 ,]6).
""

371

1 • Um1 dolo~·~.io 1•11dl• dlrvl1< •I• \'OI!• ;tO•d•· dor 111•n•la!O I 1'111111 , do:e
(oÇâO 'om dlrohll dO Yn1n fi" lO t••vr<•·l <•Oh• <llrr hu <llll~nl• 111111 O~ Ull\r tr";
i pnuf"fl !••h ol• "'"l•lh, ~•·•I• run, dov• lnlnrn11r , ;
t•mpo e por UHIIO oo Pnold.nlo d~ ~•·nl•·r•~n<lo.

,;;.. u ~ll&lo n;o

HZ

8,

Uma d.•lo~a~Õo nÕr· i"'~• •·•~rrn "''"' <I• 11">'1 1'010 por prn~uroç.ia,

DL\RJO DO CONGRISSO NACIONAL(B.çlo 11)
·l~.l

9, O. pkuu • prcoc11r&Çh1 dlrltldu pcor t•I•IIIIMI Mo ••• u1tt.i.
\le)l, Clltrou, 1l!J U1i1<11 rupco11<11 t~l11rÍ.fl~u IIII p.dldo1 di IICI&rlcl
m.nlo da Pr..!dtnl• 011 .C. ltcul.llrl• d• unl•ti'nal• relaU~oa h utdtncllh,
CAPÚ'U!..O X

bro1 do Unlicoq11t rupondutm • um ~dldo

J'IZ

J, l:m cod1 1111'1\ dutu nun!Õn, 1 Atnmbl'la Pl,~ht.& dt "'"Com_l
ai' Con111illvo í pruldlda p•lo ch•f• d• d•I•J•ç;o do poro onel• •• rult., ~
r~unt..õa oll, ljllllldO 1111 nunli'o 11 rull., nl ud1 d• Unli'o, par wn• pe11o1
1 itLII ptlo pr6prll A•umblÍI• PI111Árill, O p111ld•nl• Í •t•l•tldo pelai viu •
•pruld•lllu tle\loo pd• Antmblíl• Pltn.hll.

J9l

~.
o lhcut.hlo a.ral oí oncunJ•da de tom1r, d1 acordo com o Di r.!
tordo C:om\IIÔ Con•ulllwo J.ntueo ..do, 11 dllpOolçÕu •dml.nl•lnllnt 1 11111.!'
ulru n1cuohlu ce>m w!JIU À1 rtun!Õn d1 Auemblha Pl111,riA t du •,2
miuõu <11 11111do,

J94

1. UI At tC..allao 111\Hoadu duralllt 11 Atumblflu Pl•n:r\u 1oÕa
prul11&1 noa •rll11o• lb • a,

llllt><>J!sõu O•r•h R•l•lhu •ot

1, Oo m1mbrao dat Comu;, Connlllwoo!llllr~aclon&\o m•11c!onada1
nu 11Íimuo11) t,H podtm porllelpor d1todu 11 •11~\d&du do Comlti' Co!!.
tulll~• lnltruudco,

l1S

z. UI O prlm•lra p•dldco dt puUclpação no1 tr&b&llt•• dt um Com.!,
ti' Co~nullho' pro~tnltnlt d• UIM tmpru& priva di. nconllteid& dt DJ>Ir&çàco
~ dlrllld& •• S•crtÚrico Onal, qut • l•n ao cconlttclmtnlco d1 todot ao Mt~
bro• 1 do Olutor do Comtti, O p1dldco prova11ltn1t dtiiiM tmprttl prlv1d1
ncconll•clda dt 11puaçào dtwt 11r •prcowada ptlco Mombrco ljllt a rnoMu,, O
Dlrttcor do C:omiti' Cco11111ill~ll com<~ntca ;. 1mprtt1 prlnda ruanhteid& d• op•
uçlio 1 atqui'ncl& dtdl. 1 1111 p~dldo,
-

O hiJif 11 dot• d1 llfT\1 r•un"io'do A111fTiblh• Pl1nh1<1 011 ·~~u
dOI
Mtf!l
do hcutlrto Cutl, nllcliM•~o

um dai dol1 p<>chm 11r modlfludal um 1 •p•o~1çi'o do mtlorll

Cnmlli'o C:nnollii!Wol !nllln&C\n""h

JH

Z,

Jfl

Lrnsuu • Dlr•tlll d• Votn nu Aoo•mb!O:!u Plon,rtu

)~~

(Z)
01 documtnloo puparo!Ór\a& du comluÕu dt U!lldD, a1 d,il
nomtn\01 t alu du Au.mbiiÍ\u Pl•nh\n, 1 01 doC\IIT\tniOI pllblludot d•
dulu, pelco1 C:omtli'o Con111h\~o• lnlnnadon•l•, aoÕo udtrldoo nutri.
!C..511&1 d1 lnba\llco da Un!Ãll,

p<!\O

z. Oo Mtmbra• olltorludoo 1 Vlllll n•• 1111Õ11 dao Aoumbléiu PI•
nhill• deu ComtliÔ& Canollhlvoo 1oÔo <>I mtnc\Dn•doo na1 n~muut ~ t ln, N~
obuantt, ~llando 11m Mon1brn li• t:n\oÕo noÕo f uprutnlldo por 11m• .adm\A_I!
lU IÃO, ot r•pru•nt&ntn du •·mpr.,u prlv•du ucanii•Cidu elt opuaçu>
detlt poC1, •m con,lunlo •ll""lquu ""' uja a 111111~m•ro, IOÔm dlnilo • ""'
1 ti WCIIO, 10b ltiUYI dot dhpOIIIl'll do n>4rrt•ro 17b,

n~

/Z)
Um. tmprua prl~&da nconhtclda d1 ap,tr&Çàll oÓ podt lnt•r
vir om nom• do M•mbro q11t 1 t\YIP uccollllte!da, t t tqu•l•. tm caoo
porJ1
culiu, lu nb•r ao Comlli' Coll&ulll~a lntoru&&do, que ut.i. autorl .. d• nnlt
1/ti!O,

J77

l. U)
No• lllb&lllc>• elo• Comlli'• Cona11lllvot podt ur admitida
1
parlidl"'ç;co, •m caÍ'ÁIIr conulll~co, du orJuluçiin lntunaclcon&ll • d11
or1•ni1&ÇÀ11 r111onah d• telucomlln\caçõn, m.nflconadat n.a art11o n, 1111•
,..,~am atlv\d&dn •lmli&rlt • CDCOrd•n•m u111 lnMlllco• com ot da União ln
llrn&dOMI dt T•lecolnllnlcaçõn,

)H

IZJ
O prlm•~ro p1dlda dt parllc!paçà11 d• 1111'11 DrJ&n!u'ção Jnur
n&clon&l Dtl dt uma ••••n111çiÕo fllior~~~l d• llltcllmllhlcaçõu, calftll montl;;
n&du no 111\Ja n, no• tub&lhaa elt um Cam!ti' Conult\wco, eltvt·ur dirilld;;
ao S•cuiÃrlo a.ial, qu1 co com11nlc• pcor lthtnma alodoo o•l•hmbru. econ
Y\di•DI I f i prollllllcl&r IObrt I ICI!I&Çi'O dult ptdido, 0 Ptdldo é
ICIII;
quanda I IM\orla du r•tpool.\1 nceb!du ncopruo do 11m mi1 ii fnor.ivol, O
StcnÚ.rtco C•r•l l1v1 •• ccon~tclmuto dt Ioda• cot Marnbru ' dco Dtruor do
Carntti' Canoultl~a lnluu .. do 11 r•nltado duta con1ul11,

)~11

A AI um~l~ll Pltn.Órlo ~rio I monlim oo,llndo li fiiCIIIIdOdll l i
comluúu de uttudo nH.,oÚIIII pau UI!& r lo quutÕu ~~~" o&toÔo •m uLU
d11, AI •dmlnluraçPu, 11 •mproho prtv.du nconh1ctd&o d1 11poo,.ção ••
urgan!JaçPn \.nttrnaclon&h 1 10 or~anluçõu r•11lonolo dt ltl•cllm\111\coçti:o
1dmllld11 Cllnlc.rml 11 dlopouçõn dn1 nGm.,llt 177 1 lH, q11o diiiJ.Im t,?
mu p&rll no1 !r&balhllo du Cllmlto<iu d• .,flldn, t.ndlcaroÕo nu nom•,
or;a
dllr&nl• &Atumbl~la Pl•n.Órl•, 11)1 pooltrlllfmlnl•, 111 0\utor dll Cnm\1,;
C:ontllltl~a lnlunuelo, -•

J~q

Alim dlua, 1 oob rtnrvt du dl1p111IÇÕ11 dOI n~m~rot 1H 1 )80,
111' ulmltldo 1 part\c\pação d01 up•clallotu doi o~~anhtnOI
tl•ntf[l
ccol nu \ndlltlrlall, 1 tfr11lo Clllllllltl~co, •m q11alq111r roun~o deqwlq11•r
d11 comluõu dt 11111do,

)91>

11

l. Ao dhp01\ÇÚ11 dot n~m11a1 S70 I J1J rt\11\YII ii
1p1Lnm io A.u.mblóial P\tnÍr\u,

procu,.ç/>u

M

UI

"'

JIC

,,

4,
!I)
Ot CIPJ&n\111'101 C\lnl{f!ccol au lnd~tlr\&h qu• 11 dtdlnm
11h1dC1 doa probiiiM- d1 lllecomunluçõu, ou 10 utudo ou labr\caçãco d1 '""
hr\al dnl\ntda 101 urv\çcoa d1 l•i•comltlllc•çào, podem ur admllldot per~
pulldp&r, i. tft11la conaul!lva, dll run!Õu du c11mlniin dt utudo do1 C:o
mlli'o Conlll\l!vot, tob rturwa da &provaçã~ da1 tdminlolnçõu d01 pa{uÍ
\111111111dot,

[lj
0 pr\me\ro pedida d1 tdmlnÕO dt 11m Oflllljomo
cl•nt(flca
OY J.ndYIIr\al 1111 PllllliÕu du ccom\1tÔ11 d1 uNdo do llm CamiiÍ COIItYII\vo
devt ttr dlrlald& •o S.cr~1hla ant!, 1111• l.n/orm• 1 ~cod01 01 M•mbro1 1 10
0\rtlr>r dco Comlli' Conolllllvo, Eo11 p1dido d•~• ur apro~•dco ptl• ldmlnillf.!
çi:o do po(• l.n\uttuda, O Dluto! da Ccomlli Canoulllvco camllnlca ao 11r1•n!!
mco c\ontU!co 1111 induatrlal• uq~~tncl• dada 1 1111 pedido.

c~mlooÕet

JI"CC•

~00

do r.oturln

),

z.

l. A A•••mbl•l• Plon.Or" nnrno\a, normolmontt, 11m rol&tor prlt.~'
pai• 11m vlc•·nlllor principal pua udo comltoio d1 11111do. S1 o~.,:.....,, do

u 1 bliho do \lln& comi10Õr> do utllda 11 .. llllr, 1 AlltJnbl.ÍII Plon.hiA norml&

pau 1 na comlu.Õo !tiii01 ~\u•roltl11ru prlndpalt quonlo nllmaum n•u.!
h no l.nler~•ln •ntrt c!""' uun~iin da A1umb\ÓIA Pl•nÁrla a rolator
principal virou lmponlbllll•do d• tiiUCII 10•1 lunçün, • 11 ' " " cr>mlu.Õo
de nluda tl~tr •r•nu 11m v\U•rtlllar principal llil 11 tllbl!ltlllr' 1111 ClPIO·
St 1 Anlntbié\a Pl•nÁrla nomear p'PI 1111 u•mlui'o dt tll11ciO dl~tr•oo '!,i
prlm•lr•
01 .uittou• prllldpall 1111 comluão o1•81f,;, ontu tlu, na tua
nwtlào, u11 novo ul•tor prlnclp&l. '• cuco n•~uuár\o, llfTI no~o v!CI•rtl_!
lur prLIIc\pli tnlr• uuo m•mbra•, Tal cnmlu•o d• alllldDI •I• i• elo muma
moda, 11m no~o wlet•rtlator pr111dp1i u d11ran11 1111 por(odo 11m dot ~ICI•f!
!&III FII prlllclp•l• rtcar lmpoulbllll•ela d1 cure., tUlf IIIIIÇÕif, no l.nlorv&lr>
•nlrt d1110 r11111ii>n d• Aoun1bl.Óia T"leoÔ:rl••
1 hto,

Te>da tmprn& prl~•d• rtco11h•cld1 d1 operação le>dt corr•nl••çi'o
Llltnn.ciOII&I 011 or1&11i11çi:co 111lcon•l dt lthcllmwtlctçiÕo, 0111odco ort~•nlomo
ci 111 tUicco Clll llldllllrlaltdmllldo 1 p.,tlclpar elcot u•balhot dt 11m Ccomlti Co_n
1uillwo l•m dlullo 1 dtnllhclu nl• partldpoçãco por t:llllillc•çoÕo cllrl11da ao
Secrtdrio Cual, Elia dtnWtcta !em thlto 111 uplroçoÕco dco p•r(odo d1
1 nco, a parlh da dia dt uublm•nto da notU\uçi'o r•la S•~rotírlo Otul,

S.

A Aoumbl'lt Pl.nhla:

•I aumln• Dt ultllirlot du cnmluÕu d• 11111do 1
/Lc~ 011 ujt\1& 01 proJ•I•• d• nho contido•

1111111

1prco~a,

ma<Ji

ulaiÓrloor

bl 1111mL111 u q11niÕt1 11lotonl1t a fim d1 vor 11 l.nttrlfll !'Y não
conl\.nll&r o ttllldCI dtlu • .uabtlec• a IIII& du 1101111 ~1111111u •
11um uNd•clu conlorm1 11 dl•potiçõn do 11\Í.muco 101. N• u'!,l
1ti:o dco luto d1 1101/llljlllf\Õn, ctbt lawu tm ccrnl.ll qut, •m prllrij
;>lo, "" uNdo dtvni otr compl•t•do.,num praoo IJU&l l i dobro do
Lnlu~•lo ontro d1111 Antmblilu Pltnarlur

"'

I, Ao qllt~IIÔu fonft..du l.t comluiiu d1 ut11do •ia trot•du,
proq11• pou(~.,J. por c•rrupDli~.Í~cu,

~0:

:, 111 Entr•l&nto, 1 AoumbltiA Ploruirla pod• elar dlntlwu com
r 11 ptl111 i1 r•1111liiu da ~om\11iin d1 111!'1ia 'IIII u mo11nm n•~tllhlh, ~
r• tr•tar d• ~rup•• lmport,nlll do quntuu,

~O)

1:1
Em ra8ra j!oral. 11m• cum1n.:11 da .. t~d" nlio ruiLn maJo de
CIIU rrur.l:••• no lntnvtlco •nlrtt d1011 Aoumbl~lu p:1nb!u, \.nclutl~o 1UI
uunloÕo 1\rlal ~~~· ,., rnl! .. a.n\11 elo A10ombl~l• Plenlr\a,

.jp.;

!H
A!Óm d\uo, u tp61 1 Auamb)ÓL\ Plon,rla 1l111m r•l~lol'
pr\rlcil"'l JUIJ• n.cuoÁrto 11111 11 u>Ína lima com!.,.;, dt ttllldo nia ~r.~\ota.
ptltAooombl.\1 Pltn,r\t, I"" fi dLICIII\r urbalm•nll •• ljlltiiÕtl q11t nio P!'
dtm ur Ullodu P"' corrnpDlldincL\, pod• propor \IIII& uwtli:o •m 11m lr>cal
adtlju.tdo, l•wtndo 1m '01'111 1 ntCOool~od• do ud111lr oo mbi.rnn 11 dupuu,
com t IIIIDri .. ç,;:o pr,;wla dt til• odmL/IIIIrtj:.ÕD • apót ler COIItllltodco o Oiro
lor \.nlonn&dco • Clt m1n1bro• elt '"" comluoÕo,
-

o~Ct

), Ot.t~ndo ntc10oár\o, 1 A111mbi.Õla Plonárl• podt Con11\111lr Ullpc>l
m\t!OI el1 lflb&lho piPI 11111d&r quutiiu CJUt nl)~m 1 partiCipaçÃo dt ~~~·
cQl!olll df vhlu ccom\.,õu do nt11do,
•

.;;iD

.0, 0 D\rnor d1 llhl Cumll!Õ C<'nolllt!vo, t••Õ• çonollll" o li•cr•t.Orin C••
ral, 1 d• ICIIrdo com ot rolall>rtl prllld;>o\1 tlu •·árlu comluiWo elo Vot~u,:;
l.nltUto&du, Ul&btltu n pi• na jtral du Nunl!i.,, d~ ifiiJIO du ~omJ .. ,·,.I
dt UllldCI qllt d•~•m atuor no mo•mn iuul • d11r•nta o m11mo p!.rfado,

401

5, O O! rato r ~nvla "' ulotftrtQJ lt.no\1 dot ~omi11Õ1t do u11odao i. o •o.!
ml.nlotn~ÕII plrllclponl••• •• ~"'f'hllll pflv~d•o •~•~nh•CLdao d• op .. r~~.;~.
elo Camllri Con1ulll~o 1, u<~onlll&llllontt, ,;, nro•nl~"li·•• Llllornadanalo t ~~
or,antl&~~·• r•ylonal• da tolocnmunl<ll(;a q1111 ton),.om putlcll""lill, Eoon r•·
lo!Ór\ot 1ia anwlllir>l t.Õo IOJD •••• pa.,{vllll. '"llll'"• ~D!Il\tmpo otlllclul';
1'1" qt~t ch•ill•m 1 ~~~• dntl.nothlal um mi' I o.r.lot. r• lu mtnPI, da dat• dt
ab•rlllrt. do prl.~lma A1umb\.Í\I Pl•~ária. SÓ P"d• ttr dura~•d& nta clá...,~
la qllllndo u rtllll!iill da o comluiin do tU~doo rnllnrom•ot lm•dl.orllmont';,

li"""'

c\
o pra11r•m• d• tubolfto ru~hanu du dltpallç~• do n~
moro lU, t /1111 1 ord•m dnljllttiÕII 1 nNclu ttJIIIIdD 1111 I~
ponincll, prlor\dael• 1. IIPJÍncla;

'"
"'

~1111 do pr11111m1 d• tub&lho tpr011ado,
m•nclon.!
do na n.imuo U~, u dtvtm 111 mantldu 011 cllnolwldn 11 com~

di d1 dcl•, tm

,,;., d• 11111do nl•l•ntn, 011 ' " crladu no~u "'mluÕtt dt 11!.,11
do;
1) atr\b11\ ~~ Cllm\ltÕtt d1 IIIUc\0 llljlltltoliu

"'

I

lllll~tfl

I) 1 umlll• , apro~• o nlat&rlo do Pintor tnbr• coo trobalhoo

"'
'"

do

C:om\1; dnde • .11tlma r111ni.Õo elt Ao,.mbiOÍI• Pl~nlirlll

11 aprow&, u •deqwdo, com vlt\11 t tnn•nlill•la 10 Conulha d1
Admt.nhluçi'o, 1 nllm•llva •prounlod& ptlo Dlr1111r, 1101 tern101
du d\1p111lçõn do n>4mua 416, du ntuu\rildu fLII•nctlru do
Ce>mili' IIÍ a Antmbl.l& Plt~Õ ri& pr&.rlm11
11 OlllrllljllttiÕII j~laod" nonu.irlu, d•ntro doo~~~
poolçiin dco ll'l\~11 li • do prn.nto cop{na\r>,

111 uam\Aa

"'

Aftha 70

p,,..,,,;,.
no

~!ol

1,

da

Aoumbl~\1

P!tdr!a

A Au•mb!IÍI• Plonár!a u uwt• n11rln1lm•lltt 111 dal.ll • no lu1u LI
a&4Dip•la14UIT"o~ltÓI& Pl•n6r\a pruld11111,

11'!'

.

', ..,..,,,..,

~.olA RIO DO CONCRISSO NACIONAL (Seç&o Jl)

CAPfTUUl XI

408

), (li
O Dholor do um C11mhi Can1u1Uva coar dona ao tro~lhao do
Aooombrila Pio"" rio o d•o camlnõu do nluda1 i rnponohtl do orfonlo.!
çia doo lrobolhoo da Coml!i,

409

(~)
O Dholor tom o ruponub!Liclodo da1 daclll'rlon\oo elo Comlti
o \timo, jwlla com o Socnthlo Dual, 11 modldll nocuohlu pu1 publld•
•loo nu IIÍifll&l do tribo lho da U!T,

UI O Cholo r 11m• 1 uuturla elo 1111'11 oocr1t1rll coutll'll(da por
puoaol upoclolludo, q111 trabolh.o oob "" 1ulorldodo dlr•ll 111 ortltlloaçrio
da• lrobalhot do Coml!ri,
41)
(~I
O ptuoa) du ncrotlrll• llfHICillllodu, d11o llbout&riol •
du lnllalaç<iu tfcntcu du Camllrio CwuuhiYDI dopondo, elo ponto dt vtua
odmlnhtrotii'O, do autortdodt do Socutlrlo Dor&), confo:rmt u dto pa1l~Õoo
da nYmoro Z68,
41l
z, O Dlrtlor ucolllo o pollaaltfcnlca t odmlnlotrll]vll doi\& ucrota
rio, abodocondll&ll orçamon\o aprovada po)a CGn/orfnc\o do Plonlpolonclhia-;
a,. poJa Conullla do Admlnlo\rofiio, A nomooç.iio douo pl"ll.,.] tricnlco 1 1dml
nlotuliwl> Íltltl polo Socrotlrto Oorol, do .corda com 11 Dlrttor, A docloi'Õ
do/lnltln do nomooção 011 dui\IU\~Ão portonco ao Socrotlr\11 Otn),

1,

'"

~.

410

~13

41~

3, O Dlntor portlctpo, clt plonGdinilll, 1 dNia conoultlva, dai doll
borafÕII cl1 Auombtóla Plonrirla t; du Clll'rliuõu elo UllldD, Toma todu 11
modldu nl11Lvu! prtporoçãa du rounliiu da AtllmbliÕII Plonárll 1 du C,!'
mluÕu dt utwd11, oob rnuwo du dhpoolçÕ11 do n~mero 393,
4, O 0\nlor oubmoto à aprocloção da Auombl•l• Pltdrio um rola!§
rio 10b1o u otlvl<ladu do Com\IÃ conouUIYa eludo • iiltlm• uunlãa do Ao um
bl;lo Pltn,rla, ron rol116r!o, ap6ooprovação, é mondado ooS.crotÁrl~> 0•
rol, paro ou trantmitldo •o C::anulhll clt Admlnlotnção,
~

415

!, O Dlrotar apruon\1 ~ ouoão anual elo Conulho dt Admlnlotroção,
pau uu conhtclmonlo t doa Mombroo da Unlio, um rtli\Ór\o tobro 11 .eh•\
doei,. do ComlliÕ duranl• 11ana onltrll>r,
~

416

6, O Dlrotor, ap6t cantllltar a Socrothlo Ooral, oubmolo puo apro~•
{iD dt Auomblílo Pltn,rla, WTI& totlmotlva du nocou\dadu flnancolru ,jj,
Comilê Conoulllvo, 1\j; 1 pr&•tm• Aoumb);;lt PlonÁrlo, rtn lllllmtttw., apóo
oproY&Çill; mandtdo oo Socrotário Otrol, ptro 11r oubmotldt oo Conulha dt
Admlnlttroção.

417

Bauando•u no ntlrnatlva du nocou\dodn flnan~olru do Camlt •.
tprowada pola Aournbl•la Plonlrla, o Dlrolor 11\tbtloco, 1 fim dt 'IIII uJ•m
lnctwfdu poJo Socrotb\o Clual no projotD clt orçtmonlo an.101l dt Unlio, 11
prov\oiiao du dtopoou do Comh; para o ano llllllinlt,

418

O Dhelor porllc\po, om ll'lda 1 modldo nouuhia, du allvldadu
dr c1>0poroção tfcnlca da Unli:G, dtnlro dll dlop~>tiçlin da Cllnnnçà'G,

419

I, Ao AoumbltÍiu PlonÁrlu doo Com\t;o Contlllt]voo lntornoc\onalo
11\ÃD outorhadu • o~bmolor .i o con/tr.nclao admlnlolratlvu propoolu dot,l
vadao dlruomonlo do o11u ncamondoçõoo ou du cancluoôoo doo uludao q111
•n•J•m ofolu•ndo,

Ordom dt Auan\o

Nu ua•Õn da ocmfrr:ncla, 11 dolaaaçõu ttrão ananlo por ordtm alta!M
llot dt nomu, •m tranc:t, dot Plfnt r1pruontadot,
• l,
(I)
unllio dot chefu do
nuio p)anÍrla,

.,.

A

lnausuraçãe~ da Conftrinela

n•!ào inaui'U'&I

dlll•i•~ao,

dlirtn\1

1

da c~.rinr.ll• prectdltll por umt r~
qltll t prepanda 1 •r•nda dt prlmalra

{3)
O yruldtn~• da R11111ião dt Chdu clt d•l•ll•~;o
do contarmo ai dltpotlçon dot n~mti'Ot 429 o 430,

2,
(I)
A conl'orincla
da pelo RDVtrno convidador,

UD ·

é inaUI\U'tda

12)
Qutndo não houYir ;ovomo convidador
Chtft do dtlaa•çio mt11 an\1110,

i

inau~rada

pelo

{2)
NIÍo htvtndo IIOYorno cunvl~dor, o Prnldenta Í ucolhJdo
Jr::ando•tt tm conta ' propotta ftlta. pelo• Ch1/11 dt dtltQtçio no curtO da "'i
nlão mtnclo,..da no numoril 427,

"'

A prlm1lr1 nui'o planárla proc1de l(Ualmamtl

4,

a)

i. eietçi'o dot

V\l:t•Pruldontn da confrr:nclal

bl ~ conetltul~io dll comluÕu da· colll'er:ncla e a tltlçio
Prutdtntu t Vlct•Prt111clllnlu UlptctlvOij

'"

do 1

c) i. conatllulçi'o da ncretarla da conterincla, q111 Í compoalt
por pauoal da Socr1tarla Otral da UniÃo e, caoo nectu.Úto, por pauoal tom•
c!IID ptla allrnlnlttraçào do I)OVtmo !lonvldaclor,
-

"'

3,

"'

detii:TI!.

3,
, (I)
Nt prlmalu uuão pltnárla htYiri a tlrlçi'o do Pruldtn
lt, qut ltra, em geral, wmo ptt'Onalldadt dttiKNda pelo IIOVtrno convidador-;'

"'

7,

é

por uma p~rtonalldtdt dnii:TI!.

•

I,

P~trroKatlvu do Pre1idente da cont•r:nola,

O Pru1clllnlt, al;m do enrdclo dt oulrat prerrorattvu qua

lhe
110 conttrlllll.• no p~1unte Reru!&mtnlo, pronuncia 1 abtrNC• e o enc~rrtmonto
dt cada unao planaria, dlriQt at dtbatu, ~ulda da tpUcaçao do R•lrlll•m~nto
ln.ttmo, concede 1 palavra, tubmeta 1 vo\tÇIO u que•lon, 1 proclam• 11 <lacj,
IOU ado\adal,
~..
El• tem a dtraçio a•raJIID• tr!balhot lia conterincla. o clllda da !"!.
da ord.tm dun.nta 11 touou pltnarlal, E111111111 moçott o q~u\oll
do ordtm '• tm ~r11cular, tem o poder dt propor o adiamento 011 encerramtoiA
do dt)ltlt, ou a tUtpanoào ou ti1C!I'r&mtnto dt ~· 111~io, AlÍm dlaao, podt
lambem dtc,ldtr adiar 1 coni'Octçao clt uma nuao p\tnarla tempro que COIII\.dt
1'111' neCenarloo
nllltnÇ~~O

8,

.;u

420

lo
•UI

1

4311

3,

rol. com

Eotu prPpoUII oi:a dirlaldu, no dovldP lompa, ao So"ot,jrJo C,!
do urt•n n~ntdu, coordonadal o comun\ctdu, Ull\llldo 11
na n~m.,11 35~.

~\IIU

R.lorõ .. llno Cam\1Ôo C:nnoulllwno •ntr• ol o
Orr•nlurÕoo lntornoclnnoh

Ao Aoumbl.lu Plon.:rtll doo Camllit Conoulti•DI podom
'~no!lllllr camlui>u mio lu pu• •lolllar •lludoo t omitir ncomondtçõu oa
bro 'IIIU\Õu do lnloroou ~om~m.
-

~:l

(Zl 01 Dlrotoru dat ComltiÕI Canowltlvoo, om ulaboração com
111 ro·IAIOrot prlnclpo\1, orltanloom rountõu mlo\IO do comio,õn ~~ tiNdD
<loo dou Comi!;• Conouluvot, com vlua do o/otutr ntudu t pnparar preo11
IDt do.ncomonda~âoooobrt ~uonQu do lntoro111 ~omum, Cttn projotot <lf
roumondaçio 1i:o oubmrtldao l rount.io Ull\llnlt da Auomblila Piodrlo do
cada um dot Camlt;l C!>ntllhlvoo,

~:1

I.

4,

3, o S"nt,rlo Oorol, o Vlco.ucrot,rlo c.,,), o P:rooldtnt• da Ju~
11 lntornulonol ~o Ro~lura d1 rrrqu;n~l•t • 11 O! rotor da Dll\tll c~mu; c~-:.
lllh)vo 011 uuo rtprount•ntu, podom uolllir, o tCtulo conoultlvo, ••
,;
un\Õot do um Comi\• Canouhlvo, Sondo Al<lll,r]o, um Com Ui pl><io ~llnYid•;
pllft nllo rouniÕ11, o t(Nlo conoultlvo, ropnunlln\11 do qwlqllor oratnlt
mo pormonont• da União, ljllo n.ii:o t•nho julitda /tllr•to roprountar,
-

lnollhllsão do C:omhoõ'u

"'
"'

2.
Aptlll~ tàll nttbolocld.oa camluÕea t JNpot dt trabalho quandD
IO!Uiamonl• naceuarlo,
:1, Comtuia d• Controla Orcamontir!o

442

• J,
A Ul!io plen.rla nomeia, na.&btl'lura de cada conlcr~ncla ou r!
~nlallL uma comlnao da ~DIItl'!l)t orçarnantarlo e.n~arre~ada de apreclar 1
Dri~
nl.nçta a 01 mtlol dt açaa colocadol a dUpootçao doa dtlOQidot, de eumin•.'

(i)

Z, Quando um dot Comi!;• Conou!Uwoo lar canv~cado por& uma r•
1111\Ão dt outro Comitê Contllltlvo 1111 dt WTII OrJtniiiÇÃo lnltrnaclonal. ouii
Aoumbli!.t. plon.irt.t. ou 1111 Dlrtlor ""'' outorhodr., !ovando om canil o n~
moro 311, 1 tom& r modldu para IIUIIIflf o ola ropn11n1oçia com vo• co';,
Ollhl••·
-

i. miiÍrla trattda,

A 11nào plenária pode irlttltulr com\uÕtt pal'l nam1111r u qUt!
tÕu tubmlllda~ 11 dtll beraç~• da conttrin~la, f.1111 comlnÕu podem lntt,i
tulr tubcomlnou, At comlnon tubcpmtuou podem, illllllmanlo,
conJJIIulr
arupot de trabalho,

~nm

4H

o

ln~~:.,U,:,~.~~:~~~::O~~:t:~.·~~~~e: ~:~=~~~~.::mrn~~~.~~;

4
tio, e Podt
q111 11 atem.

0

far~~La~~~~~~:·,:~l~:, ~:~~i::{:: d;:~~~;:,.~:~~~~lv:~~~~:,!~~7,'~

cundi~Q•• pr.~tuu

4~4

~.
t:J• 1'"'1"11' o dlrtho de ~odaa u ocot~,:açÕut dt nprtnar li~ rco
plenamente tua oplnlao aobre 1 matorrla em debt\o,

1,

•'!

:~p!:'r'e~~:~~~~::.~:~::;:~~:~~o::.'::, d~rd-:::n~o1: 1omt;~~00~ ~:~:;:;
dat dtlOjla~Õu qua dn1jaram panlclpar, um reprnorntantt do Secretário Oeral
a, htvendo 1avtrno convl4.\®r, um rtpraunllnl•llul•,

~~3

• 20
Anln ~ DII:OI&r o orsamtnto IPI'I!,"&do pelo Conttlha do , A4mlrll!,
\uçao par.a a oontorencla ou reunlaa, a.comlnoo do c:,ontrole orçam,anl•rll!, 'm

~~~~o:ç::l:= ;::~~~~~~r!,~::p~:~:~c,!" ~~~:;:~~~:~:·~:~~ ~ ::,::::U:~[
to da~t•' fim dt d•cldlr ar 01 proQrlltDI rttllltdr:ll Ju.. tltlcom um
m•nln klam da 11111 ,.. qllfll o orçam•nto 1pi'O'o'tdo nlan UJ:Jl:ltdo,
444

44S

prolonr!

3,
A c11;,nlnio da con!role.orçam~ntÍrlo apra.nn\a i. tenãll plenirla,
ao Unal da colll'tttncla ou rtunllio, um rehtorta ando no irldlcadol, com
a
maior "'•UrlÃo pon{vt\, 11 dupeno nttmao:lao da conterincll ou roun!Ão,
4,
ApÔtl!r extmlntllo t aprovado 1111 r.elatÔrlo, 1 unão p]anirJa, o
ao Stcretarlo qeral, com tU'' obni"''IÇ,OII a fim dt IUbmeta•Jo
10
Con11lllo dt Allrnllll"raçao, am tltl proxuna tnuo anua\,

trant~nlle

8,
448

D,,

Comr>Otição du Comiu.iu

C~nl'orinc\at dor Phmlpol<~nci.lÍI'illl

At comhoÕu eio ~ompoatu d11 dllDQI~OI doa p1fnt lllfmhrot
dila obllrvtdoru prevla\111 nat.nÚm~~· 3H, 32~ ~ 3~6, qUf o ooUclttr"nr,
forem dnlll!ladoa pai• &uno plt,..rla,

ou

q~•

447

a, 3

Colllcr~nclaa Adminillrllil'll

A1 comtniiu oia cnmpootu do de)o"tllo• oo, pafu1 Mrmbrot, doi
oburvtliDru t reprunnl111tea pr•vlolo•.no• nÚJilorroo 33~ 1 338 q~t o· •ollcll~
rtm, o~ qlltlor•m dnhlnalklt poJa 111110 pl•r.r.rla,

N.....,_N1976

DI .\RIO DO CONGRESSO NA.CIONAL(Stçio 11)
7,

Pruldant111 11 Vlca ·Prao!d11~1"" da o

!'lubr.l'>m\1

441

O prutdonto do ctda comtuão proj>Õo a ••ta 1 ucolha 1D1 l'rul
dtnltl 1 Vlct•Pruldtntu d.u 1ubcomilwt1 quo lna\11111,
ft,
Cnnvnctcào .tu ~e ..õ"'

440

A• '"!Õn pltiiÍ.rlao • 11 dai coTluÕn, 1Ubcomi11Õu • vrupo•
dt trtbalho, 110 anunclldlt c11m an\tcedona\a llllflclanta no lt><:al dao r•u
ntÕet da Cllnfe~ncla,
O,

00

Prol"'ttu M>rount1llu antn do Abarturo

ola

~

AI PI'OpPIIII_IprtiiJII&daa antll dllbotrt"n dllaclnforincla ••o
ropartlda1 p1l1 onato pltnarla ent" ai comluou campoltnlll, ln1tlt11
ldao conforme I& dl&pP!'içÕu ,<11 ug.o 4 do pru•m• 1\al:lllamlnto lnt•E
no, l':ntntanso, 1 111110 plenarla pod• tr1hr dlr•tamenlt do qual qu, r
propomo,
10,

Pro!'JOI\It a11 Emandu Apr·.. •nl•dl• D.lnnte

412

4U

414

H2

1..
~· propotta• ou omondl• apruantadat apÓ1 a abertura
da Cllnftroncla no rtmllldat, Cllnformt o c~o~o, 10 P.Tnldonto da conf•
rên_!=la ou ao P,..lldanto di c.omluio comp!'lln\t, ou à tacnta.rla do co[
ftrancla, par• 1111 pubUcogao 1 dl.ltrlbulçao c11mo documento• da conta

-

·~

2,
Ntnhumt propo•ta cu tmtndr. ncrtta pode nr aprounta
di &tm ur eu1nadl P•lo Ch•f• da lllloroçiio lnternndl, QU pilo
uÜ
IUbi\1111\0,
4U
3,
O Prntdtnu· dt ilr...t confarãncla ou. de uma c:omll••o P!!
da apr.,.ontar, am qualquar mom1ntO, propollu IUicll{vala do acalaroi='
o cvno dilo dtbttn.
U4
4,
Toda propolt& ou omtndll dtvt cont1r, em ltrmol conc:r•
\01 I prt~i&PI O IIICIO I tu.mlnar,

4n

a,
(1)
0 Prnldante.da ~onftrinc~ OU Proeldtnla da co
mltaiio compotont• dacldt, tm ~tda cuo, u umo propolt& ou amenG.
prt&tnledl no dtcorrtr di 11&110 pode ur objtto dll uma
oomuniCIÇlO
Ylrbal" ou 11 clavt aor r'm.tlda paro &III. publlc•çio 1 datr1blllç.o, 111.1
condlçoaa p,..vlltal no numoro 4U,
4U
(2) Em 1111'11, o tliM! dt todl propo1ta lmportontt,
que dova r objllll da voto, ~~ nr dl&trlbu{ID natlinllltl dt lrlt.ftlho
da conf•,..nc:la: com antocadoncla lllflclrme, p1ra prrmltl.r uu utuóc •!!.
\11 da dliCUIIIOo
U'7
UI Allm diloo, o Prculdentt da conferência, ao r•
oobtr 11 pi'OJIIII\al ou •mandai rtflrldat no nti.mtro UI, cltve uncamT
nhá·lu ir.1 ~mUtÕtt compttanlll 011 à nuãa pltnÁrla, confom~e o ca.Õ:

i

e•

na

4SD

1,

C011diCÕtl R!<!UOridat ptl'll o !':lctml 1 Voto
uma Pro!??tll ou -em.nda

da

.

MPç.o do an"rramtnto do debott
Cm qualqu!'r momtnto w:!'• delaração pPdt propor o .acerramon1D

13.1

410

2,
Qu~quorJiropoolçã~ 011 amonda davldamenta •patada devo
ur pott& am YO\&ÇtO, IJIOI diiCUUao,
12,
ProJ>OIIII o\1 Emtndlt Omiltdat ou Adla<IU

4Gl

Quando uma propottA ou trlllnda for omltlda ou quan d11
11\IIXAml for adiado cabt à dtllração potroclnador• vli'loar Ptl'l que •!
ta propomo ou omtn.S. nj.- con1ldenda pottarlorm•ntt,
U,
~onduc•o doi Cebatn om
PlenÍrla

s..-,,;,..

482

4U

13,1

Quorwn
,
Pau um vo\11 ur conlidlrado valide no dtcllrr.r dt uma
unio planárla, mail da mllado dai dllltgaçõu tcradlt&dao à conferi!!.
na
ela, _a com dlrtlto do voto davom ••t•r pruantu ou rtprnent~dat

.....o,
U, a

Ordtm dt cll.tC\IIIiio
,
(1),\1 p1111111 qUI duejlllltomar a p&liVI'I 10 podom f•
••·lO apÓator obtido o connntlmonto do Prnldtnta, &m r1jp'1 Qlral';"
~omoçam por incUcor 1 que tltulll talam,
404
(~)Q\1&1qu1r pr•~oa que tom• 1 palavn cltYt expreuar•
•nlenllt claramenll, atpaçan!D bem atplllavrue marcan!D upaUtlol
naonoÍrlao pan. ptrmltl.r 1 toc!Po bllm anllndu 1111 p•n•am•nto,

13,3
MoçÕ11 dt 11rd•m ~ pontot de ordtm
•
(!I No dtcorrtr ócl dtbalu uma dtlepga~~ podo apr.,.•!!.
tar qualquer moçao dt ordtm ou ltvantar qU&Iquor poii!P dt ordem, quan
do 11 conoldtnr opoi"'\\III, 01 qu1i1 dão t:nrdlatamentt lupr 1 um1 dac!
••o tomado p1lo Pruldento, contorm• o pnunlt Rt~amonto lntuno,
Qualquer dtltlliÇÀo pode apelar contrt a dtciiMi de Prntd'!,nt•, po"m '!
ta tloa válida 1m IQI lntarrtdldt, ta 1 mJillr\a da1 dtieaaçou prruntu
1 wtant11 nio u opor,
~U
t:I)A O•l•;ação quo •pr•••nt' uma moção dr ord•m n•o
podo, na 111a lntii"VIRÇ.o, tratar do tundoda quul.O em cUtclllti'll,

4U

4U

......
"'
"'

u.~

Ord1m ele pr!Drltladt da• m11tÕn • Jl!lntoo dt ordem
A ordt'!' de prlorldadt a ~r 11 moçou tt ponlot dt . o~
dom dt que tntarn oa numaro1 485 e 4DG •• naulnt•l
a) qualqutr pPnto dt ordem rolatlvo à aplicação do Prt
ttnto Roiulamanto lllttniOI
b) tUtptntão ela nuãa1
c) IRCirramtlllo lia uuio;
c1) 1dla.mtn!P do dlbtte tobro a q~ntão
a) tnctrramtnto do dtbtlo IDbrt

1

110

dinuuãoJ

qu11tão 1m dilcuuãoJ

e

a~

417

Não obllall\1\. MI quutÕII da proced}man\11, o Pruldonto Um!
11 a aunçao de c1da lntarvenç•o a cinco mlnutoo no mlllll:no,

418

131 Qll&lldo um ~ra!Dr ucad.,. o tampo convonciDnado pll'l talar,
11 Prnldento avln 1 unmblata t convida o 11rador a concluir, com brovldadt,
tua axpollçáo,

•

(2)

13,9
E:nctrraman\P da 11.11\a dt oradoru
(l) No curoo dt um debato, o Pr.,ldtnlt podo du leitura à halja
dt ondoru lnacrltotl nel1, adlciD\\1 o nomo 11&1 dll•c•çÕet 911' manlttÂilll d!,
ll)o de tomor 1 p&lavra, a, com 11 conatntimeldll da auombltla, podt dtclarar
al'-ta encarroda, Não ob1\lll'lt, o Pruldonlt quaniD ju]Car opol"t\\nnl, podl con
llldtr, I tftu111 I'I'CIIpcional, O d!ral\0 dt rlllpGI'Idtt I qllliquar intai"YIOQiP l.ltl;
rlPr, m11m11 apÓ1 •netrrada 11'-11•
4BO
(a) Etaotada alllta dloradoru, o Pruldlnta dlclara anctrrado
o <labtle,
~81
U,IO Quottão dt ccmpetãnc!a
AI quutõn dt c:cmpetáncla que podtm-n apruent&r cliVem 11r ra
10:1-t<at &ntoa da volação 110bre o tunda di quntàe tm dacuuão,
419

412

J3,11 Rotlrada 1 nova aprutntaç.o dt uma moç~
O alllor da umo moçio pode rattrÍ~Ia anta I da votação, Q ualq 111 r
mo-.io, tmendada PU não, qu1 njo anlm ratlnul1, podt 11r apr.,.ent&da nova
m•nt• IIU rtjomada taj1 pelo dtioglgio tlllo~ da rmenda, llj& por qllllquor ai
Ira dtltp.çao,
Jol, Dlrt\IP d1 VO\G

413

••te
48

A dolepção dt um Mtmbro ~ tlnião, davldalnento ac:rodita• par
par• participar da cont•rancla, tem dirallo aiUil&YI&IID

l,

qulllquar enaio da conftrêncla, conform• o 1n1111 :,
2,
A dtl•ll•çio dt um Mombi'O da t1nl.i11 enrc• 1111
dt Y0\0 11a1 CllndlçÕu dttarmtnadla:: no al"tiiO 17,

111 mtnoa por uma outra dtlop.ç10,
400

Jlllt.

IUbmellda ir. votaç.o,
13,8 ' l..lmllaç;o d1o1 lnt•]V•nçÕu
(I) A oauio plonarla pPdo, •nntll&lmonte, Umllar 1 ~ração
o nWnoro dao lnterv11nçÕu da uma muma dtltpç.o aobrt um detam~lnada
IUrllO,

.. Nenlnuna propo1t.1 1111 e~tnda 1prrunttda ~lu di tbe~

~~:-~=•~nccu~;;!~ ~:~ =-~::~:;-:. ~:~t~:o~r!~~:-: •;~

-

MPÇ.P de AdlamantP do dtobala
D.II"JIII11 1 diocuuãP dn umo quutâP, uma dalaa1_s.áo podt propor o
adiamanto ID del!.•t• por par!ooo. determinado, Cuo "!'a moç10 aejo obJ•SO ct.
dabato apeMI 1~111 aradara~, ol•m .m autor da moçao 1 dai• contn, &JIIII
o
qUf I propoola 11 1\lbmttlda a VOtiÇIOo
13,0

do dtbalt &Obtl 11 qUttlaO tm di1CUIII0 1 N1111 CU0 1 po91 IOr Ognc;adJcla I
vra a apiMo doia orodorat opo11oo 10 ancarnmanto, lpPO o quo a propolta

I~
,Qualqu•r ptuoa autori.naa podll1r, ou ptclir quaulala.
om 111110,pltna~la, qu&lqutr propcnta ou omtnda aprnant&da por ela
iàu'anta a conf1ronct., 1 pode expor e a 111111 motivo a,
11,

J•

U. ~
MCiçãP de euopen••"' ou anetrram•nto da ••oaão
•
D.lrlllla , dlacuRoãP do u.m• quutio, uma delaaação podo propor •
auopenno PU~ anc•rramalltP da u~IIP, lndlcutclo 01 motivo• do oua propoalja,
S. a p~poola a apoiada, 1 palavn • da di a ,dolo 11111daru !'"P.ruundo"l~ contra
1 mPçao, a unlcamtnta oPb aoto 111111110, apol o qllt a mogao 1 oubmollda a vota

41A

1

~

01

qu.toqu1r outru mogÕn ou quutÕao de ardam
qM
ponam ur apreoentadlo 11 cuja pr!Drldadl rtlatlva ••
Uudl ~lo l'rllldento,
-

f)

u.
48~

dll'lito

~

t~,l

Datlnlç•o da ma!Drta
111
A mtlorla i. conttltulda por mail da mttada dat
cltll•ll•çÕu pnuntn • Vlltantn,
485
•
Aa ~bl1tnçÕn não eio li!Vadae om coneldaração
no computo dot voto I ntcllltrio• s-ra con1t1N.!.r 1 maioria,

m

~ 87

meneia

i. contlda~~dl com;~j:::!!', IKU&ldr.lll dt votol,

1

pi'Opotta

011

!.

r1n aftlto do pr.unto Rol:lllamtnto, i. conaldt
roda como •d•IIIIIÇio pronll'l• 1 votante• qualquar doloaoção quo u Pa€
nuncl1 a ftvor cu contra uma propo111,
48P
U,2
Não-p•rllc!P&n\1 no voto
•
A• del•lltçou pruantu que nae partlclpam do um voto
detorm.lnl~, ou qllt dtclartm t~l1cltamtnt• não dauja.r dtlo
port1c!
486

(4)

~~· ::J::!~~d::;,~ =~~~~~::.~;:n~~~: !~~!',n!":,rm~

to di vtllja tia tpUcaçao dai 41apotlçou do n\Utlaro UI,

UO

Uo~

~~:~::a:;~:~!lto

1 lclminão di Mtmbi'Ot da UrUÃo,
maioria nquarlda i a fixada no artl,o I,
491
1S,4
M1l1 do clnquentl por cante elo abttonçÕ11
,
Quutdo 11 númoro da abttençÕn pu.ur a mtttdl ID núm~
ro doo vo\111 rtJIIIrado• {ot•vor, contl'l • tbttonçoll), o
da quu
tio om di.IC\11110 fica adildo para umt oauiio ulter!Dr, no auroo di qaJ
niio urig mail compu\ldat u abttançõn,

•twn•

"'

.,
494

...
...

U, ~
~~cl~:i!!'n: c:'!: prntlto no númtro 4&6 01
:l1m1ntoa do voto oão ot urulnt111
1

o) a mio oriÚid.l., •m r•ru 11•1'111
b) nominal, cuo o procedlmtl'llo aCiml niio aprenntar
matorla claramiiJ.II, 011 11 1111m o 10llcltar1m ptlo m!_
not dual dtlti'aÇOII,
{2)
Procadt•u to Vllto nominal por ordem .U1bétt
c1 do• nomn, tm frr.ncêt, IDo Mtmbrol ropruent1dot,
-

u.e
Veto s.Croto
Procedt•ll ao voto ucrato qu&ndo aulm o oollcltarom.
ptlol mtnoa clnc11 dai dtltjllçÕu prounln c11m lilrtllo dt voto, N1111
cuc, a ucratatla toma.ri, tmalllatamrnto, •• modldu nocau.irlao para
nttjlllrar o ttllrtiD do oacrutlnto,
u. 7 J>rolblçio d1 lnt•rromper um vot11
Nenhuma d•l•a•çio pPdo lntorNmP•r um ..pNtÚIIo Wc.!,
tdo, ••coto quando 11 tratar d1 um ponto dt ordtm rolottvo 1 m1ntin cu
jo IICt~~tlnll:l u afiNa,
-

407

u,e

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SecioiJ)
U6,

406

u. o

Voto di uma propo•lçio ror p-.n .. ·
Q11ando o autor de uma propo111 o padt, ou q~~an
do a uumb!Íia Jlllll oportuno, ou,quando o Pr.. ldulte, ca>m aprovaçiõ
dn autor, o prof'OI1 11!• propoll& 1 •ubdtvldlda, 1 11111 d.lnr•u puotu
1ia 1Ubn.!,1Udu Ã1 vnltçiiu uplrl,d.unlnl!', AI p.rtn ldotallu clll
Pl'2.
JIOI\a UO 1m Ui(\11!111 .Ublnt\lclil a YOIIÇIO 111'1 OOilj!lnfO,

III

~90

,12)
S.tollu u partn dt uma propo1ta •io
!1111 t pnl)>Otll 1 conthlen!lll como reJel\ada,

~00

1&, 10
Ordem d1 voto dai proponu NiaUvu 1 uma
m ••m•
quntio
UI
S1 ._ miJma quenio i objtla dt dlvtrua propo•
tu ''Lu~ln 1io votatlllt na ordtm quer foram apnnnt1da1, txceto n
re11111ito <leetde d11 outra manPira,

eo1

(;)
ApÓt cada voto, t nuniâ'o ruolv1 n preel.. va
ta r 011 nia a pnlpolta U~:Uinl•,
-

W2

1,,11
Emanda1
• (I)
f: con1idtr.do eomo tmenda c:IIIA]qu~r prol'!'ala
da morlllleaç•o qut unlcamtnlt comparta !!11'1' 111prn,.o, wna •c!Junçta •
uma ptMe da propotl& orl111n&l au 1 rnvbao du11 propo111,

~03

504
~O~

m
Qualquer amnnda 1 urna propo1\1 acnlt• p1la d•
l1p;io qu1 tpruenta uta propotla é Javo Incorporada no texto prlmtUvÕ
da propo11a,
(3)
N1nh11ma PI'!IJ>Otll, di mocUI'Ica;io qu1 1 rtunlia
Jllill&r lncomp.tlvel com 1 pnlpoalll Inicial e cantlderada como emwnda,

Voto n11br1 u ~memLu
III
Quando uma propoMI& Í abjrlll dr amrnda,
ultima 1 vata!lll em prlmnlro luQ.r,
U, 12

,

•

(3)
Quando 111111 proporia ; abjeta dct vártaa
eman
da1, Í ii'Vtda Ã votaçio, ~m prlmrlro 1u11,•r, a •men!lll qur, rnt;r ar ra!:
1-.ntn, 11 atana mala elo 1111111 orllllna1 1 e rttlm em tt!llllda altladal 11
rmrndu arrem rxamlnadar,

507

(3)
.sr uma au vár1&1 rmwf!d&• ai~ adot.r.du, a
po11-. autm modlllerd& a, rm tcr!llllda, IIYrd& a YO\aç.o,

I

,
l~VJoda

J4l

Se nenhuma rmanda

ó ãcSota!lll,

...
...

p~

r propa•talnlelal

C11rnlun•• • Subearntuiiu. Cllndusie> do• O.b•
tu 1 J•roc•dJm.,nto d~ Vote>

DOD

..
1,
Or,Pruld•ntn.. dal eomluÕu1 IUbcomilpÕutimalrl~
lço11 11mtlham11 u qu• 1 uçao 3 do prennte Rol[lliiUlllnlo lnlerno ~on
cedr 1a Pruldtnte•da conttr;ncla,
-

510

2,
AI cU.IpoliÇÕu fix1da1 na aeçio 13 do pHIIIIIe
R1\fll)1
manto Interno, para a canctuçi11 dot dobalfU em 1onio plenãrl&, tia apiT
cávtll aoa debatu dar comiuiiu o •ubcomluÕu, allvo em m.a!Írla dÍ
quÓro.un,

511

~.
A1 d.llpclllçiie1 tl.udaa na 1oção U do pr11ante
R1gu!a
m1mo Interne> tio lplic;,vtil u votaçõn 11111 comlatÕu 1 111bcomlrrÕII:

U2

17, ~
f:m nar• tilll'll, 11 d1l1pgÕ!'' qur não padllm computJ
lh.V' reut panto1 da vlata com outrar del•~:•çou, diVtm procura:, na mt

Atu <1111 SnnÕe1 PtnMI'ial

cante
rincla, qut trata ~c a.. e~r~~rll' dlatrlbutçào àa d1Jepçiiaa o mata c1do poulvtl
lnl da dllta 1m que e~~taa IIDI dtvem 1wr ea&mlnlda•,

51~

2, llm1 vu dt•trlbu!du u 1111, 11 d•l•pçÕu podam d.ltpar por eacrUo,à u
cNIIarta III conttr;n~l-., dentro do m1l1 curto pruo pou{vel, 11 correçÕu que coii
1idllr..am prMinantu, a quer n.i11_u lmpada apruenlll' oralment1 modltlc•çÕII, nã
tc:uao dlil'lnln a qllll 11 ata• uo aprovadae,

I, Ar IIII du rauDCII phmártal •ia ntabuluclda1 pel-. a11cretarla da

aã'

3, III
Em rll:r& geral, 111 atu tÓ C!'nlim 11 proporlu r con..elu~ÕII,com 01
prlnclpala lf'l:\lll'ltntor, eobrw 01 q11111 utao tuudadoa, num& nlllçao \ao
conc:lar

(2) NÃo ab1tanto, qurlquer deloJ:Ifi.iotam o dlrellll dt 1111\CIIar a lnnr~o
anatlllca 1111in axttnao do qualqurr dtclaraçao por •I• rormUitda na diCCir!'11r do1 de
batu, Naau caao, diVa, em retilra 11eral, tnunci.Í•Io no,inlcto de 1111 lnttrv•nçia7

mino Iii 1111io,

(2) pio ab"ante, q11alq11or dalaraçii'o t•m o dlrelto de unr da
prtYII\1 no numwi'Q 517,
IIII

(3)
teima,

pari.ar~
r~

"'

Ot I•XIOI drfinltiY,. apro...,dat pr)l aonlrrincla tia tubmttldor i
aulnrlllll dOI d•l•l&dot munld01 da pad•rn drftalliWit na utlaa 67,
tt
JUindo a ordem 11fabÍttca dot namll 1 1m trMcir, dor """fur nprnmt'i
dllto
1,, Corn~~nludaa d• lrnpr... oa

"'

N'i11 rão d!ltrlbu(do• àtrnpun11 aorn~~nlaadar ollctalr 1obrt
01
trabalho• da conl•rincla, nrn .utorl•açio prívta da Prutd•nt• 1111 de 11m
do• Vlu.Pruldtntll da c011f•r;nc!a,
U, Franquia

'"

D11nnt1 • cantrrincla, ot mtrnbroe du dtltiiÇÕn, 01 mtmbnt
da Connlho de lldrni~l•traçoi"n, 111 rltot lllllclonÁrlllr doa ar1aattmal ptr
manont11 d1 tlnlio qut aul•l•m a canltrincla, r o ptnaal da '"''*"ri;
d• Unl.oi"o dntacadot """r• a conruincla, tãm dlulto a lr111qlll& pottal, t1l1
fica • lridõntc•, qur o 111verna do pa(, W~d1 •• rM\111 a c-tn-•li
Jl'ldtl CCIIIcrdtr, d1 uordo com ai dliM! r fDV.rrnar 1 cDIC'I
,_.
prtnd11 rrconbecldu dr oparrçiu lntuunda1,

ZJ, Apronsip Dofinlth•

va1,

24,~

v'

CAPfTU!O XII

'"
U7

531

A~1~~:,::;~:r:n;!':.:: ~:!!:,:::.·;:o..:·.:,:-,\o~l:

IIU CMI!iha d•
11r utadu Cl\llrlii1 1tn111U ri.Írn du lndlndu n111 nVmrrCit 100 • 1061

' •I u • p..tldaao Secn .. rla Ooral ~ao C~ttr da ort•llt,!
ma plrrMnrnlr'\.nltUiudo pan aut111ru a utlll .. ç.o d• uma ou nrl11
Un11111 nphm•taru, orah ou ucr!ll1 1 1 cama condlçio CjYI •• dn~
ur tupltmenta-iu drcorrtdu dnlr lato njam araadu Jll)al MemblOI 11111
nuram trl• p.dido 011 o apolanrn1
b) 1111ma drl•1•çio toma,
priiprla,d\tpc>llçÕIJ part
u 11 aurrr c11m 11111 prÓpr\u cuelat a lrtd11o;io arrl dt 111a prÓpria lfn11111
pua uma du l"uu1 lndicadar no níimuo !06,

•I•

(li No cua pnvhta nn níimrro U5, o Secut.i.r\11 Oaral
1111 o Chaft do arjanl1m11 pnman1ntr lntnu11da11rndr a ntt ptdldll 11
mtdlda do pouf.vel, apór \lf obUdo dor_Mrmbro1 1Attru11dot o ccmpif!
rnl11a q111 a• dupnu drcorrrntn IUIO drvldarnralt rumbllltaclal par
riu i. tlnti:o.

...sa

ISJ No uro Prt'l\110 no nÚmtre> U6 1 I 1\t)rfa~ll IAIUII
poclt, alim dtuo, 11 11 diJt~r, ftrlntlr, par 1111 aanll, 1 tradu~
IÚI(IMo I ptrllr di IIm& dU IÚIJIIIII llld!CIId&l IIII 11tÍm1r11

Ortl IIII III& prÓpri.l

106,

z,

U9

Tedooar dacum•nlol reluldo1 1101 nÍimtnt IOZ a ID5
pod1m 11r pubuuadol tm IIm& 0111ra JfnflllllÍmductttl~,cllldr q111
l.lrmbrar Cjlll llllicitlm IIII pubile&Çi'll l i 111mprornrtarn I 1011111 I
1111'
uc&rfl a tlllll\d.ade dOI autloe d• tndução 1 publ\c&çia d11orrntu.

540

I,
{li C1da Nombra ltt COIIIItCn 111 5rcrrt4rlo 0tl"'l 1 u\1
mnn,.polo menor, lfllu da rntrrdl •m wt1or da CoeMnção, a 1111111 d1
c:ontrlbulçio que lltolheu,

SÓ 11 IIIY1 recorrtr ce>m d.l•crtção à fpe\lldad• a qllllll rele,. 1

ai,!

2, Aa ~o111111Õ1J 1 IUilcamlnÔIII podtm llllbelacer oa rti-.!Órle>l piil'!llala q111
Jlll&'IUll nrct~tarlo• 1, tvanhllllm•nh, ao flnallnr atu,tr~b.Uhoa, podem apru•!!.
lar um rPlllarlo 11111.1 ondcr ncapitlllam, 111 lorm• t11nctra, 11 :prapc!I\U e conciU
aiiu rnllltan\u do• utudo• que )hcrrloram eonlildot,
-

523

(1) Em rll:riJiaral, ao lnlcillr·•• c-.da tvuio pllnÂrla, 011 callt nuio
de comtniia !'U de tubcomtuio, ~ rruMlduntu p~r~'lllll-. 11 U daiDIIÇiie~ \im IIJl!!.

20,

Aprovasio rlo Al&l, JU,tumn• rle Dobtlll

1

nelll~rlot

I,

ma obttrvaçao 1 tarmular, q~llfiiP 1 ~ta 1111 ra1umo doa rlebalu da 1111110 Mlertar,
l':tlu aia aonald;radol como rproYadnM, c111n nunlt11m1 umvncla ttnhl 1100 c:omunl
cada à ucl"111&rla 1 o~ cuo n.io hn>wor qualq111r lll"!aiçMo vrrbll, Cuo tontri.rto,ai
corrtçiiu IIICIIIII'\.11 11ii'o \ntrudu•JoJool IlM IIII 0\1 110 f'IIMIIma dOI dobtlll,

(ai Qllllquwr rulatt'>rl; p•rciAIIIIIIInal deve •ur IPI"DYido ptlt
ou rul•ocmluio \ntrrwua>l.a,
2, (11 A 1111 da Ílluma 1unin pl•lliÍrla
dllll 111110,

á uxamlnada 1 ~provt<ll p1la

Tlnançu

camtuio
Prnldll!!,

o ltcr•térto Orr•l noun·· •o•

NtiNIPIII .... drchio,

541

IZI

541

IS1 Ot Marnbr11 qu• noi"a fluram a011~rur

laellldadt

522

U~

A numaração ddlnlllva do• crplhi.IOI, artifll •

"'

:,

daçao,

-

I, (1) Ot d1batoa tl&t comtuiiu 1 tUbcamlu;u 1io ruumldo1 lcrtlio por
unio tm rt)a!Õrle>l 1Jiabtl1clllo1 pela ncratarill_da cDntehncil, ondt ·~ 1nco!!,
tram,•m dttlaqut Ot ponta• ttunclala daa dlaeun~u, d&a dlvcrrur oplnl.o11 q111
canv1m anotuo, bem cama 11 pi'CipGIIU 1 canelurovr rniiii&I!Cu do conJunto,

~21

~~4

U. N~muasãa
1,
Ot nÍimrrao d11 upftulot, ariiJOI • puirrlla• dat \IX
tae •ubmelldu a rrwttão tão aannrvador rt.í 1 prlmal11. l•lhlra rm nr.:Õ

~.A t&eulclade conterlda P•lo nilmrnl U1 q111ndo àtnurçio di dtc!ar1çÕu dt
vo 1rruuda com ruerva, em ludo• or ca•o•,
•
10, fln•umnr rlor l'lo>bntu e Rel-.tÓrlor daa Carntun.r a
9uhcamU

......

~20

11 camlu;o d1 udaçoi"o rubmtlt 11111 1,.1111 i. uroi'o pi,!
aprowr ou devolve a IIm de novo exame pelatamlnio c:o~

01 1..101 doo Alat Fl•,.l• 'tio uruldrradoo drfln\Uvae, uma
tprowodor om ttJIIIIdl lrlt11ra, prla 1111i'11 plrn~rta,

~=~m:~ ov::::;~!~~~a~~a:: :~::~:~o:;~~~.-::.::~~::~;:; ao ;!~

~lO

01

tu,_ •J>Ó• rua rprOVI.çãa na prlmrtra hlhlra, é conft.r.d• i. cnrniuãa dr

q~~tnto pouiVII,

~IB

z,,
nirla, qut
P•ltnll,

"'

Z, J:ntrotanlo, qu.uida uma deleJ:tÇill cona\dera ~111 um._ deeilia qlll!qurr
;
de nt!ureu que 1mp1;a 11111 J:!!Ytrno de rrUtlcar a CollVaiiÇIO, ou aprovrr a revi
aio dilUI\ Rat:~~lamenta, eua d~lcrl:&Çia pode raur nnrv.. etiNJopi'CIYÚIÓrla nii'
defln\UYa IObfl IQIII)I decli;O,

18,

517

Or tutu da1 lltu Flnah trlabtlrcldat na mtdlü.,de> PD!
em
1 (nl em III& le>rrM drOnll\va prl.a1 dlnnu ce>mtuiiu rlrneda·••
ae>nta 11 apin\Õu tmltldat, toi"a tubmtUdat Jr. earntuão dr rtdaçia
IJQI
uü •~carr•1•da dt aperlelçO&r • larma um altrrar a nntldo,
q~~&ndo
ap!lrlune>, aJuntÁ .101 ~amor !11\at antrrlartt nio rmradadoo,

I,

~14

~IG

1,

~:";.'~!~rr~: ~~:tco:d~::•::·.~:~:~~~~~~~~:o;:~::·:cor::::: da•A~I!!

5J'
U3

1

111M1>mluia,

•a•, •••·

I votaÇ&O,
ICI,

CIU

e•t.r.

aoa

soa •

ip

11. C•mlui'a dr Rlflasia
~n.

riJIII!,

E

·-.J.

~lima uufa di·lpwndo p1lo Pr .. ldllllt.du.. camlJ

IJI 0 UIUITID da1 .d1b&tu d•

1i~ 11111\llmamlnill • ta.mlntdo
1

S43

1111>
dlllti'l
drntra da pruo uptclflcado 1111 n~muo 54D aonurvam a al.atn d1 contrl
blll~e> q111 llt:al~rram antrrlormentt,
-

(41 Ot Nembroo p~~dtm trcolhu,.'elill~r momut.a,
11rna alat11 dr •oatribuiçoi"v tuprrlor l. quellvtllm.al&aiiM'_,..._Ir,

i. i

Non111bro lltl916

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Sdo II)

~H

~.
III Ou1l~u•r no~o Mtmbro I"' I•• com rtlt~Ôo ao 1111 ~.
tU& 1duio, uJM {Onlrlbulçi:o CI\,U\tdl t )l&rllr d11 prlmtlrt dlt d11
mit
dt IUI ........ .

~~I

~4~

1.:1 Em cun do ~onÍ1nda do Ctnnnçôo por um Mtmbro, 1
c<>ntrltoiiiÇOÕa d'"" ur 1"11' t!Ío a Ultima dto da
om q111 1 donúndollnr
tftl\1>,

~6Z

~46

~47

m••

~6)

4,
Soio apllcadu u UJUin\11 dhpntlçÜu •• 'anlrlbulçlill
du omprtul prl .... dtt ucanll•cldat, oratnlomao c\ontlnu• 011 indutlrl
til, • orJ•nluçõ., lnttrnntanthi
-

64

~4H

blu orJ•nltaçãuinttrntclnna\o onnlr\b111m t.r.mb'm 1111
dnpuu clu confu.Õnclu ou rtun\Õn ando t•nhtm tido tdmltldat, o pa!
tlclptr, u\"11 tob "'"'"' do flclprocldadt, nÃo t•nhlm uouudot p~Lo
Conu\llo dt Admlnlotraçio;

~411

cl •• ompruu prlvtdu uconbtcldu d• aptração,
u
oraan\tmoo cltntlftc011111 tnd~•trlt\o, ou orrtn\MçÕn
\nttnac\ontlt
q~• co11trlb:o"m nat dup1111 do, conftr.;llclu 011 rtllllliin, UJWidO o di!
pano not numtrat ~41 t 541, ouolh•m li"romontt, no qwdro qut naura

::r:ú~::,~~~ ;~.c.·~::;:!:; :·=~~:~~=~":!r~!:~~~ r~:·~::t, '~:i:'..:"':~
colhido:
HC

dlu tmprn&t prt.,.dn ucanlltcldat dt oportçi:o, ot
orJan\omnt c\ontlflcot ovlndutlrlth, 1 11 Drl•llillçÕn
lnl•rn•clantlt
qur aonlrlb111m 1111 dnpnu dto con/nénclu 011 re~~nliiu, podtm
nc.!
lllfr, a q111lq11tr momento, ~~~ cl1111 d• contrlb~alç;o tllp•rlar;. q111 '!
nlo&m tdol.ldo tnltr\ormonttt

~51

•I nÃ11 pa~o ••r conudida ntnhumo rtdiiÇÀo elo cluu de
canutbii\ÇÃa onqllln\11 o Canvénlo ut\nr tm Yl1art

5U

ll •m uoo dt donÍinc\1 elo parttcipaçli"co nootrtbalho1 de
11m Camilé Contlll\l"n tnltmac\Õnal. 1 canUibiiiÇin d•"a ltr P'l' ••• o >!.J
timo di• do m.;1 •m quo 1 don.:.r.ctt ''"" o(o\lot

5~J

ti o Cnlln)llo do AdmlnltlfiÇ;o n•o, lllllllmtnll, I
Ir;!!
port.ãncta d1 1111\dtda dt contribuição du tmprnu prt ..adn reconbecldu
de np•ração, ora•nhmoe clontlfl~co• 011 tndllttrla\a, • orJ&ft\JtçÕu illtern_!
clontlt, 1111 dupnll dot Comltit Con1ulllvot tntorntclonth, dt
c11j01
uab&lllol tonllam anilo participar, At contriblliÇ.:Í•• t.Õo c~t~tldrncitf como
reult.r. da Unlio, llendtm j11r01 1 partir do 11u1hlrno dl1 Ilude 11 '""'o
du tuuru, nu 111111 ftudu na nÍimuo ~46;

~~ 4

,.;nela
q~•

tdmlnltlr&~l)": ::~~~~~~r::t~~~:.•..::n!:~bo:~::~:::: d;,umaapt:a~

ot porllclpam not t•rmoo ".,o n~moro Hl,

• dn oratnlwfÕtt ln\1111_!
clont\t qua delu par1\clpem, • nud11 dl"'dlnolo.u co mant.r.nt• taal da o.!
çtmonto da confu.Õnclt tm q111ttia, ptlo nUmtro \olti .Se ...,]oltdu P'J•I
pt\o 1 Mtmbrot, • t/NIII 4• contrlbldçio nu dnpeut da Uoti:a, A1 c1111ttl
bulçõu 1Ã1> con1lduadu como Um& roco\t.r. da Un~o, Roncltm j11rot a ,P'!
t\r do ttiiiJÍotlma dto elude o •n.,lo dat lll11fll 1 1111 taut ftUdal na nllrll!

4,
Ouondo o ubltroaom i canflodo o 111n:no1 1111 admtll]olr_!
dultt ltl"trnoo, ltlao doYtm ••r ucolhldot ontro oo Mtmbroo quo
;o tt!io tmpUudoo na contro.. inlo, mu quo lo um potlt dooc11r<!a u•J•
opUuç;a pro ..acou 1 contro~Íroll.
~Õu

11

J,
At qllln\lu d..,ldu undom jurot dudt o lnfcto do codo
ano flnancolro da Unt.o, Por~ oouttllrnt, 1111•11 1 tou dt , , hr;o por
contn\olno ano, •)•Uih do ullmo rnu,

a lu emprntt prlvadu uronhac\du d1 opertçli"o 1 111
or1anlomot ctentlftcoo aulnduelrlalt contrtb~•m nu detp•••• dooCamlt.Õo
COIIIII\tt .. ae ln\UftU\Dn&\1 1 d1 GlljDI tuba\bot \tn~m ICI\ilda participar.
Dt mumu lorm&, u tmpru~t prh•dn uconbuldu dt oport~o tonttl
butm nu dupnot du cnnleunc\u tdmlnltlutlnt d• q111 t.nb.om oult•
do pa ralalp~r, 011 \tnhlm porltclpado, conformt o dl1p<1tiD no n~moro nij

J,
o~ondo o orbi!UJtm lo r connodt • pAt~~&t, oo 'rbltru
11;1 ...... m ntm ur pro~onltnltt do um po.ft po.rh do conno"i"to,um ttr
"'" •amlc(Ua om um dntu po.(uo, 111m ut.r.r 1 o ou ur.,.ço,

~.
C~d1 uma du portu om q11tolllo dt"o dnlan1r um ir~
\to, no proa11 do tru m•uo, conladoo 1 po.rttr da doto <lt rocoblmtii\O da

notlflcoçi:o do podido dt ub\trOJtm,
6,

St 1 contro.,inta on.,ol.,.r molt do du.&o partn, Coldl 11m

~:: ,;:! ~~~~~f::,,~~.~:•:,::~: ·:~':!.~~:::::~·,:~~~~:o:• nÍI~=~~~o~~'z'':
1

~6),

~H

1,
Cio do\1 irbllrn1 aulm dtllJII&dDI 11 acor<!am po.r1
"!
meu um larceho Írbtlro, q111, ctllll>t dalt prlmtlrat ujom pattOit
I
não JO"IfiiOI nll 1dmi11htraçõu, tem dt at"'d•r 11 CPndlçãu ft11ad1e
no
nUmtro 561, 1 quo, al;,m dltto, "'"" t t f t.r.mbém dt naclonaltdodt 41olint•
doo dali Ollttoo, Na (a\t.r. deocnrdo tlllrt oo dolt IÍrbttrot eabro 1 ltcniht
do to retiro .irbltro, cada irbllrn pnpÕo um tnctlro 'rbttra nico ton<!o ft_!
nhum inltrllll no eonun .. irota. O Stcroti.rto Ou•\ dt Untoin
procodt
tntoio • um oarttlo para dultnor o tucetro irbllro,

'66

a,
Ao portu om duuordo pod•m u •nt111d1t para'""'"''
1uo contro"1Íroll par um irbltro único, dttiJnada do tomum acordo~ I&'!'
bêm podem dultnu 11m .Írb\trD etdallmo dolu, 1 pllj\r aoSnrttÁrlo C!
rol po.ra prnctd•r a um onrto\P pau dtoiJnar o •rbltro Íln\co,

567

9.
O irbltro, 01101 .irb\lroo, d"ldtm ltvremanll o procodj
m•nlo q111 4t.,. ur &dallda • ttJIIIr,

561

ID,
A dechio do .irbltrn ÍU!Ico ê ddlnltlvt • 11111 u partu da
con\rP.,êrttt, St 1 arblli-aaen\ i co11tl1do a .... rlot irb\trne, a dtclti"n td!
tada por molnrlt do .. atnt dot .Írbltro• i dlflnltlvt • ""'' n pari••·

569

11,
Cadt parto aru com u d11p1111 tllrJ\du par motho da
\11tlr11çio elnlroduçi:o da arbllr&lam, Ot cut!Ot do orb\lrtJ•m,
al;,m
daq11tl11 111pottoo ptlu prbpr\11 pariu, 1À11 rtportldaa dt monl,o l•111ol
•ntre •• pariu om llt{Jio,
U,
A Un\Ôa f11mu• todot 111 INormn niu\ontdot i. e<>r•lr!
"Írtll, q111 O Írb\lto, 011 .Írb\lrOI, podtm III ntCIII\dtdt,

57D

CAPITULO XIII

ktsvlam•ntoo Admlnletrat1vo1

511

At d\epoolçiin da.cc.n ..,,.çia compl•llm•u com at R1111itmon\ao
Admlnitlrtti"Ot 111..tnttti
ll•JIII•m•nlo TaltlriÍrtco,
lleJulamtnto 'hlofôntco,
RaJIII•m•lll do RadlacomWJ\ctçiiu,
ntl'lltmtntoAd\cllln•l <I• Rldl...,omllftlnçiiu.

,. s-16,
5~5

~~6

S,
At dnpetu ocu\onadu d01 ltbcoratârlcot • illtl.llaçÕn
têcnlcu da Untio dtvido ât madlçÕa1, tutu a p11q11hu upeclolt
por
cant.r. do detumlntdoo Membrot, JFIIJIGI dt Ntmbfal, orJ..IIIÇÕtt rtl!
onalt ""a11tr11, tÃo arctdu pcor 11111 Nembrot, Jrupoe,cortant ... ciin 1111
nutrcoo,
6.
O S•cr•\.Árto Otral, em collbarl.çãa ocom a Cooulha da
Allmlnlttrtç.io, determina o prt~o dot JlllbU;eçiiu aclmlahtraçõu, •mP'!
111 prl.,.dat rteonbecldat de nptração ou parltc~rn, U.ttlrtndo•ll clt
c11ldado da cobrir, em
a•rtl, 11 clnpun d• lmpronu 1 dlttrlbl;!!
çi:o,

''I"

~57

n1

1.
At tdml~lllrtÇiiu dot Ntmbrot 1 11 amprttll prlndn
roconhteldu d• optraçico q11t uploram ur'lltotl.aiarntclan•l• dt ~tltc,!
miiii\CIÇQ•o d•.,•m chtllf 111m uordo onbre o ITII>IIt.r.nta dt ,...., ..:ltbllae
• cridllot,
z.
Ao contu aotrttpaodtnln 101 dÍb\lot a crÍdllu t q111
u ro(trl o n\,muo 557 tia ut.r.btltcldat conforme 11 dhpoottõn dot ll!
plamtnlot Admlnlttrll\"oo, a menot q11tttohtm tido lt\tuuordot porJl
c!Úarn •nlro 1t partn\nluundu.

!ubllrn•m• Pr11cedlmtnlo
!Vtr 1rtlao SDI
5S9

1,
A ptrl• q111 •P•Ia tem qvt lnlcttr tua praatdtm.to_ltln!
mltlndo • outro ptfllllmt natlfle&ção do ptdlda da arbltr•J•m.

5b0

:.,
A• pa"'' dtcldom 1 am cam11macorda, 111 arb\ln1•m
"'"" 1ar confltdo 1 punu, odml111ttraçõu a1110"'""'' 1St 10 tirmlho
do 11m m.;,, conlldo 1 po.rtlr da dtl& de nolifluçãco ela pllllda de arbltrtJtm,
11 pariu ni:o ooftoeaulr•m chtltr a um uordo ea"brt ute pllllla, 1 arbllr.!
11m ,.,;. c~~nfl•d• 1 lo.,.rnot.

EM Ft DI: QUI:, 01 plllllpotonctoÍrlot 111l11tm 1 Con.,onçi:o am vm IIII'!!
piar 1m ~adallmt dullnlllltlnJIII&, cblnn1, 11p111holo, ffiiiUtl a r1111a, !!
cando 1 nab•ltcl4o qut, em cuo do conuota~o, o 111110 froncét provaleca; ui•.
eumplar ptrrnanKui dtpaellldo 11a1 uqul.,ot da Unli:o lnltrnoc\DIItl dt T1l1C_!!
m~~nlcoçãu, q111 rom111ra llmt cÓpia a uda 11m dat pt(no tllnaÚ.r\ot,
Folio om ~iaii•Torremollnot 1 U d• Olltllbro de 197l,
P•fut q11a a'ulnn•m

1

Can... nção

Rtpí.bllu do Alunlot&'o
Ar•ÍII• {Rep~bllct Ara•llna DomocrÍtlca t PofN~ar)
lltp~bllca Ftdtrtl da Altmtnb.o
ll•Lno d1 Ar.Íbla Sa11dlt.r.
Rop.ibUCI Arl•ntlna
Àlltit&llt
lltpí.bllca Popular d• 1S1n1l•dttb
""'"''
l!larbldot
I!I.ÍI1IC:a
•
,
Rop\Íblh& Sacltllot.r. So..ttllct da 11\elatrlluil
UniÃo atrmànlt
ltlf"Íbll~• ela Dnltrit
Jtepí.bllat 4t Dnh-na
ltep\Íbl\ca Fodtr&li"' da Dr11ll
lltp\Íbllca Popular da 1!111\J,rla
ll•p1Íb1\cl dt Dllflllldl
llep.ibllca Unida dt C•mtrPn
C1n1d&
Rtp.ibll~• C.ntrn.Ah\nn•
Chllt
Rtp.ibllu Popular d1 Chlnt
llep~bll~• do Chlpr•

DIARIO DO CONCRrsso NACIONAL(B.cfo 11)
ru,do do Cldodo do Volloono
Rtp~bllu f'op11\1 r d11 Conao
Rop~bllu do Corélo
Cooto RI~•
Rop~bllu do Coolo rlo M.ornm
Cuho
RopWbUu do lloomé
Dlnomoru
Ropo'.hUoo Dominicano
Rop<Íbllu Aubo do F:1l1o
RopÚbllco do ti S.\vodor
tmlrodoo Arobu Un\doo
E<j\Uidor
ror-nlll
r.nadoo Unldoo do Amhtu
I:UÓplo
Ytnhindlo
Fnnço
RtpÍibl\co Cabonua
c,~

Ollalamo!o
RapiÍbllca d• 011!né
Rap<Íbllu da Oulné tq1111ortol
R~<·.'•bllca do AUo.Volto
Ropiib\ico Populor da H1111arto
Rapojbllca da lndla
Rof'Úhlloa do lndon.ala
!ri:
Rop,jbllca do Iraque
Irlanda
latoindla
Euodo da h rui
II.ÍIIa
Jamal~•

JapÃo
Rop,jbllco do Quênia
Rap~bllca do Khmor
EotAda do Kuwa\1
Reino do Laoo
Reino do Luolho
J.Cbano
Ropúbll~o da 1.\b.ria
Ropúbtlca Arobo do J.l'bla
Prlncl~do da 1.\achlanoleln
J.~nmbllriiO

Mai-'•11
Molawl
Rap~bllca Ma\racb.
Rapúbllca "" M.oll

Ro\no do Mur .. coo
Maur(elo
Rapi.blln hl&mica do M111r!l&nto
Mó•lco
Mónaco
Rop,jbllco Populor da Mon1Állo
N•r-1
Nlc&r,;l...,
RopiÍbllco dt Nl1or
Rapúbllco f'•d-ral do Ni1érlo
Noru•Mo
Nova %o!Ãndla
Sulllnalo do OmÃ
Ropoibllca da U1onda

:::~~~:~:do

Pon1mÁ
Pop!la Nova Oulni
RopÍibUca do Puar~~al
Rtlno doo Pa(uo Ba\xoo
Poru
RtpÍibllca du Flliplnu
Rop<Íbllco Populor d1 Po!Õnt~
RopÜbllca Domocr.itlca da Alomonlla
RopÜh\lco Soclolloll SoviÓ!Ica do UcrÃnla
Ro~:bll" Soclollato <lo Rumênta
Rtlno Unido da OrÃ-Dullnha 1 da hlonda do Norlt
flaoU~Uco da R\Uindo
t\lp.:..ua do Sonora I
5o
Ropi.b\lc• 4t llln1tp11n
Ropúbll~a Domocrulca d1 fiom.ilto
Rapúbl\~a Damoc rillco do S11dÃo
Ropiibllu dt llrl Lonka IC•IIictl
Suocla
CoModoraçio Su(ç•
Ropiibllco da TonMnla
Rtpi.bllu do Cllado
RtpÍibllu Soc\olloll da T~ho;aolovi<Jula
T•llàndl•
Ropúb!lu ToJolua
Trl~ldod o TObiJO
Tunrolo
T11rq11!o
Unlio <lu RopÚbllcu lloclalhlll Snv\.licu
Rap,jbllca Orlon1al do Ur111111\
R•públlu do Vonn11ola
Rop~bllca do Viotnã
ftopiÍbUu .Arobo do lim•n
Rop~bllca Damacr.ÍIICI PapijJar cto l;mon
Rop\Íbliu Sctclallall f'oduotlw. da I~Jaoi.Ív\1
Rop,jbl!ca do %•Ira
RopiÍbli" dt %Ãmbla

na t.aoa

~
fvrr nÍimuo li
At1onlo1i:o !Rop~bllco do)
A\~nlo !nop~hllu Populu do)
Alio Volta IR•pÚbllao doi
Ar1.1Lo lnopiibllu Ar1ollno P.mocr.ÍIIc• • Popu\or)
A\omonho lflopÚbiLu Fodoul d•l
Ariblo So11dllo lflolno do)
Ar5•n1lno IRopÍibL\co)
Auo~r.iUo

>.1111rl•
non~lod .. h lllfpÚbllca PoP"IIr doi
&rDodoo
n.ílalu
Blolo~rÚula IRopíibllco Soclaliuo Soviética do)
Blrm;nlo fUni,;o da)
notlvio IRo pÚblico doi
Bo1owon1 jRopÚbllu do)
BrulllllfpÚbllu P'odorlllvo do)
Buii.ÍrlaiRopÚbllu Populor do)
n.. rundl UlopÚbllu doi
C•morõ., IRopÚbllca Unida doo)
Conad.Í
C11nlro•Afrlnno IRtpoÍbllca)
c..... , IRtpÜbllco do)
Chllo
Chino (RopÚbL\ca Populor doi
Cllipu !RopÜbUca do]
Cidodo do V11iuno IEotado do)
CoiÕmblo (RopÚbllco dai

~:~!~a~~;:;t~:~:a ~:)'"

do)
Co11o Riu
Co111 do Marfim {RopoÍbllca do)
c,~

D-omé (RopÜb\lco do)
Dlnomoru
Dominlcono {R.,:Íbllul
z:,uo !Ropiibllu Aubo doi
E! Solvodor RopÚbllu dtl
Z:mlndoo Ánbu Unido•
Equodor
Eop.uha
Eoldot Unldao da Américo
EtiÓpia
FldJI
Flllplnu (AopÚbllca du)
Flnlindla
Franço
Oabanua {hop<Íbllca)

"'"'

Orécla
c~atamda

~ln. IR•p~bllu da)
C...JnÓ ::.. ~•t .. •l•HRo~l.\1•• olol
G.ilua
Holll (llopi.bllu doi
Handuru (RoJ'~bllcl da)
H11nwrl• (R.p~~bllco Popu\or dai
lndla IRop,jbllco da)
lndaniua !Rap~bllca doi

Irã
lroquo (R'apiibllca do)
Irlanda
laiÃndl•
hnol ll:tUda do)
h.ÍHa
Jom~lca

Jap4a
Jor1ânla IRolno Huhamlla dai
Kb,ntr IR•~~bllcal
1\~•ull tEotado doi
l..aoo IRolna do)
Laaolho IRo\no da)
Llblno
LIIHirta (RopÜbUu dai
l.lbl& (RapÚbllct Aubtl
Llochlonataln IPrlnclpoclo da)
L~~aambliriO

M&IÍolo
Malawi
Maldlvu IRop;Íbllca dui
Mo\Jacht IRopiibllcal
M&ll IRopiibllca do]
Mo h a
Marrocoo IRatna do)
Maurlcia
Mallrllãnlo IRop~bllca hlâmlco da)
MÍxlu1
MÕnaco
Muneãll• IRapÚbllco Pnpular dai

No,mbro dtl97li

DIWO DO CONGIISSO NACIONAL(-11)

N111r11 /Rop~bllu do)
Nopol
N1c.,Í1~•
Nlaor /llofi'Íbllco doi
NiMiirla (1\opilbHn Fodorol dai
NPruoil
Novo Zoli'ndla
OmÃ!Suhanoto dtl
Po(uo Dalouo /Rolno dtlll
Pano mi. /Rop~bUco doi
Poqu1t1Ão
Pora~u11 (Rop~~llu doi
Poru
Po>hinlo /Rop~bllco PPpulu dai
PuriUIO\
Ouaur /E:nod11 doi
Quiinl• {flop!Óbllca doi
Rol11o Unido rh Ori'-Brllonho o do lrlondo do No rio
llop~bllco Aubo sCrla
Rop~bllu Oemocríllco Alom;
llopiibllu S..cla\hto Soviéllco do Ucri'nlo
RomÍ1111 (Rip;Íb\lu S..cialiolo doi
R11ond11a IR•fi'Íbllco)
SoiiOI•i/Rop~bllco doi
Soru !.too
S1n1•run (Ropiibllu dt)
Somalla !RI pÚblico O.mocrirlu dai
Sr, !.onka (Coll&nl/llopÍibllca doi
~~~d~o 11\opÜbhu Domoui.tlca doi
S..).Airlcuo !RopUbllcal
Suôic1a
s~f~· IConftdora~i'ol
, S~ullãndlt /RtiiiO da)
Tallãndia
Ta111Ônlo /hp~bll~• Unida dai
Td'ltcoolovÍqulo lhp<ibUco Soclalluol
TPJD)III /llafi'Íbllcal
Ton1• (R tino dtl
Tunldtd 1 Tob110

110 a III lP H da Con .. nçôo po\11 Membro om cuJO 1orr11Pr1o 11 onconllt ,,...,
elo) dull tmpron, ou o Mtmbro q11o tulorho~ 1111 om~rou otlltbliuor
'"piorar l1ll1 nrvlço d• loltcomunlcoç~u om nu turuPrto,
Oburvad•rl PUIDI IIIWitdll
polu Naçiiu Un!du, do oet>rdo com o arllJD n do Co~vt"'ôÔII!
f"'l umo du OIJiniu~iiu Jnlornuionalo con~idtdu ou admllldu •
par •lot lrobolhot do umo con/.rÍncla, co~lorma 11 dlopoolçiioo da
poJo IOV.,IIO do um M•mbro da Uniõ'n, qut f'llllclpo, 11m I
dt uma conlorinclo odmlnhllallvo Ull<>n&l, rulludo conlormt u
d<>l IIIIJPI 7 I S~ da COOVI"'jÃO,

~' rrofbn q111

opllu ao tmproMD du undoo do radlolroquÍIIdlo

lroqu•ncla,

lltJ!!J.Wl.!.!!!.! P'!""" enviada P"' uma ompr .. o privtd.'
çan u uma conloroMI• admlnhtrollvo, ou
U~o> lntunaclonol,

1

nconhctdt d!
uma rounle<o do um <:amllo

'lprvlro 1• ud!ndi(J~: Sor~!çn do udio<omun!caçÜ.o cuju •m•nÃu
nom•oo a 111 rtcobldU dlrolomtnlt paio ~bllco om llltl. Euo ur~•ço
compr•ondor tm!loÜu 1nnor .. , do ltltv!oõ'o o~ outro llpo dt •muoÃo,
!l.rv!<" lnltrpuh>nd: Sorv!ço de l•l"o>mUIII<oçÕu antro ucrUÍtrloo o~
çou do lol,..omunJooçiiu dt q~•lquor naluruo, llluodoo 1m d!/,ront••
ou porloncon\11 1 pofuo dllounltl.
!lttvkn rn~vo!: Sorvlço do ndtocomun1nçiin ontro uloçiiu mÍtvtll
torrulru, ou""'" utoçiiu mÍtvtlo.

1

Te!or.,mun!eosÕu: Toda 1ronomlnÃo, omluÃo ou roup;Ão do olnolo,
oo<ri\Oo, ,lmll'"'• 1"111 nu lnform•çiiol do qu•)qutr no tu rua, por /lo,
roturuu DIICDI ou oulr~• olllomu olttroma!lntllsoo,
~

E:ocrlln d11UD1da 1 oor lr•'!•mllldo> l"'f ltltgra/lo poro tnt
dllllnatar!o, E:llo lormo obuniJI,IImbom o r&d!DI•l•iiiiTIIolll~o
om contr;r!o,

T~nlola
T~rq~l•

liiUUmll ~hamadu r enmun!eo<<~U toltt!.;'n!eu dP f:otodn To!o~umn,
modu o comunletçon loitlontcao procodenlu dt 11ma dto IIJlUinleo

UMonda 11\opÚbllct da)
UniÃo du Ro,..;bH~u Soolallolu So~IÍIIcao
UtUIUI (RtpÍibllu Orltnltl dll)
Vonuuola Rop~bllco da!
VJolnÃ {ll.opÍibllco do)

SÃo sano\dolldDI III~IÇOI dt lll<lfiOÇI quO&h!jUII IUVIÇDI dt
I
caçÃo top\oradol, do monoiraytrmano1111 ou 11mpt>rár1a,
11rtnllr •
IIOÇI !la Vldl hl1lllan& PU I II)VIIJUUdl doo IIU& 4tont,

I

limon (1\tp~bhU Arobo do!
!;moo !R•p~bllu O.m~cr.ÔIIca Pop~lar dai
1<1101\i~la !Rop~ibllca Socl1l111a Fodorlllvo doi
l.alro (Pop~bllco doi
z,jmbl• !RopÚbllco doi

I''"

Cho/t do um E:olld"i
C~oft d• l1ll1 1o~orno o membro> do wm ~o~uno;
Comandonloo•om Cholo du lori;u mi!llorot, ltrrlllrto, 11ovai1 011
Ajon\11 dlp\omátlsoo nu conou!aru:
Socrot.:rioo C:.ral du NaçÜ11 Un1d111 Chtlll do>o "r~a11!omoo
du ~açáu Unidu;
Corte lnllrn.ulonol do J~lll~•·
s;o \~ualmtnto oon•ldorodoo somo> tol•~umu do Eot•do> 11 rupnolll aoa
~r•m•• d• Cotado doflnido>o acima,

!"i"""".,.'' •I•
pof!n!çÔo do o!suno Tprm"' •mnrntdno n

11

R.adlo~omun!coçiiu: Ttltcc>mllnlcoçÃn rulludt com o &Judo du ondu do

Con~enrÃ" o nPt

Adm!n!ouocÃo: Qualqutr urvi~D ou doparlomonlo IDwornt!TIInla]
rupo>ntiwei
ptiu modldu 1 iomar pora "!'cullr 11 obrl~o!jii"U dn\vadu do ConvençÃo
lll,
lornoclonai do Toltcomunlcoçooa o doo R•~ulomon\ot.
\ntuf.r:nrl& prtnldlr!al: Quolquor om\u;o, qu•lquor Irradiação ou ~o·l~uor IQ
d~ç•o ~ut compromola u lunctollomonto do um IOTVIÇII do radlonavt~oçào ou "11.
lrDI urviçoo do ••1ura"'ôa, 1 ou I)Ut prov.,quo uma I""" d•lnloração do ljUtiJ.
!lado do um urv!ço do radlocomun!~açDu lunclono!ldO conformo o Rogulomtnl<l.._
Rtd( .. comun\caç~oo, p.rlurbt•o ou lntorr.,mpa•o dt montirl rtpo!lda,

"'l

C'nrruiH'nd:nrlo n:jbl!ea: Qotlquu lo)ocomuiii~~Ão quo 111 IICIIIÍnloo t
ço11 dovam tellltr pora ouo ir&ntnuui'o, pt\o loto do 11 achorom à dhp<UiçÃo>
do p~bllco,

•H~ltn· To\e~romu onumJnhodno ontro:

a)
b)
c)

11 odmlnhlnçüu;
11 omprouo privadu ncunhor1du do "ptuçõo;
~~•dmlnlotroç<:: .. t 11 ompruao pri~odat raconh1~1du;

di

11 ;,dmln!IIUÇiiu • 11 ompr .. ao prl vodu
•:::..
o SHrotÁrl" C:tn] da L'm;o, do outra, e r<laCinnodoo
p~b)ICU !nltlhiCIDIII\1,

•:~::::::••

~:.:.~.::,~;;

::~:,:=~~~: ;~: ~~:~: ,t 1:1: •,:~;;~~,;~~·; ~~~~;;i;;~:~:o'"c:::, ~~:'::o r

mon1o, td c11mo> '1m •acruo, lmpr11oo ou lmtjl•m ft~a. o11 •• "''"''"''''' <>
ela, do lodn• n• ~.intra• Jt informaç,jp onb 1111 formo.
to dr Rodl,comunlctçiiu, <> ltrmo •tolcill/lo" o!wnl/lcl, u\v" IVIIO
un, •urr. outcm. d• l~l·~~mun\<11~;;.. "'"~"r•n<lo • lranom111io tlt •oe 1
lo 11Uhuçõo d• um cÔdlon <lo unou•.
Toitfnnla. Silltll".~ d• 1rhcom•n1~aç.\~ onl~tlw<ld~ trr. ~1111 do moom,>ooiio
palavn ou, em al,ono ruoo, dw oulroo rona,

P•IHHÕn· O cnn)unto do dllli!tduo o, o~tnlooimonta, dt raprauntanlu, 1111..11
ouru, ·~rooaduo ou 1n1ér~rtltt onvlodot por um mumo J'lfa,
C•d• M•mbro: u~ro pan comf10r '"' dolti•'i&o como qulnr.
l:m
p;oriiCUitr, podtlnclu!r, 01 '\UII!IIodo do dtllildDI, UIIIIOIII DO
IIUStdoJ,
p111011 porto11contu 1 omproou pr1~1d•• par elo rotllroliOCtdal, ou a Dlltn• tl[l
pruoopr!vadoo qut 11 intornum •m tolecomunlcaç.Õou,

~' Potooa on~l•d• polo 1ovorno do um Mombr11 do.Ltn!õ'o 1 umt Conltr;ll
ela dt Plonlp<>ltnctárlot, ou po1101 quo npruonto o ao~or11n ou 1
odmlntura,
çÃo do um Mtmbro dt UniÃo om 11mo con/oréntll odm\nlflrallva "U •m uma r:_
uni&<> do ~m Cnmli.Õ Cnnoult!Yo> lnl•rntclonai,
·
~ Pooo<ll •~vlodo f"'r ~m oolobolo~lmonlo n.Ciond, ~lono(/l~o o~
lrld, ou1~r1udo r-Lo ~u~orM "" J>•l• orlmlnlonoç;o d• uu pofo pora
u

rounliiu du rumlou;.,

lnd~t.
uouur

do umdo do ~m c~mll; C'onoulllvo lliiHnoclu~ll.

Emprou rrlu~rosie; Qu1\q~u puoot "" u>cl•dado, ouln qut não lnt.
111111~1111111 o~tncll ~a~;;;Oinonlll, quo ••plqr• umo lnat•ltçin dt lolo~omQn\<a,
çÃu dtlllnod• o 1011~~••• um ur~t~o do lllorumllnlcaçÜn lntornaci<>nl\1,
ou
•uoc•llvoi'do cauur '"!doo piiJII<IIc\tll a 111 urv1çn.
Em!!rrn l>'ln<l• r·~~~ Q11olquor ompron prtva<lo quo
co,t
"'"l"'nda 1 dtfln\çao procodont•, o quo ••piou um !IT~IÇO dt
corrupond:nc1o
pÍibU" o~ dt todiO!hluoÁo, t . '!<>•i ulojam lmp<nllt 11 obr!,a~iiu
provuuo

11n!Õn !"'l"'"'rl""'' •I• T•l•t ''P'' ~~:L
l'!lf~MI\t•t.n

E:m \l'lrlud• d;,. d1opuo1~iiu ol" Ull•o ~; •I. Coll• ti~• •:.r.~,., ~·,,,,;.,,,
do oriiMn ~h do C: .. nvunl;" olo u,.,;" l"l"r..._cll•nol '" r~:~ro·m,.n,,.,,·,.,, ·
om At!UIIC Cn~, om ~~~ 7, •• :-.'•~Üoo Un1Joo • • '.'nl~" lu\ r''''' ,,,~ol dv
munlcaç~n c~nvonclunam 11 oo~Uinll:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sfçlo 11)

Noumbrod• 1916
1.

o lo União opruontuÍ &o N~çiiu Unldu um rolotÍ>rta onu.l
ool>n
ouu ol)vidodut
bl 1 Uni.ÕII duÓ CIIUII, no modldo da pooolvll, 1 q111lquor podido do
ulotÓrlllt upoctolo, utud111 1111 lnformoçÕu q11o u Noçõu Unldll
potum lho. dLri1Lrt
_
•
•
cl o llurtiUIII O.nl du Noçooo Unldll pr11codou o lnlorumblao do
vtotao com 1 111111rldtdo c11mP•Ionlo dt Unli11, la podld11 dull, pua
fllrnocor & Uni;llll lnformo{Õn q111 poro olo opruontom 11m lntort!
u particular.

Ao N•çÕu Unldu rteonhocom 1 Unl~lllntunatlllllll doTolocom11nlc!
çiiu, clonDmlnodo do •IIDrl om dl&nto "o Uni.i:o•, como 1 lntUI~IÇillupo;l•li•!
<I• .. corroQodo do 111mlf te>du 11 mtdldu •proprlodu conformo nulnotrum•ll
lo bátlco po.r• olu~ç•r 111 Uno qwo lt.011 noqutlo lnotrumonlo.

L.
A Or~1nboç;o du NoçÕu Unldu ur.Í canvtdodo 1 onvlu roprOUJl
unuo poro port1clpor, own dtulto do vntn, du doLII>oraçõ n do t11d11 11 Conl!
,tnclu
do
Pienlj>Dtoncilrtot 1 Admtnlotultvu do Unllilll laudmontt, uró •ur.:
1
•·ldod&. c11m n dovtdn ocord11 prÍvlll do UntO:o, o onvlar Jfpnunlontu pu• "!.
t\llir Àt rountiiu d.' Com)l,tt ClllltllltiYDI lnlornociDIIIilo Dili qudqiiU ll~tU,
convocado polo Unt1o, COf'lll dt r.' li" do tnm1r portt, um VOIII 1 no dltCIUOIII do
otounllll quolntorouom u N1ç11u Unldu.
~.
A Unlin ouá convidado • onvlar npruonuntu 1*11 uollllr •• "!.
oo
1 001 do Aooomb!Íio O. rol doo Noçiiot Unldu, com tino do c:anowha tobn
1 unlnt do !ele<nmotnlroçõu.

),
A L'nt;n ,.,,; clln~tdtdt 1 uvlor uprounllntol puo uohtlr ;,, ""!
oc;ro d<• c.,n. 1 1h<• cc .. n.;mlco • Snc11l du Naçiiu Untdu t do Conulh11 d•. Tut!
lo 1 ouu co>rn1u~ .. • fQIIlh,;o, 1 participar, um dlruto do Yllto, dt ouu dtl!,
btr&IÕu, q11on<!~ rorom tuudo• 11.o ponto• do ·~•nd1 n111 quolo 1 Unlio po111
ulu lntoruulll

~.
A \.!nl.l" .. ,.; c<>nY!d&dt • tnvlu .uproununtto para uuatlr âo ,.!
riu comlu~eo prlnclj>OII <lo Aouml>ltlo Otral, 1111 qutll njtm di•<~\.!
Qnt '"'""'"' do cum1••t,;nctt dt Untio, o 1 )'or11dpu, 1•m dlrtlto dt vuto ~.,
dtocuooiiu,

1 Peo

'·
A ~ 1 cut 1 rto du NoçÜu Unldu •ht~or.Ó o dhlrlblllçio dt !P<Iu
upoolçiiu ucruu opruontodu p•la Unlâ11 aoo Mtmbral d• AuomblÓI1

11om )'fojulu dn cultor 1.. •1 du cUopoolçÕ•o do puóanfa pnndiD,

NtçÕu Unldu oor;a dlftrlbuldu pol1 Unt.Õa • 10111 Mombro1,

L
A União concorda om f11rnocor i. C11rto lnt-rna<IMII do Juollço todu
11 lnl 11 rmoçõu quo 1111 pDdo lho ptdlr om 1pUuçà11 do lfliJO '4 do ou Eottl)!

..

~
A AotomblÍio Oortl du Ntçiiu Unldu aulor\11 o Unli11 1 podtr
â
Cort."lntornoctonol do JuotiÇOIIt !'>'rocoroo contlllllvot 111bro 'l"tiiÜu Jllrtdl
c:u qu u fonm "" domtnL11 dt 1111 cgmpol,;n~l•, al~m doo q~ootÕtt ,.lattvu Í1
rolaçiiu mút~ll da Un!io c11m 1 Or11nluçio du :>Otçiiu Unldu, n~ 11 dom& lo
lnatlt~lç Pu u ptclollndor.
'

3.
A Confor!Ôncl& do Pl•nlpllltncl.rloo 1111 n Cnno•Lh11 do Admtr.htroÇ Õ"
o1~1ndo om YLrt11do dt um• •~tortuç!Ôo da c.. ~r.,;ncla dt Pltnlpotonctht"'• p~
dom dLrlllr 11m roq~trlm1nl11 dnll nll~rua • Curtt.

ARTICO 11/11
1
AvPo u con•~lllt prollmtnuu, qw• pndorlam ur nocou.rloo,
Unlio lnocr.v.ri nt '''nd& dao Cpnlor.ne~u do PlutpollncuÍrh>J IIU Admlnl!.

L.
A Or~onluÇÕIIdto Naçiioo Unlduoa Unlàllcllncordam om otllbt
IPctr, pua P ptuool, na modldo do p11ulvol, n11rmu, m.IOdllt 1 dltpculção;
C11m11no, dutlnad111 do ovltu 1rnoo c11ntudlçiiu 11111 ttrmlll t condLçiiu
do
•mProJIII, btm c11m11 1 compttlçio no "cr"!•mtnto d11 pouoal, o foctlllor ao
lntorcombloo do pooon•l qlltp.lrtclam d•••J•vtll I limo IIIIIIUtro r•rto, p•r•
molhar utlllur 110 urvlçao dult putllll,
Z.
A Orj!•nluÇlll doo Noçõu Unldu to Unti11 contord1m om N>npfflf,
no modld& d11 PDt.!vtl. com Ylltu 1 obter 111 fino aclmt.

L
A Unlio, lt~ando •m conto o foto q~• 11 :>O•çi>u Unldoo t,;m do fa~a
roeu 1 ruliuçÕn doo obJtiiYOI prtYIIIDo no trlllll B do Corto, t dooj11dor ;;
ConotLhll Ccon<~m"o o Soc11l o""""' o funç.i:o o o podu quo lht conforo o •!
'''" ~~da CHio, par• fuor ou ~rllm<>Hr ttt11d11o o rtlat!Órllll ool>ro quut~" "·
tornulllnala dt ur.Ótt r tcunÜmtco, 1ooc I& I, dt Cllltura tntoltt!ual • dt t d u r;
çO:a, u~dt pÚbltca o 11111r01 con>poo conuoo • dlri~tr r•c""'tlld&~i:u ollbro i~
dtl o1111 qwu!Õot iot !nULt~I~Õu upocL1IIudu lntonou.du; lov•ndo tm co:!:
11, lj~llmon\0, 11 filO q~0111 &rliMO• SB 163 do Cut• dnpPtm q~• 1 Or~onU!
çio dlt N1çi>u Unld_u dovom luar r.c11mondoçiiu p&rt co11rdonor ol ot)VId!
doo doo no lntthulçooo epocloltudoo o ot p,tndpiot ~oro li om q111 u
jniP.I
rom. <Onvém tomo r •• modldu nouu.Õrlu paro oul>motor. o mtlo c.d11 poto]
"'''' oo IOU Pr11•" 1doq11odo, puo todoo 111 tino !Ítolt, tlldll 11 rocom'"doç~to o
hctoh que o Or~onlt•f;" du Ntçãu llnldu pe>duÓ. lho dlrl~lr.
~.
A Uni,; o c11nc11rda om onutr om c11niiiD c11m • Orw•nlu~ão doo
N•
cumur:Í
tPo• Coudu, o podido dutl, o .ruponco du!u ncumondoçiito, o om
;.r. ,\• !tmp~ dooo<lo, 1 Or~•nliiÇ;II dn :"\oçii11 \'nidu, 11 modldu •dn!I~OI
poli Uni,; o"""""' ).!ombr111, pou dor .rono • ulll roccomtndtçõu, a~ '"~"
qutl'l"" "~Iro noultodll duttt m•didu.

J.
A Uniâ~ 'ooporul com quolqutr u~uo n-oodldo q~• vtnla ltr cor,llllo
ruto nocou.Írtl ~oro uoo~urar 1 coordor,oç.ÕII pltnomlltto ofotl•·1 du til'''"~
doo doo tnotltulçÕu topoctoliudu! •q_•tolu du X•çPu \.'~ld~o. C<•u<ordo. '·!.
lodomonto, om colobor"' com to~o "'~'" u\1 com tndo1 01 corwooo q•·• Q C<"·"
!~o t:conPmicll o Soct•lpoou ruoboloc-r puo ltelllllf olll co11r<lonoç:Q,
'i
furiii>CU lud••••tniOrllloÇiioo qu•l""""m ••• nor~••;r!&o)"'fl 11m~lr ••11,
ftno

I.
S<>b r•••rv• du mod1d01 q~~ ft!•~•·rl·•ln ,.., no·••.,.;ri"' ''"'"
11h·.::
~uud.r a ror.Í.ttr •onl!donclol do cortu• <lonl!! .. mno, u :"\o~
l'ni<lu • • ;:
n1.i:o pracodu;D 10 moto cnmpl•to o r~pttlu tnl•r~Õmbw clo 1nCorm•ç<i11 t
a!:.
eumon\oo qut uJ•parol>·ol. par• ull,rour u u•uotrl~oloo do ••~• umo d••IOI.

ii·•

I
I

A UniO:o c:~>nc11rdo om '""P""' com u Naçiiu,llnldu, c11m oouo D!
81 nLomDI prtnclpoLo 1 Ollbold!l;rlot, o dt f11rnocor•lhu tOdl 1 oul1tintto quo
nJ• p~~ulvol, c:onl11rmt o C&fll dot Ntçiiu Unldot 11 Convonçâolntornoclonal
do Ttlocomllnlcoçõot, ltvondo pltnomonto om Cllnto d1 olluoç0:11 portlcuLu d!
qw•ho Mtmbrllt dt Unl;ll Cjllt n;o tâll Mombroo doo NoçÕu Un\du,

4,
0.11nd11 podo um porocor conuhiYII à C11r1o lntorntclllnol dt Juollç&,
1 Unli11 lnform1 dnto rtqutrlmonto 111 ConHiho Ec11n1;mtC11 o SociaL,

luli""· "" du "'un!Õoo do outrc>t e>r~1nlomo1 da União, •• qutotÕu qut lht
oÕD ponpootoo peloo Naçõu Unldu. O Cnnulho EconÜmtcD • 5oclll o 1~11 c~
m111Õ11, bom como 11 Conoolho dt Tu10l1, Internaria, l'ulmontt, om 1111
•Kondt, u quut~u propaotu ptlll Conror,;nclu 1111 pol111 Olltroo Í•rJÕOo
do
Uni.Õo.

I
I

::!

;:11~. d;.,~r:::~h~ ;:::.ú~~~::1 ~:~c.',"L~ 1 •0 :~:.~;~~::":1,•;;,~:; :P~:.~:~::~~a ~~ ,:;

!

I

~·r•lsa• roooofnteno

I.
A Or~~r~hoçÕo du.:O.:açõu l:nldu 11 UnLi11 concordam om uforçlf•
11 fUI ro•U.ur ~ colo!.uroçall mail ounlto pou/v1l, o tllmlnoçio dt q~•J
qur ro~•tlço." Lnulll 1m ouo lllvld~d.•, o •.11ttlluçio mo lo oflcLonto p~~utYol dt
1111 putollt!'cnlco port • c.ompllaçu, lnlllu, P.llblluçào, n11rmolluçO:a, m!
lhor& o dtCu1111 do lnf11rmoçgoo utodatlcu, C11nvom tm unir u~o ttlorç 111 p•
rt obllr I molh11r 111Uidodo puoolvol du lnf11rmoçiioo ntaltotlcu 1 Plf• ollvtl;
:~:.'."'' da• I"~"""' • uulrllt orranlomllo dutln•doo • f11rnoctr ouu lnform.!

~.
A Uni:<> r.r11nhoct qu• 1 Or~an!uçi11 du Noçõu IJntdu i 11 11 rr 1nll
noo untul •n<UreJtdo do rt~Glhor,, tnolhu, p11bllur, nGrmollur, 1porfoj
çn11 • diYHI~•r u •tt•tt•ttçu urvlndll ooo abjotlvllt Jtrolo du Pr~antuçiiu
lnternoclnn&!o,
J.
A Or~1nluç.Õo du NaçDu Unldu 10c11nhoco q~o 1 U~!i!l i g urilnll
mo unuol oncorre~tdo de roc11lhor, anoli11r, publicar, normoltur, opori•Í
çoor • diYIIIiU •• ottlillltCII IIII 1111 dgm{~lo próprlll, um prej11f1o d11 o dtrol
tot d& Or~1ntuçi11 du Noçõot Unldto dt lnttrnuro•• por 1111 ututnJco 1 , n1
m•dldo om ~~~·panam ur nouulrtu. rulluçia d• 10111 pr!Óprlaollbjo\1"'111,
IIY IIII apufolç~omonta du ou&dltlcu dll mundo lnttlr11. Ctbtr.Í à Un!0: 11 tomtr
•t;d•••• d•cl•"•• ••11111'1> • J~rmo•ol>• qu1loou1 dotumtntoo dourvtço ••
roo tlll~olt~ldllo.
-

I
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'I"'

5,
En\en~•·••
01 dodno forn1ddoo pola Or1oni11~;" <lo o Noç.;:u tlrU.
du, um Hn1 d• Lncorpo•nção ào 1~11 ,;riu utado\Lru bÂIIcu 011 o 11111
rolo\Íir\oo IIJtUialo, urio &uufvlll àUnL.i:o, a uu podido, n& ~odid• q111 ••
ja pou[vol • opori11no,
-

çà11 U!'ldoo 11 loonofl<ll/ ~"' munw1 dlroltuo quo oo MombrPI do Un~ia no 11
plouçao do• urviÇ<>I d1 t•l•rumunlcol~u
-

l.
A Or~•nluçõ_o du ~o;iiu t!nidu •• rl>mJIPIImtlt 1 u~loru oo '!L
viÇ<>I de lelecurn\.lnlcaçuu <l•~·~donro de lo, conlurme 01 rermu 1 do Connnç•o
Lnt.rnaclonol d• T•IH<>munL~açu .. 1 <lo fl~~uLomonlo anuo i. 11 t1 Convonçio.
),
At mc.doUdodoo pr•~luo do ophcoçio dule ort110 urão ob)eiCI
arrlnjoo .. puoolne.

oh

L
PIPI~~~· niL\h,oç~o maio ollcu dCI P!""'' 1 dgo recurooo
di•I"'''Ú
ulo, • Orll•niiiÇICI du Noçou 11nldu • a 11nloo roconhec•m ur deuj;vll '".1
!Impu qu• pou[v!l, o criação dt urvlçoo, cujol tnbllhCII faum-n UJl
corruclo ou 11 oobnpu1m, 1, <jlllndo n•c•u.oÍrlo, con11111om• 11 com 1111 fun.

lU,

• z,
·ÇDII

A Orl•nluçãe~ du No$.;:" Unidu t 1 UniÕo \omuio juRIDI
ID Ujl\o\rO I d1p0ti\D dOI dOCIImtnllll O(IC\&h,

diiJIDI,l

UIIILYU

O Soore1:.uo Coro L~ .. :;.,~ .. :.:nldoo o a lulnridodo ~ompt\onte di
l:niio !"'<lU;<> c•lollur t<>d"' "' -. .. r<l~o L~trnphmenloru qu 1 ptncom duo)IÍ
-

nu •rn vun do -~huçO:u elo pro unto A~or<lo.

D!o!><>o!çÕ•• Orsom-oiÓr!u • f'!nonu!ru

!?

L.
orç-m•n!D CIU o proji\CI d• l>rçomonlo da União eort tnn1mUido a
Orl&llilljaO du Na~ IIII Unldll o, ag mumCIIempo, ao1 Mombral da 11nL.i:CI. A
Aoumbleia C. ui pndor.Ó luu uconundaçii11 • União- 1111 uopti\CI,
Eou AthldP oO!orâ
1,
A Untio lul d\ruto_ do onvlar ropr~11n11Mn por• parliclpor. um
d!rolto dt valo~ du d•Ubnaçou do.AaotmbhLo O.u\, ou dt qualqwtr com!11Õo
dooll A!umbl•l• •m quo\quer momon\a qu g orçomenlo di UnL;o 111\ver om
dhCIIII&Cio

"~da

Z,
A Otlllnluçi:o d~1 Naçiiu 11nidu 1 a União u ca-noultuÕo, ifllllmo!l
to, pua tomar u dhpooiçou qu• ju\yu•m •qullatLvu por• cCibrlr 11 doop1011
doo oervlçoo uniu lo odmlnllllliiYPI, 1iicnlco1 Cl\1 f11nio, 1 eh todu u fo~\11
::~:~~;~~di uptcla\ concodld11 poli Or,anluçio du Naç.;:u llnidu, a podj

o rovlo;<l I"'' •nrendlmoMo onrro

O i••~•~nl~ Acordo onlnrâ om vl~or IHCIYUori•moniO,

de

T~l~•

..,.,,,,,,. •I ~ooo ruhudo onl

At!ulo~

C11y om

So!vo-<<>nd'ltoo du Nas.;:u Un!du

'I"'

aJ"" nldu, confo!m• oo •cardCII npocL•L•
1 erÕo conc]~[doo P•lo
5 tcfll&rlo Coral du Naçoot tlnldu 1 11 lllloridadu ce~mp 1 t 1 ntu da Unli:o,

A~ordoo ·~t .. 11

oua •Joro

'I••

(I")

(~.~~\nlft·Torrw.~:t~rnl, l!•iJI

• 0~ lundonÍ.rlao da União llráodinlto d1111L1Lnr 01 11\YD•CCIIIdUICII

11

,p;,,

I~. 7.

l,
s.,~ r~·or>·· •lt ·~'"'"ç;., mto•lDhltdo na i'Uâ~rolo L," prounll
1
corda entru• em \"li~• • f,, 10!rr.•"" "" '"~'"'" l•mf"'
o C~n'lnção l~lern:'
Cl<>nal d• ToL~~<>tn>mr<~ç<·~: <""'i.,[,:,. •m ,.1.\loni\C Cl\y, •m l'i47, ou 1m 11maci
11 on\ulor, .u~~ndn elo<,,,,,, •!• :·,,,;;.,
-

Ccm\·c•nch'llnt••rr.a< !'•'·~: •lo.;.:::.:~;~~~~2.!!!

N

~!

YO~ID r•L• A.... n.~·!o •• c ..! •• du noç<: •• l'nl<loo, •• Canlor.ncto de l'l•nlpoll'ij
CIOIIül

AIITICO )(!U

d

10

0'1110 f'Uio.

_1.

St, IIIUindo 11m l'•dido oh UIIJI;ncla, do u)a\Órioo uptcialf,0\1 do
ullld,OI• 1pn.,n1ado1 _P•I• Or11nluçõo du :->•<;.;:., l:nidu, conformt o oiru,a
VI, Cl\1 D\.11110 dllpoolçou do punn11 Acorda, 1 \ln!ãa 11 ,.; obr111d1 o en!ren
lu Lmporrantn dupuu 111plomen1ar11, u par111 u conullnri:o pau dote;
minor aomo onfronlar 11111 dupeou de maneira mail oq111111Lvo po11fYol.
~
I.

OIIJ•II<>

~iiu Unldu • o L'~!;.,, otolo '""'""elo um"'''" p 1 f,vro d• ., 11 m•uo d•

Aa;nolu

I.
A tlniÕ:o concorda orn ln(ormar o ConulhCI Econ.;:mlco 1 Social d• no
horna • do ce~.nlolldo dt q~tlquor acordo oficial conllmplado on1ro Unlio 0 q~•:I
qllll O~lfl lllhCil topecltlluda D\1 <jll&]q~or 011111 or11ni11Çio I n li r 1 o y 0 r
n•m:n"l, 011 qualq11or Clulr• ora•nlnç.;o Lnternocloul ni:o aovorn•m•nll\ lnfo!
~r:~o~ Conulho Eccon,;mlco • Se~cl•l do1 delalhu dn11 acorde~, qundo ' ui!.

°

~o momento de u•!Mr a CmwonçÃn lr.n·r~~rl<>nA\ de Teh·rormmleaçÕu (;.lá
1013), oo plunlpotendiorto• 11hi~o-nuln~~'.!1 tomam nota dl1
1~
~:~~lntu .<lecllraçou, quelanm ptMI <k11 Atol fln11b d.1 Cnnf<>l"~nela de P!en!pot•nt~
rloa (~!tlnga•Torrcmolinoa, 1&7311

la~•·Torremolln2'1,

J'•lo n~pioh!!ea <lo Ar~anltt;o:
A Delt,lçiÍ~ <tJ Govt~rM dA \lup~bllca <lo Af~o~L,.tiÍo,,nl Conlerj:nelõl d~ J'h·MI'OieneL!_
rlotlla r:nlao \nternll~lnllll ole T.. l~tomurue~çoul (;.!ala'a·Tnrrem~!lnol, lü73), r•••r
VI ao uu Covarno o di.J'dto M r,ãn ~~~Lt•r non!.uma m.. d\!1.1 llnancdr11 quopo1n
caii
nr um aumento til. 1111 q~on contrlbutlv• i. l'n!Ào, .. de tnrn•r todu u ml"<llda•
qui"
Jul!:&r !'eeenÁrlu pan proi•Qe~ acua ·~rvlçn• _o!c telvr<>mlltl!tação, no u1~ dot M!~
brol IIQO obnrvarcm .. dilpoalçou da c~nvonÇMO tnternte\onal de Tt)lt<>ll\llniCIÇOU
1~1ála~:a~Torremollnot, 1U73),

11
J'Dio R~lno de S\IUU;ndll\:
A 01!\ugação <lo lt~tno do SuuU;n<lill r.,.,,l"\·a para n\.1 Gol'llrn~ o dlrtlto <I• lnn,ar q~al ·
q1.1or mt'<ildA que J~!Qar no•cvui.rta parn •~ll'a'"..nr<lólr ••·u• lm~ru""' no caoo de ~~~;
brot, ou ,\\.,mbrot .Anoc!a<l•u, não r~•pl"lurorr,, de 11n.~ m•n~!.J'• ou"~ nutra, u <I!Õ
pqatçiie• 0:1 Conv~nç;o lnlrrP\IIdo~•l <I~ Tl"lt·CIIItounkaç,~u~
1~~i. L ~i' a -T ~r rt m gJ [
no•, 1~?3), 011 no Anc;-oa e\Lt·~'UIII:nt"n\<n ~>qiiiiiJJUn\<>10, ,,y •\n<la u <:.:u,rc·"I"\'U fot,
mu\1<1111 por outrol' J!!IIU \'I'IIJU<l!.:~rcm o !10m fiii\C\~10'11TI<ni<> dn ... uo pr<<)ol'lol Ur"'..!.
ÇOI du tclvtiiiTlUni~IÇhl.'l,

~
.1.
A Orjltniução du Ntç.;:u Unido o 1 1 tlnliCI concCirdtm com n dhpo
1 1 ICima, na convlcçio do q11• oonuiblllrio n• m•nultnçÕ:o do um conrllo;
I\ YO ontre" du11 org.•n\uçiiu, Aflrmom IIII iniiiiÇão do \Offilt u m1dld ..;'
q111 pouam ••r nocuurln p<.rl uu fim,

; it•
\1

z, •

AI dilpDiiÇiill ti]IIIVII 10 CCin\110 p11vii\O pdo Pllllftlo .Acor4CI u
~"!'• llnto quanto •PIOpr!&dCI, i1 uloçii11 '""'a Unl;o 1 1 Orsonluç;;o
U IÇDII llnldu, incluindo UUI llctiiÔUOI fii!IOnlll Clll IUiillltru,

:1'

AIITiCO XVI

Su.,lsoo d•
I,

T•h•om~nlusiiu

A UniÕ:g uconboc•

'I"' ;

du Nosiiu Unido•

impor11n11 pau , Or1tnluçi:e~ d11

N!,

lll
l'•h cr:•<llt
A Dol~'aÇIÍil he\:nLca duc\;~ra, em Mm" <lo ••11 Oov~roo, q111 não •c•lll q11a\qu1r cgn
uqu;ncll <la1 ruu·I"\'U fpl\lf p~r o~tro• ~ovornoa, <j\11>
Clllllf tumulliCI da III;
q11o1a c~>ntrlbll\\va n~• <l"•jleuo da l"n1ão,
tturNa, t~rnb~m, Jillra o ~nu C""'l"<rno, o .!Ir• LI o d~\UTI\ar i•,l.u u mr<lldtt qu•
.'~
Q&r noceuariA• pau. pr<otu~~r •~11• lllturuuoJ, no cuo du •I~'Wll Mambrol da Cniao
não auumlr,em a quoto,qu~ lh•• ""!l"~•pondo p~la~ ~c•puu da UniÃo, ou lallor•m de
q11a\q1.1er 011\ra mantlra u ~upoolçcu 1!1. Convc:nçao Lntc:l'flaclonal 1\11 Telecomunlco
ç;,, (~1ÍJaia•Torrgmc.Linoa, l~i31, dD a•u• Anu~o• <>11 doo f'rotocolo1 tqu! adj11n111i;
ou ainda, 111 11 ruul"\:u furmuild.u por o\1\rol pafau J'l.l~or~m pr~Jud!"" o borr, lll!l,
clonam•nto de nu• pNprlo• uNiço• de t~l•cnmunlcaç<>n,

flO•'-

(I) N1111 <!Ir. SecrrtariA Cenlr
Ot tn:uu <lo Protocolo llna! uatãn a~rup•do• 1101' ord•m crooohÍQICI do 1111 dapoÍ11to,
No !ndlc• ntll tn\111 Moio c!tnillctWI por ordem al(ab~tlca do1 nomn d• paún.

-~----

---·-------·
.I
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Nmmbro Hl976

1. dt nio actl\ar n.~nhuma rnrdlda ~~~~~•Ir• qut poan pn,fncar lllll !aumtnW da

IY

.!!!!e J'a9ulol;n 1

•~

quo" cPnlrll>uliva u dupuu da lln1Ao1

~~ madhl.u q111 utllnar nactuárl.u para proltltl' 11111 !!'t.rnul,
n !'la Membrot nio oburvanm, dt qualquor JllarliU'I qut uja, 11 di.lpodgou da CD!!,

:1, da tomar todu

A belo~açio do Co~uno do P.q11h~o, na Cunfu;no\a dt l"hnlpoltnc\.r\oo da UniÃo
lntornaclonal dt Ttlecomllnluçüu ("'l•a•·'l'DrumollnPt, 19131, uurva o dlulln
•h an\U.r ou nio u con ..qu;nc\u q111 poo\11'\&m prov10cu a não a aduào do 11m

vençii; Jnt~rnlclonal dt Tt\tcomunlaaçõu (Mallii•Torrtmo\lnot, 10131, ou •• rua~
vu rormultuiAa por o11trot pa:u• oompromat.r•m o bom luncloM.mtnlo d• aeut

O,!!

••rY-

Iro Mombra do tlnliÕo lo dllpool~iiu do Canvon,io:o do "-'taii•Tar umaHnoo 097ll, 0:011
doi 1\olulomonJoo oqlli &nuoo,

çoa dt to\ocomun\caçÕu,

.,I

v
!'elo Ro•pÚhlle• do Slnçap11r•1
A Dula1açiio !IA rt.p~bllca de SlnQopur• n.urvo p•n nu Oouorno o dlrrlto dr tomar
!Odll ol mf'didal qUI pudtr JUII., n1C111•rt11 para proiOill IOUI !f'llteiJU, 11 • 01
pai•~• niio obul'\'arem dt qu•lquor maneiro quo ujo, u diopoolçon da Convençao I!!,
ternaclonll de Ttlecom~nlcaçiin CMÍl1111•TorrtmaUnoo, 107,), ou. ao u r.••~•• d•!.
pi'OYOCar
t 11 o po{oo• quo puderem prejudicar 1CUI urviçoo dt tolecO,!lllllliCIQPII, IIII
11rr. ~umonlo de auo paM• ~c.ontrlbutlvo nu dupuu da Unlao,

J>o!a n.r~h!lro do !ndnn;oto1
A O.l•~·~ão do Rop~bllta da lndon;ola uur.o a dlroUo do nu Oovunot
1, do ~amor 1!11111'1,1101 modLdu quo uUITIAr noonoÁrLu fl&U protoJLor uu Jnloro!,
on, 11 autrao Mombrao Mo ab11rvuom ~~ qu.lq11or ITIAntlro quo ujo udhpllol~Õ•
da Convenção l.nlornaclanal do TolocamllnluÇÕu (MÁLIII••T<>rromohnao, I 'lU) ou oo

ruorvu formlllodu por 011\roo />t.(uo prejudica um o I>Pm funclon1mon1o .urvtço• dt lolocomllllioa~ÕII;

11

:.
do

<h I uma r quolqur
lndanÓulo,

I

0\1\11

11111

XV

mod1d1, conformo i ConollllliçÃa o 11 !..olo do RopÚb!lu

p~:u H<•n:1t>Uca 5nt'!Alhtl Sn~J:uca da ntetorÚnla Rtp~bllca Poplllor da

nulgÍrla,

CUbA Tt~pÜhllel l'apular da Tlunsrla R~n~bllca Pop1111r da Mang~lia, R•p~blleo Popu

VI

1 ~ J>o!Õnta 1 Fl•p~bllc• OemocrÍtln A!BmÍ RepÚblica Socialln• Sov!Ítlc• da Ucri
ll~p.Íbllo~ Snclall~ta TchecoolovÍca e UniÍo du Ror~bll~u SooWbtu SoviÍI\cnl
1
A a Dttl~~•çiiu 001 paru• ocl!m~ decl.ram. tm nom• dt nua Oo~•moe
ruptellvo•l

ln r

l'•1• RopÜhl!u dn Chirur

•••L

A O.lo~açãa do Chipro doe lu• q111 o Caverno do Rap~bl!u "• Chipro não podo
u.r ntr.h.rrr.l ir.d<!.nci& fL~•ncoluqut podor!l •vtntuolmonta roa11!1ar de ruorv•• laJ
!U I'<>' <>lllrat ''""""' porUclponlu di CanlorincJI dt Plontpounc!Árloo (Milata.
•Trrromallnoo, jQl)l,
1\ooan&, umb.m, u di rol ta d• 1111 Oaurno •m tomar l"d&o u mtdtdn que ullmlr
n.c .. oárln pau pr111o'ar uu1 iM•IIIIIl 1 oo Membro• ni<> aburvarom, do
qu'!.!
quor ""'.nolro quo lljl, 11 dhpaoi,Õu d• Convonçã<>llllarnlcionol do Tolacomunlc~

r:~:~~~~·!·;;~,l~~~~:l~=:~n::~l.) :.".. :·.~~:~;::~!ot:':::l:!:"ru~:~;::~u. po(...

l''!

VIl

niA

• que, o ''lotni do Sul ..ndo c::,onlll\ufdo ror dual lo~U o doJIIInden~l dt dlal &dmlni!,
•roçiiu IJ c.o..·urno nvo\uclonorlo prouhorlo da Ropubllc• do Vletn& do Sul• 11 outorl
d..d~• de ~l<l~unl, não u pode •~•IIII' qur 01 do]IJ!adol du outorldld•.• da Sdaon au!
nl.'m a Com•en;ci'o e ou1ro1 Atol Final• d& C:onl'lrencla de Plenlpotenclarloa em nome
do \'I•IIIÍ doS~.
• que 1 parle meridional da Cor;la ncio ropreuntando 1 CorÍia lnt•lr•, nio u podt
ICIIIII~ que 01 de\lildol da CórÍia do S11\ uelnem I ConvtiiÇÍO I D\111'01 AtOl Flnaia
~.. Con.ter;ncla dt Plenlpc~tenciÁrloo em nome da Cor;la.

po!o Roll\0 do IAOII

XVI

A Pololação do Oo~orno R.. I da l.aoo no Conforéncla do P!•n!potonc!ir1oo d&

tlmoio
lnlornoo!aM&l do 'foleo~m11n!c•~iiu rourvo para uu Oo•arno o dlro!La da nia &col!or
nenhumA modidl ftnoncolroqua p<JIII COIII&I' um 111monto do ou. quoll
cnntr!buU•·a
nu d11pouo do União, a do \ornar l<>du u modL<Iu quo jul111•r nocoooÁr111 ,...,. pr2
\IWIF ullo lnlououl, no C11o da Mambro1 do União nio rupol1411m da uma m.on~..!.
11 011 outn, 11 rllopcuiçÕu da Convenção l/ltllnocLonal da T•locoll\llliiU~iiu !MÁ!~
III·Torrama!Lnoo, l'nll,

nourva•u, lau.lmanto, o dlnlla do não !"fUC!por doo po~•m•nlol, 'l""'lq11or quo •!
Jl o monllnta, du d(vLdu untrofdu paloa poluo Mornbroa, rolaUv•monto i. tlni.Õo,
VII!

P~la llo·l•~hlicl P<·!•U!Ar olu Rr,t,Ç!•dnh1

~:
A Poloioçãa do Ch!lo tom 1 ou inalo r qua, ~·d& " " q~o aporocam 111 Cpnv•nçãc
tornac!an•l dt TthcamunJuçiiu, am 11111 Anuao, noo Rt8 .. 1omontoo o~ 1 m
'cumontaa do qu.lquu nll~rua q11o 11j1 1 mon~õu

Par B1rbado11
A 0.\e,açio dt ll&rbtdal reott"Ja pll'l 1111 CioYtrno o dlrtito da tomar IOdai 11, m•d!
du que Plld•r Juliar n•etur.rta• p&ra prot•ll'tr uuo lnteru11e, " um~~~ v • r:_ lo •
Mo m b r a 1 noo P•ll•r•m 1111.1 pa.rtu contrillllliYU n~l dnptlll da}Jnlao, 011 nao o~
urvaram de qual'luer mon•lr• q11e "l•o AI di•podçoel do ConYinÇAO lnttrnoclonll
de Teleco:OvntcaçÕII (MÍllii•Torremollnoo, 19731, ou uua Anuo• 011
Protoeolol,
ou 10 u re 11 tvu de outro• Mtmbrol pudertm prtjlldkar 01 llrYIÇDI di ltlecomun!
caçÕu de Borb1doa,

ln

d~

ou r~r.,;':!<:lal a 01< n;,J•i.r!"• ~·:~~!h~··· • ,..,.r,~ ~<'j•t-r.,!:nj~t.• da ~~~~~~~':'!" Cio®, , ~!.
'"' rr.~nçc•o• o~ ,,.r, r• 1otl11 :.~o •o ~p:tctrr., IIQtr. J•"Jt·t~. apl1c.r•11, ao ••tor antorn
~" ~loi.luJou, ~~·r ... j'~r·t•li•I•'UT!IIII• 00 1orrh~r1c IIICional UI llt•p~~!L~l PI! Chlll, t aÕ
bre • qual nto RrJ•ubllca pouul direito• llnprucritlvtll,
IX
!'ola .Tam•k•:
A Delc~ação ~ Jamalc• rourua pora uu Cioverno o direito de nio acettar
nenhuma
medida tlna.ncetr.• IUicttrvel do dar lllllU 1 um aumenlo de 111• quota conlrlblltlvo
dnpnu da Uniao, b1m como o dlrello d• tomar qu•lqller mu!lda qUI l!.lll•r nocena
ria poro prot•lltr 11111 lntereuu, •m cuo do allfllnl !lltmbrol nio tomarem
p.rt;'
nu duf>!'Mal da l:niÍo, .ou •JtUu.r•m de quo!q111r outra m•n.atra d' çon.tormor•ll
i.1
dilpollçon da Convrnçoo lntrrnaclonol dt Telecom11n!caçon (!llal•~•· Tornmollnoo,
IP73), dt IIUI IMIXOI OU dOI PI'QIOcOIOI aqUI ad)llntOI 1 CU alnd.a 11 rDU\VAI formulo
dei J>Or uutro• paÍnl prtjudlcarem o bom func!ontmento doi lfrvl~c• dt
teltcom!Uii
caç~n da Jtmtlco,
-

na'

),'\'11

1, Ao 1111in1r o Pro! oco lo Final da Ç,onv•nçio,lnternactanal di TelecomunlclçÕu( M!_
lnca•Torromollno•, ig731, a O.ltfaçto da nep11bllc:a Poeular dt Danlll•duh ruarva
f>llrl nu Gouorno o dlnllo d1 não acdltr nonhumo lnc:ldencla tlnanc:otra auetdvtl de
provocar ~m 1Um~~1e de 11.11 quo11 contrlbllliV& nu dnpuu da UniÃo docarrtnla dai
rucrvu IDr.muladal Jl'!l' 011\I'Dt Oov~rno1 q11e ltnhom tomaóo p•l1• na Conter;ncla de
P\o~lpotanrlariDI aa ~1niiii'I•Torremallnol, 1873,

~. A f..llllt~açlo ~ h•piÍblie• l'opul•r de tlanllloduh reui'Yl, llÍm ~110, para uu
Cov~rno o dirolto de lomor todu u mtd.i~l qut puder )uli., necu11rlu para prol!.
1111 nu1 lnlete,!IUI, quando O! Membro• nao obnrvtrtm, di qu~Jquar ~·ln qua •!.
Ja, .u c\Jipaalçou <.la Con~ençoo lnternoctonol dt Ttlecomllnlcogou IM!ilap•Torrame,
llnoa, 19731, ou dt 11111 Anexoa ou Prot<>eoloa, ou 11 11 ranrvu tor~ll11da1 por
O!!,
trot CovHno• puderem pnjudlcar 10 bom tunclcnamento d1 uua propl'lol 11tvlgo1 dt
taloccmunloaçÕu,
Al;m d!uc, renl'\'1 pan 1111 Govtrnc, o dlr•lto dt adtrlr Ã• dllpoliçÕel do toda
tr11 fliH'\1.' d~J Rt~llmtn\oa Adn]lnillrallvot cltodo1 no tri!JO 8~ do RIINIImonto l•r.l,
•~ollgr! o ltt:(tll•mento Teloll'ri.tico, 1 Jle~)amtnto Tellfonlto,.o Reru.lamonto dt R!,
di(ICOIOIUIICIÇODI I o Rai\llame~\0 Ad.iclonal de RldlocomllniCIÇOIIo

3,

a

J>~la \1Hl;oll•

).'VIU

A f)dt·~Bçlio <la ~laiÁ•Ia;

A PtrluJI•;Ío dr l.v~olo d~clon, cm nome do 1111 CovtrnD!
1, q~• nlo ltdta nrnhutn• c:on•~qu:nel.l:l. <.lu r~nf'\'11 formul~~od&a por um pa!1
q11•.!.
qu•r qllt 10j1, • r~nl'\'a pora nu GovHnO o dlrullo de tamor 1oda1 u mad.id&l q11t 112.
dwro JUI~ar nurnnrlla;
2, que r•·•~rva !•&r• ~\·~ G"nrna o rllrtl\o ~~!amar to<.!&• u madlrlu qu1 !JOdará
Q.r n~ccN~iirla•r"ro J•rNui'cr ~~~• lniHIUn, quando outro pt{a não obllr.'lr
dlllpn•lç~~~ <la pru•tntt C:onvrnl'io f~IÁia~•·TOrramnllno•, 191'31.

Jlll
aa

I,
ri·•~1'\'Q )'Arll U\1 G<IVt•rno O d\rp\\0 d1 tomar toda& U m!dldl• q111 puder 1\lllllr n!,
•·t·•M~odo•• J•U~ Pl"'h•ll'r ••·u~ lntero~nl, quAndo M!'mbro• nao oburva1'11m, III
qual
qu1·r nonttdn qut· n·jB, u di~pollçon cb. convvnç11o lnt'lnaclonal de
Telecomunic•
\'<:~- l.'•lrito,~·T~rn·rr,,.lutow, 10131, ou.,,~~ ruurvu do nutro• parau poul.lfl prtjudl'
~or ••·UM ~C1'\'Içn• Jt· U·]c~omtml~~ç1:n,
-

2, lleclua qu~ a u•~•alul'l.cla Clln,Yvnçia·•clml mvnclonod&, 1 a 11llticação evtnl!!,
til <II•MIII'''Io Oo••ornn da ~~nl~lla, noo 111111 nenhum volor no q111 u rtftrt ao Mtmbro
n>!·n~luMOO no AnuD I, orob 1'1 nome d• larul, 1 nio lmpllc:am, de manelrl ntnhllmA,
o reconhuclmento ~vue M~mbro pelo Oovvrno <.la l\loiÍala,
XIX

l'olo llop~bllca dr. I.Lb;rL..t

XI

A llele~;açio <.la 1\ep~bllca da ).ibériA t~••~l'\'lf'&l'a 1~11 Cio~orno o dlrtlto de tom•r ta
dn 111 m~dtlla• qut puder JUI~or noc•·nirlu pAri prolfllll' uu• lnte~onu, qu"ndÕ
~tumbro• nao ohel">'vrn, ~o qualqu!r mlp<•lr• q~• nja, u dhpodçou da
Conv•!l
çoo lntDrn•clontl d~ TollcomunltiiÇliU (~lala~a·Torramollnol, 1&731, ou dt nu1 An•
xo1 cu Prolocolo .... ou n u.ruon·u d~ putrol paln1 panam preju~cor 01 nrvlçoi
d• telucomllnlcaçou !la 1\opublltl liA Ll~11rll ou prow1car 11m aumento de 1111 paMe con
trlbulil'l
do1paur da Unliio,
-

na•

Palo 1\elna llnldo d.\ Or!Õ•Rrelanhl • Irlanda do No1"111
A •Me~çio do Reino l:nllio dQ. OrÍ•Brrtonlla e lrlan~ 00 NoMe rau~& para nu Ci2,
v~rno o dlrtlto d1 \amor tnd.11 u mo·~t<.la• q111 po~·~• nUmar niCIIIII'lll pan prol~
"er u111 lnllrtun, um cuo de alll'\lnl ~hmbrol n11o tornortm p.no nu dn~nl da
l:nlio, ou d111!1rem d~ qualqu•r outro modo d• tDnl'ormor•ll com aa dllpoelgÕn
111
C'onvençlio lntel'llllclonal de T•lrcomlllllctçÜn (!IIÍlllll•'l'orrrmallnoa, IG13), dt IIUI
Ancxoo ou l'rolO~olcl ~qut IIPQIIOI, 011 ainda •• 11 renrvu lormllladal por outro• pai
na prcJudlcartm 11llum l~n~luntmtnto d~ Ulll 1ervlça1 Qa telecomllnlcaçiin,
P"ll 'rllr<JIIilt

XII

~

A D<ll•11a;io de :.!alawi ruun·• para •~u Ú<J\'1·1110 n dtrdto d~ tomar tod.u u medl<ial
q~e p~Uor jul~ar ll~cnwirll• p1r1 prol~~~~~ .~u• inl•·rnru quando •llo'llno
Mtmbf'!ll
nio f>IQtm tuu paMu contri~u\11'11 nu duMj!flll dA c~iãa, cu nio ablll">'em dt q111l
q~ar mo,ntlrl q\lt nJ• u diii>OIIçiiu d& Convvnçio lnlerllllclcnal dt
Tclacom~tn!c~
çou IMalaQa•Torrumullnol, 1~731, ou dt u111 Anuo• 011 l'rDiucollu, ou u u
reur
vu d~ outro• par • ., ]'tllllm pr~t)Udlcar w~• un'lço• da ttllcomunltoçÕn.
-

Pol• llrp~blltl dr. lluknrt&t

X lU

A Dole~açio d& ll~p~bllr1 d& 1\~at<d& rvun•11 p~n n~ Gunrno o dlrdto;

A P<>h·~açli'o do Oovornu liA 1'111'qlll.l:l. nA Conler;ncla da l'ltnipotenci.Í.riD• ~ tln!Ão lnter
n~~ionnl du T11h~111!1iml~•çÜn (MÁIIo,~;a•Torramollnoo, tD13) ruerva paro nu Ciover'
no 11 dlrL"!to t!u totnu tad.u h mudldu que podarr. ntlm•r noc•uárlal P.,&ra prot•l•i='
~11111 lnturuua1, ta 11 rutl'\'111 tormijJadu por autrol Membro• <!,1 Unlaa
pvdlrem
rond'~alr 110 aumo~la clt 11111 q~o\1 conulbullvo nu dupnu da llnlao,

DIÁRIO DO COÍII'GIISSO NACIONAL(Stclo II)
XXI
P•la Rer~bl\ca!k>rtalltla Federativa

tia

hl!l<>allvtat

A O.Jagaçlo IIII nap~bllca SoclaJIIta FadanUva dii111101\Í.v1a d1clan, am poma
IIII Oov.rnot

"-

J, qua corOo no Vlat~ do SU1111I1tam d\111 r•IIIÕ.. 1 d\111 AdmllllatnçÕaa, o Oovtmo
I\IYO\Uclonárkl ProvltÔrlo lia fl;'P~bUca do VIl\~ do Sul a o ra(lma dt Stii!On, não ta
t>OIIt conal~anr qua 1 Convançao nam 01 outra• Atoa da Conlartn~:la a. Plenlpotena,!
arlot lia Malaga•TorremoUnoa(1013), aulnadoa p41101 rapuaantantu do r•lllm•
da
9&\llon aajam lttlnadot em nomt do Vlttni do 9\llj

a, q11a ot rapruanta.nlu da C~rÍia do Sul não têmp dlr•"oclt,ualnar a
Convanção
nam 01 outrat Atol da Çonterancta dt P\tnlpotanclarlot "- Mi.hiii•Torremollnot,1&13,
am nome c1t todA 1 Cora la,
XXII

A.Dtl~ll•çãP da Somália 111clara que o _puvemo lia lt.piÍb\Jca Dtmocnuca da Somllla
nao podo ae•ila.r nl'llhllm& d&t cnnllq'JllnCIII fll\l.ncall'll q111 ponallacorrar 111.1 rua r
vu ftilaa por outrct Ptr!IOI partldpantu da ContarinGl&llt Planlpotmc~rlot (M:'
laiii•TPrremPIInO•, 11113), ou alnlla 11 u raurvu formllltllat por 0\ltroa paf.u foi';
judlcarom o bem funolonam.nto dt 10111 urvtçoa llt\a)aoomulllcaçõu,
-

Pala Ntcarj,Ç'II!
A 0..\al!tçio da Nlcar&KIIt llecltr& q111 ttJII'Yt para uu Oovamo o cllrallo c1t acll!.&r
011 d• tl'cunr 11 connqllinclu clt qualq11tt ratt~l aventua\men}t formuladA, qua p~
veocar um allmtntll dA 1111 quo!.& ~Pntrlbutlva n.u dnpull da Unt.o,

Pah R•p~b\lca Stlct.lhta doo Rom:nllt
A O.lagação III RapÚbllca Soelal\tta da

~mênta declara,

Pela R•p~bllca Unida

em ncmt do 1111

I, qut Cllnllll•r.. abJOIIII&manttlnJUIIUICJIII 1 duprovlda dt!Odo vi.]or Jllrll1ica a P.tl
\tnaio doi npruantantu da C!'r•lt do S\11 dt falar dentro da U!T tm nome dA C11rÍ1Ã
111\tlra, pol• o raa:Jm• do Sul nao rtpru.nta ntm podt rtprutntar o pctYo coraano1
2, no muma tempo ll.clar~ qut 1 Admlnltlração dt Sal110n nio podt raprutn!.&r
mtn•Jra unUa\tral o \'\ltna do Sul;

dt

A P.lajlação di. RepÍibllea SocU.IIt!.a da Rominta contlllara qll• o Ílnico reprutnl&ntel•
~a1 dei Ctmbolt Í o Governo J\ul da Uniãa Nacional do Cambeja,
-

A Dtlajlaçio da ~pública SocJ.allata,da RPminta ru•~a para 1111 Oovamo 11 IIU'alto da
toma.r 11 madldu .q11a j11l11ar necttnrllt p&tl proteger uua lntarnau, 1 c\1 aceitar
011 neo u can••qlltncl.aa flnlllctlr'at que panam avantualmerna raalll!.ar dai r111~11
f•llu por o11trca pa[all,

XXIII
Ptlt ~ltlÍtlaJ
A O.l•ll•çio J!t. Maláata rau~a para Ull Oovtmo o ltirllto da tomar 11 medldat que
JlllJt:r nacauarl.a1 para prota1~r "u' 1111trenn q11ando Ctl'\01 Mtmbrct dtlxartm de
partlct~r daa dllpttu da \Jnt.o,

XXIV
A Plltllaçio da Tailândia ru•~"• pari 1011 Oovarno o dlrllto de tomar IOdAI 11 medi
dat q11a ttllm&r nactuÍrlat para prot•aer uu1 !nt•rna11, "al~n• paÍu• não oii
urvarem ~ q'!.tlquar, mantlra qut nja u 11\lpCIIiçÕu da Convenção lnlemaclonal oi'
por
Tt\acomunicaçoat (Malap•TorramollnPI, 1D13), ou u 11 rua~u tormu)adaa
qui.llllllt paÍt prajudlcaram o bom lllnC\oJIImtnto doi nrvlço! da tehrcomunlcaçãa da
Tallandlt ou pro~car 11m aumtnto Ot tua q11o11 da contrlbulçto d 1111 dup11111 da Uni

-

~

Ptla nopÍ.blle• Mtlf!!ChtJ
A OaltiiiÇlo da RlpiÍbi!CI !.\r.lJIIChl I'IIII'VI para IIII 0ovn'll(l O direito lleiOmar \Od&t
•• mallldat qua julpr utalt pera prot•ll•r 11111 lntauuu, no cup llt Mambn~a da U
nião nio oburvattm, 11• quti!JIIIt m,-n•lra qut flj&, 11 dltpotlçÕn da C11nvtnção
tarnacJ.onal dt TtlacomunJcaçou (Mtlap.•Torumollnol, 1&1:1), ou 11 11 rtu~u for
multd&l por o11troa paÚtt comprQmettrem o bem tuncJonamanto dt 11u1 11rvlçoa di
talacomunlcaçÕaa,

JE

Rna~a, tambÍm,para 1111 OoVIrno, o direito lia não 1cal!.ar n•Muma lnddincl.a flnan
oaiJ'& rttllllanlt dll tlll~ll !tl\11 por OllttCII IIOYtrnoa pirtil:lpantlol da prtllrRt Con'
farêncta,
-

>OIVI
P1\a

C11atamtla~

A Dtltp;ão cb OovtmP d& Ciua~•m•la 1 111 Contarincl.a 11• Phnlpotenc~rlot da União
lntem&~lontl da Tai!CPmllnii:IÇOII (Mi.ltii•Torramo)inol, UIU) rnt~& para 1111 02,
vtrno o d1rti\O c1t nao ICtltar nanh11ma mtdlda flnanc•lt• qllt pona C&UIIt llm aum•n
to 1m 1111 parti ~ontrlbutlva. nu liupuu da União: tltm clltto, rttt~•·•• tambim ii
diJ'alto ral•tlvo ao pa11am•nto, qualquer que
o mont&ntt. daa aomu dtvldaa pa)ol
p1Ína mambroa 11-. União,

••J•

)00111
doa

CamarÕatt

A D!l•ll•ção da RepÚblica Unida doa C!-marõ~1, na Contarincl.a dt Pl•nlpotencJÁrloa da
Unlao lnttmlclonal 11• Te\acomunlcaçotl (Mi.laa:a•Torrampllnol, 111131 dtcltra, am no
ma de 1111 Governo, q11a 1111 •• raurva o cllrt\l.o da teimar todaa 11 m•dldaa ~~~~ ã
•.Jv•l:'.;.:'d.l clt c;UJ 111\orouu, qu.ando 11 rut~ll amlttdat por fllttra•
dtltiiiÇÕ.I
r~1 nom" M 11111 tiOV"rnot, PU o nao rupelto ~ Convençao, venham prejudicar o bom
ft ;,~lon"rr 11110 di' 111u aarvlço di taJtcomunlcaç"a,
O ~v•rna u.a RepÚblica Unida doa CamtrÕII n€o acatt.a, al;m dltto,~n.Muma cou!
quancla dat reurvu faltai por outru dtltlltQOII na pra ..nlt Conlar.ncl&, tftldo por
conttquêncla um 1umanto da 1111. qug!.& contrillutlva 1111 dttptlat da UniÃo,

Pala R•oÚbUca dei 911inta1
A Dtlaa:a;ãa dA RepiÍbllct do Q~ênlt raurv• para 1111 Governo o dlrt\to di tomartodat
11 mtdlda•~que 11l\mtr nacauarlot para protaa:ar I.Utlntaruau, ql,!llldo
tiKURI
llt•mbro• nao o!Mtrvartm, dt qur.lll!l•r m,anetrt qut aaja., 11 dlapoatçou da Conv•!!
çao lntal'f\l~:lonal de Taltcomu.ntcaçott (Malaga•Torrtmollnol, 1&'7~), 011 11 u raatr
vai formllltda.t por outroa;•Í••• Jllldttlm Pr•judlctr o bem funclonamtnlo 11•
,.,_;
urvlçoa "- telacomunlc•çao, ou conllllllt 1 um a11m•nto em tUa q11o11 contrllnrtl\'1 nu
duptnt dA t:nião,

Pt\1 ftf'rnÍbllct di Urand.o1
A Ctlapção 1kl eoYarno da RapÍiblll:t ele Ui~da reul"t para tau 11ovarno o llltl\llo di
IOmtr IOdAI I! mtd1dat Qlll ttl\mtr niCIIItrU.t p&tl proltilt 11111 J:!tetf'llll,
11
~Membro nao obu~ar, da qualqY!r ma'!•lra qua "J&, 11 dU.potlçou da
Conv•t
Çto ln11rn&c!Dni.l da Ttlacamunlcaçoll (Mtlap•Torremol!nol, 1&13), ou 11 u rent

=~:o~~~~~~~;.~:n:;cu:;.~a~:r:::~d:r:;:: ::~:::;•:.. o1 =~~~1:c~~~~::~~n!~' da~~
aaa da Untao,

XXXV

Pai• Rtp\ibiLca Unida dt

'l'o~a.Õnla:

A Dtilll~to da Rtp~b\lct \ln! da dt 1tn..:nta ruorva paro 1111 Ciovarno o dln!Jo
de tomar todot •• mtdldao. ~lU nlll!llr nacuoi.rl•t p&n protelar 1e111 ~tuu
111, ~a •1111111 Mtmb.rot noo P~nrwram, <l• 'L,..l'ilotr /l'Uin&IU ~ 111 lljt, u di;
p<>tl~lltt da Convenç•o lnllrnac\antl dt Te\acamlln\uçõu l..Wip.Tornmollnot •
lnJl, ou t1 11 raurY&t torm11Jadu por a11trot p&Cnt p11d1um pr 1judLcar obc> '
lunc\ontmtn\11 da IIUt nrY\ço1 dt lllacom~t~~luçôu, ou cond111\r 111m 111m ..:
am 1111. quota contr\bllt\YII nu dupuu d1 Unt.;et,
XXXVI

~I
A Dola1~ç·o da IIi:! L& d•çliFa q"• o Cietvornalla\llnet n..a pollt ue\llr nenh 11 ma
cautqllencla ftnancaln IUocet(.,.l dt d"orrtr du uurvu f•llu por outro 1 0
~:;~f.' parllclpantu d1 Conftrincl& dt Pianlppttnclirto1 {Mi.Ja 1 a.Tarramo\lna~
Rturva, illllimtnt,•, p.or& u11 Cioverno, o dlra\111 dttomar 1111111 u
mad\da 1
ljllt ntlmar ntc•uarlu p&ra prola~tr 11111 lntareun, qijtndo
Mambro 1 dei
dt ljlltlqwar maneira q111 njt, dt confarmtr.u .lt dLtpllt\çÕ" da
Cov•nçi:all!ttrnaclan•l da 1oltcomWIInçÕtt JMâltii·Tornmlll\nae, J'1JJ,IIII qua~
do li Uoii'YII formU\&dao por 011\tlll p.o (III puderam pnjlldjcar Obom fiiiiC\On.
m•nto d1
urvl~o, da tahcomtl:lluçõu,
~aram

••w•

XXXVII

>OIVII
A o.1a11•çlo cb Ooverno dt Trlnld&d a TcbaiiO ra11rvt para nu c;ovarno Q cllreltP dt
não •c•l!.&r n•llhum• medida financeira q111 poua cauaar ~~~~ allmtnto da 1ua quo11 CP!!,
tr\bllllva, 1 dt tomar 11 maclldaa q111 podtrlllllllll' nacultrlaa para pro1111•r ltlll ln
ttrf'UII, u alJIInl Mtmbrot ~o ccntrlllu[rem para 11 dttpllll da União, ou nio oii
u~aram dt qu.tlqllet,manalta qut 1ij1, a1 diapollçÕu da Convtn;ão lnUrnaclcnal di
T•l•~:omun\CIÇOII IMi.la,a•Tarttmo\lnPI, 197,3), lia UUI Anno1 ou Proto~o\OI 1qul a
ntlot, ou ainda, 11 •• rn•rvu formuladat por Olltroa p1Ítu prtjudlcarrm 11 bem f11ii
clonamento dt uu1 ••~'-o• de tal•comunlceçÕu,
,
..
Pt\a R•rubllc• lt\tmlc• do.

..

lO."VIU

~laurlta.nt.-1

A P.lllltção elo Oov•rno dA Rtp~bllca ltl;mlct dA MauritÜII.a à Conf•rêncla dt Plenlp!!
ttnt~rloa da UniÃo Jntamaclontl Clt TtLtcQmunlctçÕu !Mâiaii&-Tornmallnoa, \1113\""
rtul"o/1 para 1111 Oovarno o dlrtlto da nao tttitar n•nh.uml mtdida flnanct1rt qut J>O!,
11 cau•ar IUil •wnanto •m 1111 quolt con\rlbllliVt a tlnllio, a di tomar toda• 11 mwdld&1
qua Jl!lp.rÍ nacu1Ír,!t• pari Prc!lagar 11111 1t~lqo1 d• tahclll!llllliCaçÕtlo no cuo dt
oa paÍ•a• Mtmbroa nao oburvanm 11 dlapoal;oat da CPnv•nçao lnttrna~lonal 11• T•
}tcpmunlcaçÕtJ (Málalt•Torrtmollnol, IP13),

XXIX

NP qut 11 refere ao artigo 8Z da Convenção lnttrnacloni.l da Tlltcomuntc•çÕn (Má!t
ga•Torremo]tnol, lllU), 11 Dlltgaçõn doi ptÍIII menclont.clol dacla.ram formalme~
ta qut mantem u rentvlllormuladl• •m noma 11• 11111 Admlnlt\raçoae, ao •ninar
na RaJ!IIlamtntoa manclol\llll~a no art\ID 82,

At D•l•laÇ,;It llot pa{tu lei~ d.c~trtm qij• na. attlnatllu, na Convtnçl:o ln
t•rnt!lontl de Talecomu.nlc.çou IM&Ia1• ·TorrtmPI\not, 1973) btm como 1 r a ii
ncaçto !vtnt\lllllitarltr dtallllo por 11111 ruptctjvoe Oov~rnot, n.;11 .; 0 vi.il
dat YII•I•Vh o Nambra \nocrlta no Anuo I da rtlar\111 Conunçà'o 111b 0 n 11 m';
da hrul, • não lmpl\c,, d• n1nhum modo, om ""' uconhaclmMto.
XXXVIII

Pal11o EotadDI l!nldDo da' Am<Írtc 11
Ot Et!.adot llntdo1 da AmÍrlca dactn•m tormalm•ntt 'I"• madl•nt 1 1 111 tnat 11 u
dtJta Convtnçào tm 1111 IIDmo, oe E•t•doa UnldDt d1 Amirlct nio auham
n•
nh11m1 abri1oç.;o com ru~elto ao R•lllltmtnto Ttlt!Õnlco ou aoR•Iul•mtnto A.Il
c\onli d1 Rtdlo~;~Dmu.nlcaçou • q11e ot nfau o u\1111 42 da Connnç.;0 Jnllrnul';;
na I dt TtlteomwtlcaçÔII !~&loJa .Torumollnot, 19fJ lo a o ar\1111 U do RI IIII~
m•nto ltral dutl Canvençao,
•

DIA. RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Stçio li)

Nofllnbto dt 1976

xxxrx

Xl.Vlll

~·r'hllt'!.._.... Afg•nfot.Õot

P1>r Clonat

O Oo~•rna dt Rop~bhca do Alaonloti:ll nur~•·n 11 <llullll do four quolquor d!

~hgoçào do Clana declaro

ela ro~õio ou rntrva otâ o morno nU> q111 11.,., utUiuda o Cor~wonç.ÕII(M.ÍI&I••TII!
romallnoo, 19711,

'

••
Polo R•p~l>llra rodorol do N!•értot

z,

Ao anlnar 1 prutnto Cor~vonç&o, a Ool•11•çào do Rtp~bllco rtdlrtl dt Ntaârto
dtchra quo 111.1 Qovorno rourn·•• o dl,.l\11 do tomlf ll>dao t1 modldoo qu 1':2
dtrâ jlllMII nocouârlll put prPioJor Ul.ll lntoruno, no cuo do •l111111 M•'!)
broa do Un!.Õo n.Õa tllmtrom p.orto nu doopuu da UniÕII, o~ dtluram, <11 ~~~·l
q~or 11111r1 manotra. do 11i.lodocor i.o dlorootçil11 dt ConHnç.õn illt•rnoclond
dt
Tol•~~m~ntuçõu (MâltJt•TIIrromo1tnot, 197l), do uwoiLnnoo 1111 doa Pro111<,2
Joo tqui adjun\Ot, O~ alndt, ljlltndo U ltllf\111 form~ltdU par 1111\rlll
ptfoto
pouam proJ~dtcu o bom fijnC!onamon\11 doo ouvtçllo dt IILocom~nlcaçõu
do
llop~blico f"odora1 dt Nli!Í.rla,

quo a 1111 uoln&lllrl u Cnnnn~àP lntnnul.!!
nol do Tolocom11nluçiiu (MÁitaa.T .. rnmnllnno, IHJI, • • oubuqunlt '!
unctçào duu documonto por uu, Clnv.mo, n.Õo lmpllo&m, do !''"h.wm rnodo'
0 roconhfclmonln do Oonrno Ropubliu Sul Aflluna, nom Pbrl~açto &!~uma
a rupo!IP duu OoVI!'IIII,

A p1 J111 ç.ÕII do C:ona IUUY11 1 iMIIIIm.r~lo, J>6ra 1111 Oonrno <> dinllu <lo 1,!!
mu t 1111u u modldu 'IIII j11l1•r ntuu.Írlu p.ora proi•Kor '!uolntuuou,
cuo 11 J.oom fwlclon&montll do 11111 oor'llç•u do toluomnnlcoçou tojom p~
Judludoo poJo foto do lnobur.,o"nPII du dlopoolçiiu da ufnld& Connnçu
por 11111r111 Mombroo 1>11 oito ruo r~• formulo<l&o por olu,
XL.IX

•••
Pur Mtorfdot

Ao Dolo~tçPn dot poruo acl~ doclortm, om n11m1 do 11111 rup.cllv~o Covo!
1101 qut 11> uolntr t Convonçao lntornu\ontl dt Ttltcomlllllcoçpu (M&Iaga.Tor.
rtn:oUnot, 19711, dt\nm ob.rto a quootâ'o da .collação do 1\tJUltmtnto dtltodl,!!
colf.un\uç.iu (01ntlou, U591,

A P•l•ll•tio dt Mauricio rourvt ptrt 1111 Ci<>"trllllll <llultll dotomortl>dto 11
modtdu qu jult~u.Í n.cou.irtu p.ora proltJU 11111 lntnuou, om Cllll dt •l
run• o.ftmbnl nio tomuom p.ortt nu doopuu do Unt&11 011 ni11 Pbtdtcorom, dt
~111lqnr monflra q111 uja, i.o dltpootçõu da Con.,onç&o 11\torn.cJolltl do Ttlte,2
mur~!nçau (MÁI•••·TDrromoltnoo, l97l), do u~oAno11o1,ou dot Protoc11lu, !
qui tdju.ntu, a1.1 alnd& 11 11 flllfVII f1>rm11ldu par 1111lrn paluo p~dtum Pf!
judlcar o bom funclonom•nlo <lt nu 11rvlçoo do Tolocomuntcaçau,

Ptla Jl.or:•bllca Populu do RuhÁrto 1 por C•tbo, polu llopÚbltca Pnpulu da ~
rrta 1 1 ll•nubllca Popnltr d& MPngolto. 1 Ropnbllu Pnpnlu do l'.. tonta, ·~
hUu Domoerattu Al•ma • 1 R•r<~bllu /!oe!alhll Tclloc~ol"""";

XL.II
Ptlo lllnamo.rca, Fln1Ãndlt 1 folindla t SuiÍclal
AI DoltJ&(ÕII dDt ptluo acima drcluam, tm nomo do 11111 rtoptcllvot Oovt!
not, q~o ,&o acoitam nonll11ma Cllnllquin~lt d10 uarruo quo provoquem um ou
mtniD dt 1111 quoll conlrlbllll\11 1111 doopuu da Untio,

Ao Otlta•çiiu do1 ,..r, .. octm& ruor~m pua 11111 rtopt~tlwu .c~vornoo o '!!
rtltll dt tomar todu 11 mtd\du quo plldtnm Jlllgor IIICIIJ&rtoo" otlvt~uardt
dt 1tuolnl•rt•u• u&o
fnrm11ladu por 111111111 r-r... P'"''r~m cnn<l.!!
1 tr llltllm•nlo do 11.111 quot&t do Clll11rllollt~io 1111 <l•optoll da llnt,j'o, "~ u
~
lllnt Mombroo dt llntà11 nÃo l11marom p&rlo "" dnptlll dt lln!Ã11,

"'""'I

XLIII

"'

Polo Rtp~b\lca Domocr:l!u Popular dn !imon:
Por Cub11

A Pololoçio da lhp\ibllca Domocr,;\101 Porulor d~ limtn runv~ ptrt uuCi<>vt!
III> p dlr•!ID dt IOmtr Indu l i modl<lu 'IIII p<>dtr& )UiJif ll~Citllr!at p& 11 prOl!
ltr 11~1 \nt•ro••u, rm 01111 dtum pafo <lolxtr, <lo 'llllllquor mantlra 111.1• ttja,
di cumprir •• dlapotlçÕII da Cllnnn~iDlnllrn&clontl dt T•l•comuiiiO&Çiill (MÁ
lalt•Torrtmolln,ol, 191l), 11~ ainda, 11 u r11orvu fllrmulodu por DUII'DI _JIIJ
111 prtjlldlcortm o bom IIIIICIIIn&mtnlo doo 11111 oorvlço1 dt TolocDmiiii!Caçllto,
011 forrm uoutfvol• dt dar 111111 I 1.1m aumtnla do 1111 quota Clllllribllll...,
dup1111 do tlnlâ11,

A p 1J111 çà 11 do C11bt i CPnfuincl& dt Pltnlpottnc!Árloo (MâlaQt.T.,rumoUnlll 1
19731 d.cluo, tm nomo do 111.1 Co.,trnll R,evoludonÁrlll 1 quo nio
rooon.htco
111nh'lm valor jurrdtcp pom m11rol 111 toolnttl.lra d111 Aloo Fina h"'- ~•1•1•~•11 I•!!
tocllt do ro1lmo do Lon Nol. SÓ 111 rtpr .. ontontn dn Conrn11 Rui do
U11!dodo
Nodl>lltl dt Combojo (C,I\,U,N,C,1utÃolltbllllodllo para ll•ln&r tm nom• do
Camb11jt, o o All>t llnal1 da prntntt Confor;nc\a,

1.11
XJ..IV
Pola Rop<Íbllu dt fndl&l
1,

Ao aodntr 01 A101 rtnth da C11nfuinc\o d1 Pl•nlpottnc!Írlllt da União ln
tunoclonal dt Tolocomllnlu;iiu (MÃI•••·Tarromollnu, 19131, 1 Rtp!Íbilci'
~"
cial.!d!a nÀIIte&lll nonllumll conuquincla tlnanetlrt, d&t ruu~t quo
dom ltr tido foltu pi>r um Mombr11 i. rupoll11 dlt t1nanç11 do União.
•

1,

Alâm dltto, I OtitiiÇão d& RtpÚbl\ca do fnd\t flllf\'1• pan 1111 011VIIIID,a
dlr•llo do111mor tvtnN.IImonto mtdld&o opr11prltd11 ptra IIUJIIror o bom
fllllclonomonto da União • do., .., 11r1•nlomot pumanontn, btm comP oapll
caçã11 do Ro1ulamonlo Cor&lt <11>1 RtJIII&mtntoo Admlnhtntlvot 1011100 Í
Cmvução, qutnda 11m po.{o q11tlq11tr fu rournt 1/au .nãotgt\to 11 dlt~o
tl~i>u "- ConvonçàP o <1111 Rtlll!amontot oclm11 clttdlll,
-

•••
Pftr 5orra l.ooo1
A Pth1oçio d• Strra t.o111 doclora quo rttorvt pau 111.1 Qa.,trno 11 <1\nlto
do
nio acoitar nonhumo modlda flnoncaln 111ocodul do dar 1~1ar 111m &llmtnto do
tlll quota contrlhuUvo ~~~~ dupuu dt União. Ruor,., alím d\1111, par&
1111
Covo na. o dlnlta do 111m1r 111<111 ao mKidto qllt julltrÁ lltcou.Írloo i
tal"'
lll&rdt d• lll.lllnllnuu, 1111 cao11 do Pt Mombrot da Un!ia não llbnr,.rom, 4';
ql.l&lqun m~ntlra ~llo uja, a1 dhpllt\çiiu dt Connnçào lnttrntCIIIn&l do Ttltco
m~n\c;oçõ11 fM.Í\&1&-Torromollnot, 19731, Pll q111n<1ou '"""''
formul&dai
por o111roo p.of111 Mombro• pl.l<ltrom puj11dtcar o b11m l~~nctonomtnlll dot
11111
•orriço1 dt Ttl.cam~~n!caçãu,
XLVI
Ptll Roplibltct Popular d1> Conro1
A D•l•l•ç.;o dt RtpÚhllca Pop~~ltr do Con111 rour"' p.n 111.1 Oonrna" dlulto
do não lU!!& r nonbi.m~~ mtdlda ftntnU\1'1 llltettf~d dt dtr l\lllf 1 11m onnN&I
oumonta dt 1111 Qllata conlrlbut\vo nu dupo;tt da Unlã11, bom com1111 <l\ro\111 dt
1nmU' ta.r ..... molldu 41 J'fllriÍ jul111 ntuuârlll p•ro pr~t•1•r IIQt Lnlltolltl,
no cata dt tlauno lolombr111 ni:otomartm part• 111o dupuu do Untio, Pll dtlu
rom dtobod&Ptr i1 dl1p1111çDu dt CPnnnç.Oo1nttrnulonol da 'l'olt~11m11n\caçiioi
CMíloJI·T~rrlmollnot, 19731.
Xt.VII
Polo Jhp~bl\ea do llohWIIlll
A Coi&lt'f.oiO dt R1,.Gbl!ca dt DIIIIWIDa <ltcl&ra quo fiiii'W J'"U IIII C:onl!lll a
dlulto dt 1~11'\11 Indu 11 modldu q11o pPdoro' jllllll' llOCIIUf\11 Jllfl ulwsuu
dar 11111 lnltrtuu, na cooo do 11m 1111 nrto• Mtmbroo ni11tomonm parto na'i
dup•n• dt União, 1111 no cu11 d1oilun~ nàp ohur~um, do q11olquu mtntlr&
qllt ••J•,•I <lhplloi~Õto da Convonç;ll lnltrn&elan&l do Tolteam1111lnçiiu ( ~1!
,a.Torrtmol\nao, 191!1, 1111 dot Rllllitmontoo, Ano11111 o Prolocoloo ·~III 1dj11n
tot, o1.1alnd& om cuo du rtlll\'&1 lorm11lodu par 1111tr111 P'C•u pnjw<llconn:i
o bom funclmomonta d• u~o ur'll~o1 do llhcom~~nluçãu,

Ptlo ll.tpÚbltu da Cooto do Marflmt
A tloltltÇàll da Rop~bl!co da C11ol& da Mtrtlm doc\o ro q111 runn ptfl 111.1 Oo
nrno11 dlrollo do acollu 111.1 do nc1.1nr at conuq~;nclu du rutrnt form~li
ct.o nt pruontl Convenção (Mâlai•·Tornmollnot, I97SI pPr 1111\1'111 Oonrno1 ';
111.11 fi>tum pr11vacor 11m t11m1n1o do 11111 q1.111t1 coMrlbl.ltl~ nu dupttat do Uni
ào, 1111 q~• p11doum projudlcar 11~1 ur'llçPt do ltltcomun\uçiin,
-

1.111

A DtltJ&ÇoÕII do A1.11trÍ!It rotorVII po.n 1111 Oonma 11 d!nllll do tomor 111d11 at
modldal q~• po<I11Á ullmar ntnotÁr!at paro prc1r1or uu,lnltrtuu, ca111 ti
111111 M1mbr111 nãotom1m ptnt nu dnpuu ct. Untão, com ru111ilo it d!Yid•i
••htonlu 1 , ,.. , )1.1r11t, 1>1.1 1 f\ltllrot c11mpr11mlnot, Pll ftltoum do
qut!q~or
IIUIII (DriNI, 11bodour 11 dltpootçiin do C11nnnção 1nltrnac1Mtl d1 1'1locom1111l
caçãn !Mílala-Tornmollnoo, 19731, 1111 doo An1X111 1 Proloccll>t •
Ro11liamo~
too tqlll odjlllltot, 1111 tlnda, qllando •• r11•rno rormllltdlo par outro o
paf11o
projudluum o bom fwlclllntmtnlo do ~~~• urvtço1 dt ttltcPmllnln;iiu,

wv
A DoitiiÇoÕII da Nov1 Zo!o"ndlo ruuva paro ltll C:ourno o <llro\lo dr illmtrtodu
modtdu q1.11 p11dor,;: utlmar nounirtu p&rl proltltr uwtlnttrtuu,
1111
dt •111111• Mtmbr11o nãlltDmartm parto ntt dtopuu da Unto"o, o~ dthcLrom,
d1 qutlquor 1111111 l11rma, obodour u' ditpoii(Õto da C::11nvençào illlnntciODtl d1
ToltOPmlllllcaçDu (""l•la•TIIrromllllnlll 1 19lll, do tollo An111011111 doo Pr111oco
ln tl'tdj~~nlot, olla\ndt 11a1 rntr~• formllltdu por o11tr11o Jllruo projudic';
nm 11 bom fwlclolllmonlll doo urvtçot dt tolocom~~nluçiiu da Nova Ztlo"n<llo. 11

<III>

••
PoJa ll•rúbltct do Ntu'1
A Doloaaçio da lhpÍ!bllct <lo N!ytr i C::onhr;ncla <11 Plonlpotonci.Írlot da UniÃo
illl•rnulontl do Tolullmlllllca~iiu doclart niotct!ttr nonh11m a 11 monla dt 1111
quota conlriblltiVI 111 orç•m•nlll dt União tm ruãa <11 n•1111incla <11
q,..lquor
Mtmbr11 1111 ro1•m•ntoo d• 11111 cllntrlbiiiÇÕII o""'"' d11p11u conuu,
Ruorva, •l•m dluo, o <111'11111 p.ora 1111 Oovorno dt tom. r todu 11 mod\<111
U
III o para pr111o1•r 11111 lntorootu om mttior!& dtttltcllml>!llca~Õu, ptlo fllt> dC
nio.uopolta da Connnçio dt M,;IIII•Torromallnoo, 197J por 11m Mombro qu1l

-•w•

-

DIARIO DOCONCRES..IiK» NACIONAL(s.çlo II)

Ptla lt•t11Óhllco Popular dn Can101
A

O~lqaç.ia do

"'

Ro,;"bllca P11)Nitr do Con1a dtcloro, tm nomo do

p•onllado dt homut Clljo Uniu !oro/o Í om oomul' .,., todoo
lo, r11fno 1 duo\oç.Õo,

tt~

Oovuna,

QIIO!

I,

o V/tlfl; da 5\U nmlu ~ontiLIU(do d1 dlloo aonu t dtptndrndo dt d111t odmi
nlu,.çõn lo Oovtrnn Rtvoluc\onÍrlo ProvhÔrlo do R•p~bl/ca da V\tln; rt";;
5111, • u owlor\dadu do Soi1nnl, n;o 11 11odr tetllor ljllt oa dt\ogodoa dot

:;~:~~d:: •;,:~/ ~::~:i~ ;:!~':,•n:;:v::ç~~.:~~~~d':~:I ~~~:~~!7•i•
Z,

da

Cun I_!

t porlt mtrldlonal da CorÍlo ni."o rtprtuntondo o CorÍio lnttlfl, ni."o to pn
do tCI\Uir quo 01 dti•IOdoo do Caril• do Slllaulntm. c~nvtn~io I dlma!";
Atot F/ntlo do Cl>nftrÔncio dt Phn\poltnct&rtot tm n~m• do CotÍ\o,
I.. VIl

A Oohloçi."o do ODYuno do RtpoÓbl/ca do Srl l..onko (Cr\li."ol no Canforinc\a
dt
PltnipoltnchÍr\ot do Uni;o IAtornoclonol do Tol•comllhln~Õn ('-ÚI•Ia .Tarrtm_!>
IL11Do 1 l97l) rnorvo poro ttu OoVtmo1

I,
:,

J,

~::,~:~~: ~::~::~:r,::!~:~v~~!i:~!~n;,:::i~: ~~~:i!:t" cond111\r •

wm a.!!

"diulto do tomar q~~&lq~~tr mtdldo qwt podtrÓ. Jll\1or nutuÁrla pua prol.!
III 11111 lllltr11111, Cito Mtmbroo. doi .. um do qual-qu•r rnantlra qut ujo,
d1 aburvor ot dltpotlç-Õtt do Convrnç;o lntornoclona.l dt Tt\teOmllll\Ca~Pn
[M'I•I•·T•rrtmollnot, 19lJl, ou""' .Anuo, ou 1\IIUIIm•ntoooquiantut,
ou tinO 11 u r11UYU formulada, por outro• " ' ' " p11duom prtjlldlur e
bom" fllllclonamtnto dot uwt urv!ç01 do tol•comlllltca~Õut
• dt tomar t t for ntcntátlo, ljllllqutr ""'" modldt con/oun1i
ç;o t it lrlt da R1p1Íbl\u dt Sr\ Lanlto \Crll;ol,

"/.,J. \trror,n1'!,

Com oftl\o, a Acordo tlt rorlt, qw• v/tt nuncL.\m1n\t o lno14111ror 11m c1n•r·
foao no Vlolni, ulondo, oulm, 1111'1 cllm.o fovor.ívol i.t ntJOCI.o~bt dull,..d••
oo r~pldn r•Jiob•l"lmtn\D dt llmt pu d11ndo11u no Vlttni' do k.\, n~o
cont!.
11011, do modo olJum, o prohndldo 0,1\, P, como lol, O A~01do dt Pulo ..&o ln!
llhl\w, nun Iom podo r poro lnJI/Iw/r, o O.R,P. como 11m aovtrno '1•1•1',... VI•.!.
ni', Tomp1111co modlrlcw, como í dt u11 podar modltlnr, o cuÍ.\tr 1•1-' • con!
IIIIIC\and da Oovtrna do Rtf'Úbllco da Vlolni,
q11t
O dt11lo dt Oonrno Rtvolllclan:.rla ProvloÓrlo Ío oponu 111111 d1namlnoçia
1t d.Í o pr•l1nd!do rront• do 1..\btrtoçio da Vlttni' do S..\, crL.do polo
por\l~o
Lou.O<Ônl, da Vlttn.i do Norlo, duron11 nu U ConiiiUO rulioodo tm
llono\1
om ultmbra do 1~60,
Com a nomt do FLN, 011 dt ORP, 1110 or11111nç.io Ío tomonlo o ltulrlllnonlo d~
HonÓI, wno Hloçia totdmonlt orUI\clol, ouotontodo ptlol forçu
up1d\cloo!
riu do Vltlni." do Nor\1,
Otp\ouma- 1 o\lludt du doi•I•ÇÕn dot p&{nt lnttruudoo 'IIII, !lio obot.onto
doduoum qu• candonom • politico do 111111io, jomoh ttntuam uuu • 111!
nor canlr/bulçio, multo ptlo conu.Ír\o, puo pô" r fim
dolarouo lul& /rotl•
c\do qwt duro domoil tm nouo próprio tolo,

o'''"

A Otltloçio da Jlrp~b\ico do Vlotni dtclut ur o1Í11In upr~lln141nlt lof{l\m6
do Vlolni do Sul, o qu1 /o\ roconhteldo corno tol pol• ConltrtiiCL. dudt 'I"•
t
RepÚblico do Vlotni ldtrill à U,l, T,
To~11 01 dtduaçõu oprtnnlodu por ocotlão do putonl• Convonçif, Oll
udu o uto Convonçi."o, qut tão lncampot(uio com a potiçãa do Rtpubllco
Vt11ni ain llo1•lt o, par COIIIIfW\R\1, nlllot o um of1Uo,

on•
dii"

Rua;\"1, t•mbÍin, poro ow Oovor11a o ditt\la dt nio tcdlor ntnh11m~
rMdid•
flnanctlro padtndo ocat/onu 11m aum•nta dt til& portt conlriiHII\va nu d•tpouo
do União, o dt tomar quolqur mtdld• 'I"' Jlll1or n•uuírlt paro ulnl,.&rdor
11111 lnltrtltll,

Centlll'!!
Pah lltpÚbl\co CenttD.Afrlunol

L VIU

P•lo R•E><Íbl\n do Khmtrl
A P•l•l•çio do Kllmtr rtnrw o dtnlto poro 1111 Oovorno a r~tpt\ID da rot\1\c~
~::.:";.~•:;r~i:•dl; ~;.~~;!~r;ncla, ,tm r•••o doa ,..,,.,,. conctrn•ntll, form_!!

1

Otcltrt, a\Íom dhoo,n;o OCt\Ur nenhuma modido ton<lo por tftlla allmtnttr 1110
pt.l'lt contrlbui\Yio,

A Otltl•çi."a Contro•Afrlctn•n• CDnftr;n~ta dt Pltnlpolt11Ci.Írioo {MÍ.Iolo• To_r
rtllnat, I'JH) dtcloro qut 1111 Oavuno unrva ..o a diu/lO dt tornar lodu u
dhpaaiçõu ntcoao:rlu tinia om v\tll ul""l"'rdor JoUI 1nltrooou, n •IIII!'"
p0 f111 Mombr<lf do Un\.io nio aburvtnm u dltpotiÇÕtt do Dt111111t Canvonçu
lntunulontl dt Ttltcomunlcoçiiu. t formlllom do monolra onorm&lot nurv10 ttndtnda • oumtntor at quot.o1 dt contrlblllçau dt uu pa!t nu dupnu do
0111i."o,

......

P 1 1• Jlt!I'Íblico do OQ\nÍ !!!911•1nr\oll

IJX
Polo R•!>Úbl/co Pn!M.I)or do Chin&l

A p 1\tloçào do RtpiÍbllco do Culn.Ô J:qu•tort.ol """'' ptr• 1111 ODnrno o dlrt,!
lo;

A Dtl•a•ç•a da Ropiibllca Popular dt C:hLno dottj• dtclnor a qut '"'"''

1, do nh ocolt.or ntnh11mt mtdldt flnlonetlro quo pana uour um tllmonta
'"' cantrtblltçhl

1,

1 oÍich dD traidor Lan Nal;, aptnu um punhado dt umboJtnat lrtt.11ctdo1
do •.chio dD povo t Íollt1ll dt um lado o Dllho, N;o 1tm dlrollo •1111111 dt
aulntr • Canvonç;o lntlrntclanol dt Ttltcomll!lluçãu dt Mil•l• • Torr~
rnoll11ot, 197J, trn namt do povo comboj•na,

O Acordo dt Puh 1obn o Vlotni." nconhoctll do foto a ..lu;ncto dt d,.u od
mlllhtuçÕet no Vltlni dD S11l1 O Oovorno Rtvolllc\on:ria ProvhÓr\o do R•P.;!
bllco do Vlttn; do 811\, ta Admlnlttrtçilo dt Stllon, Na. tlllllçio tNOl, • rtpr-;
un~o~çio llllllot1ral ptlo Admin!Jtrtçit"o dt S•l1on na Confuincla da U,I,T, nía
i normal, Nu condiçPu ondt o Carilo do Nortt ta CariL• do Slll cho11m
•
11m acordo dt prlnc(p\ot oobu 1 rtiiii!Ocoçio do po(t n• lndoptndinda '·'pu,
nio .i rno.ivtl quo u •utor\dodu da CofOÍI• do Sul ut1jom rtprtnnttdat
no
U,I,T, como to\1, Vltta o que proetdo, nrm oo r1prountantu da Adminltlt!
ç&o dt Sai1on nom 1t outaridtdtt da Corilo do S1111:m o dlro\lo dt utlnu o
ConvtiiÇ;PIAtornoclantl d• Ttlteomllllicoçãn IMÃ\aao.Torrtmollnot,I97Siccn'CI
lalt,

Z,

1 Dtltfoç;o dt China lu ""!va' oabu u dhpotLçÕu da Convtnç&o I_!!
ltrnociono\ dt TtlteomlllllctÇUII !f•C.iloi••TotnmolllltDI, 1~731 no qut d\1
ruptlta i. auintçi."a t llt\1\uçi."o do radiD frtq11indtt bom como a aulto~
ç;o • rtlhtro dao patiçÕu dt niÍOlitn,I•O•t141clonhlot,

dt

t. dt tomor IDdu u modldu ""' Jlllltr nretoo.ÍriuW.ara prat•lo'Mm l11ncoe

ntm1n1~ dt ••w• urv\ça• dt ttiiCDmlln\uçõu.naiCa.a om 'I~• polou
M•rn
bro~ nio •,burvom u dlopotlçliu do CDIInnçio lnttrnoc\ontl dt T•h"mwnJ
UÇIIot{Malol•• Torrtmo\lnoo, 1~73),

!.XIV
Palo JlopÍ!bl\ca d• !IUPIIndll
A Dtl•l•çio do Rop!Íbllct dt ll11rwndl ruorvo p&U toll Conrno o d/nlto d1 1etl
ltr 011 ni."o 01 rnodldu 1111 uri."o \Amld-u ttndo om vlno o i11m•n111 do 1110 quot;
CDIIIrlbuUv• nti' dlfpuu do t111J.io,

!.XV
P•lo lltp~bltca do Chodo1
A Oahl•f•O da Rtpllblico do Chodo 111 Conltrincla dt P1on\po\1nci.Ír\ot do Unlia
lnttrlltctontl di T•locom~~nlctçiin dt MÍ.I•I•·Torumollnot, I tU, , .. .,.,. ~
ro 1111 Oaurno·D dlrolto1
-

J, dt nio octh•r nenhum• mtdldo Unonulra q111 1111• um o11m•nta dt ·~• q~Dit
cantr\butlnl
Z, dt \Gmlf lod" u mtdldu 'IIII j11l1•r ntetnÍ.r\11 ptro prDIIftr 11111 lnlort•
ttt, no cua tm qut •IIUIII Membro• da tl11\iio nio oburv1m dt qwti'\Ytr .,;
no lu qu tojo, u dhpa1/çãu da pr1111111 Cannnçia,
-

Palo Unl;o do !1/rm;nl•!
Ao ottlntr a Canvonç;o dt MÁI•a• .Torumo\lno• (1973).1 Dtltloç.io do tln!Õo
da lllrminla. reur..- poro 1111 1ovtrno o diro\to dt tomo r q~~&lq"'r mtdida. qut
jllllu: n•etuó.rlu ptrl proltftr 11111 lnltrttttl, ~110 11 uur.,.t formlli_!
du por outro• pa(ttt pudo um condu\ r o 11m 111mt11to d• IUI q11ola oontrlbu!!_
...., nu 4•tptttt dt tlnl;a,

I.I<VI

Pelo lttpiÍbllct da Vlotn.O:

Ptlo Rop~bllu d11 '"'""
A Ool•l•çio da RtP~blico do lroqut d.cloro 'III• 1011 Oov~rno rttorvton o d\rtL
ID do IDIIN' qu.JqYtr lllldido ljUI 111\mt IIUtotÍril ptr• UiYOIIIIfdU Ulll ln\";
rttttt, no cuo •m qut wn Membro nio aburvt, do q~~a\q11tr montlra qw1 11ja'";
"diapatlçiiu 4• Convor~çi'a,lntuntclon•l dt Ttltcam~~n\uçliu{NÍ.Iola• Tarr!
moiLnot, "n), ou n 11 rnorvu forrnlllad•t por tal Mtmbro pfOjudlcortm o
bom f~~nclonomtnta dat urvlçot d• lthcom11n/caçha do 1roq111 011 conduum o
11m 111m1n1o nt quot.o COII\rlblollvo d11 lftqu• 1\U dllptlot do Unlio,

A Dtloaoçõo do Rtpiibl\ct do V!11ni: rtlttro 11 dtCiuoçêiu j.\ le\tu \&llto no 4•
on1i:o pluirL• q~~&nto p•ront• o Comiui."o dt Vtrlf\caç;o dot Poduu,

P•lo lltp~bltco Tnrnlua;

LXI

Dotdl 19~1, doto om quto Rtp~bl\cl da Vittn& foiodmitldt dtnlroH \J,I,T,,
nona Oovorna n141bdtcou todu u prDvu dt 1111 roprtttlll&l\vid•d•,
Larntn141mat qut Ctr141t dtha•çÕu tchtrom bom llltdlfr, com tLnt dt
a•nH, polimlcu do ordom po\lunlou do q111dro dt U,l,T,

prDP!

t folociooa c\ltr o Acordo d• Porlt para Ulllllltn141r 1 lo\lor do prtllnd/do O!
vuna Rtvo)llclon&ria ProvitÓrlo do V\tlni." dD Slll, 1onrno urnpotiD

dt

11m

I.ICVU
A Dtltltçi."o d1 1\.tp~bliu To1oltU ,. • .,.... pau 1111 Oovorno o diro\to dr tamu
11 mtdldu 'IIII jul11r oport111111, u urn po(• nia rupolttr u dltpa•Lçliu do pr~
unlt C:onvonçh, 011 u at rtllrvu omllldn 1'11' '''""' N•mbrot dulnlt • Con
dt MÁitlo.Torr1mollnot, tns, 011 nt oulnotllrt ou no •dnto Irou•;
rtm o\1111~tlot conuárin pua uyt urvlçoo d1 11\teomun!coçiiu, 011 um nm•;;
to otl\mtdo lm~ri&Mt <11mto\t dt 1110 quo11 do contrlblllçi."o nu dupuu c\.1 u..'i:

,.,;,.,1.1

LXVIll
Palo ll•p~bl\co dt Onm;t
A D•l•l•~io do 1\.tpÚblico dt Ooom• ,.,.,.,a poro 1111 Oourno o dir•to:
\, dt nio actltor unilumo mtdldo flnon;e\ro qu1 potn tronr 11m
•~• q11o11 'ontrlbullvt i t/nLi111

•~monto

dt

2, dt tomtr IDdu u m•dldu qut J~har noctuÍrltt pau prDI•r•r nuo
ur'(_!
çao dt lthcomunlcoçliu, 1111 cuo tm q~• o, paltn Mtmbrot nio 11boorum
•• dlapotlçiiu da Conv•nçia lnlorntclona.l dt Tolteomullln'ih•
[I.CÍ.Ia1•·
Torumollnot, I~U),

~!RIO DO CONCRtssO N'ACtONAL(Stçio 11)
~~~ rnlio llllariiAClonN llt Tt]GcOmiii'IICaçiiu (Mâlaga•T(t ...mollnu{.fJP/~1 rlllr'\11
pau .-u Govtroo o t.lll'tllo dt recuur t~l.la]qllt!: m1dl~ iulll~tll'a Jendenlt a lllmt!!.
tu Wll quota coplr!bullva 1111111 dufl~ta~ ~ Unlilu 1, ;J1m dltto, dt tomar q~o~~ltqll.r
m.edld.. ntttUirill pll'l •Jlroleçta III lfl:!l lnltrt1UI 1 na auo, ou dotMtmb!;Cit
nao ob .. rYartm u dltpoll",aU lia Connnçao lnttrn~ocklnal M
Ttltcornunlcaçou
IM.II&'I-Torremcllnot, I~UI, au dot AnnDIII\IIIat Rtfll]amtnloalnclu(doa,

l.XlX

Ptla R•)l:obl!ct l'<orulu do C'"nftOI

A D!'l•~•çio di RepÚblica J>opu]ar do Çon8o ~ Conftrinel.a dt I'ltnlpoltn~IÍrilu Q

~~~:~!aJ~~~~v~:!•~:~~~:~~o~a1 {:~~!~:T:::~:l~::~~~~'~•nhv:cl•r::

lor J,ur{dlco n•m moral na llllnalura doa Atol Flnalt da O.leração do re;lm• ri~
clooarlo III Lon No\, S..:.mtnlt ot nprnen\an\11 do Oovtmo Rtal da Unldldt Nackl
ntl dt Kam[lllchn ottão habU!Ialkl1 a aulnar, •m rwmt do CarnbaJI, 11 A\.at tlnlli
di prounlt Cnnttrênc!4,

Por f>opu• Ntwa Ouln~t

A O.l•tação da RepÚblica d1 Mali na Conru;ncla dt Pltnlpall!loJÁrloe di U,I,T ••cl!,
clara n•o ac11ttr nftnhUm aurntnto dt 1111 q11ota contrlb11Uva no orglll'ltnlo da Unlloo,
em rujo a. n•llil&';ncllo de ql.lllquar M1mbN1 q11a 11j1 aoa p.p.m1n1Da dt t\1.111 co~
lrlblllçota 1 011troa Clltlo• connaa,
Ruurva, al;m dlno, o direito"! ..11 Oovtmo tomar q.ual1q11er meilllkt.Úttl.t pt.l'l
pNitall.r uu lntartuet em rnaterla III lt\tcomunlcaçoel JIII\O falo dt nao•rupooiiD
da Cllnvenção _dt MÍ\Iifi•Torremollnna, 1013, por um M11mbro qualqlltr di União,

LXX

Pap111 Nova 011ln; rlllrYI•II o dlrllto de tomar todat " madldaa qut nUmtr n•
ctn.Írlao R 111Va&'llllr11 dt ttUI lnltl'nttl, no cuo em q1111 al~l M•rnbrot nao
IIII !;'llrte nu di!_IPIIII dt UntãE', ou dtUt..rtm dt qualqu11r Ol.ltro !!!Odo, ~~~
11 colll'nrmar •• dhpoalçcon da Convençac lnlemacklnal 4t Tel•comunlcaçon (Ma
Jt,a•TOtrtllllOliliOio 1073), OU dt IIUI A111101 011 doi J'ro\OCoiOI 1qUI MIXOI, OU ;
lnU. 11 11 rt!UI'Va• formllladaa por outroa pa!n1 pnJudlcartm o bom funclo!llmeii'
to do u111 atorvlço• du l•lecomlllllcaçÕu,
tomart~m

LXXI

J>elR R11pÚb\tca dto 1':1 Salvaok>rt
A Dalo~ação da RepÚbllc! dt El Salvador ruerva pari uu, Oov.rno o cllre_llo dt fo!:,
mld•r IJUAlqul'r drclaraçao 011 rnerva que 11ilmar n•c• ..arllo tnquanto 11110
Uur
ntlflo;uJn a Cnn~·~nção 1nlernaclonal de Telecomuntcaçoi11 {MIÍlara•Torrtmoltnol,
lnltrta
1013); ~~~m tUuo, d~clara não ac~llar nenhvma conJIIqvêncllo noclv• 1011
1111 cl< »PU ~·I• qu~ pouam decorrer do rattr'\1111 formvladat por outroa paÍan, -

P•l" F:1!1do dP br••h
AI daclartçP'II fi IIII palat, O.ltl:açPea da A~Qálla (RtpÚblica Ar~rellna O.mocrál,!
Cl a Ptoplllar), R•lnO lia Arlbllo Sal.ldlta, n.publlca Àr1b1 do El!lto, Emlradol Ano
bll UnidDI, ftep~bliCI do lnqlle, Eelado do Kuwl.lt, J.Úiano, Rti'ÚbUCM Ànbt
t.T
bla, MIIÍello, ~!no do,Marrocoe, RI.PIÍblll:a lll~ln da ~~auri!Ãnllo,' S~taMto di
Oman, f'aqu!Jtao, R•publlca O.mocratlca ~ Somalllo, Rtpublll:l O.mocrallca
do
SU!Iio, Tun{ello, RtpÚbllca Àrtbt do Jêman 1 RtpÚbllct Dtmocrí.ttca Poplllar
do
l;m•n nlandD em t1a11rantt conll'ldlçio com 01 prlndploe 1 obj1Uvo1 ~ Untio lnt•r
nacional de TtltcomunletçP'u, • por conatl!lllnlf, duprovldot M q111lqver valor Jii
rkllco, o Cavemo dt ltntl dtnJa fue:r aabtr otll:lloimlnlt que ujtl!a •nu dtcll
r•çP'n, pura 1 flrnplumenlt, t que canaldtra que não podam ttr ntllhurn valor nÕ
q111 te refere 101 dlreltna e obrlllaçP'ea doa Eatadaa Mtmbroa di União tnternaclo
na! da T,llcomunlctçiiea,
Da qua]qllur maneira o Governo de l1rael 1e prtvaltct lklt dl.r1lt.ot q11.' tão aeut, ~
ra lllvtllllllrlilr aoUI tntarenu, no Clllo tm que oa Oovernoa ~ Ar;ella (ll<:lpubll
ca Ar;lllolna DumocriUca 1 Poplllar), n.tno da Ar.bllo Saudita, RtpÚbUca Árabt li}
r.1111o, Emlradol Ànbu Unldoa, RepÚblica da lr1q11t, Eatedo da Kuwall,
Lfbano,
R~erÚbllca Ãnbet.lbllo, Mal~11lo, R.elno do,Marrocot, RtpÚbUcalllÂn}lca da ~lturl
tanta, Sultantto dt Oman, l'a~ulf1Jo 1 Rrpubllca Pernocratlca da Somalllo, Rcpllbllca
Democrllica do Sudão,. Tun!eta, Rtpubllca Ártbe do Jêmen, • RtpÚbllca O.mocr.tl
ca ~opular do Jêmo;:n vlolar•m de qllllqlltl' manell'a qUI nJI. uma q11alq11er daa diA!~
eiçcta da Convanç1o, ou doa Anuot lkl1 Protocoloa ou do RtJII]IIl'ltnto 1q11f
III!,

I.XXVIU

P~ll Rep§hltea dt Mallt

A Pelrração elo Nepal rnerv• ptrt uu Governo o diNIID III tomar q,_laqutr medi
~~ qllf 11llmt aproprl.tdu para proter•r ..111 lnltrt ...., no cuo 1111 qu• llffil ~
no, qualq111r que aeja til, lrtlll IIITI aumento 4t wa quota aontrlllll11va anual,
LXXX

A Dtlri:açio cloa t:mlr~daa Árebtl Unldoa declara que 1111 SJOV•rno ruerva•tt
o
dlrtl!o dt tomar torlat u m•dlrlaa que poata JUirar n1caanrllot para aalvaparãar
11111 lnl~r~un, no caae em que um M!mbro delx1 de qualquer mantln q.ue IIJa.dt
oburvar u dlfpo1lgo11 da Convtnçao Inttrnaclonal dt Tfltcomunlcaçoet !Mala
ga•TQrremollnol, 1013), ou 11 11 r11ervu ••prlmldu por wn M•mbro prtjlldlci
rtm c bom tuncklnr.mtnto dt 11111 ..l'VI~oa 4t lehcomunlcação, ou poaurncon!N•ti
! avmtnlar 1 ql.IO\t contribUtiva doa Emll'ldot Árabta Unidal naa dnp1111 da UnJ.

"·
P•la n.p§hltce Oriental ok> th•uru•lj
An!nlnda 1 pnunta Convenção, a O.l•l•ç.lo da RrJI!Íbllc• Orl•nlll do Un~jlllal dt
clara qu• Ull Oov1rno re .. rva•11 o dll'tlllo 4t tomar 11 madldu q111 utlmar nec,i
1ár11o1 par~ prot!ll•r IIUI tntel"!nll, no cuo tm qllt ali\lnl M1"!bro1 nã~ obu~
v•m u dllpollçou da Convtngao lnternacton~~l d1 Ttltcomunlcaçoll (M•Ia;a•Tor
rtmollnot, 1013), 011 do1 Ane•o• ou Protocolo• aqulanuadat, 011 ae 11 reurvai'
to"!!ld1da1 por o,utrot pa[ul plldtr'9m lraur pr'9j~Íao 101 urvl;oa dt talacamun!
caçou da R•po.~bllca Orlenlll do t1ru11111,

LXXXII
Pela RtpÚbltet da Rodvl.tt
Anlnllldo 1 pr•unt• Conv1n;êo, a P.l•ll•ção lia RtpÚbllca da Bollvta dtcla
ra qu•••u Oov1rno 111 rattrva o dlrrlto dt tomaraa m111iika .qu;

IDio

l"tll n~p~bllea da ('t>rét.t

LXXIII

A Oel•raçio da RepÚblica da Corita, talando •m nomt da ttu Oov•rnat
J, dtclua ql.lt ,toda r'OIDrYI,formultda quanto 1 I Iii capaclãadt dt rlpr•untar vaU
!lamente ' Republica da Corello ,!!antro da U,J, T, ou da preuntl Conttrincta dt PI i
nlpat•ncllorlol 2" toda dtclaraçao ttndtnh 1 cDnllltar 1 nlldade dlllt capacldadi
dt rtprnentaçao 1 11m fllndamtn\o nem valor j11rÍdlco;

2, r~ttr'Y'; o direito de uu Oovtrno tomar q~o~~laq11er mtdldat que poua Jldltr n•
cuurta1 I ttiYIIIUt.rda de lflltlnttrtnu, no ~••o qut llflllll Membrot nao tomi
r•m 1111 Pl,rte 11111 11..
da Unlloo,. ou dal.xarem d• qutlq,~~lr outra torma, d1 11
conformar 11 dl1poelgou lia COI!Vtnçaa lh\eMtactOnar da TeltcomunlcaçÕn {MÍla
II'•·Torremnltnot, 101~1 ou dat Annoa ou Protoco\ot aqlllaneu.dot, 011 atndt. DI 1;
r•~trvu forml.llelill por nutroa pa!!tt pnjudlcartm o bom fllnclonlll'llmo doi 11u1
propri01 11rvlço1 d1 lt\tcomunleaçotl,

ntlmar necutÍrii1R aalveilllr~r de uua tnur.ua1, ~utrot N.J,~nêo
obttrv•rem ao dllpoelçiiu da Convençio lnternactonal de -l,!t~Omlll'llf..ço 11 CMâla
i:I•Torremollnot, UU) 011 doi Annot of& Pro1oeola1 aqui anutdoa ou 11 u rtt•i=
va1 rorml.lladu por outro• pa{na corrtnm rlaco d.ti tru•r prtJIIÜoa 101 lnlerei
• :~::,01lvta, notao:lamlnle 1m qu1 conctrnt 1111 nrvlçot d1 tlltcom~~nleaçP.• b[

11

A O.lttrtção da RtpÚbllca da Do\Ívllo, aiÍm dluo, declara qut nu Oovtrno man!Ím
uu dlrf~O dt lorml.llar q11alqw1r ranrva que 11)1 at~ o momento em qve ratlUcar 1
Conv•nçao,

1!""

Ptla ll&lglcl!
A Dtltjjtção di DÍIIIICa ruerva.para ~~~ Governo o dll'lllo dt tomtr toclaa 11 ma
dldu qur pcua ~atlnlar' n•cuurlaa para prot•r•r 11u1 tn11ru11t, no cuo qu1 J
&'llnl Memhrot nao tomem tut,partt da1 t!_llpuu da Un~o 011 dtllllrtm, de
quaT
quer for!!"• dt,n conformar u dltpoal;ou ela Convençao lnt1rnaclonal d1 Talecii
m1111lcaçau (Mahrt•TorrtmoUnoa, 1913), d1 uua Anuat e doa ProtouoJo 1 aqui ;:
n..adot, ou tlnda 11 11 rturvallormlllaclal por ovtrot p.r... ronm tlltcet!vtli
da dar lu~tr 1 um allmtnto de 1111 ql.IPII contrlbllllva 1111 dupuu da União ou fi
nalmente, 11 11 rnervu formultdal ~r outro• pal111 pr1jUdlcar•m o bo~ functii
namvnto doa urvlçoa de ttltcomunlcaçõ.. ,
-

P.ll Fl•p~bllta Âr1ba Lfbl•1

<b

Oabti'nt

LICIVI

Attlnando a Conv.enção lnt~rnacklnal da !•ltcomlllllcaçP'tt fM.Iara•Torr~mollno 1 ,
1013), a Dtolegaçao da Rtp11bllca do Otbt~ rUir'\11 para uu Oonrno o dlr11\o
dt
tamar toda1 11 medida• qu1 Jlll&'lr nacu .. rlat para prot•r•r 1111a l.nttrtteu
no
cuo que u ruervu formlllt.dat por Ollltoa Oonrnoa pouam traur um a~•nto
::."~:~:':o~~[~~~~~:.~~~~ duJMn• da unlio, ou panam preJulllcar u 111 nrY,!
l'tla ll•poibllcl do Alto Vnlttt

UO...'VIl

A DaltiiiÇão da FltpÚbllca do Alto Volta 111 Con!trincllo <»

elo

Sentg•h

UOIXIII

Por outro lado, ~ R•p~bllca da Stntllal r1urva•11 o dirdta d1 torilar qllllaqu 1r rn•
dllil1 qut Julrar l.lttlt a tlliYii\larda dt ••u• lnt•r•a1u, no cuo qu• 11 uurva1 ;
rnltlda 1 jXIr OUINI pelu1, ou o nio rnp1l1o Q Ccnvrnçio, ttndtnm 1 pr1Judlnr
o bom fllnc1onamtnto de 11ua 1ll'VIgo1 d1 ttl1com11111caçP.. ,

LXXXIV

A

A O.lera;ti'n lll ftep~bllca Arlltnllna ruerva pua ..u Governo o lllrellot
I, dt não .•e•llar nvnlluma mtdlda flnanetiMI av.cat!vel d1 tn.ur awnanto dt 1111
contrlblllçao;

LlOIV

A P.l•ração d!r. RepÚblica ~rab1 Llbia ruarva para 1111 Oo111mo o cllrtllo dt ac 1t
ler ol.l rec111ar u contaqllvncila dtcorrtnttt d1 q"'lqu•r rtllrYI tormUladl por oii
tro1 pa_{tu dt modo a provocar um tum•nto d1 1111o ql.lota ccmtrlbÚUva na1 dnpe 11 ;
da Vniao, • dt tomar q"'l1q111r medld.aa q111 poua Jlllrar nlct.,ârllot à •alva~:~~~r
de dt nua lnt!r•uu, no.cuo qut um ':,l•mbro ou Mombro auoclado dtbar d;
" contonnar 11 dltpoelçon ~ Convtnçto lnilrnaclonal de T•ltcomWIIctgÕn (MÍ
la;a•Torrtmollnol, I!lU) 011 doa lle&'lllam•nlot que aão aql.lltntxadot,
~

l'•l• HopÚhltc1

Pel1 R•pÚbltel

A OeleiiiÇio ~ RapÚbllc.l da StntQal declara, em nomt do u~ Governo, qu 1
não
ICtlta 111nhwna eonttqllancllo !laa renrvu tel\ao por o11tro1 Oovtrnoa na pr11tnt1
~~~:~•rn:llo, tendo por tfeUo o aumento dt 1111 quota contributiva 11111 dupuaa dt.

1'!1 n I pot tnlll. ri DI

2, de tomar q111laqu1r mtdldat q111 poua ntlmar oportllnu 1 fim de prottlftr 11111
nrvlçol.dt telecomunicação, no cuo •m que pal111 Mambrot não oburvanm 11
(M.I•II•·TorrtmolJ.

;!!~~~\~~~ da Convanção Internacional d1 TeltcomuntcaçÕII

•

A O..ltiiiÇão "- RepÚblica Arr•nllna ;uerva P•r• .... Oovtrno o dlrGito dt form11
lar 11 ru•rvn qut ntlmar opa.rtunu,•m rtlaçti'o 101 tt.rtoa conlldot na Ccnvtnçiõ
Intarnaclonal dt Ttlecomllnlcaçott !Malap•Torremollnol, JDU), qut lftltm dtra
I• 011 lndlrttamente a 1111 aobtranta,
-

l'el1 llepo'ibllca da O~tn:t
A O.loraçio da ltap~bllca da Ouln,; nurva pare 1111 Qov1rno o dlrttlo de tomar to
~ 1 u mtdlrlat qua Jlllrar nretuarllot para prate;tr 11111 lnl1f11111 • .. M1mbroi
n11o obttl"''arem de qual~er ma,n1lra qut nJa, ao dlapaatçP'•I da Con~•nçãa tnt•m•
clonai do Telecomunlcaçou (MII•Ct•Torrtmo]lnol, 101~), ou u u ttllrYitltltai
par J!Utl'lll pe{uapudlram praJl.ldicar tllll ttrvlçot d• tt\tcomunletção, 11f aulllr
:~~~~~· conuqutnclullnanatlru q111 panam tvtnt11llmentt rttlll\ar !Sattao "!

011lnt•·ltln ol

TIJ,(JIIO DO CONC:RESSO NACIONAl. (flctln 11)
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A l"••h I'I••;IÍ•> lrnnr•·•a nu-r"V~,rnrll ~~~~ r.ov.,rnn ,, dlr•lln •I~ I um~ r tn,1.H n•
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tln~ ''""I"" ;n •·~~~~~•r rwrouarln•L•~rlo l""t•·L:"r ••""" lnt•.n·n•·"· · ..,r~"",,. 1 ~;
''''·'·n~ •,:,.. ,~,,.,.,a nno H1mnm paMu J•nr• ,nu oi•·~P''"~~ •la t'n~o, ""·''''~\lo r•·,·,,
''
•;·"':'l·"'r ·•~ttn lllO<Io, de~" mn1'arn.11r 11ft •li~!'""'~''"" •III C'unvo-nçR<>
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AulmmOO a l'tll~t·n\u C11nv"n~iio, 11 llul~~!!'i;;" <1.1 1\qll'ohlitll Ar~"''PI~I 1 11-~lun, ,.m
i.Otlll dQ 1011 r.ovcrno, qur !JU~l4UI'T rrfur<mclll 1\u l'rntucllln tlnal u Crmvo·tw;n 1lllo·r
do
Jli731, uu ,,,. 'lllnlqu:r , 11
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DI AliO DO CONORISSO NACJONAL(Stclo 11)
! \

ai Np m"m" d•• 1m qu1 foram lal'muladu u •l•l•fi:u d• rabollltm , c:onurn•Jl
l n 101 U~l 111bmarin"' dt l'lalruta, o pCirt•·~OI do la rui lltfOU nllclhmtnll
I!.
u1mlr qudljl>lr rupo~ubtud&da nnll OCIIfP;""''·
bl o prÓprio ubo iam Jrand• perl1 proprladada da paran tuupeue t du E•ta411
UnldPt, du qu,la luulatm•J• 1 I Impelia 1 compruntio, Por qu\1 ru:.e ltr!,
lllrll 11 1111nn duln almpallu a uuur duoa aot "-n• d• n&fiill amlpaf
cl Da murno mt~do, a a hrultl~uu quar\do puptlnr la\ ato, por q111 olaria tão
prÓ. Imo da cll&ta 11ndt Ío l•cl)localltar o romplmanlo • endt o upero ti ralall..,.ml.ll.
lo almplu?
di Nuta cue, como no panado, lor•m pre>dllaldoa doa da ubotaJam da or11am ln
!orna. Oiaodi!lo• loum dulllnd"' anil&, tmbaludu dt Z:ttdoa ár•IM• feram IJl
vadidn, alio• funcionária& dt paran .inbu leram atnulnadn, 110r d1 pl11lnl•
aÍoraaloum •fttuadoa 1 oalluum n/Ínt, Em lodaa nln cuo&, tnllv....
da
111111 lnternu ntr• JFUpot ~· Z:tlado .irabaa. Aqullambtm 111 lato& undunm .i 1
mumu concluuiu, t nii\Ório qut JIUpol árabu dlo.aldanlaa opanm no
L!bolno.
Nu111 dlu mumo, 11m du111 1111p01 temo11 como rei.Ína tm llalrull U llb.nnu
lnounlu 1 não lnaflm •m con&lduação oun vldu, I:Jin Jrupea pauu&m o m!'11
mo d• &pildào n.uuirla p1111 mantj&r 1Wplo•l~a• 1 . . ,cular •11• tipa d1
11bal!
'""• •nlm coma o mrntmo d•.m•lo• ptrmlllndo.Jhu •llnJif 01 ponto• """' 111 d!,
,,. to11m camolldo&, Da um to 1111,., podam vln1•r·•• du d1111 lnjultlçu, n•l•
a11 lm•atnÁrlu, a, no dlm1 111111, lançar a culpe aebra larul,

,.ri

•I FitDU .nl•ndlclo qua, no m~manlo •m qua o Llbana lal011 ptla prlm•lra l'ill aobra
fiiJ'(Url do Clba 1 tO\Icilou I ITAJ.CAJU.E ptrl inlarvlr
IIO~Jm&nll
IIUIII.
rar a• urvlço• por viu d1 IUb&lillliÇão uf.r\u.u .i •U• tncldanl• como um 1111 dt
llblll&llm. Som1nl1 mal• .. rd• ocorr•u·llla 1 lciÍola ljUI alncld&nla podia ltr upl!
uda cam Uno dt pro1Ma•nd1,

1

c
Ptb O!um.rs• Finliindl1 1 lo!àndl• 1 Nnr~ 1 fl 1 Suis!11
At O.IIIIÇD•• do&,.,,,. acima manctonadoa rnar'llm pau 11111 Covornot o dhaj
to d1 I ornar tcx!u aa m•dldn qua paduão allim&r ntnuirlu pau prot•r•r 11111
lntarnua, no cuo dt aiJunt Mambroa da tl11liio niio lomtrtm )'IIII d11 dnpnu
da Unlia ou •• wn Membro dalnr de qualljuar oulro modo, da 11 conformar .io di!,
potlçDu da Canvanção lntarnaclonal da Telacllmunlcaçô.a j/oCÍ\•11. Tuum11Unot,
19131, doa An11101 ou doa Prolocllloa IIJUI •n•••do&, ou 11 u riii!VII formul•du
por au1r11o
Plld•nm prtjudlur o bom funclonamanlll dt 11111 anvlçot dt III!
comunlcaçau.

.1"''"'

CI
P1l1 l!állal
I. A O.l•1•1:11 d• 11.illa rntrvl ,.,. nu Covttna o dlrai!O dt tomtr qu•l•q~tr
madldtt IJIII pOli I lllilnlf IIIC111.irl11 eara pr011111 1111a i!l
' ' ' ' " ' ' • no c11o d1 •1111111 Mtmbr111 n•o lomar•m parle dat

t:np1111 di. t:ntâoL 011 dtl.xuem dt quAlquer oulro mullc/, di 11 ~onformlr Ít ditP2,
alçoll di Con\'1/IÇ&O, do 11111 Anuoa ou doa Pro\CiflOIOI lqlll antllldoll IIII linda, 11
renrvu tormllla~ll por outroa palan tortm dt n~t11rna a a\Url.n!tr 1111 q\10"
1111 dnpnu di tlnlã!!, 011 prtjlldlc~r o borp tunclonamtnlo dr 11111 proprkla ••rv!
ço1 dtlalecomunluçao, A Otlrpçao da llalla ruerva lpllmenll par• 1111 Oov•t
no o lllrt}to d• tomu 11 mtd.ldat ~~?• 1!.' lmPiittHm no caao 1m q111 11 dttptl&a r~
ltran111
nlvldlan III cooptn.ç•o tecnlca tortm Lnacrltat no orçam1nto ordln:!,
rio da l!nlão,

11

•e

::,A lt.ÍIIa n••rv~·•• o dlnllo da Mo participar no! cutot tupltmtntarn qu_! po!.
aaincorr•r 1 1J,nlao 1nltrnulonll dt Taltcomunlca;all, 1111 futunt Conl'tflnclaa
dt Pl•nlpot•nclarlot • al1mLnltln.Uvot, ,..,. adoç1o dt um n.w ldloma dr lnlll'pfl
ltçi:a, Ui!U!IIo o a Ruoluçâo votada pela Pl'lll/111 Colll'•rmcla dr
Plrnlpol.nci!:
rloa,

cu
Pela Rtlno Unido da Ori•Bretanha

n da

, II

Poli llsroÍb!Jr!~l
A OII•J•fiia da lla,Úitllu d• Pan.amá dtclua nio aultu nonll11m1 dtfla raçiio
qu1 flpra, am ""'"' dt , .. _., ...,,_r,'"' a•J•, n• Conunsio Zrllun•llonal dt
T&ltcamunlnçÕ.I IMÍI&JioTorramollllol, UU), ouam "'alqur """
d!,
rumtnle, • dt n•lutlla a lr•ur prajul•o 101 dlra\iat """r••o• da llap~~lln
do P1narnÍo 10bu a 111n1 do Canal di Pan•m.Í·

Poli fllpÍIIII!n lk>r!•lloll ela hmii'nlll
Na m11m•nto d1 ualnar 1 Convtnfio lnlernnh>nal cla Tl\tcllfllun\UI;.I JNél!
1•· Torramolln!''• 1973), a O.la1•1~o romana cltelara •11• a m~lllll&n.llii H •!
111111 da dtpalldtncla d• IIJIIIII larrllort .. , ao qual laum uftrencll •• dhpaaJ
;ii•• o Protocolo adlc!an11 lU, niio IIIÍ conlonn• 01 d011umalllot al!gjtdu 11'1•
O,N,U, COIICirlllnlll â Uni!_III;O III ÚldiP"IIdin~la 101 paltef 1 101 ,.\'01 COI!
n\1ilo \nc\uaiVI I diCIIIISIII rt\IIIVI 101 er\ndploa d1 dlra!IO \IIIIJIIII!Onl\lfl'l
IH1m it ulaçõu ami1Íwa!t • a tiOINIIrao antra l:ttadn, conformo a Caril
du NaiDII tlnldu, .llaloildotada par unanlmldad1 P"ll lltaoluçio UU lXXVI
da A•nmbl.la O.ralllat N1Çiiat Onldu da U 111 011h1bra de 1no • 11"' proclt
ma toltnem•nta a obrl111i:o doa Ealadoa dt favoracar o 111mprlmanto 4o prtn.J
pio da lgutld•d• da dlralloa dot povoa, 1 l!t 1111 dlrallo 1 ~taparam •• ti '"'1
mo•, cnm o obj&llvo de por fim, um damon 11 niDIIIIUamo.

cv
PrtP!4tn"

d! eonftr;pfl"

O Prnldtnll d1 Coll{ariincto dtplora 11 lltmot da dacl&ralão hl11 am nom• do
tatado de hrat! d11t11U1 1 C~~ntn;acla de Pl•nlp«tnciÍrln (Málai•·Tarrtm•U
noto 191JIInurlda no Protocolo flntl, 1111 Convtnfiio Zrlltrnaclonal deTtlaumu
ntu;Õn '"''•••·Torremollnot, nn11111 dtcluasi• tontian carntniÍrl•• ,:
brt apllcaiil do "llllllt"''llo lnl!rno dn Conler;nclu, •u fu ,..nl l!o
Jll)lmllllo 0Utl 111111do I Convaçao dt Mon!UIIII, 1965,

1

Ri

O n~mero 'lO da ufnldl Convençiill npultln, alallnmalll&, ~~~·o Prnldt,!l
11 da Conla..;nct• 'priii&JI o dlrallo dt loclll 11 4altiiÇÕII d1 ••prlmlrtm U
vu 1 planamanta 1111a Jilflctru ao~ra lltiiiiiO tm dlac11uiio", o qut nio ,,. o
uao da O.ltJIÇiill l!o l'tlld• da ltrlll,ue, per motlvot niiJillot 1 dllftoa do
mtlor ruptllo, ni:o u&IIIIU à ln tio Pltnáril do aÁboldo, 10 d1 o~tullro *I"S,
'.!"ur l!ot Indicio& 11111 lul•m IIIJICif• dud• a.,,,,..,., qua a unio IIJI •1111,
110 tnmtnarla o projllo da fltlllu;iio COI'IIidO no Documtnlo Nt JU, apruen11
da P"ll DllltJIÇio do Llbtnllo ConvÍim IUIICI!!III I IIII tUP'IIIo .III 411111111

Ilirtnlt I leuiio Pltnária da IIJIIndl, U d1 l!llllllbro, o Daltlai!O l!o l'&lldo d1
ltual, por oc&tlào
prlmtln l11i11U do tl.liiO:. ol 1 Anolusio 11 prapnla INII
Com1111o dalltdlçao • pllllllnda no Dotumtnlo nt UI, tollclllll ptrl coiHn
novamtnlt 1m v~açiio o con11ildo da ~uolusi'o, pnlandtndofun••mtnlar 1111
padldo &obra O IIIIITIIIO ltU da COIIWIÇIP d1 MDnlflllll,

.d•

A lnlarPnlação do Praald1n11 lol 1 tlllllnlll o 11111 a uni'o planirtl Unha,.,.
, ..mlnn 111 o tetlo da ru,oluçio, anila qu1 1111 •••lo foua conaldandocomo
daflnltlvo, not larmo• do numuo l6S di nl11lda Canvtnf•ll 1 mu nio o l~ndo
da ruolu;iio •m q11u1io, u~n qual na uni'o pl~nirla dt 1 0 da outvbro
dt
I 'J7J, h11111 li PIDIIIInCildO por lima CUjl VOIIÇio nominal, O 11111\lidO foi O 1!
fUinlt! H VOIOI I fi\'Oio J VOiat Cantil I 4' abtiiAfÕII,

A tl!·lo't;âo dO R.•Lno tlnlóa III.Orâ•Dntanba 1 da Irlanda do ND':IIIIYI tm ,cllntl~
raç•o • dec)ançao III O.l•r•çao dei Clllll conclrnlfllt aotltrrllor!ot
lllllrllcot,
:O:• medi~ tm qllt P,pd• talar na lnllnçâo óat ltj\orn dn\1 dlclara;ie~vlaar .t•rr!
lorlc. Anlln!co brllanlco, o Ooverno da S111 M&jlllad• elo Reino tlnlcla III Ora•Br•
111r.t-,a ~da Irlanda do ~orto,nio l•m neMuma d~vldi t111 qua ~onctrnl à IUI tobtr!;
nla 1111br~ o rrtorldo torrllorlo,

8
A Jk-ll·~~~iío tb Reino Unido dA Cr.i•Drllanhle da Irlanda ela Non1 dlclll'l q111 ni'e~
~~t·•·l:~ c, •ll·llar~;âo ltll& ptla Otil•r•gâo lrJtnltna, jÍ qUII 1111 dtclaraçâo coOIUtt
~ ~!•\wnnla dn Glll'~rno d~ Su~ Majulade do Rtlno IJnldo oobrt 11 Dhtt
Falklalld
,. ~Yii •~t,.·l•~ntl.v.l
1111lm como, t ~rt o TtrrUÔrloAntârtlco Drll.n!co, • IIII
nj~ l~l·:r.alm~r.H rc·•llrvAr 111 dlrthol ~Governo dt Sua. ~lajnll~ tObl'l , ut;

~~~;;~r,:o :;o~h:•l.:~~~~::~ ~ ~.~;:o::~~~~:r:~~~::~~~~!~:~~::=. rr~:~l:. :~
11

lernacl~n~la ntiío Ulu~radu pelo Ciov1rno elo Rotno tinido da Ori•Brallllhl
lrl•ncb do :-;one,

I

di'

A IJc:ohQiçiío do /lotno !.!nltlo nio pocko mab ltoltar, 1 OJ11111âo uprlm/da ptla 0.1•
~lgio}tQtntLna ••I>'WI~o li qual 1 llunol':llnaçiii_"Peptn~tncl!'l IIII Ilhu. Pllklandr
• orronu, nam, na !Iludi® om quo ~1111 opinllil! n rtl•r• a denomlnaç1a • 1IIIlat
Falkland" o ta!O que 11J11 clonamlnaç•.o IIJI orronc1, Ahm dla.to, a O.llfiiÇIO
cla
llo1no Uni~ nao pollc acuttu a opLnlao C"'ffl"~.n• ptla ~lo,açao lr~l'nllna n!lllnóo
A qual ~onvem anoclllt:,o lermo 1 ~11.vlnu• •llctl""'5'(l dai Ilhu ralkland 1 11111
llcip~nd•mclat,.A doci .. O do Cll!'lilr l:lp~CIAI'C!AP :\IÇCIOI l.'njdaall&
ICI"II!Contar
"MAI\'Inaa" IJOI ena dnl~aÇto, trata•lc lj>UIIQI Uo• ck•cum~nlol do Comlt•
ela! claa NIÇIIII tlnid.:r.l 11\Cal"tllllcla du IIIUIIII" a lpJICIÇiO III illtcl&riÇâO rultth•Ã
a conc••uio da Lndopandêncla 101 p•{•u colonlaiJ 1 n111 povol, • nio foi 10dot1~
r~lu NaçÕ11 tlnh1u am tol\o1 nu documenlol, f.:ata dec11io, não contamo ponan
lo, dt~ mudo al~:~~m, i Convençio lnlt~rnltlonal dt T•l•~umunluaçli.. f~lál•t••Tor,";
mot_!noa, 111131, 11om·1~ua Anllloa, ouJo<lot 01 outro• doeum~niDI publlcadot 11111l
l'niAa ln!urtulclonal di Tol•comlll!lclçou,

r,,,.,

;.;o quo u rc•tcre à JlOtaluçio ~OUfx:\1 du :\açli01 Cnhlu, 1 Pele~&gio uganlltll
'" aruuo I\' do Tratado óo AntarUco, u•ln•da trm ll'a•hLn~nn om 19 dr rlvumbro
d~ ID~D, tr.ll Iom a d1clarm~ q11o IIII 1ttl110 nio j'Or.l'irtr.f 11om JUIIUICI o p!idll' 011
1 •nlluranlll de qualqu•r poloncla tollr&llm turrltorill antlrtlco, qllllrJU~I' IJ~• tlw ••

~~· U~l~v:Or;:':, d: ~~:;;;~~:~~~~i~~c~'~r~t~~~~:.•

dÚvida quanlo 1

IIOII~r~onl& ~ 11~1

lj

11m1 IIIIIIVIIII qut bou~• na ''..•ta'.talra," da outubro, com o lr,llltkd, 1!11!
11da da luul, o Prnldan!a nao põd• d~r 111nhllma J&ranlll '1111110 à pou!WU
dade dt ldlar oa dall.atu raiii!VOI ao dilO projtlo da raaol~f••• 1, 1 tmplumtJ!
11, oltr&CIII•fl ~Nnlanlar, mad!ant• dlvanu cona11ltu • •11• 11 reaUauarn
:::.~::r·.n:.:·,~;'~~do ,..,. olller 11 adiamento doi dlbltll ...... - ••,,,,., n d~

A d•ch~o do Prat1d1nle fllilomada c11nforma u dhpealç;., do n~m11o 697 dt
Con~t;to dt Montrallll U9UJ,

lrl1nda dn Nllrlt!

•

ill

CIY

E:m ~tola du dlcl&raçõu qua pracadtm, "E&lado dt la rui rontld.ra q111 1 pr&llll
dld• Ru11\uçiio 41 Ío 11•,•1, lnd•~ldamtnta •dlcton•d• à puunla Convonçiio, • qut
pumuau duprovlda da qu•lll''-' aiJnllinçiio 1 nio Iam ntniNm •ltllo.
O Eoudo d1 luulaoiÍ con~tncldo q11t lodot 01 Mtmbro• tmparcialt d1 tlniãe co'II
partilb•m nu penlo da ~tua, • rnu~ari:o a 1111 pr•••nd!da Jluoluçiio a uolblda

't

ClU

Z:M Ft DI: QUC DI pl&nlpou~ciÍrlo& ruputlvoa &ninam nu Protacolo flui
•m um •nmplar • am cada um• du 1!n1~;'a lnJIIIa, cblnna, npenllola, tralj
n11 • til III, I: ola pralocolo .~ermanaura d&JICIIhado no a llljlllvo• cl& Uni• e 1.!1
r:;:I C ~o:lai~~~O:.Ih~arnllnlcaçou, I qual IIPl'llltri uma CÓpia I Uda ~m dOI P!

11

Ftllo tm Mio\aa&oTarr•mullnoo, U d• ou1~bro dt!UJ,

l

,I
i

Nm111brodtl"6

DIÁRIO DO CONCRESSONACIONAL(Stçioll)

~--~----------------~~~==~~~~-----------------

1,
Anlo~ dt llllmlnu •• pr~puti~Ün fijiCtlf~•l• d• Lu•m up~rc~u::u
llnon~l'l roo, 11 r.pnltr.i,~loo odrninltlrlllvao lnijflllialo o •• Aooornbi;IU T'l•ne,
riU duo c .. ruu;:. Contijlllvnl lnrunoclunah dt ... rõu ohopC>I do 11101 ullmoiiYI
du doopnu oupltmont~ru lljlll ~tl•rldu,

Prntnrnlo Aohfi!!!!!.Ll

~.
N;;11 '''" ddo proouJIIImonlo 1 n•nh~m• docioii:u ~· ~in• tll!ll.,;n~l•
odrnlnlotuli•o, n~ dt ijmo Atumb\Õolo PltnÍrlt dtllm C11mUÕ Cuno11ltlvo ln!t,t
n.clnul,
•~m por conooqu;n~l• um oumonto d!roto1111 ln~luto dud"P"'u
ol~m duo "ÔodUPt flll' o Co>nnlllo do Admlnlotuç;o pod• dlopor, nnt
tormno
duo ,..,,;;uluo I 1 4 tdmo, 11~ nu ""nd1ç<iu prtvlttu nu I'"~~ role> t,

'I"'

nupouo ~o !lnl,;n popa n porfn~n do I~H 1 l<tl~

I.
O Cnnoelhn do Admlnlotr•çÕo 111. ow!orl.,do o uolobe\ocor n
monln onuol do Unl,;o, do t•l modo
11 dupuu onwoltl

urÇ!

'I"'

de> Conulllo d• lldmlnhl roç;u,
do 5•culorlo Ouol,
di Junto lnltrn•clonal do lloglotro do Froqw;ncroo,
doo oocr•t•rloo doo C:omn;o rnnouhl~<lf tnlorn.coanolo,
duo labouLi>rloo 1 lnollllçPu tÔrcnien do Untla,
n,;o whupuu, par• 111 """'do 1~74 e Ulf."lntu,
Planlj•Oinn~I.Írloo, 01 q~onllu dt!
H. 000, 000 lronce>o owf~m
lb. 6,0, 000 funcuo oufçoo
oufcao
oufçoo
ouf,ot

lt, 1>00. 000 funcot
)7. LOO. 000 h•n~oo
lA. 800. DOO lti!nCe>o
H, QHO. OM /ron~uo

pora o •nn
pu• o 1110
~ou o o no
p4ra o 01111
p•ro o •no
o~fç111 )'Aro o •n~

dt
de
•ln
<h
d•
d1

Qulnc ..ftlra <f '7~!

11; o

.,rt>IO<ola Adlrlnu! 11
~rllmonro ""~

dn"ll" npo!lr no Momhrno <Om

•••,!.!

~ oornlh <lo •~• rloou do rnnrri!!!Jili

prÍ.~!mo CnnltrO:Mi• do

1q74
1q75
1'17~
1~77

I.
Todo Mombr11 dovui, an1111 do I 'I dtjullla do l'IH, nllllfour o !õo<r!,
1i.rl11 Cupa\, • tluu do cnntrl~lf.;O urolllldo pnr o\1 no ~~•dro du
thouo
do ,unLrlblli~Uu ~III 11~11r•m 110 nwm•ro ~~di Cun~~nç.:'n ln!ornuloul do To\!
c"m••n•~•Ç•~u CM•l•;•·Turrrmnhnno, 11HJI,

Or ~~~ml!rot 'I'" n.;~ tr•orem ltllo co11llonr 1111 doth.;o •nlll do

1t

c"'""t.w!r canl"rm• o n~morl' dt ~nl<Jadn tllbocrlto por oln 1111> o Ullmt
c,n··~nç~o ... ~~~'"""'" tl'lt§l.

~.

d•

do 101\llo do JD7~ dt ecordo com u ullpuloçiin de> por.:.~rolo I oc\mo, tniOo quo

197K
IGH

ror• oo •no• pau•rrorn o 19i~, 01 nr~•m•nLoo •~llllf nio do~•rào ••codt r
ftm mo! o dolr, cod1 ano 1 qijonll• flud• I"'" o •no pruodon",
:,
O Conullle> do Admlr.lflroç,;o uorá •~torludo • u\lr&puur 111
hnU
tu fl.oc1dao no )'lráwr&lo I otll'lll, p1r1 •·obr!r 10 dnp .. u ro\arrvu • ~vonl""'
1\lbi!IIIIIÇ.II do mftmbre>o do Junll lnr•rnlCIOflll do Ro~IIIPII <!• r r•q" Õnt ....
)vor Rualuçôo n~ l <S. pttnn" CunCoroincrol,

Prnroonl~

-l.<llrloul l1l

.

),
O Cnnu!ho dt Admln!otu~;., pnde IU!orour •• d••!•••u
rolotiV••
du , onlorÕnclu 1 qun 11 rolou 11 n~m.,., Q1 do Con~onç.i:o. bnm <<~mo 11 r•~
nloioo dno C<>mll;, Cwuou\llvoo lr.r~rn.co<>n~l•

Duunlt or onoo <lll~i~ 1 1~7q, u orç~mftnlo •~otodu polo C1>M~II"'
do Admuuolro~Õe>, lo•·~ndo·•• •rn ~wno!doroçõo ovoniLII\m•nlo u
1h1puooç;,,,
dM alfnu l,:. abotoo, rLÕu d.. ~ ~h••f"''"' uo oo~niM•I llhoniOni•OI
1.1.

L. ~00, 000 franco1 oufço• p.or• n onn de 1q74
~. qoo, COD lun<oo o11fçoo ~· r• o •no> dt I ~n
li. 000, OCO luncno outçoo I"' ro n onn d• I qa

l.~oo.

\l•dldu rorÓJ>riU
or\lru

!I"" du di

':~r;;., Unlrl"' • !!<>Uiblllrl•~• do

à e .. nvonfÕt> "" """ ~ ..

rnrfllf> I 9"1\nuor mond~ln

~~••,."'" onl Vlr!ud• ~" arugo i~~. C:or!O ~ .. ~~s~•• t'n!rlu
A Ccnltr;n~l• d• Plonlpaun~t.Ór\DI do l!M~o lntnnl<ll>nll do Tolo~~
munlr•çoi •. , (M~Iaa•·Tornmollnoo, IHl\ do~1dl11om tomor 11 ta~nlntn m"!J.
du, ~ lnn <!~ du ar N•çÜu Unldu 1 poulbl\ldodo d• t<>nl!nuor 1 OJOiinr
•
C:unv•·t·~·~•• !nturn.cle>nd do Tt\eoomwnlu,iin, u~undo 1 d•r••;" ,,,. C:••nl~t~!).
elo~~~ ""i•rlmlr •qudldode d• Mombrn llllltlldo.

t: ~unYonclon•de> q11o o fi<)IOibllld•d• q11o ~ooo ••~•lm~nt• u
~.\;;n
Un!du '<>lllwrm• u dlopuoi~Ün do "'1110 75 da Cu11 dd :-;,~;;., l!~lol~•· n t>O
ltrm•" </ .. c: .. nvonçõolntunoclnn~\ d~ Tolocomlnln~i:in IM~ntu~~a jQ/.~1 '"'.;
roco~rl,.rul" nflf tumn• do CanvonçiÕe> de ~~~~~·· !urrcml>llnoo li qnl o porltr

·~ri"' ;... ro u ono do 1~n
?•n n ~M> ~. I ~78
lr•n<u• ,.,r~o• por- o .no do I H~

ooo ''""'"'

l. 000. DOO luncoo ,.,fço•

14.800
l Z.

ooo

Se ai • Conln;n<t• ~~ !'lor.i;•"'-~":,,,.,,, bl urn• ConfuÕnc\o

lldiiJ.!

~lolr•ll~• Mundlol o!r 1\o~o .. rurn•rnltoç.':u M•rft!mu, •' um1 ConlorÕncj 1 Adml

nhlt•ll~• do 1\"lll•t<>!lluulro;Üoo ""~'""~•do do aoroholuu ~m p\ono pu&

;
s~rvrç~ do f\odlo•dtf,,.;, l•"r ~.\.hll, d• ~m• Cnn/orÕn"" Admlntotro\IVI
.\l~n
d~ol <lo R•d!ur"m~nr<oço~oo de Sorvo; o Mé.~o\ Aorut.~•lll~o IRl ou ai ~•n• Ccnl;

ruHll Adm.nlotrorlvo M.tn~l•l•mnrroj·odl de n••r oo Ro~u\.runnluo do A~d,;

r<>m .. ~r··•ç::u• r;n •• rhnlr an:,. 1~1~ 1 I~Tq, "tutll <lno nl<onr~nr.., ~"'"".i
•I•" 1>~•~ ••••·• .r,no ur: u~ .•"rl" do· 1, ~M. ~00 lrM«Po o~f~uo, !•~r·
• .:
). 1~·1 n~O !t•l•<<>l ,,,r~~• f•U• ~~.) lOO. n1•D CPit<C"' •~Íinl por• ~I, 1. ~·O. OUD

lron. •·• .. ri"• I·~ r• ~~. • .;, ~oo. PO~ tr .• nru• .. 111~• p.r• •'

• A Cu;•f•r~nC!& do l'hnii>Oiond.rt<IO <l• tlni:o lntu"o~uono\ do 1~\•t!!,
I ~711 d•<ldlu •• lnt•<II~U 'F~li!nt••' qu....
'' r!r~\" t•mp<mÔrtg, o llnt do pr~>t•-or oo <ltrruoo "' T'•pwo !"ov;
Cl!lné, ""'l"~nHo r• li C~onlu~n~l~ j.lt<>nllnCIOII•U )'•h •~l•ru .. ~o do qll•lhl .. dt ~.
Memhra ,.,,.,,.,,,,,,.,

"'"""~~""' (~.r •••••••• r~rr-ntn\on~•.

rio

•1•1l~"du

·r,

' l.

'" h•nu~r

O CN.>o•l'.~ rlo :,.:,.,,.,,,, , .. ,.:, "", '"" ·'"'''"' 'I·•~ ••
.:·'"I"""''"'
''"'"""""'i''' '"' ~1:1.H • : , "'.r,,.'"" •I·••· /ur .lrr~t••··~"" !'•'"''
!••" 'I'••"'''·' '• ,,. •' ,,,, r•·'""· '·•·• lu•·""' •I~• rlw11,., ""

I.
~ '""'h• ~ CuuHnÇ;., \1.1~ rr•••u•n&l •I•
lut .. uouno<o~i.u IM~I•~•· 'l"ut,
UIW•llll"'• 1 • ,'ll untror om "'"ur, "~''"'''''' •l~ •,:.,mhru '''""' •~•!oo o!1 lTn!~l•
G'·l•· ~. "'''"1"'"'"'• "9'~•1u •'• ~'•P~• ~Ú•I'h r.urn< ''"'"'"'""''': !o.•ll•ruiD, ctom
oo ~~r~llo•o o• IOUTIL'"ÇU>•O dOt Mo·Otl>ruo ~. 1!"1;0, <U!Po ~-l!o~;u flw dlrc!l<> ol~ ~"
tu 110• «·•·lo· r;"' <•• I' romnl~OI nu• ~~~·=u• d~ l'u\:11, ,, ''" "I"~'""'., c•n~u!•ll•;
OP C:•olllll<~ \~l<·rt,,o•omo~\<1~ fl~~'lllttl du rrr'J'•;nn,... r:, to p•fo, t•mpn~t<l,
ro
rl ulo·~Í•·.,J ~·••·• ,, C:or.t<•\lu• d" lldmmlo!r••{40.
-

'•"' 'o'"""· ln ,,y., o:;,;o,•nÍ>o I> ,j,, ""'' :·"'',
,, '•:•• ''''"""' 1•'"''.,\~<H '"'·"'"' /,r,,p,.

hrn:.cru!i~l ~~ T!l"<l>ll\\lr.I~IÇn•J IM•l~r~·Turrome>\lnuo, I~Hl,~ rrnolo d•

.,. • ,.,,.j,.r•·"''

~.

·,, •.Ir,

~.;. !<.,fi ,o.,.,,,~,.• ''''' ;.,,l!.,,,nT•~ '' lt•l•<l• , ... 1~<·•· ,, •i;•l•• "'"
\.'1.1"'''' <jW I'" ~~ I'P\1. i'''"' '',,;,; .. >'< > i•< o·•• > 0:•1< IOIO,",i •T<'I

n ,:, ,,.,.,.,, .:.

,, ,., ,., .:,

"·'·'. :"'' .r,""- .~ .. , ...• , !,,, .. j,.,., ..

"" .. r, •·I '"''''

!,,.,~,. 1"'•, io-ul, ,.,., •.

,.r,, 1

~"' !ollLII!'O h•·"'"' ""' I'·•T•••••I"• I , '

'"·

~• <ir•~•"'~';,., •ln 1•••~.:r;•l•• ~

);,,,.,,,,

....

J:,r,.

\'·•r•

\'Wdt, ptor.crn"'ILIInln, "'ln•r r r•Utl<u • C:ronvonç;o

ID,

~ITI

llo1 ~ompdÁ~rl 11~•101<> do ~.lomhr" •••llr!l"ln, r AI'"'"~ Ío •l~hnld11
nA C',.~,·~nt;,, ;.,o.rn~~tonol olo !rloorum;nl<'4tÔro ~~.lui<\l·o~oc,l••l•'•·
PuotMIIO,t
111Uft1•, UT• i"•ll ,,: ~~no, fi< Ioth o-rr; <'lr'"dc ~. C<r,'u"\:n •I• 'I,.Jo>IO• .\lurrun,nl!
nu• "'' um 11 t .. r.,u• tl•nl!lllt,;nl ;'l .. •h• do olm :.:"11\~ru ~· "''·'"iu, 1 ""' w• tliUI
'"" ~ ol>rtt•Ç•iu, •l•f dorllrront•, • unra •• ~·•• ~~~•·• d11 M""'bn• rn''" m•~
114~ "" nn~o (',_.n,·unçi:o. toro •ll~i!~~" )'rOoou1,LI(r,; hl;" '"' "••·n\" NU '('W l'i
p~~ :.al'lo C.tlnll rurn•r·•• :.:omt•rl• '""' "'""" •l<r••hll n,. !'nl~"• o <ÍI•tlu '~•' oloo
"!'''\'~"' 1"''1'"""\"' ~. C:r.r.\"''';" <I• .\1~1•w•·Turr~nw!u"''·
~
ctlolulu

.,,P"'

.. ..

" .~ •• •i• •• .1""' ""I•• •• ,,, '"·"

·'·

...

' ,,,,,,
'"'\"'
,.,,.,,,.~ : ;
• • • • o • • •'' ,•h•• <1., :r.!~~. do•t,lr~

•·

1.-.~•

"'' '"''· •.,,,,,., ••

(Pr

u <'~

:;,:;;,:·:·-:·?::::-;_::;:~:~::~:;:.~(.:;;·::.~·.::~i:::;,::·::~.:!;:·:··~:~;;:;~;;},!:\:~::~~:.:::;~!

oul\ ''"''' Q "'1'1"'-r • ''"' ,,jt • ,j,., ~.:,.,._,.r.,, o!. l'1,1';,, o!'''" < ""•P~IIo!T
<lllll)•lo '• '•"' :,,,,,. 'l'"' 101>11/1! ·•III 1~1 :•Hh•iu.

Uj>IU!~::

0 S,·~ut:rio IÕoon! I''' \'rto ··~"' tot\.;1"' (",.rol ~~~OIOt !•~111 r,,,,,,.,;,
~I• ~ .. !·1•·nlj<uiO•n<I:OtiA• !Mi\ .. w~· T,,rr••nhdU>uo, 1••7\ 1 n~• lf>ndlçoiu
f""'''';
I"'' ~·'·• ltu··m- Cnnfor;n,ll, lurn .. r;., I'"''' "mI~~· L.. n~lro ~~ I~T~.

DIA AIO DO CONGRESSO NACIONAL(SicJo 11)

No'fllbra dtl976
]rJ•!!!h•·r.'Jl'!..!:

q~ 1 01 .. Jlrlol rlot hlllcloni'rlot lltlloo oltvtm tor lludot •m 11m llf.,lad,!
tomum llu Na~oiu UI!J

q~•do aclmo dAI)ufll't d10t f~Mlon~rlo• ll!lmullot 411 rtMimt

flu,
A (',.,f, ,;,,, ;~ •I~ l'IHolj;o""''';,..,, tli en1:o lulorn•rlonal dt Ttltc~
"'"'!,lraç/:u i\I;J,,,, (,,,,.,ll.,l,ll'luo, 1.~711 dunolho 11 oii•J..,.,çi;u .. 8111/lln qu;
•u•P •pllr~fl.,, • •l•o,Ju I"""''"''" I!• • unlr.d .. om v1~1H rla Conv nç.io lnt rn
1
1
th•n•l <lo 'I' o I, • •'' . ''" .. ~;.,' olt· \l,,J•!IhTu/r,.mnhnlll, I ~711
~1
I,
(I''·
ojo,,, o, 'oolu,old~'r••.~u oo•rÔ '"H•i'"''" ol~ I finto 1 1111
1'11111!.
lor,,., t•l~ll·~• ;•• I. ,·.... ,, ,·.,, 1~ ,.,,.,,,,,,,. ,, i"'" •!ln,,,.,,~ f.•~ .• ~~~ )<til rtforodo C<on
!r ·• 1•··•:• •• ro·.lf·•• ••· '"·•·•J,;,•,,n,••••• ~''"' '"' •l~oç;o, 1
..;
'"'''' "' I,,, f •' •t ·• h • f,,,..,., t ,,, i, .. "" "''1• Co·n•·•·ro~:,,
,.,,,, ;,., ll 1;,, ·' •

I• I'' •, .,,,,,. • "1·,.,. I,.,,.;,'"',.,.,,,,,

:"•lu C··h•~Uon tio

Admi11lo

''"'· '~!' •.•• ' "''' '•'' . "" ,......... ,. • ' •• ,;, ,... rir ••••••• ,.';,, ,.,, ...... ,,,,ç,·.... II.Ó ;
,,o·Jt.. c• Õ•"'
..... ,oio•~o. •.'t·o,' o '' ,. t '''~', IJ'" "'"'" t .. ''" .. !.o•ro ,, /lo li• ,,.,~;, onuo\ dt I'<H

·

quo, tab nurv. d11 m.dl!"t q111 o Conttlho dt ~dmlnltlnçâo pato• Pr,!l
p<>r ~ tdoç.io 101 Mumbfo• d• Uniu conform1 •• lntlruçou •b•l.oo, 11 Stcnli' rio
O•rtl 11 Vlco·•~cralhill aor1l, 01 Dlnlorn da1 Comll.it Contuhlvot lnltrn.c!!l
n•l• .' 111 "'''"'~"" do Junl• dt R18illro dt fnqu.incl•• r.ubu.io, 1 pto rllr d• lf
dt J;.onolrn d 1 l9H, nllirlnt ulcul•dot tpllundo •o ulárto mi'xJrn., dt um fllllc!!'
dr!11 n.. m~tdn •• pcorcrniiWtlll Ui\lln\n;

pu•" SHr•·llrln aonl
p1 ra

1'1' •

IHfo

\'ICL•S•"tti'rio Ou• I 1 III Olr•lorn
d"' Cn111IIO:o Cnn"ulll~o• lnltrno~lonoh
01 !.:.mbroo do1FilB
D

<>n<•rr~g~ n

III'
1D6'l

Cnnn\hn rlt A•lrn111hlrosin:

n11 cu11 dt •• ncdu dt ulhlo do "IIm• comum, toum 11bj11o dt 11m
1)11"1ma~111 p..rlln<ontt, dt 1pr11vu 1 mDdlfiu,ãa doo ttlhlno d~• flltlclonhlao •1!,1
tn• 11111 r11ulltnm d1 opllcoção du porunltltnt •clmtl
1

z, no cuo tm q111 lht ptucu q111 IIIDru lmpu':.llvot, jllollflqllom um•
tlll•llifl"ç;a nu porcllnlaa~no o elmo, do propor~ oprovo'u d1 m•lorla dot Mo '!I
btat <11 t111lia p~>rcontiQtno nvlllll com •• dtvldu Jlllllflnllvu,

q111 u duj!nu dt ttpruutaçõo •~Jam rHmboloulu tobn tuuru
corr;ncla dt:
!';,; I I ''' Uh\j., "' l•h•>Ui"''''"' ,.;,,.,1 r.. l•••<lovuo

o·~•l'l)ol.or

!•,.,t..o·uluo ,, ),. "'' ''' • l!o •1111

t· ,.,., • '"'"

•ot>lto ..

r•m

•ol~o

"til• •I~• '"'~"'' m~l•u,

fi'.>

~~~··· ... ,..... ,... !... '''!"' ,............. 1·•.•" )''''""'")"' ,,............. ,;.. tl•potlllll~.:::
''~'" .lrqul~'" 1!,. I'''''" I•,•• ''''" "'"·•I •lt :,J,., "ll·'"'""ç;;~,. 'I"~ nu:uler~ llllll

••·!••••"''"''

"'·'I"',.,;.,.,.,, ..,l,ro,.r

s .. ~n1.ôrt11 a.,.:
l'lu•Sotruhlo c~ral Plrel~rtt
doo Com\1;1 Cano'oll\l~o•
U'RD \par• lodo • J1111t•, cum ~~
coçi11 do JINJidenu

CO,!I

U. DDP
7. 5DP
7. SDD

one•rr•g• A~~~~!!:Jb..<!.!J!'..~~V!!.!!.ili

1
11
'''•·•'' • ''' """"·"'

em cu11 do •~mw~lo m~ runh· da nulo d~ ••lcl• r.• s~(ço, dt pr11por ~ 1pr11v~
çâo do m•l~>rll do, M~tmllrol III l.'ni.ÔII, 11'1)11•1~~ oulrq11odoo dot llmllto •~lmt ln<!,l
'•doo,

•-"•~"••' .. r.,•

'I·• •·•1,:,. .,,,

lo·nv~nç.:,,
f:l~lsi'o dno~!!l!!:.::..!!.._ •.~''' ln<~rn::.!.IE!:!l.~!Jd~

11 f:9n~·' ~::1 ;~~~o•.=l!

F'r~nu;nrloo

t!F'RBI

I;I!'C'..;I~t:j

A Cnnluoincl& dt Pltnlpalfn<tlrioo do Vnl-'o lnlun•clonol do TtltcOmlltllc.!
tõu 1/.:~J,,j:~·Tnrnmolmoo, 111~)1,

;;!1•1!11~ ~ flo·~ul.,,,'.!.·'".:!~:"'."~~~t •?!I';!~J~-~1!.~. !~n.~.!r~;!.\~
•1~.\to•.. da l'll!:.Z
A r. ..,,lo ,.,",,1'1. •I• p;,.,,_.j-"·l~h<l<ri"'
•••~ •.•• ~,;:,,,.,,.
r ,,, ..,,,,,"''", 1~:-11,
.,.,,,',.•

1111 d.c\o;o Uilllldo o q111lo tltlç;o dc10 11'1~1nt.r11o do IFRD ltri:
CllfiO doo Ccnler,;ncl~ 1 dt PIJnlpaltncló' rlot,

11 d!OJHIIIÇiiu ptr!luuntu do Cun .. nç;c lnlnnoc\anol dt Ttl"omllllluçiiu
IMonUtW!, IU5) t 11 dlflculdodu dt Otd1m pr.ÔIIca q11o IIIICIIUII lo! tloiçâo du
unJo 1 puun\t Canlor.incl• do Pltn!pOitnc\bloo,
-

'I

;,~·:

~~.:\~t:l::~~~:l,~\~:u•l: :.~~:\:~ ~~D ~~~~~~;, t'o~rn~l;l~·. ~ ,~;:~~~

,,,, 1.:.:..;

. ,.,, .. •·· • j,,',,., ""

~'''''' nh·

c,,,f, ••~nl• .. ~,1~~·~"·

''·ll•lo•h•o! ''·''""o ;.,,H;.,,,,,,I=<I)Oj~'~"'•J;
h,.,:.

•'I

,;

no

ol.\ l'o,,.:,. tm,.,.,.,,,.,_.~J ti• T~l"'"'~lYnl~~

"' 'li•· • ,. •··• ;,,.,,1,·/ool·o.!n.•lr.. ,,;,, •··•~ o!. r t•/o·llo, ~ ''~•nlu~.;'o nv 1
rl•
(:,n•,.,;,., 1 • oj, I , • I ,,.Jo·r,< ,.;,..,. oit• (j,.,,l,r, li '•~' 1 ) I':. t;,,~~~~,;,, 1'1'1 4 da C~Mfot,~r,
1
1
1
'\': '• ,•.: ,', ', :•
• •::•: ..
'•'

11111/

,1;

~

r, olo• "''' ro·f• rhi'>t

.

.

lu• r

,mon
~

f:•I•T~In

•

I. 'l~•. fl'ltl 1 ap!l<~~i;o d~ m>moroo 57 " '/1 d1 C<onlltnç;o do Monlrtua,
I Ccinh•r;nclo Aolinlniolu\IYI M11ndl1l d• R•dlu~~>n.ur.ica\,';U Mar{llmu prnitl• J!l
ro 1~7~,; 1111\1 Cur,fcrüncl~ A•llll\n!olrl\llla Mllnd!lol "'•<•rr·~·~• do lutar quu1&of
~~ r•l• !nl•r.·oo.nol.., "' r .. d!~•"'"""i~•~~ •• , ""' •l•n~~l> '"'' nWT,.rol 17l t 17!> d1
Con~on1ia dto M~nltl'll>t, 1obro o •l•l~iÕo doo membro• do 11'RD;

~. ~~· •prÚMhn• oi..tç;o doo ?n•mbroo do 1FA.8 ,.,,,ô lnocrllo no TtmÍrlo
dnu Cunfuóndo, <<>nlorn .. "r.lirn•rl> 5õ do Cor.vençin dt Mcnlullll,

.

•h !.,..,., '' I•·•· h.:., to L"ln•r,ol.r .,,~,n,j; ,.,.,,.,,;,,,, "' I:•T'•IIIIl• o• A.•ll'li•'ll•nlo
o:o, ;tlt>r,,! ••:;:o.~\o·lo ~,.·. fijflll<•l":rl<t• •·lo·ll•••• lo'"'"'" <''li IMio U t)t•l!oo~ •• di pr:
tO·nh• r lolt ,, ...... .

dto ltolliot 1 pr .. ,.nto '"'ai~~·~~ o m1!1 bro-. pouCvtl, •" Cllnll•clmtn\o de la
du u ''''"'''·''"~~ii•••, "nm••hll.Ju" dulrn•r r•no!iol•lo• o·m l•mpa Dpor!uno ;o~
u quo "' ~'""'~'"' orJ••n lnfor~n.ul"• •lu undhl~111r11" ~~~· •llu 11)1m 1pnnn1a
du i Clonfrr:n<ll Adoninll\riiiY• !lt~ndlli d1 Rodlncorr,unlcAçiiao Morflimu ~,_,.(;

11 ?lU ~~~~.

'I••, ·<T•il•·•l••l • ;u oJh;ouol• ,·,,.• tl• llo••••lllr-Õn n•·J tio r't,~fo•ro:.,ril olt fil~nl~<o
'• J,; '"" •I•· ~~''"' ro·u• rI ·-~~1. u• ~ll'uolor••t •I• 1'r.J.;,. •l•lt••·~r•nl ~JII•Iorr ... ntoo ooi
t • :.: " ' " ' ' " '
f~n., .. r..: riu•· o•lo•lllo•, '"~""~" f•N!••OI~I fd~~• fll•lll Cnn•t\ho · d• Arim\
•·•'' r •\•;,., n~ L.,., do· "' "TI/u ·•1•'••·• !ntruohuuloto nu ••·~ln·H r wnum •I•~ jl;a~i;" ll,j
.t.,,, i•l•· ""I""'· ,;, ,., i"'•;••lior .. ·/olodo• '""'~h;,
~ 1111;>~1"1\''""•
-

Iom--

-

A Ccnfot~~nc!o do Plonh>n!tf\{1.;'1111 do !.'nL;o lntHn•ch>nll do T"IH11>11~n1c.!
çiin IM'l•I••Turr.,,n..,llnol, 1973),

111 !no•dlol~• rio•ocrlt~o 110 R~l .. h"orl<> dn C~rn01•lhn d~ Arimln!olr•t.io, qu. ••lo
IUHIOIIflHio d~r ovq~o~ncf• À flo·•~l~~·~~ n\• 6 ri• Cunlortinclt dt P~•n,t.:ru.. dt
Ml>nltrllll Uq6~1J

qijo canv~m. lov•ndo•h tlfl cont• •• n•Hotlll•d•o do Cni.ia, lll•b~l•nr<otll
clu•lllut.Õ~ ado·qll4do do• UtFOI, bn .. dt om um 1111~m~ Pfi<U do ini)IO{iÕO do
nr~•nluçio o d~• no;11>d111, do •d•f•l• r r•c m;•n··~lo•'""n!• •• n<ottnoo do elo o olll<o

'~" ;,, dlro!lnoo •l""''lld~• J•~r4 o cut<.hinlo do"~'""' caomun <I•• :'\o1ii11 t.:'nidl;,
do •r,•nlor om d!o u doootl\;;,,, <ln •·orwo, <l• '"""' ~··rl .. rilr4m~n•• u ~lonn dt <lu
ol/luç.Õ1> du1 <•r~oo ln<ll••hl""'';
-

Qultc..relra 4 '7J.4'7

DIA I lO DO CONGIIIISO NACIONAL(Soololll

rnronosào-l!.!!'floo\oc>&l <111!!!J•-~--':!.fl2

d1 IIII'IIU, um llj:u\onar dnpuu \lljllllll\;adu, todu •• madidu 'IIII ~~
1ar nouuht.u, par. a11n11r ot ~bjii\Yot u~ lnd\oodot,

A, CllllfHÔn~l• do Plonipotoncthlot 4• União ltunulunll

dr

çiiu (M'I•r•· 'Tc•rnmoltnot, I ~7)),
Rtoni11s.Õo n! 2

A C'"'f.r.ncil do Pl•n\poltncl'rloo da Unlio IA11rnoc\o11al dt TlltCDmlllll~~
çõn (.,di•J••Tbrnmollnoo, l'flJ\,

a)

u 4\tpoolçiiu porUntnlll do Convtn~h llllunu\onol elo Tliteumlln\u

çiiu \M'I•a•·Tornmollnoo, l'fUII

o parl1rafo Z,! ••. li do Jh\ti.Sdo d11 Conulllo do A4mlnlnu(ÕII ,.!uivo 1
d11r•nlt o ,.,,o do ptuod da UIT,

formo~io pr~orlulonol

ção

u mocllllu llllll&du poJo Conulllo 4t Aclm\/lloUio(iD com nlo~;o
d11r.n1o o '-HMDl

form~

prortul~•l

"

u dilpollçiin do RoiDIIIção nv 7 do C11nfrroin~l• dt Pltnlpnltnclhlat
!Monlrtlllo 1"111
111 1 dlt!rlblllçlio antr&lln tNtl da peuoll d1 União!
d) 1 ntuulddt dt m1lbar.r tindt nlt dltlrlblllçlio I•Otr{flct, \tRIO no
pluo ttrtllllltnla tm rtlaçio .i. tl111m11 rtiiÕn do mlll!dal
11)

tnurnu o Cn~o~lh~ rlt A~millhtro(à'n
flrr., dt prl>ll~f'llr • vvo!11çãa doljllooi.Ão

1

o!rilolllr 01 ~rt~~ll;,, ,...,~,,,,;, 1 .,,

'.!

10

11

canlhmar como ttlllt u dlrti\YII dt~ll u J\nol11ção nt 7 do Conlnincil
d.-.PJtl\l~ounc\Árlot IMal\lfl\111, 1965):
1, 1 fim dt melhortr 1 dlnr\biiiÇio ltOirÁflca dot flllllllonlrlot nomudoa
dt lrlll P,l

I telmtl
\,I
i:m Ulrl lltrtl, 11 YIIU 1101 UfiOI dtt\U IUIII 111ii:0 ltvtdO
ao collhtclmenlo dn tdmlnlnraçiin dt 1aclot at Mtmbnn da União. EnHtllnlo ~'.!'
clu ltlO ur tll1o dt moda 11111 o peuoaltm t.rvlço conlln11• 1 11 btnll/lc\ar du
pou\btlldtdtt ruo!vtlt dt promoç;ol
l.l Mnma prunchndo enu nr1oo porv\1 dt nc:r11~&m.n1o inltfll•
cl!mal, 1 prtftrlincla dt•tr" ut dtdl, tm tpl\dlitt \lfll&\1, 101 undldll~t orlllln·.:
rlot dÃI rtliÕII do !l'llllldO Clljl rtpruunlao;Ío, t\1111 I ' Rllil 011 Uolllt\Citnlt, lmpn;
11 noltdtmtnl• dt c11Ldor pau ""111ror vmo npuunhç;., l•~•r'tlct
tljlll\10\l~'i.
dU C\nCO J\tliÕII di lJ11iii:o, 'l\OtlldO Ul\1•11 do pf... IIC~\mtn\0 dat CUIOI ~~ ~UIII
p,S 1 teima.

t, tm 11111 conurnt

111 ' ' ' " ' C,l. o Q,,:
Z.l ot flll'lciorJr\ot nri:o ~onlral&rloo, "" mlll!d1 do p~~uCvtl, •nlu
11 penan rnld•lllll no S11!ça u11•m 1ur116rto rr.n,i:o, donlra clt 11m r.o\o dt :'
ljiiUÕmtlrOI d1 Cltntbrll•
t.t • \(tll\a uctpclona\, 11111ndo cor11a• dt ,.,,,., ,;cnl~o d1 I''"
CJ,5 1 (j,~ 1\Ctrtm YIIOI diYifit l t f l1~1da 1m CUnllo ~11, ptllM\r~ iiiiUo I im
par\Jnc" dt rt~torntnlo •m b.on lnlur,...cl~n•:;
-

!MI""''

z,

J n;o undo po,.(.. l '""111.tr,
catn Qllolitl•dll
ulgldu,
nu e~tndlçÕtrt 110llpuladu no par.Õtrola Z,l 1Cim1, con•Óm 11"' o Srcutirto o.nl
,.crlllt panou ruldtnlu tâa perto dt Ctn~bn q... nto poutvtl, ltto n.Ão '!~da po,!
(ul, a Stcnlblo c;.,,J not~lur{ •
do ur1o t tad•.• l f llilnilllllrtÇI>If mu,
,.,. tiau 1111 ucoLM,
lwv.r em con\1 u cant.qu~ncilt 1\Mnc.hu,

1

d,,.,.

••1•

ol func\anirto• elo• ~r1111 0.1 • C.l .,,;, contldnodat
coma
r .. crullmonlo
recr1111dat .~ btn illlnnulontl, t ,.,;., dlr•llo UI bolltffclot da
inltrntclonal, 11\t como tão prevhlol no J\•,(llltmtnlo elo Pnn~al, com 1 cn~~dlçlio
do q não ujam dt nulantlldodt t11tç1, • 1111• uj~>m rtcrulldctl IDU do tana dv!,L
111
nldt no per{lulo Z.l, adm•t

t 4

IIIUlrtll a Cnnulh1> do Adminll!,!!.si.!,
dt Ul!llif I tYDiiiÇ.ÕII dvtt• lj\111\ .. 0, I fl•l'l do '"'11111 llmt dlflt\bui(ãD
1rirtca mail •mp\o • rtpru.,nl•ll•••

a\ O 1\t\ll&r\o ~~ eunnlho d• A<lmln\olu<.:" ~" Conl••r•~"' '" •I• 1•:,. 1,,.,.. 1 ,,~
IINr,~r•ln :.~.1.51 o· c. r~\oliirLo npocl•l du c,.n•••lll" 1\1· Al\ml•·l•lr"~~~~ 07,
flnon(u .:- t:n1i11, •~buorlldo i Cun!ui:ncl1 d• J1\,nlp"l~h•l~fl~o.
'<1';,
prl/l'ltn\a i AttOhiÇ.ÕII nt :1 ti" Monlrow., JQU \dO(\I!UaMID RI' l:\;

Cl'rlal
\lu

11

b) 0 P<ICIImonlu n~ z:~. oprn•lll&do por 11m MfllpD d1 M•rr,hrut ~~~V
,.;'tm 1 opltc•ç;,. <ln t\llt'nt d• 'onlrlblllçiin •dot•do ptlu Na(;... , t'nld~•.

I''.!'

d1 compluld•ll• ~~~ ;or~\ol"mo 'III• coloco 11 no•\1•"'-'"''"'" dn Ui"d~ d• hnot,
c\amenlo J" dv1p"1U do Or.L~c., til• n•ctto\dorl~ dt t•M,.nlr.or ""''" •<>lu•,.:~ jll•"~

!'!.•..0.'-'~.11· !'.f!:~~·:Jh•!!lt.::'..'!m.!.al•lr•<•~
1. .t• tlar pra••~11111lnonlo ao u111da d• quu1.Õ11,. \oiiH•'!da umo ""l".;.:u ,,,.
""""'lida •• oplnl~n u.:\Oinln, ••prunr nt pra••nla eunl"'""";o;
ti A AtnpiiAÇii:a do \wljllt dOI dattll dt Cllnlr\Lu\{•~0 ""'"\1•\•t .. p11r '"d~
Mom\oro, !11~11\.,nda 1 l\Vrt ucblh•t
b)
~pUctçii:a t\11 um ohlwrna d11 ci\<UIII "'"' ClontrlhiiL~i>u l..on·~d~ ''"' •I~
1
1
duto• ohc\&11 • tlll .. lltdo• rtllli•rmonlv, por n~mj.il"' h•ll dt I"''\ DI
111 1 l'nldu, parunl•~oln 11n lllllçio dD 1r:lw11a lwlrfPIIICo Llll"rnAclnMl dr <'~
111111
du Ntç~n
1\a ~"''' M<'!nbro, n4uwro dr 11\t•tonn, prorl~IO nu\nnol br~lot
:, ,.., 011 t~l"''"' ~ uodot !" Mrmbrut o rn\0\l~<io <if o•u "'\ulln, 1"'1" "'' "'''
m .. no''"'''' !\., prl>.tono Ct.nf•·uncl.t olt P\~llipoltnclorloo.
11

~~~
A r,.,nf~r·:"~" dv Plrnlpulvllll.:rtot d~ l'nt:;, ln''''"'""'""' ,,,. ·z,

ç;;.,.
A C:onfulin~t.a dt Pltnlpn\fnclirto• do l'ni.Õ; lnl•rntgiDntl dt Ttloco•nlllll•,!o
~õn fM,IIII•Torrtmlllinol. 1~1J\,
~001 ubo .. ti'II

Jt.,-,,. •. ,;o., ..

IM.i: .• ,;~·':'urr•n•~>llnno. L~Til,
~::1!!\:!:.!:!!.,IIJ:

.,,;,., .. :·: :.;:· . ~··.:."·:·.::~ ~~ )1,:·,·,::·:~~ ~,~~~::;~:·.~·. ~:;~!:··;::'·;.', ~~.;~~~::,;·::~:· ~-.':':',
l•o4

~

, .. • !;

•I 11 mtdldu dncrllu 1111 Rv:~1~r\a 11" C~nulhr• d~ Allm\nl•lr•~.Õ"' <,u<·
nl• tpmoll peu d•r uquincl• • \lotU>IIIçãu n1•" o\,. C:unlo·tl~nct.a 11• Pl"niP"'~II.I::
riDI de M~nntw. (l'fU);
bl 1 t Ld\nrlblllç;o dot CltMu• puun11111•• • dt puaa lixo~~~" 1\~l.r,.•n
1 111
no
drn doi u 1 c111Lvot, btnl ;amo 1 dhlriiiiiLçã" dot c11n1u~ot pvrr~am~~hl • d~
11111
puta IUIIII
c) a 11\Ímtro lmpon•nl• dt canlri\OI
~11r1a
'on~tdlda• c.rl~ ~no,

d•

pr~II.~M• ""''"'"'Ln,,·nla ~" ü"''' '''" olrl I''''''", ... :,~,.;,,(,·~;
~~~~~ orJ•" '''""'~""' '" ,,_;.,,,,. ...... 1- ,,.1. ,,,... , : ,

),

ootll

:.

a .,,,..,.nç• do•

e&~ãl> d•t I ~nU. I do l'Aião;

P"'"

dtcldt

nllnor o• prindplo. do poll1\ca ~~· concrtllol• • k~••·:~~ãg n~ ~

d. Cr>n(J

rinct.a dt PltnlpDIIIIIclh\PI d• Mon1u10111
1. At 1uvf11 d1 c•''"' P'"'"'"'"'" duvurn ,.., cllftlí.odu • fl;n~L"n~rll>t lJ
tlllarn d• conuo1o1 porrn•ntntnl
z, 0 q11 dra dOI tUCU\\Y(tl dn• Ul\tlutr, •~ lll~tonu lwmp<•o
,·.,ntJ.I
1
,& de mhlmt llltbllldod• t dt •~unun1L1 nu ufii\Vao,
11

oncur•U" Cnn,.lho dt Admln\oiP•~
dt dor q indo h docleiiu tom•~•• I'"' L• prwunlo C: ... nhor:nc\1 110 ljllr n
11 11
roftrt tOI Ulll 1fai\VOfo dv ~~~lU tm UYhl~ O llll,'dro t\111 ouCIII\YOI I U"'P Cl.!
,,. pnm•null• I"" 1 eucuçaD dt 1u~fu d•,uro1n ptrnllr,,lllo r11mpr11v~do,
1

A e .. ~ r, ,;n~•~ •I•· f'l""'''"'~n•L,;,,.,, <i•
<~u• t)>•;;,.~ ... ·r"rr"•nu:Lnno, 1~711,

l'~l-i• ''·"·''·'· "''·"'

•1•·

,,.;, •···

·.

~
ai
1\••;.,lirla da Connlllo d~ Ad•l·lnlo\r"' .~ .. •i~ ~~ .., i, t .~,, 1;, th i'l•·• !;o ·'• ·
0
,,O:r\ot, ~ ·n, C\OIIoC. a iiiiCIItloonltÇ;D 1 •• \n(nru,,.~;," • '"'"''' "'"' :"·ll• !i"tr•·l.~ •h •;,

1

IIII

"l'l~""!N:MTrw::.'JIIllmlimlll:!,l!\UW.~mll"''"n~"VVIffi'III~~~~·II!'Ml'"'-'I.C'll'"~rmt~ll<:<~n.:Jt~IC'I.I'fll~

..., ... ~ ..,..,,.~~-:"''::!t.M'liT.I:'!!.~~·ji<'I!'"',..L<:II.-~l~I'Mll'll:"':l.m'-'1":

~'.TT""~YI',._'''"r.'!r'm~l"l':'''..

· ' ~ ·

-

.

.

I [

I

, j

7.1oUI (Julnt•·f•lr• ol

No~nlbntNI97fl

DIÁRIODOCONGRESSONACIONAL(S.ÇJI)JI)
"' ·~llrll~l•,~• •t>rnonl•du ptiQo Mtmbroo d1 llnlio com COnlu tiiU,!o

bl

,1,, •

tlr!JnMJfiiiiiUIM\ai'ir.l'l'i&llf'..\\.'ll'lf~nu,...:.':li'II'T.I.Il'lt2lft,:l':ll""n<kD'~--~lllf""'J

•

'"'1"'•'-'"'""'

.' ""~i!h·r~n~.'!

••

,-,,.: ...•I"' lnoh•M "" Mo•mhr"' ut.io lnlor•u•dot no tllnumtll\o du llnan;u

nb1orv•.!!!.!!!

qut conv'm ol\mont.r

.'1~.'1.·1~

11

Fundo di AIUIOID, llnlo pari 1 upool,ie> dt uu ni!J

111, como pa,. o/lfrtiiiU ~~ neuu\rladu flllllr .. t

'i"••

J,
•t••rllr da I~ doJ&ntlrr• da l~U, dtlum da oafrar Juroo dt mon
"'"""'''"~""''"lu •1~ llollv\1, Chila, Coo'-o Rica, JhpÚbllu Domlntunt 1:1 S•l""
,,~,. 11•1!1, , •.,... l'niiiUI\t nti'Ítllltu Arabo da limant
'
-

'i'"'"" )'Uuo ""moro d•~ldDI

~.

f!'!.''~~
1 ulllldode do Fundo do AlUI Olo pau ojudH Cll fllll~lonlrlot da Unlio •m ctr
cuntl-'nclu 1dv1r1U 1 t 1 om ~rllclllar, 1"11' tJud&r u ptlllillnii!U •fdodoo pi~IU
flutll•~ii·• monttlriu!

par nu, palno tm J1 dt dtumllra dt !'m
"~ njo,1.11~1 1'••, loJ fr•nuu t11lçoo, o•J•m lruuforldu pau 11m1 conta npoctai
•I• )'''"' "" "•"'"• "~~~· "C:nnulho dt Admtnhtuçiio ullul• 11m mtlo dt
\1~11\dor

1 nllcLt•

tn Cnnulht> dt Admtnhtrosão

flll• torna u rnodldu nt~au,rlu para dtp<totlu montlntn proudontu
fontll nUI•or~•mont,rlu no Fundo do Aw.l'llo, com ttlt fim,

f!.otn!ucin

........... n~ .... ,

nr

dt

11

Aruo•osi<> du contu da Uni;<> nuo oo onnt dt

!~U

t U72

l, ~'"'" ·~h\u •I•• flllllu olruodao dtl'tda pu r'"'" poluo r.puuntondo
1
I • lll~. <o\~.: J '•·•H< "' >~ll~no 11~ 1111• c~ntnn• lu cMU\bii!~Õto ti r a 11 do • 1
.:~·,,u,,, U1 ,,.,,,.,., oulto• no qu. ~t•ncornt 101 t11boldh11 para publlcaçõu, 011 ••J•,
''· '' l. h~ I,''' ''""' "' ~··!~''"• ••J1 lr~ndorldu p1u 11mo canlo\ upoc\&1 dt atruoo
''""r.~ .. ,.,.,,..~ iu""'' ~·~~ w•dld• ,;., !\boro, contudo, ••u• non poluo do
""'111.1> <h· "' •·• "'" '"'''Ilho~ • ~·untrll>ulçõu • pllbllc•çÕtti

A Conf•r•nclo da Plonlpattncl.i:rlot do Unlio lntarnactont! do Ta\eeom11111c.!
çõu \M,Iop•Torromn!lnoo, 1973),

~th·\.H, "" lll•dld• do puul••l, o ptto da dlvtdo duuo P!,.f

a) u d!tpotlçõu do n~tro lB dt Convtnçio Intorn•cll>ll&l do T•ltcom!l
nlcaçõu !Monlrt\111, 1~6Jit

paJ

·!.

n."'.''''

' ..... ·•

•••· .,.,.,, '' ,,,,.,,.,,,.,,."' ,,..,,, "" """' d, 1~11 ~ l~H ujam calcllloula•, •footandp•oo
•·••••t••l<•"·•'" • "''' •I• • ''''1'"•1\~•• dn ~iun~r11 li H <la Cunvan~ão dt Monlnw. ! 19651
""~'""''' ,!,,. ,,, ·~•· • I •· ·•• •I• <J•nlllbut(;"i'"' tlu ttcolhldao, a nllut
'
1/Z llnidldt
I u~ldaolt

r.,,,,,,:•,,.

11: llnhl•d•

''"f"''·IH·• n,,,,h,fo.\nl

1,

:~.·.,

,.,,.,

III o Rrlat6rlo do Conulllo do Admllllatuçio do Conforinclo do Pl•nlpoh.!'
cl'rlat, a Ooctunenta nf 31 nl&tlva llt.'tão flnanulra d• tlntio, no cuuo ot .""''
do 1965 1 I~H. to rdi!Órlo d& Comlnu dt rtnonçu da prtunlt
Canltrtncla
IDIICwntnlo n9 l~!lt

rlHido

1/Z llntd•dr
1/l 11nld•d•

.. h•r

/l.o!U

enno\dorando

;;;::r dollnltl••m•nt• u contu dt !Jntãa nlallvu ao• ano• dt 19M 1191Z,

1/Z 11nhlodo

lunlrl&d•
!I: unld•d•

'''"""

''"'""'u~~ .\,.t ... "" ~~~~'~"

honlusiia n9 14

11: unld1d1

"•: •• ,,-~rt•·t .. r~. n"• ~,,.,.ti~ ll~l • 19H, um. filiA d• rteti!At corrotpandtnto a
1.~ ''"''~••!•· t~ •wntru,..,.;.iu, '"' •~J•• ~11.zeo !Ol\lletntoo 101111 mllt duunlooUroll
'"' ":,,,. '"' l o7t, •· '1•1~. 0110 ln•"·•unl<>l • uh mil I ft1nco1 tii!Çaa rm I9H, tP;n

1

1 ~ ::,'."' .. r,." : :·~·· 1''"''""'1" ,r.,t.Ud .. pr!o Conulllo dt Admlnhtroção om '"' Zh,

i••i '• '"'" 11!"' doo r•nluo pt>dorto ur compan 1ada, tm ~fll 1':•
,..,.,,. .. ~~. ""' ~r;duno dillri'b~!du• poJo orçamtnto, 011 mtdlant• ~mi
,i, ,.,,,o., •I~• !lfoiVIt~•o d1 CnLia;

I L ••

I..' •'•' • 1"1~, ·• /~\to~ d1 ••crtl.\1 uri. comptnoldl ptlo tllmrnl~ do llnidadt
•I• • •·•·I '•'· •··,.,_. •l••f,htll•"• ~ orr hud1 pr\o Conulho da Admlnhtr•iãa, 1pÍt1 eu
" ... ,. ,,,.,.,, ,,.. ''"'~' "' l'"••lbllirl•d•o dt rrd111h u duptoll do União;
-

I"' •" •H•I""I(~n ucrprl~no:m•nta tomadu com rt~po!lo 101 nau
oh ... .,,..,.,,.\,.,"~" JftH!o·n•, d• m<odo •'~"'"'• ur lnw"da coma prtudutoJ

p.j

A\ltdo (ariiPeld•

Covorn" da Cnnfodons.Õ<> Su(sa n<> somr<> rlu
flnansu da tlii!Õo

A Canfar.inclt dt Pltnlpotanc"rlo• d• !Jntlio Intornaclanol da TtltcomW11<.!
çiiot !M&ltiii•Torrtmollnol, 1973),
cnnold•r•ndo
q111 o Cõo•orno do Confadeuçio Sll(;t calocD\1 rtCIItiOI 1 dlop<t•I;.Õe> d. Uti.Õo,
no dacornr doo tnoo dt 1966, 1911, 197Z 1 1913,
•~pruu

I, 10 Clovtrno di Conftdonçio Su(;a 1
pM•d• na campo du flnAnilll

z.

1

11perança dt q111

~~corron

,J, ,,, 1 ,. t..r ho• ollol~moon•• c~•n u outorld•dn compattnln doo p.(aot
"'•'• 11•1•• ,,,. '"''"""'"" ••c&ll>ntdo do 1111 ol(.,hto, cont!doundo
11
ei~CW1Jt"nclu J"'rtlcularu, b•m cctmo ot ln\1".!

j!!IO

de ltvar

,,,,lo .o lo

1 , 0,1'i·l••• l111> 1lo

... •·• I• o • • •<'I p.,(.,,o

I'"'"

Admlnlttu~.õn,

•

•fto, 111brt o p1Dirt.!
O 1~1mboJIO d1 IIIU d(vldtll
udo

ul!tftçi'o p.l• fllltlot• ajuda

acordo• nnu ..nildll paoum ur rnonll•cldot,

o Soeut'rlo Oortl

ttll

Ruol11;ào 10 conhtcl.rntn\a da Cõovtrno da Confodoroção Sufço,

•, ,,, ,,<,, ,., .. .,,~ ... ~~· ... ,
.... ,., • ,1 ,,

01

1\I.A

Ruol~s•""' IS

Cnntrtb~Jsn., d1 N!.,.r.iru• ""'" oo """'

uu •

IH4

A C<>nforincl• d1 Pl•nlpolenci.Íriot d.t !Jntio lltttrnactllnal dt Toluo
m\llllc&,ÕII /M.Íiott•Torumallnoo, U7l),
·•pÓ• u•m!nar

• •' ,, 1 .~.;,,.,

.... , ..

t,',.n/.rr:nrl~ ot~

l'l•nl('llltnCilrla• tobrt ot ruult•dot

··••·• •li• )"··'~""' .

• oollcltaç.io apr.unllda ptlo Clo.,orno da Nlurh111 u\.lttnla 111111
contrlblllçÕ.. p&n "' anot d• 1973 • 191"1
lr.,.ftd<> am ~onllt
&) q~• • N!u.r.Í1111 (o\ duromenlt •l•lld.t ptlo tltmo qu1, •m U dt
deumbro d1 197Z, dutrulu tr•nda parte d• cld.tdt do M.n.ÍJII&l

b) 'lUt • Ntcor.Íflll tlnM. ati ontào JIIIO rtiUiumont• auao
butçD'u 1 Untio1
'·' olo·

Plo•I•IIH•I••ncl~rluo

•. li•··' III""•

do !Jni.ÕII lnt.rnoclonol dt T•ltcnmunic.!

l'17l\.

. ,,,,,, ,, .

····· ........... ,..

,..,~~~r•r

c) qu 11 lrtt& do um caao oopocl&l, onde ao Mombro• da tlni.Õo d!.
"'"' m.nUutar & 1111 toild.tritdadtl

~
1. tunorar 1 Ntc&r.ÍJIII dt 1111 cllntrlbll!çla dt u~ anuJd4da,
ano dt 197h

.. ·'·•• ·" IIMnç .. do Un"o, •prn•nlt4D ptlD Cnnu!llo dt Adn:!,l
·· ,,,,.,,, •l••l'l"lilp"l•ncl!l'rluo,

,.,.,., .• ,.,:r!,

contrj

li tlnt.:o um• oliUdo btll flnanulnl

.,.,oj l•"'••·i•o·l•tllo Do M•mbro• 1 oo

~r1iot

d1 Unliu apllquam 11m1

,;

Z, oucorlnr 1 NJctr.lll• 1 rod~•lr 1 molt unldodt ,.,. comriii.Ução
paro o ano d& 19741

~
que, 1 plrtlr d& UU, • Nlur.Íful voltará a contribuir poro ndup•
11.1 d• tlnt,o, na duu d• IIm& llnldldt,
Ru<>lusio nt !6
Ptrl!clfl:lls•l> dt tln\"a no Prosr"'" da o Ntsãu !Jntdll
r-n,. O..unv<>lvlmonlo !PSUDI

"'; ,,,.,,.

, ,..,, ,,,, '""'''''' un•~ ll•tul•l~• •uflci•nt<·, ~ o·•ltu ,., ~~~ r~curur • •'!!
· · ,, , , ''"'·' •I•• '"••rvo do Untõo ur.: O)UII~do C&dl tna:

A Canf.rinc\1 do Pl•nlpD\onci.\riol da !Jntão lnlan•ctoP~a! dt T•ln!!,
mll!ltc•çD'u (t.Uilato•Tarnmolln~•• 1913),
lond<> tnmtd" cn"h•clmant"

,, rfo 0 ' ·•

! •,.,.,.\!•~.!!!!

~J!!!!!ll!!.!!!.ti!:

,, .,.,., .,.

<ll•t~ .. t~ii~• ~1\mlnbtro:ulvu

,,, .................. J,,.,,;.. ,

,, ,· ..,,,,,,,:,,.ln''"
•,•·•·~

ntuu,rlu com vi• tu i apllcoçio

do R•lltÓr\o dn Cunnlho do Adfnlnl•tr•~ão (qutnu. ""''" t AnL<!a 13),
londo aprovada
u mad!dll lamadu pt!o Cantelllo d1 Adll\lnhtu~õa n11 cumprlmtnto
dto Rtootuçiu n~ H t 30 da Conforincta da P\anJpotenciÍrlo•IMoillnlll!, 1965),
nlatlvu l puUclpoç"o d• llntào no Protnma du NoçPu Unhlu par& o O.••,!l
volvimeniOI

l'lvllll'"l•n~\Árlut

r\1 .. ,·•···l•·•••''"""""'• !OU!,

da Cnli11 ltU•rn•clonal dt TtltellmWI\CJ

~
I, quo • !Jnt.rio olt.,. conlln~r parllctpondo pi•Mm•nl• doPro1roma
du Ntçün Unldu """ o O.un~o!vlmontt, na q111dro do Convon~.riol

((

DIARIO DO CONGkESSO NACIONAL (Stc&o 11)
l, 'I~• u dupuu do1 nrvt~o• d1 admln!tlrt'~!Õg 1 d1 u.ouçi:o u
•u\tanlu da p.rUclp!IÇÍo da Untio no Pro1uma du Naçau Untdn f"'U o o.uii

~o\vimtnlo uri:o lncl~(dn tm um& pu\t diollnt& do orçamonto 1t. Uni!Õo, ontoii
dondo•nll~• ,,. dtpÓtlllU comptnutórtoo elo ProaruN clu N&ljlill \lnldn r-r;
o Dl~tn~o\vtmonlo t\JIIurão como rutlt&

111o utttlda r-rtt do orçtmiiiiOI
3, quo 01 audlloru "-• conlll di. Uni!Õo urlfi11.111m todlt u dup•
no o ruollao rtladonadul p.lllicii"Çi:o di. Unt'o no Proarr.m& du Naçii11 Un1
dtl para o DoonnvolvlmtniDI
4, quo o Conulho do Admlnlllrlç'o proud.rÍ. taudm1n11 ae~u.amo
dnln dupuu t \e~mu~ todu 11 mtdldu q111 julaari adoljllldU pari ltlll~
ur•u ljlll oo t11ndn1 autm diiUibu(dllt paio Proaramo. du Naçii11 Untdu pro r;
o OonnvolvtmoniP ujam apUcadoo uclulinmtnll pau cobrir u dupnu do1
urvlçno dt tdmlnllt,.Çill t u:uuç!Õot
oncarrna o !õocu!Ârlo Oualt
\, O. apruonlu, a cad• ane~, ao Ce~nn\bo do Admlnlltroç••· um
nla\Ítrlo dolllhtdo oobn a par\Jctpaçào da Uni!ÕCI no Prol,. ma dn Naçiiu Vnl
du pua o O.llnvolvtmonlot
l, Do oubmollr ao Canulhe~ do Admlnlolrtçio" rocomondaçÕ.q.~t
jul11•r n"ouirtu para molhoru a ottcáclt dt roftrldt p!lrtlt:lp.lÇio,
oncaruu o Conul.llo do Adm\nlo!urÃII!
do tomar todu u modtdu n•"uÍ.rlll para an•l~rtr .. máalm.t o(!,
ct;nclt da ~rtlclp.lçào da UniÃo no PrDir&IM du N•çtiu Unldtl par• o Oon!!,
vnl•·lmtiiiDi
Ruoluc;o no 17

Melko~•m•nt<l doo mol<'o poloo nua lo a !Jn!Õo forntco

uohtÍndfo

t~cnlca

aot ,.(ooo om viu do dounvo\vlmonto

A Confn.ncla do PltnlpottnctÍrlot da UniÃo lnltrneclono.\ do 'I'tloco
mlll'llctçôu (MÍI•t•·Torromo\lnao, IH)),
aboorvando
o fl,o)atÓrlo do Conttlha do Admlnlnra~ti"o na Conforincta do Plenlp!
tonct.rtoa t, om partic~\ar, da 1111 ljlllntt po.rttl
roconkocondn
a ampla uototincto prut•d• aoo pa(tOa om vlu dt dounvol~lmtnlo,
polt partlciP'ÇÀD da UniÃo no PtDiUINo du Naçiiu Unldu po.rt o
P.nnvol'!
m&nto o u at!Y\dadu corulalu, bom como a vr.lloaa autotinclt q~1 conottluom
ot manuol1 o outrol dacumontal todttldoo ptlol Comi\Ío contult\YDI lnlornacl!
nata, 1 ptlo ComltÍinlornac!onal dt llolltuo do rrequincir.l, bom can111 U l l !
1oumonto ljllo " ' " ar1•ntama• lornoctm aobnuo~ntoo dotorrnillldUII
con1l~oundo

a) ljUt ainda • prochu omplt&r 1 ljllaMtdtdt o malhorar a ljU&!Idado
da uohlàncla \•cntca forn•~ld• polt Unl!Õo;
bl 11."'• om 1T1t1\to1 uuo, oo pa{oto omvln do dtunvotvimtnlo 11,!.
uultam do .cDnto\ho& rolatlvo• a au~ntoa multo uptclalittda• • q~• 11111 CD!!,
11\hoo lho uo, mult&o ~oua, rtcuurlol a curlo prtiDi
qut oo I"( tu om ~tu do duonvolv\moJto podom tdljuirlr, do1
Comuio conall\\l~o• lnllrnactonalt, o por otu lnllrn1;dto, anlm como da Jlll'lta
l.nlorn•clanll d• R~clotrn do rro~uinctu, conhoclrnontoot.cnlcoo o ~ma •Porl
oncla d1 Jrtndo valuti
cl

~
• I. ljuo a 1rupo dt tnJtnhalroo do O.putam1nto dt coopu1çio T.!,
nica 11rt mantldot
11111 tnJonllalrot uttrio tncarrtJ&dot do prnt.ar •ni•IÍncifo, 1 c~•
lo pu111, 101 pa{ou 1m viu do duonvolvimonto, uj• parcarrupo;
dinclfo, 11)1 por mluÕu noa paftu tollciltnlllo Ajlldtr\am, c o ti\
nulnii.IDUmtnlo ~ 11111 apuclaç,;u, ao urviçoa II'ICIIUI•d~ da
pnpartÇIO I IIIOCIIÇtO doo prDjl\001

l, quo, om fiii'IÇÍII du noctollcladu, upocltlltiU uria ucr~tl<b
por pnlode~o ljllt ni:o u:"dom ull m11111
ennuort o SocroÚrlo Cortl
), do taur 11m otiYdo do pouoal ntctuÍr\a, notadamont• doo .r.u
~01. dt nfv•l• do qU&Uttca~,;.. t rrauo, tlll'ld&do oobu dncrtçli11 proci&U d;
CtriD• nltiiYtl ~~ r.tlvldadu do cuoptrfoÇIÕD ''cntu, 1 ltvtnda il~•lmtRII om
con\1 a n1cuoldfodo do fU!ar rom~norfoçiiu 1m um nfYt\ &uocotfnl do atrair pu
1011 ljlllliflcadu;
4, elo 1pnun11r ao Cunttlllo do Admlnhtração um ro\a.tÓrlo aobn
a ljuootlo qut podná ur aumpanh&do por uma comptra;io com a a!ILIIÇ:o u:!•
tontt nat tno\ltui~Õu análoJII da Untio;
5, do apronnllr um n\alárlo dl•llnlo 10 Cannlho do Admln\&tr!_
çio, tndl~andol
•
u upocltlldadn nqunldtt po.rt 01 tiiJinholrDI qu1 laum PI!.
lt do 1111po moncloudo no ponto 1 aclrrtt.
auu apucl&çiiu oobn 1 uohtÍn~lttÍcntca proallda,
unta
ljUtntl!lliv& como ll~•lltal!vamonlo dll dlllcu\dadu ovont<~AII 111r~1
du para ltondor ~. IDUciiiÇQn aprountadu polo1 paÍ111 em Yta dÍ
dounvo\VImtnlut
onnrr11• o Ccnn!ho do AdmlnhlrtSÃD
6. dt oxamlnar o nltiÓrlo do Socuti.rta Coral, cll&d-o no ponto ~
acima, 1 do tomar tm conuquincla 11 mtdidll adoljU&du•
7. dolnacrovu nao ar~amoMooanualo dt tJntio ao crédJtoonot•l!
rlo1 para fo11111111r o bom /unctonamonlo do ~~~po dt tnlonktlroo, bom ~ om~
uma ljllantla 11\Cib&\ corrupQndonlt ~ utlmatlva dll dnpuu nlac\onadu ~om
01 npocta\lotao m•nclonldOI nu ponlo l &c\m&•
&, dt UDmpo.nhtr dt por\0 I oYO\IIÇÍO lj~tntiiii\YI II)Ualt!AtiYI dt
tod11 u 11\vtdadu do cooput;io t•ul" d• Uni'"
Ruo\us!ÕP nt li
Apl!casão d& C!ins\1 t da ,;~nlsa do ltlocom~nluçõ.. om
bonof(do doo rafuo om v!•• do duonvolv!monta
A Cantnincla dt PI•Mpoltn,Ji.rtoo dt Uni!Õo lnlorntclanal d1 Ttloc!
muntcaçii11 IMi.ltti•Turnmollnoo, 1973),

!W!.
11

dl•po•lçÕu dt dlvorou ruoi11Ç&u adGitdu pol11 Connlho tunf
11nd~ 1m Ylttl uols

mico t locit!, t pt\a AonmblÍit Coral du Ntç&u Unldu,

nr 1 1plluo;ào d• clin~l• o dt tícnlca om bonttlclo doo ,..r... om vtu d• du~n.

volvtmtnllll
contldoron~a

ljn a Unl'o lntnnaclonli dt To\ecPmuntcaçliu dovo, pau 11 qwo1
tõu do oua compolincla 1 UIDCitr•ll, dt todu u m&nolra ljiiO ujam ponCvol.,
101 uforo;o• tulm dnonvolvldDI polu OFJinhaçõn do lltltl'tlll dll Nt;iiu uru,
dut
•nurrou o Comlti Canou\t!~o )nlornadon•l do Radlace~m.anlutÓ!!
do procodn, com ur,inda aot utudoo duo upulllt tÍonlaCio t •1>1
raclon•lt 1 com vltlt a nlabt\octr 11taçtiu urrontl do poquona llpuid.&da, 1
ol1111nu com 111~1\ln r.noctado1, com vhiA do dar ulllt•çtio ~~ IIFfln\11 no
anotdadoo do1 P'f111 mtnCit dnuve~IYidoo, 1 dt pormltlr•llln urom llltdo ';
por c\rni\DI dt 1111 ljll&\ldad• oom a ndo Jnlunacton..l do \o\oumlllllet~~ ...
•ncarron o Çonnlho do Admlnltlraclo
niCIIIÍfiU d~~~~:~:~~. d~~~~=l\11 dOI

IIC~fiUI dhpon(nloo

\CI!Nof

1f

mtdldn

~·

cu\abou, om tod& 1 modldt du pou(vol, com oo ÓrJ&oupre~prl!;
dot du NtÇDII Unldt11
Z, contrlblll, om todt a modldt do pon(vol, po\a p~blluçh do III!,
nualo o ou1ro1 doc~mtnlu •l'roprtadoo pari a colorar 1 tnnolntnclfo 1 utlmlla
çíu no• paf111 om viu dt dounvolvtmonlo, do1 conhoclm•nloo cl•nlfttaot 1 •
;:p;:!·;.~~:!::~::a:~~:~ po.hn llcnlctmontt mal• adlantad01 d\tpiiom no

'''!l

), ltvo om conta • prtttnto Ruo\uç'o om tYII at!vidadll
do coopuaçio tícnlc&,
ll ..otuo;i:o ntl~

Jlflh

Modldu eopocla.ll ulatlvu too po.(ou rnonoo duonvolvtdot
A Contorincla dt PltnlpotoncliriDI da UnlliP lntnnadonal do õo\oc!
mlllll.ca~ho!MÁiaJI•Torumollnot, 1~13),

conoldonndP
a auol~çio nt Z768 (XXVII &datada om 11 dt novom~ .... ~• o,
Auombl~l• Ou&l da1 Na;Du Untdu, ondt oio dniJntdat oo l! pa/111 om Ylll
do dtunvolvlmllllo mona o ad!anttdo1, 01 q~ll con~Íim pruttr uma attnçi:o P'!
ttcular, bom comO I fi.IIDIUÇÀD tdot.r.dt om 19 dt maio dt Ul:t pala ttrct!U "!.
11ÕD da Conttrinc\1 du Naçiin Unldu ubu Ce~m.rcto t O.unnlvlmonta, nl!_
tlv& • tllhlincta tina nutro 1 tícnlct 1 fornoctr 101 pai no monu1 d • 11 n • ol
YldDII
roconboundo
almport.incla du tolocomlll!\coçlin pau o dounvolvlmonto doa pai
111 rohrldDli
onurnn o 5ocn~rlo ~ora h
I • do u:&mlnar 1 •ll~a~ão doo llf'o1ÇDI dt tt\ocornunlctçôu
po.fn1 dnilntdot p1\11 Naç,;u Unldn uma undo 01 mtnoo duonva!Yidot
1
cujo dtnnvolvlmtMo oljut nocoult.am do rr.odidll otptclala pano duonvo\Yi
mtnto do tiiU ttlnamlll!iuçõut
-

l, •.lo Ojlnuut.or ..m ••l•i~rl;o ""f#Un.k. •~u ,;ond.u~u •a Conult.-.
do Adm!nhtnçaot
J, dt propor medida o concntao cuja 1pllcaçio condulrla 1 r o•l o
mo\honmontot 1 uma autnincta oflcu ano nfu!dao par.. ,, uttllnndo a run
do Eopoctal dt coapuaçio tÍcnlca da União, a fon1111
-

Admin!llrtç1~ dt lpruont.lr um ulaiÓrlo tnllll 10br1 o 111111'110 ao Conotl.llo dt

1

onurnu o Conulho dt Admlnhlns&o
I, do , .. minar oo rtlt!Úrlol aclm& moncton..do• • tomar 11 modl
du oportuna o pirtljut 1 Unlio contlnYo a manl!ultr 11 1111 vivo tntoruu o co:

~=:~::~'::';.or:':1 n:,1::,:::t•rnl' duon~olvlmonlo doo oorv\Çat dt tt\ocom~ni
Z, do dntlnu•, para 1111 tlm, crÍdllot provontontu dD Tlll'ldO
poetai d1 coopara~io IÍcnlct da Untio, o do o~lru tantu!

E:!,

J, dt 11111lr conllr.nltmtll\1 a ovoluçl'o da tllua~ào, o dt tproun
ttr tobn utt anunto Ym roluárlo na prÍIIII!No Canhrincla dt Plonlpottnctárl~
Ruolusão nf ZO
Pro!tiRf m~ltlnac!ontll fl~•ncl&dot ptlo Prn~r1ma 4•t t'acD'oo Un!dat
para o Oounval ..!monto !PNUI:Il no urnpa tlu \llocornu.nlca•Ó•o
•
IV\IIllca~no

A t;onfuinc!l dt Plonlpotonctirloo da UniÃo lntornac\ontl do Tol"!
!Mallia•TornmaUnot, \~7J),

~
•
qYt 01 nr~t;uo d1 tolocomunlcaçõu \ornanm•n om 1nndt partt,
do uuttt multinacional, • q~• tllilt n(v•~• tdinttco• dt apor!ot~oamonto, pua
todo1 po.(o.,, no ljUt cone orno 101 mtloo tocnl,ol o .1. tormaçio dR puo01l, tlim
:;o•;;:~~~:~r~"!.~~~=~rft','::~~lo •ti cu do• ctrcullo• tMornaclonau o urNo 1101 I•!
rnonbosondo
om m~ltot doa po{nt om VIU do duonva\vtmontg, 01 rocuroot
nacional! na ljllt 11 rthrt •o oqutpamonto, oraanlttÇÍCI da upluraçàp 1 puooll
loca\, nau pouuom t\1>da um nf•·•louttcltnllmlnlt oltvado par& 111t111rtr urv!
{DI dt ll)oCQmunlcaçio do qualtdadt actltÍYII t do pro; o ruoí.vol;
lj~o,

ott!rntndp
•1 ljUo cada pa(t, q~a\qutr ljllt nJ• uu I"~ do donnvo!Yimonto!io:
nico 1 nonãmtco, dovt dltpor do a11um n4mtro do lntlala'Çõu tanto para ao ..;
vlçoo !ntorno quaMo lntornacloii&Uo ljUI tlll'lclunom normr.lmonl•l
bl ljUo, o PNtJt> o, •m po.r\lcYlu, 1111 prolflmt mulllnulona\ con.!.
lllum um rouroo utll para aj11dar oo r-ln o om vi11 do dtllnvalolmtMo a m.!.
lboranm tU! 11rYI~C1I d• ttlteamuntcaçô11 1 ,

~--

J'.'''

7JSO Qulnll·f•l,. ,.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Sfdoll)
!•l'• • ~·~.n.1~..~!C'!..!"!''( ~-1 ~~

po).. ol•n~oi~ ~u• o l'NliP ~odJoou n•olo •·omp" om al~umoo ,.,h~oo,
oul~'""~";, dlopuolç.ôu da l!IT cr;dlluo 1•or;o I''"J-1"• !IHolUnorlonllo do a,.loiÔ!!
cj~ IÍCniCI lln /UIIf ~QI /'I fi .. 1m WIU ~~ auln>ulwllnii\ID~

11 u 111ruloclmonlo ;,, aolm~nlotro~ Üoo quo lurnocoum porl\ot
ot prlljll~l tlt c~op1r11oio lftnlra,

~!.t!.!.ll'!t-2:!....:.'1!!!'..1>.!.!!!.!!!..':!!!1..•~

il!fl!l_•.!l'!!_l>__!~~

] , /a~am o mÍJ!Imo •.torço para pro1porlor III~• o ao fo';lll doo COJ!.
did&tuuo pua ~• UtjOI dt por no, C.nlo noo quadro• da atlmHIIUt&çao,comon ..
da lndiÍUtll t no• lnomutot do lormaçoio Pr»rt•olunol, dando I maior dlfuo&o po!
I
1 (wol i.o Jnfurn,.çõu rol&IIVII à vaclnc(a do

onurt lav.,rnolm 1 nlo llnl 1111nonto tluo cr~dlt"• p.~n pr<~)oloo m•LIII
nocloMio do uolot.:nclo u ""'"'do ltl~<l•munlcliÜoo, oubrotud1> nao UQI~II o;;do oollual• cr:Odtloo .oio ulallw•rnon" b.ll~o•, oum o pr~pÍ>ollo doiMromontai=
a uolltincla 1éonlco a oolf ulor, o ronlrlbulr 11/lcoornonlt, du~l (or!T\1, J"U
&U]oror O pti>CUI<> do jn\o~U{.tO I do .. nvol•tnooii!O, r•row-nd~ r.. r& lolo
/lln,
11 lunoohla, 11!11 111monln •obro o nfwol ulaboll'cltlo dt I H~. d<>l cré•Uioo lolou
do PNl!Opan aor pro~roniA rnulhtll""""ll
onllclll

'"'li"'

~.

locJIItom ao m,;•lmo o dull11•monlo dot candidato• ucolhJdoo t
ou• rolniiii"U{À~. ao /1nd1ur • mJuoio, um quo o ptr(odo do uuncla
•llniiJ.
~u• um obot.i.culo pr.u I'"" carult&i
l,
u>nllnuom oloroundo MflluiU.monlo C»nloroncloU.o 1
couÓ.rloo """ um1nÓ.r~oo utj&IIIUdoo P•la L'ntào,

aoa<!nolnlolnc•l!!!..!!!!.•..J..!'!!nl!!!!!

'lU•

Jnfurm•m;, aulorhlodo wonr,..m•n!;o.loncorro~oda do coordonu
•
oJudo "'"""a 0 ouo pr.(ou oobro" cuntoÍ>do d,. r•ro10n1o rtunluçào, • ~LII ""!!
1uom & lmpotl.incla quo a Con/or1Ínc1a lho otrlhul,
onlldlo

nl M.. mbrno ~. !Tn1iõ_2

911.1

>)UI

l1ml•~m /a um 1>1 rto dn Cn~oo•

z, da nõo utab•l•cor Umllu do !dado pau u candld•lot do port
too, porém do UUIUtU•OI dt 'I~• oquol" quo llllr~paouram • ld.•d• dt •paotE
1od1>t11 /LII&da no quadro do Rorlmo Comum du N1~o11 l!nldll uc.o oploo" pon
duomponh•r •• taro/ao provhl•• noo avltoo d• Vlllli

l!

!!!,~<!'.:.uP•cla~~~in ,;,III~

), do utabtlocor~ aluaUur o dlvulM&r u~ Uno c o~ oo paoi<U do
porlluo quo, n~undo •• provl•ou, d•"•m ur prunchldao no o pr1>•1moo 1noo,
nu dh•oruo .,p.. Lill<l&du, bom como u in/ormA~Õu rolallvao ia o condi{Õu do
urviÇOi

A ConfoTÕnn• do Plonlp.,Lon•l-'rloo da l!nli1> 11lt••nocjon&l do T•hc!!
mun1caçõu (~1-'loj,&•Tortlltllllln»o, ]4H1,

4. do ootab•locor • nu.ntor ll~~~ohutlo um to(Uiro doo p 1> o o (v • 1 1
cand;~alol • c•~~oo doporlloo, lnlllllhdo •ubn oi upocl&!ioiU ~111 po~om ur
contr&tad~• por ptrfndoo curtoo. E:ott ro~htro urÍ •nVIIdo a t11dot 1>1 M•mbroo

~d!!..~

dloP<>•IÇÔII do arli~o ~da Convon,io Jntornodon•l do T•looomum
uçÔol (MÍl•i""'!»rrunolJnao, 1~73);
01

q11o" ooli<IU.rom:

~~

Jot~tll> ~~· ~,'odl~:.~:~:;.•dn~:r~~ c'u"!~:~:~n~: :::~:~~:::l:ç~:·:";•:::~:~~. ":o~~

a) quo o1 1,.{,., onl via o do duon~ohlmonlo tõm, /roquonl•nl•nh,
nocuojdad• do uu•lincl& do porlloo altamonlt q11..11lflcadoo, upuoo dt col~b_!!
rar com ao adl"!llnlllroçPu dunnto bro•• por(~do, pari ruolver problo~• '!
podflcoo • UtiiiiiUI
bl 'I"" • cgncuo~~ d<· ,.,,.,. otlll•tincl& do ur~;ncl• chn<'••••
quoMomonto com •• tutrLtiiou;

~.:o da quut.io di c~>nlfiiiÇÀo d• pul\oo om ~o rol,

oo!lelta quo n Cnno•lhn do
1

I"''"

cl 'l"'·
l'gd"r forn•co·r ""'" 411111;11Cil •d~qüorl~ ~ ~''"'''"
conhoc 1 r, do utonoio, "' rvcuroo1 '1''" pudum ur colocadut:, dioJIDII~4u
riu o
ooll<IU.n\11 nu m.. m<>nlo oport.,no;

Roooi11S~

dl 'I"'· omlwro 1t1)l ln<!.,Ua4vol q"" o ?ro~r .. ma du !'\•{<"••• e~"' ..
o tlooonvolvLmontu <»lo< i ror'"""';. ollap..uçliu •ioo Jl'"[lu, 11ml>~n' Ót ''':!.
donlo quo ao dlloo '"'"""' o.ro IIILILu<J<>o '"L" Aboto• do oma pl•nlflc•ç.Oo ~~~
bolocld& cl>m •·h11>1 """' d1 anlo~odoin<~•, o quo mu1Uo v•••• n.io podom ur ~
l•ndidu •• noc 11 ud~du 1 "'"""'"" •I~ ullll.;ncla no campu olu lt~locotnunlca~O: ..-:"
~ 1 ..,do a u;hiiÍn•l• rio mL!tU ''"~"''t.rloo d" rnumt> po/o •m nu1ru1 ~~mpo11

.::!.!'.!..."-!••

I"''•

'•"" ur~on;~~~~., "·'"'"""~''~"· <o.mo a t.'n1Õo

ol

"'

crl~do

um

1'•·•••1

~b.!.!:.O:~

wmpr.,u

'"' o.pru ... ~.o.j,., •••b '"'"""'<lo ro,.trlb~i\.Ô" "'" ~IHholro ou oob t>ulru (ar.:.. o do
~""'''''"lç~o, ll<'ond~ unl~o,.fl•lt> 'I"'• ••o c>""''"" omprouo f'tii'Oorlo 1
roconhoel
<IH ~ >101 or,lnloonol <l•nofll<~• "'' tnduolt1111, o c-on~rlbulçoio d 1 v1 oor 1 pro~;
<l• p•l• u~rniAiolr~~l\o d~ I"" r' d.. o•l~>r;
-

.!!!!:..1!.
1!1!1

fwo.do

~lii'I<OIItado

I•Dr ~"hti'ILUI<;•~•• ~n!LonlÂtiU

"J• oob

:~;;~~- 1: '";:.:;:".:~.~~~,I~;·:~ ;.~:.~:·:,~.i~·~:. ·~~:<~1:,;; :~:•;:~\~,:·. "rl~•1 ·~.1::~1 ~~.:~
'" q"to oOIICIU.r<>l!'. I •••••''~''"~ ~r~~nl11 ~. l.:OLI;~i

,,! .. ,,._..,,!!·,~·"

l!~-~·....!~·:•,r!"

-

. :·• r"••••~• ""'"'';.,.,, i•~u

1

~la mlll!lpllcaç.io,

do '"d'olr ,. .,,l·ro-•lur :, "i""'"çoia do C<>nulhn •I~Atilmnuor•(oi"
ro);.lo~u :, l!d.,,.I,LOir<lé•io •I" ro,ndlli

~.

<I•

f",Jn~o ""~'"'"'"o roo•;!~m~nto

a

Í""'"~"' O <J,, lojlfO>~tliU •" (",.,,,.IJou, l•M• Aj•f'""IIÇiõO, l!m rt>I~LÓTio •nu&loll~f;
~.,t.,., do"'"' '"'M'"'"•

du nu;l~r li• :... ~ .,.,,.;., •I•·"• '"'''''' •' ol~ l~nuor •• m•·d 1dol
ll•o i"' r& <(Uf IUJI •>l)>i<.:o'•·• I" •1•• 0 1°1'• • ,.:, ,•1" <lo U'oo~VIU arl<ll.

9

qut o ••pi <la~ o/lua oolllotol"dmonta dr uma rumunho~;., bom'""'"
manutonç.io da ~!rcU(Io uq~or•m1
1

nut .,,;,~~~~~:·;;~~~n~~~:~lul].a!llontoo ct>mp~uvdo ncJ ~Diol,.ttomoo di ll~oç.Ou,

~~ qll• u pcuo111 l;cnico I d.. Op•l"•i;., l•nh• 1Im& furmoçÍCI IÔtn(co oqulva

• ~~~·a fnrmAÇio tÍocn!ca dovo ~llrtllp~ntlonr •o rhmo d• ~rooclmonto 1
••oluiau locnlcot

~:

uurron o ~•~r•t.Ôrln Coral
~om ~h\& I 1Un~lr o~

'':.~!d.!.·~··;t:.•:
~I

.,

'I

,,, 1i1!,o o,l•:•o~il ,.,, "~' '""''' . ••I•

""i"'"';,,, 1~
,L,·: •I .ri< • <I•·

~··• I<•.'

o\,. •.' ..,.; '"'~ç.;o •lo I'Ofll<" •ltloflllllol• qo,;,

!'""'•"""'" ;, lo< 'III"

•I~ t'lll;<>,

• lU

-

'""Ir•<'••,.;:<>

<•···~1 .. ! '''":'-'!''-''':::

•:••1., "''"

!'·••·"'".!

~

~""'P'"""ndn

noc 11 o!

!:_<>~.•.!...•_:;:~:_.!'.!.l!''·'~I~•!....:.:M!."0.:'!..' ''','"·'''~~~':...!.''!~"!."'!.~~!i'~~

lif"''''"' f""'"' '"

<onlroo

lont• • c~n~o<!m~nt<>o llro<i"C't!cc• aoi•Gu~•luo,

.':!'.! ·~ r_r~: ~". ~:_[~·!·~o· Ih:! •1.". A•: :~ :•.: ~-~ !"~'.!. ~

'-.'·

pafuo om viu do ~ounvo]vlmonlo, dot

dlu ~undu dlforonçu u(otonloo no quo ~onurno io tormAç.io pr~>flulo
na! dCI pGuP!II de tol•rbmllnlu~õ., do1 E:ol•~oo Momhrnt, o a rela !ln ta lu. do w;"i
/crmld•do dl>o ptOjlr&mOI d• .. tudo I dat IIOtmu do fornu.çào prCiflodonal para a;
dlvorno oopnrolld•du;

•

r.'c~":!~~ . :,.

11111

:: :ormaçoo pror(u!on•l om loloromunlcoçüoo, tanto 1 m n{nl nocionAl comi> ,. 1 ,~
1

~

!:!•!.•.o:•.-..:::!. ~- -~~~ ~·;•:;.••·~_0•:!!!.1
j'''""'"' ''' u ·••lumu•o r• r"

-

b) Qllo a ••p.loroç.Õn t 1 msnllhnç;., duo nfor1doe cltCIIIIoo dovtm
ofolu
::,; :•,~;,~a::!~: ..T:I~;dlca, hoo,llrandP o m•lhor lloc d•o lnoiiii,Õn 1 um lor~I'Õ

ul••l••••

I.

"!11 rv~~!amll\10

dln.irll>otécnlca • do IUmunlo d1 domonda, noo Ílltim11o1noo 1

•I 'I""• •·mban 1onham 01do o/llllodoo •IWLOno prnanuoo, ainda nõo
lo
~~ ~~~:•nam•nte &lln,ldo• oo obj'!lvno Mlln~loduo na Ruoluçào n~ J 1 do M<~ntnll';

~·!!:!tL.I··~!· •1.~.~~2

~~·~ P·'Í••• ..~~·,::;•;;•.":',7-~: . ~·,:t:,•,:~~:~

AI o rÍpld~oum•~1~ do~Íim•rc do CLtciiiiDolnlornadonah do leloccmuru

u~~ ... o • IUI ln~oll&nlt lntorll~•ç.i:o, corno cunnq~incla d~o P'"lflllllo •~lroo"õ

"!

1•ro••~<l•o r•<nnl.ocLdu ~. Pporo<;o<> ~ ~>to••nhmuo ~loMit~eoo olndu•l'i•lo ~odom

tnnollloolr

~. ro.,.,.çio Prnfltolbno!

A Confor.ncl& do PlonopolonctÔ.riol da Unl.i» lnllfn&CJonol do T1loco
munoro~~~~ IM.;Jaga-TorrcmoUnoo, iHl),
-

l.:nl•orool

]'fro~rlmA do

<)U u c..nlrlb•llç.'~'" "''''"';riA I <I• dl~•rouo p4(ou,

fi

-

Adml~iolros.i~>

a~om)'lnho com a mAior oton~oio a qu111oiD ti• contratoçào do porlloo,
tom 1 11 m•dldll 'I~• juljar notoooô.rlao paro 1>b11r o tnllor n~m•r<>pourw•l do
condodato• •~• cUO»I do potlto n(orochloo pola l!moiP l'&r• III projoloo dt '""P!
raç.to ,;cnlcA •m f.vor doo pa(uo om ~ounvoiYlmonlo,

!r!

p.~{ul

::·;;;~:~~:"~~~..~.:,:,'!";:~~~~~~~~:.":;t~~.:~·~~=:ido

"!

•ncatr&f& o Socrot.Ótin Cloral•

lowom •m c<>nlldoraç~o • pto,.llll Ro•»luç.Õo donlro d.. t• Conulh~.
n~

•or~lçoo

1. d1 prular o ~lol' u qu&llflcaçüu t aplldÕoo duo candidlloum
car~oo VIJIOI, na ocu1Ào da ootlbohclm•nlo dao H oU. o d• potllot pua nbmol.t.
•lU auo palon bonoflcladooj
·

lhn do Admlnulros.in dn PNI_!E

Runlus.>o

pr. ro

,.,.,,.,Jt,

~I 'I'""' t•m
i"'"'" •I•• ;•. ,:.,., •1••~ ~o.i:o ~ i•rP•'IJ>·•I f.,nt• ,a,'""
I'•'• ,,, '"'""' •I• r••rlt•"· ,,,~.,, ,.,, 1., .. ,, ... ,, .. "'"'·'• ... J.•<I• !•••• ;
.,,.,, .,,, "'''n"' '"''·:•" ''" 'P•• '"~ll,.,r. <• ,,,,.<J,. r.lv ,.,:.,,. ,;,, :•~)"d~i;u;-

:·:.'i:::' " •• ';',,_,;,1;;~~: ·,·;;'~·~~.~~=:1:(:!: ~·t:.~~.J~~ .::": ~.~:.:.,~·,~:·: ";. ::;:·;~·~:'· ...~~~.~:~

ob)•tlvn• lnd(<uit>t lo Oo llon 1 1 1 ~ b1

I, ri• rounlr, do formo mtl~~lu "proclu, •olnl<>tm 11 ç,; 111 u~r••• n~
couldad .. d"' pa(on. •m vi., do duo.n~olv!monlo no quo •• r~lor••;, t»rma~.ôo 1,';;
lloo!onol do puonal l..cnlcn d• "l'•r•Çiol
-

z•• d• dlrllllt •o• l"'f•o• om d•"·~v~lvlu~t·nlt> "'"'"'""'!•~···•• •d~qu•~••
Ç•" prnfl .. luMI, v""'' c·to.,t<dr. " ~, 1 ,. ro
~ncl•.•dqlllrld•i•~h.o Motr~btQo n••a•• Hlor, )'r\OLCIJ"'I""•'"'" "'• t,u, •• rl'f•·r• 1 11."";
~:~:~:::; matorlol. prt~o·ramaa do voluri.,o, mrÕinoluo d" urVIÇ"' do- ~nol,.o, • q,..~,
~r a a fDh•ÇIP rlv 11•111 i•tubl<·!llloo do I •r li UI

l.~ •\•b~nr, ~•n <unoull• ~··.moo Moon:,rno d• l'tll~"• m< .. lo!oo do '""'"
I>• ta l<>f!ThioÇH• pr,foool<m~l "" l•••••"'ltvrnlrn "<I~ ~1"'•~;, •I•• •~1 1 -c~m•mh-•~·~~ 1 :
~·~ •"'"'"'''" tnlurooitnLia •lolnf~,m·~'·•• nl<·•h•~•• • r• 11 nt.;.,, a IMu!

""'~• •••""""''• rlo· ••~r·ro• dt "'l"•<lohot•• da /••'"'~~;, l•r<~foo•l•·•·•l, crom
I ntol.•l•cor "''~'''"-'"'"''''' •• norn;,o n. G"~'ti";

.

:,l

~···"''"'"'"'h'~''"'

...~..,.~~'"'"''~'"'""~ ......,.••• ~;".

1•~, pr<>~r•m•• do ~•tuti<JI, "'"'",."' ~··•I•O<•W1Ct>o, otc;

Vlot•"Z

~''::'::'•:;:':;:":_:'::.'::".:.":.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D:::l;:::ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Stçloo li)

Qulntaoftlra

7JSI

o4

z.~ l•~onc•r n onvlu do porUuo om rniooÜu d•'curu d~>ra~i'o, """ pof
••• om dounvolvlmonlo, a IIm d•t•rntar-lhoo ••••oonumonto ont.rea m.thor pi~

nlfluç.io 1 duoMDh'lmonto th 1Uo11 oUvld1du dnctnl•o nuu campo1

r..,

Z,6 dll1111dlr aol• conjiLnlo do conhoc!mlllltno alrovÔio do publlu~iiu,
uJ•m dlotrlb~fdu •m ln~uvoluo odO<J""doo;

quo

l, d• propu r o o C<Onulho do Admlnlotuçà'o <jUolo~uu modldu Íllolo •m
!TIAI;,rll d• or11•nlu,õo o do p.. o<>ol, ""'" focllltu 1 oucuç.in du uniu .. poci/1
udat no prount• Rno]ijçào,
~nrorr•t• n CnnOt•l\u. '!!~otror;n:

I, do utudar u ucnmo"da~Õu qijo H11 oprotnntorá o Socut.ÍrloCuo\ 1
com vl1tu 1 proporclnnor.lho" mfnlm<> do ucuroo1 a do .rio<Utno
nocou.;rl<>l
paro reunir, dHUildlr • f.,rhhor • lnfonooç;o !Ideou~ rio oclm& m•nclonodo,o r•n
loclllt•r 1 uecuçO:o u tar.tu up•clfludoo na pnunto Ruolijç.io;

Z, d• opr•clor, em o""'• flllliL~ .. onuolo, 1 or&onloo~ào, ooUboloc]do
11U deunvolvlm•ntu o'" pru~ruouo rullud.,1, • odçtor u
modlduiÍtelo para o\
unçor no obje!Lvoo onu<!clodoo no pu unto Ruoluçào,
Ruolus.io nt Z'
inrm•ç.io Prolholonol de Roluglodoo
A c.,.,ft,.7ncl" d~ l'lonlpto!ond,;rloo do Unl<i" lntornotlonol do T~locc.m11nl
e~çõu (t.l.Ôlo~o.Tc.rrunoH<•"'• 1n11,
~

!~
o) u lluoluçõoo portln•ntu do Aoumbléla Gorai du :-.:oç<~ll Unldu
om porllc11lor, •• RoooluçÕoo nh, z:~q5,lH6,HZ6 1 :4H IXXIIll;
blu Ruoluçõoo n9o,

(>~9 1 70~

l,

~.J

e,

do Cc.noelhc do Admlnlot:roçàc;

cl c R•l1tiorlo do Cnnulhl> do Admlnlotuçõc loo~und• pol1e,

porá"~ role

I,

u atlvldadu u• A fOr& reo\LIIdu pelo Secrot~rln Oeral,t•nto rnanu o
Alto'Comluorl&da doo N•çÕu Unlriu I"'" oo Roht~lad~• lt::-.o!ICR!, come pounlo
n odmlnl•troçõu doo po.(uo M1mbrc1,
1 ntiollo o o S<·<rot; rio O•r•l
1.
çDooU<!]du,

z,
poro oe

~...e!'...!.!.!:'J!!!S.~~~·rônrloo ou ~unui•..!
IMo do Conoltu

-

Z,5 lornoc•r, 1 podldll dno t.hm\uuo, lnformo~Õoo prodou oobre u oU
vtdodu Mu ,..
dounvolvldno com nlo~;o a pro1ram.çoÕo do ut~do1, mÔIIC>do';
do nolno, rMinlal, \not•lo~hu o •qull"'m•ntol dldÓtlcoo, ~•~1

quo proulio om '""' al]vododoo i opUcoçO:c riu R110\11çDu du

:-.;!

que eo)aharo plon&m•nt• com<> Ah" Comlour~odo d11 Naç;;oo Cnldoo

R•t~alodol,

onhctn ito ulmlnlot~~~~..!!!
que 1nton1Uiq11em Hill nlorçc.o p.ora •c<>lhor olc<>nl rd11~lodc1 ul•c•cno
doo, 1 q110 &oooQurem 1 """ (nrmoçõo om tol"omWtlcoç<:n nao connoo ou 11coloi
prof\oolo..olO,

A C<tnlor;u<lo do Plonlpuhn~l.Órloo do Unlio lntunocl<>nll da
munh•~Ôu (M.ito~o·Torumohnoo, 1'17ll,

Tala<!!

!.!!!'.!.!~
quo 01 d 11 pouo du 'onloroincloo 1 uunoiiu d• Unlào oào unoholmo.!!
11 rulluJn em Oonobro,

to lnl.,lano quondo uiAo

r.'!-~~1~!!!' nj".l- ~~!!1:!~ n.t!!;
'I"" lt.i ·~nt.o~an 1 om '" rro\;ur al~•un.oo oont.. ;nclu 1 uunuiu
outroo r~louo t.l~m rlo ..~., ti• Unui111

!!.~~~·-•'!'-~!'!'~
<JUo na tbo~lwçâu n~ 1~0: !XIII, o Aoumb\;.la 0.-al du Naçiin U/,ldu
docldlu quo u riiLI/U~II doo "r~onlomuo doo Noçiiu Un1~u do\'om ur '"'!t•odu,
~m n~ra ;oro I. l\il oodo d<> <>r>•mom" 1nt.,o11odo, J><>rom que UITI" nunloo p<t<la
oor roell11dl ''""do ••ti•, ••" K"v"rnn 'I''" ~c.n~lda concordar om t<>ITI"r o oow
encargo u dupvoao ouplomoniAr~• 'i"' loto ucu1<ono;
~~.!!!
qu• •• cMfor;n<!U mLind!Olo d• llnl.;:o, • u Auomblé1ao Plon.Órlu <la
C"'nltÔo Cnnou\llv••l lnlor ... clor...lo oolom nurmolmonte '""nlrlu no ud• do UnJ.

;, 'I•< ~o,<nMI!ro P"'" ro,li.or ~onl•r.:MI•• ti• l'nlâc. lur• dt C••!
br. oponu IIJOH. occ.uu <pa<od<>" l"<>>'•rnc ~""'""~'do c~n<o•rdot om tumor
•
OIU OIICUIIO lO d"'j!IIU oup\oon•t,IOfOI qwl UIP OU OlP"';

:, q•l• ,, 0 <UM"!IU jiHO r,.. h~,.. 1t1 roun1<:u du comln.iu <h ul~do
r: ..... ,,,,,,. :r.'HIIiO< lu"~'' r..... d .. C:or.ollro. ooJ•m acolia& I J I I h l l
lj,Uind~ O fu•erno quo '"O>i<JII ':"""~"f ,;ral~l\lnlOOIO, hC rnfnuno, PI ]o<'lo prn!!_
too • ooum ullll'"il"l «•m m~ofJoa o "'J~Ipunonlc noteourloo,

tlu Co"~,;.

?oo~t.,e0::o..!21Z

('~nloroi~<lA Ao!oni!!)._!!~!.J~!~!~~<!o no~dl<>ctomunl<o<Ô•o •ncorr_".~.!!!,

!!!-!.'.!!!!'!!!!!~!~l!!•!!...l.~'-a...'! .!!!.'"~.!!-~!!:!'~~{<> P"' ~t;~
!:.'.!'~Jh.~. •_! ~.J).. .!Ui• _ U:. .. ~J1::_'lL_R..llif'!-lJ
A ·Ccr.lor:n<ll d• Pl•ni(•<>III>CI~riOI <la l'niào lntoruoJcnt.l do

":'ol~~!!

m~nlçoçõ .. (Mâla~o·Tnrromclln<>o, l~iJ),

~·.r.~~.r~
1) IJ~I ~nlO\~o,rr .. o J<Oflltl l)<o 111ol<>d" (".>llOt~ O III<UOI]dOd .. ··~·nt•
J11 r•r om oor•·lç<> fr~~,,~.,, 110 ri'l 1-~nd" ola ! J, i · t;,l Gil•_ 11 ~. ~ ,CIJ~ no
pu& oo un1çuo ~. Torr. p.lU
I' . . u bandl t.rnbom u!.O don;no~l.

01<" <:_;

r..,,.;,

""'I""

bll)~•;. .:t•m•~t• rlooP.'i,u! ""' lo,la 11 !aço cem buo om ~m

lo

~:~n~

mUildlll pan" ,.,, 'I" do ~ad;~!"u~ ;·~• ouolno;
c]qo~o 10 podo ,;pnur 'i"• o CC!R lcrnoÇI dur•lll• '""
XIUAeoombiÓOll< P)u.,;rta umo <'juontldado
n•<lod..Up.a unm

•!" ..

•

~ Cu<~loroinclo do Plen~potonct&noo da União 1ntunaclona! dt 'relocom~~t~l
191)\ 1
-

u~otofMii•M••TOrrtmollno.,

!.."~
11 qwt oo clclco de utudco con.Utuom, prlnclpolmtnta p&n a puool]doo
1dml<!l1tro;õu doo pof••• em viu dt deunvolvlmonto, 11m roc~roo multo vt.Uooo
IUI\'él do qvol odqulrom conhtcln••ntoo oobre oo m&h ncontu ovan;o• da 1écnJu
du t•hcomvnlcoçõu, t dt confronur 01111 .. porlindu;

bl qut coniii!Uom

IIm&

&tlvldadl do llnl.io

'L"' do\'o nr conllnllldo

1 amp!!

~'·! "'.!
q111, um• c; 1 ,,.(~"~"cl'' Atl~•lnl•lr•tlv• Munrl\~1 do
Ra<h<oco(l1wnlc•çUoo,
''""'"''~•••I• ''"' pl••nlliO~(•i<> "" •~•l•uh••~o pPr utÚIII• no l>oada I I, 7•1:,: 011•

11 ~. ~ Gil•

n•

Ru~~~~ I), •~ r~ '"nvtoc~d., uuo ~brll d• I 'H7, no lt\011 lo r do r;

~'!!!.!!C~ Ç~'" !!'!I~~ -~~_.A.!."!l!"•.•!!~
olo l<>mU nwdld•• l'""l'"'r41Í•ro~• n••tuo:rtu puo • ccnv<tc10~oic d1
l•rid• ConlorUnclo,

r•

•sndoeo ;,, odmlnlotrorõu
qllt já or1•nhonm, ou u propÕem o or1•nilar clc!oo do '"tudoo,é qu•
ofoncem j:flllllllm•nll paro 1111 IIm confuonclot.• 011 candutoru do dob•tn,

onlloh• tnc•roclrllmonto :.o orimlnlolro «>•o

0:!'.r!:!~n.:J~.~·•r·~'-"!~'':•.!.'~'-.!!!~~U~!r'""'"•sõ'!!.
.'.'·'".'.!".'' 1-.,~1• ola .~~·.•:1-'.~"-l:~r~Lrl.u~~~~
~.:!.···~·.•:''"''~'0".!..':!!!

A

c:, .•. :,,;,.,,.,,,,.

p),.niJ"''"'"~ruu •I•

u,.,;., lot.rn .. cu•nol do

T•l•<!

'""" 10 .,,;,,.,,1.'····~··-T· ,,,,,,nloto~o. 1' 0 ~1\.

: ~:··· •. :,.r~"·!~

onc•rre!11" Socrrlirln O~ul
], do coordonar uo uf<>r~ol ~co Mtmbro• di llnl.;:o ~~· pllne)&m or~•nl
lU ;(;lo d1 .. tlldlll, 1 fim d• evhor dupUca~õu 1 colncldinclu, pr&IIU~c
}>ltri1
culu llonlio ao• ldlomu utllludoo;
-

l,

do puqij]Ur o tornar ccnhocldo• oo

~ijo oorl• douJául tUIIIfl

).
dl•pat(v•h;

&lllltlt~l

tio• ciclo• d-

lltlldoo

do promovo r uu oro•nlaor •~mlnÔrlno, dontrn ~"' hml1 11 doo l•m•l~o

4, d1 mo!hnr-r ~on•lontom••nlr a ollc.Óc(o doo cl<lco do uon.d~o, i
do nptrlàncio •dquorldo:

5,

de

t~m•r,

antro

o~tru,

oo

lut

u~ulnt .. dlopoolç~oo·

5, !.publl<~r u1 d.. c~omonooo prPUmln<tru • tino lo d~• c\d1<1 rl• ~"'"'"'•
• envt.i.)a, no tompn dovi<ID, ~~ ~tlmlnlotro~çiioo 1 oco porllclpontu
lnloruuduo,

uuUoondo 01 moloo m•l• .. d•G~•doo;
5, Z,dor • ~~~u;r,cJo G<>• cnnvrm oco clcl~• do ••tu•loo,
~. do oprou•nt•r um r••I•!Órl<• •t·••l oo C<or,ulh<· •I• ,\'illoi"IOUo~&o • rio
lhe dl ri~L r 1 IIm <lo ol<onçl r "'' <•b.1~11vuo provlotno •o prOjt<•oiç•;•• <lU• conolllu rom
11 oplniÔol U<pruudoo n• CunlorÕncl• o oo cr~•llt<to •hop~<nCni•:

onHdto on Con~!l!!.!!..~".'i.~
p&ralo\"lf em c<>nll prnpo•I~Üu do Srcrrl;rlo Ooul, "'""'rio t>l! lltll<lo
IJWI njam lnurltoo noo or1aman1no onuolo da l:nl.in "' ctÔtdl!oo odoqu.doo
qij 1
pormlllm 1 r011ltoçõo doo t•roloo pro<1o1oo na pr•••nlo Runl11çÕo,

«I 'i''~· '"""I~ 1''~'1, •lov~r•A• rm.l•·rinrl .. o•d•nlnlotrollvu mundl•i• do
r.o•lii•Ço•no•III'•"·•Ç;•~• r11o~ot<I~NIII }"'"'"" •••p•·.:lt''"''' d~ lto~.,]omonto. dl R•d< 11 ~ 11 ffi!!
'"'"'~'"''· "'"', '"'""P•Ir l.~"""""~r "" d••••<•uo l<>m~riu dnulo • !unii•Ç•" do
l<•n 1."trl~ oh• ''"'"' IIII\ ~uh•ot
'
lt) '~'"'• ~• pru~r•01u1 do ,;,,.,,..-, h•·~m o proc~d•r ~m r~~un10
do
•·•••·""'" ,J 1,, .... to;;... , """ rdu1<loo 1\o,.,),,n,~nloo, pnnc1p•lm•~t• ~<juolu <111• 01
,, 1, ,,.,., .1 " " ' ' " ' oh• ,,;pld<> d•"•"v"h·onwMo;
,) "'""• r•lf rll<•!llO!!>•tt, dr\<,•ro• orr loJIO 11m• r~v!O.ÕO ~ord dafl•~\1!!
,,. \, ... ::o•<<'IOIUilh~>i"'' l•<"lll ~umu uc f,~;•il•m•M<o Adi~1Mll41 llodluccm!!

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

.t.,-,,j~

::;.,:~.~u pou

:q7Q. unu Ctt~{u;r,<:llo Aolmlnl•tulh"a Mwtdl•l d• R&dl!
rPn•u•·~<•Ç~•• o·n•~rro~ 011• rio r••·or. '" M<roo;fiO, o l>•~lllomonw d• Rod!OC!_

"""''~'"1.;~ ••

!:!:...:!.!..'-~~-~~~~

~'tumor nwdul•• P""l'•"'''""' n~n·oo,;ro•• puo" convp,•,,ç.io ~"""

Cun{H~n~IO.

5.~·1~.:.~.'.' '·~-".::

r~g~~t~~:~~jt~t:;r,t;~~b~~.;~~g~;;_~;.~.d·
A c,.,,,,,~ 0 , 1.1 "" )'\o• r. I\"*"·,',,,,

mun••~\•~•·• lt.l.\l .. i!•• T" '''"'"!'""'

, .1.

\',,.;,. ]t,l<t<>•" wn .• l •k

To h·•!;

1
I ··" 1

!.!!..""!'1!·~~~
-1
tro·•••liH~I.

<."1 •

flll'<• I ,:, \" •""''""' .;,.
oo•nlo·r. r.,.,.,,,.,,, .. ,'

'i"'"

, , .,: o:, ·•

,),-,.,n.o~no.

,.,,,., rt1•

hL•:.

[",., , to~n, '•" •I• f'h•to:f''•l<'MI~rl<•l;

li
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçlo li)

(tlrR

u

\1) 11.,U1o l~ a~
N•~~,. Unod111

Nonmbro dt 1!1'76

AJ'.r!'~D do uordn •nlro n c;nvornn 1':11"nhol 1 o llttrriÍriO

c) o orU1o JO do Cooun~iio do MonlnYo (196~1. '1~1 I ruo du tolo1àu
com •• domolo or1•nluçlill lnlfrnoclooolt,

Ç•~u Unldn IObrt o pre>blomo <leo m>Yimon!no do U\ler1oçi11,

-

~
~YI 11 11111nluçôu d1 Uborloçà11 rtconh•~ldu p1l11 Noçc>u
tln1d11
pftd1m, •m quolqur DCulio, oulollr ;,, rnnl~11 do Un\h 11\lunoclonol do To
lnom~nlcoçaoo, corno DburYodou•l
Cco~ulhe

do Adminlolroç.io

!

g_o_~l..!:..!!.."l.!.!!I'.!''";, ennforõnclo dol'lonlpnloncl.:.r(no
~~I.ÍhJ!.:,.'TnrrNnnlln<~o 1 l??l

~

11 Ruoi~IÔto nh ll9S, Zl'lb, l4U o ~4M da Aoumblôilo Coro I doo N•

•nnrrou o

:I

Roo~l~jÕn n~ l!

moomo CeM•onçie, i!~• ullpYI~' u 11loçôu ~. Un1õo

m~nlc•çõo: ~~~z::::~~~:,:!:,~:~:~~~~~~~~~~luo

do

Unli~>Jnlornoclunol do

Toloc,e

!'...'!."."~

o) lo r oido folio 11m oc~ordo oobro o ur11nluçio d1 Confuõnclo dt Pio
nlpohncloÍrh>O do M.il•I••Torromol!noo, onln o Covorno uponhCll 1 o Socro .. ,.;
Cerol, om Ylrr~.do du dlopootçau do Ruoluçi11 nt 8J fmodlflcodo) do C11nnlho
do Admlnlllro~•aJ
b)

IIII

OÇ<JFdOJ

'i"'"

<oml11io do (Dntrolo do ortiorntnto <I• Con/or,Õnclo

no minou

Rooal~toi..2.!W

r.•rl~olo d~ 011vorno do Pe>rt.,n1 do CaniHÕ"rJo do l'l~nlpalol\o
ti~ rio o • h t~du u o~tru ronhnncll• • u~nluu
d•
Un~õo

A Cnn/uõnrl• dt Pl•nlpOioMIÍrloo do UniÃo lntunoclonol do

mYnluç~oo (MÍloao•'Tnrromollnoo, 197)),

~
•I • C.rto du Noça., t.Tnldu o o Oocloroçio Un!Ynlll

Jl~rr'IOnOij

o provar o otordo foUu •ntn oOovornu uponhol o o Socret.iriDCorol,

'Tolu!!

ll ..olu•.:io n9 ! l
Cr~po c~rnum do

doo Olroltoo

D) o Pulou~iio do AuomDIÔIIo Oual du No~~~~ Unldu do H eh
d!
urnDr11 dt lqi>D, oobro I c~nuniD do lndopondoinclo uo pofut t povoo
cal!:
n1111, Dndo "ollrma q~t • oujttçi:o doo pGY111 oo jllgiÍ, oo domft.lo •;,
upiPr•
{iio IIIUnl•lr• con1111u1 11mo no~oçi11 dat dlrehoo hYmono• f"ndomentoh,
;
c~nlrhlo ii CHio du N•çho t.Tnldu •·coloco tm rhco o nuu da•pao • o
co.!!
r•nçh m~n41•11

1) de> llolotÍorlo d11 Conoolho do Admlnlotroçio (par.í,rofo :,

,tnno!dOPondn ,
a) • lnolot;nclo d• Poreu,ol om !~nonr o ptdldo, orn oua Ru<~luçlie> n~
d, do CoMI.,inclo d• PlonlpottnciÁrloo{MonlroWI, lh!);
b) 1 ornplilud• du &lre>cldodu ptrpotudu com o pr~•urulmtnlo Go
fUrro GD1Pnl~l o a mlofrlo pro..ou~• p~r ola, m~noopruondo 11 Oiro li~ h~m•n•
t.Írl01
t) I ro"nlt m•IUÇI do PUYI> elo MOÇ•mbi~U o DI odiPIPUUIIOIPOI~O
do dlrl~tnlll ~rrt~~lllll 1 on~to Do q11•lo r111Y11 P do Amll~or Cobro!,
rund~n•

o•m

on~1orlo

ln•p•sio

A Cunl.r.nclo dt Plont~~unctÔrluo d• Uolio lnlornoclonol do
m~~t~lco~Pu (M•I•~•·Torr•mollnoo. 1'171),

umbiÓI•

cb~,!~,d~;;."~~X::"t~~i:,~~~ ~o 1xxn. mo txx.ll),

~. ))

"!

• f~nçoio íitll dooomprnhodo P"lc Or11p11 Com11m do llloptç.io como
du :-;.,n:.., l'nldu;

ur

~!.~

YIÇD

in~opondtnto

~·i!..!:~""~"''•><·O•rol

dt ~O~IIr,u~r ~<ol~hor.nrl~ cPm o Corp~ comum r• lnopoçio, 1 ~~~
mtto o o rolllgriPo odoq~odoo •P :::~on ..lho do Admlnhtnçoi~>:
~.!L• n

ou_!!

C:onulhro do Admlnlnros..::n

do 01111dor o o r•lotÍ.rloo tllbmolldot polo Socrot.Írlo Ooul
for o cooo, u rinlriu pro•·i~~n•·lu,

o polfllco ~Pionlaltlll o roclolo dr Portuc•h
ugol P<orNnl

Toloc,e

m~ 1xxvm da

o

1

eomor.

.!!.'.:.!-'!!!!.!!c n~ l4
l!!.!:.L~~o~L!~tlfo fV urôo IL do Convons.Õo
.'~.!.w~e.•.!.!'!l.o;:,d_n~'. ..!:J~:~:!.!!!!>..!!.•.• du Av-nctu Conocloliudu

o dln1111 do npronnlor 01 terrleÍ>rlo• ofrlconoo q11• ll~dmtnlt
onconlnm tllb nu dumlnloJ

• A Co,nlor~ni'IO <!r• P:•r.1poten~1Í.rloJ d~ tlnl.io lnurnouanal do

<!to:!!ll

munl•~çooo IM•l•v••TPrr~mollll<rl,

flnlulr O CCivorno do Portut•l do CPnforincl• dt PlonlpolonctÍ.rtoo o
do le>~.. 11 P~lflt cantor:nclu 1 ro1111l&oo do UniÃP 11\ttrooclo>~~l do Ttlocom•tn.!.
CIIÇÔII,

Tohc,e

1973),

1 RPooluç.ÕP nf :a do Conlorinclo dtl'lo.onlp~lonclârilll IBuonooAirJI,,,
I?H), alleooluçio nf 31 do Conffrinctl do PlonlpotuciÍrlu (OonobrA,
1q~'l)
o o Ruol~(.Õe> nt n do Conlorinclo do Plonlpoeoncli.rloojMonenu•, i'J65),

Jtc.!l!.l!io di' ClnYitPG do RopÚbl!tl !lui·Afrlcono do Co'*~
~.o.J!l!nlpntoui.Írlcll o do tcodu u n~tro.t

f.!!11Jf.ri!!i":..!...•-!!!!!!i&!.!•.ll!!ili

'1965),

A C~~hrÕoclo do Phn!polon~IÍ.rloo do t.tniÃo lnhrnHID'IIl do
n11~1u~õu 1.\!otaro•TPrromohnot, 1'13),
r•r .. r9ando
1\ o Cuu du NoçÃu l:nldot • o Oo:loroçàa Uni"""' I d111

H<~monoo;

T•l•ce

bl 1 Ruol~çi'o nf 4! da CPnforoinclo d• Pltn!potoncliÍrtoo do l:niào !~
l•tnUIPIIII d• Tolttllm~nlcoçau IMonlrtWI, jQ~'I•obro • ncluuio do Co•ornc
do R•p~bUco II~I·Afrlrano do ConltriÕnrlo do Pl•nlr~""'llrloo:
til Ruul11~io n~ :z~~ lXXII do :1 do Dlll~bre> do 1966 do
Coral du N&Ç~II tlnld;ro•• ID~U o ~~ueào do Namlblo:

Atum~lino

di I RunliiÇin n~ :J~6 lXXIII! t do duombro dt ]'168 d1 AutmblÓ:Io
C•r•l du ~ •• ~ .. t'~ldot onlon o polh!u C!' •rorll"lcl ~~~ Cio•·ornG do Rop~~l1ç•
SMI•AftiU!I';
11 1 Rttllluçi~ M' lH~ !X>:lllo do 1~ ~. lluo1nbrn eh 1'168 da
""''!:
blilo nDul du S1;ol .. Cn1<111o, l~>nn~o •Ptl~ • tod.~>J ao or,anl•mao upocllll•!
d11o 1 1.~.1 •• or,:~ni•Açoi., IMtrna:lor.ah 1 •dcoruom 11 mtdldot noctu.;,. ..

::'~~~:.:·,~:':! ~~::~:•:o ~~~f.' ~:~;Y~:'::,·, ~:~:~r~~~:l' .~:~:lit:,!• d:ulr;,,":::~:.~
iÃO fiCIIIJ

ll • Rnol~t•o nt 6 da Confori~ciiA~m:n!otroth·o M~ndt•l ':'tl•ir.:.f~eo
1 T•l•frlnlc• IOuobu, U11J roJ11h·o llo Co\'lrno 111 Rtp~bUc• Sul·Afrtcono ""'
conlorfnclll 1 anon•~lÍI&I do CnJio lneornatlonolllo T•locomllnlcoçõut
•• dhpoolçPu do Rnlll~çi'o nP 61~ do C~omu!),o d• AanunloJrac.:o <!a
Un11io lntornoclonol do Ttlteom~nlcoçi>u. uw<~nd~ • q111l o 0~11rnn do il~;,:., ·•
c& SYI•Afrlcuo nio pou~l mo.lt o di rol!~ de roprnonllr M ~~onúbto
tlnlio1

f'"'"·'•

"

~

!lo~dgt;

t.)

quo a C<on••en<;io

ou~to pr1vUÓ:~IDt

11

oYtrlf conforiÕnclu ou roumi:o• do l'm~o lntorn"I~M. '"'

o !mllntdodu du

tnlllllll~i.n

••~rc!•Uuliu nio (DI mudlflcodo no oont!dfl om lj~l foi tollcll•d~ pol.. Conlor,f~
t •ko~hllrt<IH

C(IJ do J"lonlpllttn:lirlot de 1\lltnoo AI roo t 19~:), do Conobn 119f9)
(I ~I.S),

l•ndc.

•~1n1lnod"

v~ riu prupDolçi>u o, d1ntn olu, ~m J>tdldCI do 5tcrol~rlll Coral d.a
::11(Õu t.Tnldu, J"fl quo u llltndom DI prlvll.glol du lolocom~n!clçtin do I:!
1oJo •• ut Ch~lu """ ~~inc\u upoclolludu;
~
m•nl.r .. ll~c!oi>u du c~nlu.n<IH do Pioro~pnl~nd.Õrllll d• fluonOI
do Con•bnll9!9) o de Mc.ntrc~ ti~~~~ u~ nio lntl~tr oo cllofu rlu
lntlll~lçC: .. upulallndc.t ontro u •~rQrJd•<lu on.mtr•du no Ar.••~ ~do Cn!l
~.S:!•~:·~~:.r.::::.•:;u~~.~:~ a onvlor !tloaromot do C•t•do., 111l"llor c~mumç~
Atrt•IIH~I.

01

ureronrl

quo 01 Naçciu Unldu concordom om onmln&r novo monto 1011
~~~·!
e&o o q11o, conoldound~ 1 pro unto dochio, m~dlflqYom convanlor,ttmonlo o •!.
tiiD r.•, uçÃo 11, do ConHnçlo oobu Pri•·II·~~Qt olm~~nldidu du A11inclu t!
pocl&lludoo,
encorr•r• o C:onu1ho do

lllcillr o c~vouo da Rop~bhn ~UI•Mrl""' do C~io/U~OCII do ;.:.n.~'::
Ttltcom~ntuçôn,

quo p11r.co hovu ~m• cnnerodlçiio •nlro 1 d•ftnlçio duo telo,ramu.
loltfPnlcu dt t:oeodo, cunl!da no Anuo Z do Convo!!_
do
,\riiJO 11. rit Con,·cnçio oobro prlviiO.pioo olmllnldariu doo nrJ•nhrnoo ••~•'1!
~io lnl~rnaç]onal do T•l•cumiiiii'IÇÔu dtAII•nt!c Cllytl~47) o o dlopoolçoio

IHpFI'Uio lo

~on!!rma

toncl<iriPI • do \o4u

~n.!l1!:!!~
1)

ct>~m.,rlu ~ Cllm~n!çaçôu

Olro11uo

A~n1,1nl!"'~~"

dt le>mlfll dovldu provld~Miu dlanlo ~"' e>r~anltmDI <DFUIJ>Dnd•!,
eu riu No~tiu tln1du, • IIm dt cho~er 1 11mo oolu1oio ullofiiÚrlo,
nuolus.:.o nl,U
t.Ttlll .. s;o, <lo udo d~~~~!i~L1"!.~:!~.".!..!l.11.J.!!!!
poro 11 trolnn ••h•n•ll•~!.!l.!.!..'!!!.!J.!.."Ji!:'.!
~.!l'.!!i!~\!.".~'.!
A C<~nlorfnclo d• rlulr~un~l:riO• dA t:nl.::~ lnl•rr.Arlonol de
mWIIcoçãu IM;.IIII•TDrrvmallnoo, 19?1),

''I

T1l~t!

DIÁRIO DO CONCJR[SSO NACIONAL (Stçio 11)

& flnal~çlio ol' 16 dt C~>llfuincl& do Plor.lpolln<!Írla• dt llu•n•uAJr•
11~~21, mMI•adt par um roqu•r!mut<> d11 N•çiiu Un1d1 1 , p•dlnd<>i. Uni.Õ<> Jnltr
ntclun•l do Ttlocumunlctç&u jiiU •pravu qu a \roÕit80 du Aa,;nclu Captei;
ll!tdu ujt ucooda oabn 1 rtdt dt tolocomunJctçÕu ontr 1 poonat liaat du N;
Ç<>11 Unldu, modl•nll uma C<>nllllulç,;a Jau•l PU pr<> r• ta d<> cutl<> dt allplor.ç,;;
I <<>rrupondtnlt lo VDI111n1 dt tr.Ífo101

PrdJtln rt, •dmupjg rl•

QwlnÍ·fl•ouv rymp Mrmbu da

IN"rno•!nnal

!!mie

rlt T•lrrnmumç,<P••

nlour•ondn
<jllt <> Socn~rlaOonl dto N•çii11 Unld•t nlluu, dttdo lf dt Jtnt\ro
do 19~4, o <>ltroclmo~to qut htvl~ ltUo lnttr.humlntt À1 ln11UuJçüu otptCIII\1~
du no 'l"' 11 ,.,.,. 1\ranomluu dt uutrdtfo pol• r~dt d11 Ntçiin Unldu:
rnl!rma
1

ubtrl

01 pon1a1 dt ''i tia

txJ>OIIOI

n& 1\••oluçi<> nf 16 clltdt

I. ljllt, om drcunotinclu to<>rrTIAII

lnllrlorm1 na 1

scnt!dtundp

o podida rectbtdo do f'rtold•nl• do Con••llla do C•!Tnl .. ~rltlo ~~ (",,,I.,;
1111\•ndtnle I tdmlu.Õo do 0111 pe(o rnma M•m~rro d~ Un!Õv •ln Vlrl~<l• ''"' . ,
l1 L' d& Canlfllnção lnltln•clonol d• Telouom•mlr•o~i·~• IM•·•·It<••o•, i'"'·l, ~ ., ·
ut dt llltrum.. tt\lllvu a
podid~, 'III" lor~•·•m "" .,,,,._, ,,, 11 ... ,. ,
nt li7J

•u•

,

rtdt dt ltlacnmlln!c.tÇÕII utr•
ponlaJ liaoJ du N•ç<i11 t:nidu r.IÕo dtvorÁ 1or 1btrll I<> tr.Í.I•ao du lnoUtulçiiu
:.•e: :':i~::~··· •m compouçio com •o rtd•o camorcl•l• dt lllocomunluçiin '!
t

1

çono!dtrendn

l, 'IIII • UnJio não ê ltvor.htil qu&lqutr dtrro~oção à 1 dllpn11Ç~tf
do &rUfO J<.VI do Acorda utrt 11 NtçÕu l.:nl~ll 1 1 UnhÕo lntornu!on•l dt T•l•
comunle&ÇOIIJ
-

3, 'l~•· ião DlULIM~, • Uni.Õo ,.;o lurm~l• q111lq~•r abj 1 çiÕ<> e q~e, om
Cito de tltu•çeo ~rCUu, u lrdero du A~oÕncJu .I:JpoClll!udu 1 mprule 1 ud 1
de lelocamunluçun tntre pon1o1 fleat doo N•ç~u Unida o, 1 III'NIIIflll uLCIILt
dt tob • l<>riTIA prucr!Lt naAvho T, ~2 da CCJTT, • t(IY!a 8r&h1J1o;
-

rono!drron1g !l'"'lmrntr

que !UT1 cuto n~oro dt Memoro o de tJ 0 ,;., n:ro o·•t~o• .,.,.o· oto•·· •
ela dt Plen!pultncl.::rl<>t,

~trr•u• a ~ .. crol.;rlo,E.!!!.)
çrne11tr•ndg t!,;rn <!!ttn

de \OITIAI •• modldat no•·•otO:r!u.

o 1mpLo apu\o po.n q11o e edmlu.::o t~nilt lu, .. r ""',. ·
conol~•.nndo prlnc\polmnto 11 oburv.çiin lnrm••l•~"' 1 ~ ~ •
Canl•roncltJ

Tel•irtmu, rhamadu • ~nm~nl~•sDu ultfnnlcto
d•e lnll!tw!d\u up•eltlhodto

m~nletçii•~ 1';:;r1~·;:~;~·,;;:C,\~~~~~~;~; 1~Joo d•

Ttlec~

Un!&a lnlorn•cton•l d•

rnno1dorand.!!

•

•I 'llll n.Õ<> ••o monclon•clot 01 chelu du A~·nc1u C•I'OCithlldu

dtllnl~&o doo ltlollrtiTIAo, çhaiTIAdll t comunlctç~u tei.Coinltll de .C1t•do
IIMIIriT!I no Anuo 2 d• Con•tnç&a;

•nre••u• n SrrrrrórJo YHel
I, dt, com b111 na c<>rrttpnnd.nc!• j; r~.rbhl 10 ,
,{,.1• coni\ILII •o• Mombrcoo dt Un!.iiu, rolol\vo ~ ~•lm,•
furm• ao uii80I L • 19 da Convtnç.õu 11• MuntuWI U'!•·'l,
Z, de •nY)tt 101 M1mbro1 enmpluot do Q,r\111""'·'
Alt ~ lót IUt~a plenÁrio pera IIII Conoldertç.iin, an II!"CI•I r
minto dt 0111U•8hot\l,

q 111

bl quo pod•rn 111ralr cuu• •m q~• 1 ur1•ncJa ou JmporliÕncl• du comu
muçüu du A~;nr!u Eopoc!&Uudu Juttll\qum um \utam•nla eopedel 1 . . ~;
l•hwr•mt• OY com<>nluçõ.. toloiÜnltlli

l!unluçi··

•• , ... ,, . . . , .. oj ..

•·<1•·1· ,,

ri' ,,

~
qut, te <>me AW.nCit Clpttlllllldl doo :">aç~et Unhl11
Jnfarml o Cono•lho dt Admlniiii'IÇà'l> o"'" d•••J~do ob\tr prlv.!

A Ccnler.ne\1 do Pl•nlpulonc\Órl<>o dt Ur,J;;n bot~u ... .;l<or,~l •I•
çii11 IM,;;I•&••Ttrr•mcllnol, 1'1711,
•

1;1101 ••Pn••l•l'lrt """' \e\ecom~nluçõol, J"•tlllctndo PI t1aol plrllul.rú
tm Q11e cono1d•r•r nrc•u.ãrio 11m tntomonto UIIIC)&I, <> Con .. lho deAdmlnletr!

ç;;o;

I, 111bmottr.Í. o<>l Membro. dt Unlà'l> o o podida o qu1, tm 1111
dOWU.ÕO ttr ICII\Oii
1

l>plnião,

ulab<IIIGtr um till•m•

•li• monto tqult•Uvu • ~~I<~~ o\r ool!!o!T\olo

nf1cltll

•

d1 lrabtlho denlro dt Unloio:

z. utolutrâ 11m11 doehiõ<> oobr• 01 rofnldo1 p.dldu, IIY&ndo omconll
oplnl.Õ<> dt ma1orl• dat Jnombro•:
oncuroMI o Socrei.Ór~o Otr&l

do noLiflcar 01 Membro• qut!qutr d•cltoio Jom•d• p•Lo Conoolho
Admlnlotuç.O:o,

do

Runi"S"" nl' n
l!·.!!~m..~!!!~"-!!.E!C-:.~l!!!
Tol•<!!

!'..!!."!.~!"..".!!

du num•r~1•• pnoolbilldodu d• u\Uiuçio, tobu o pltna
n&l, d<> upa~<> utn••nnutl~rlco poli I ln• pac/11ca•

bl qut o •uuwntu do n.Ímtru d~ \ln~1111 nflrl•l• "" •1<- tr.,t •. ,u ... ompllu I"•'"
• l.:nliio •m r•purcu .. ~• dt c•rÕitr \~cn!c", i"'"'"•l, ,,JII.Im• I ''''I'"' ~ linonc•lr<>i
ti qu<>, ~>&r• at ~fau <<>J<>I 1di!!ITI.O n:n f<>r•m ~·I•·'""''' '·"''"' I•JJ," <>111~1.1
ç.;o d1 um ''''"••ro c•d• •v~ nuolor do hn~,,... 11fltl~!• "" <I• q.,\o;l!,, .... .rroll, •l~m
de onctr~uo Hn.nce\roo, WlltldU lnconYi<nl~tnluo l•f~ll!'!!o:

f:ol•Luros.Oo com u 0..!1!'~~~....!!!!!!~~·)• lnluruud•• nu
A Cur,f~rénct. da l'l•nlpolenc..:.r~n• dt UnJiia lnt•rn•clunti<U
m~nl"çüu IMÃI•~•·Ttrrr~mollnot, l'I1J),

ti que foflm •prottn!tdlo, pnr a~••I.Õ<> •I• Guufr ''~"''I• i'' "I"'IIÇioao "'UI!o\P
!nlrud\lllr • \111\luç.õo do no•at 11\iumu o·umo lno~no uh•l•~> 'I" !,,,;,;

inlerntfl!!

uno!dtnnt!g

""Ir"'

'I"'• no IIII IIra, t•l~tl ttjl conwnl•nlt •plicar
cltr 1 ,.porllr 11 dupollt tom uo urvlçoo dt 1\n~LIU

,.,,,r~

h•:"JJ

o!ot•m•• I'" l i

"• M~uoLrno •I•

Un1an;

conold•rondo
1 Jmp•.:ort.ÕM!I nu~tnl• dn p~pol qyr 11 tri~C{!ITIIIQIUÇÕII o,untl'l!llll!
l•menl•• 1 Un~.ôo, da ... mpanhtm ""'"'"''"munia nule 11mpo:
oa •rllyOo p~rtlnonln do> Tr•l&dc t~br• o o pr!ndp!Pf ljlll llovem 'r' I!"
•• otlvldad"' doi E:a\utuo n• upl<>nç.i<> o ~llilltÇiia dt> uuaço oliUhiiiTI<>Ifer,!
c<>, lndutlv• 1 lu& e <>utrnl corpo• ulu111, uolm como &I r•eol~çPu tdolldn
ptlo Aturnblê!& r•r•l du Naç3u Unldn a ruprlto d• col•banção
lnlnntcl,!!
n1l nu 111Uuaçõu pociiJçu d<> upaço uUhttmolfÔ.riCOI

I,:. • Htlllllll\ 1 o ~m• "'onl<>olllol& f•""'" olu 1.1, '"' •l• •r•h•l\n•
I.), Dili UI di&POI\'f~ll eVfn!UIII ou~ta O 'I'•' li"" iH•r. <•o J,:o·\!ol•l"'
llnflou d1 1111 c<>nvonl.nc!• net cunlor<Ímlu • u.!~l·':.oo ~~~ :·,,I~~;
1,4. 11 conuquÕne1u, 1 lnn~o pruo, no ,;o~r,:><oo •I~ ,.;_.nir• ti'· 1"'"'""1,
&dmlnloluçi'u o dttl!ntnçat, d.o nvttÕ.o, d" •lohn·,.,
•I•< .. ,,,;, • •
deundo• u •• doct•Õ•• o •• medt~•• &dar .. ~•• '"~"· " • • • .•.t .. i~ I~· ~;.,, .~ •• '''·"'
o ·~oinclu upo~ll\l&odao:

\ir.,,,:,,.,,

n<>la ~11m "thlasào
m•dldu tomtdu prlot dlnrtat i>rroiao dt Unhio ttnda ~m Vll\11
\1111\uçoio IT\Aio oUcu puuCvol dr tadou"' torY!çoo d• rtd\ocom~~t~!uÇ•<> lO~
c lth
1) 11

b) oo pro~ru101 rrtlludoo u Jecnola~!l •
munlcaç.>u '"PHIM!II

I. da ampr .. nrl., "" uluol" drtalh,.du ubr•t

1.1, 1 1!111 &tuol, • <>m• uonlllt)illll I~! H~ •i•· ;., ."'I" o ••f•r••~' <I• •·,,~,

~~

1

u!lhu~.õo dn

udl•·•~

,!O\IciiA •e Cnn••Jhn do Admlnlflr•s':2 • on !õ•"••Ôrito Otr•l ~u•
mem •.!. mod1do• ILt<••••rtu
1. 1'"'" cont!nuu- m•ntu •• N1çõu Unidu ou At;n,lol t:opwc!•U
udu \ntnuu~u • p:.r <lu o pru~ruoot dn udlacumunluç~•• "P<'"!Ihi
:, J1UI oi!<OUJ&f n pro~ .. ~•1Lmon1o e<> <loo•n•·oh•Jm.lnal da
•olabPr,!.
ç,;u •nlrf o Un!i~ 1 u •t•fnclu npeelall••du du N•çÕU Un1d11, a~ 11 O\llrll
or~~n\u~l. 01 Lnlorn.rlonale, 'I"" e11.Õo Lnttruudu prh ~1\Uuçio dn radloc!
munlcoçl.•o npocl~h.

I, S. 11 oollc!loçj;••• "' rlal,•t••• ~• ·n·c,.:,,, , .,,
'"'" rel•iia •a ... ~"'" n.o C' .. ,.r.,,;Mt• ,,,. i'l,., :1···1• · ·
n<>t i\'1711 1 CCIITI rt/wr.i11rlo "" :lu«IIIL~II\n n\' I"C ,..; r,

'I~•·•

• •·

n. ,.,, • •I·•

~.·.:: • ... ·

"" ~hllf·~"i

\,b, 11 neuutdadoll olo l'nl.i" '' •lt "'"" ~.:oll.~r,., ", .• ., r•·•i" "·, ''
m<> ut rocuroa1 qut davolll oo•r
'""''I. H..
L. 1, q<>lltljlllt Mlr" 'l"~oli"" "'' • ""' .•I•• r" ·., ·,, fL.' • •,lo·t,

'""""'''''!<•• •

l, do 0\l~!ni\IF IQ ~hn.U jiF~.,I,~ 0::,•1 fo•ro"o,,·.,. •·• i•,o,, '•I! lo ,.,r''
l~rlo do tolhida ~nn1 r•c~lllondaç:ou "'l••v .,. "•'""'''"'' •, • d• ·• !I· -o r'',.,.
ultbll.cor • n:onlet, ~1n1r11 do l'm.io, ""' 1101<•11'•' 1. :.,;""· ,, d ·
allclt\1 • dt tub•lh.

h•,···d

73S4 QulaCI•ftln <I

DIÁRIO DO CONGRfSSO NACIONAL(Stçio 11)

Non11brodt 19'76

Ruplueio O! 10

tuu•!IP

Jur(dteg

A Coni.,Ôndt de PlenlpoloncLir!ot d1 União lnlunu!Pntl d• Tl\uom11nLQ
çiin (Mil•i!••Torumoltnn, 1911),
'cn•!~rcendp

çnm "''el•dc

dP RtloiÓriP do Conttlho dt AdmlnltiUÇio lttçi:n Z,S,II,lt J) r•l•llw u
med!du odolldu em cumprLm111111 à ku~tluçio "' 11 d1 Cllnfu;nda d• Pltnlpti'UI
UllldO
Cli:rtoo di Mnnlt11111 1 fi9M)t r11~1111 dt IIIIOC!tÇÃII I IU)III)Utl dt 1>1'1!
com 11 1u1ortd•d01 uf~u oobro 01 prlvUÍJiot e!mun!dtdtt do UIT, qut 11 1jun1
ri, •m hrmo• ~uo11 10 uordo ruliudo enue 11111 mum1o •utorldtdu, u ~
çõ.. Un!du;

d• •vwour ~ltnltnuonlt u dllpc>tlfÕ'" dn unrdo • du mod•Litl•du ti•
1u1
1phc•~~o 1 rutd.,.tlto I"' li que 111 prlv11Í~tot t lmu~!dtdn conud!du 6 UlT ot)tm
•ljulv•hnl .. 61 nbl!du por outru ln.lltulçiih o!u Nt~Üu Untdu com udt "' .S\Ú
Çl 1 e 1nf1>rmu 1 u for o uto, 111 Collttlho d• Admln\lluo;ia;
•pljr!to U Cs pptlhn

d•

Mmlnlo!uçjn

qu• lnfarm•, qu•ndo ntcuoi:r!o, oobre ttlt tltlllllo nt prÓtlmt Confuinc!t
d• P!tn!pn!tnct.:r\at,
8ug!uçin n!

1)0 Arlllt VJI do Acordo co!lclu(do "''" 1
Ort•nlu~ão d11 ·N•VÕ••
Unldu • 1 U11tio lnllrnlc!tft•l d• TtlecornunlufÕu, qu• dhp5e que u ooltcll•fÕII
de pueuru CllllniUVfll p11dom ou dtr!Jldu p1n 1 Corte lnltrlllC\on•l d• J11•1t;1
~11 Confuinal• dt Pltnlpc>ltllchÍr!ot ou o Conulllo d• Admlnloln~io, 11lnd11 em
vlr~udt d• um• tllloriiiÇÃP do C~>nf•r•ncl• dt Pltnlpol•nc!Írlu!

b)t doctoão tomada !Mit C~tnulho de Admlnhlllfio do"f!Utt • União 10 TU
buntl Admtnhlulho da Orltnluçio lnltrnac!on•l do Trabl\ho•e 1 dultnfio, r.t
conll•c.11do 1 comp•l•ncll dull Trlbuntl, fttll ~llllocrttirtP Otnl•m v!rtudo d11
ulntdo Acoro.loJ
c lu dllpDIIÇiiu co11t1du no Anu11 J:tlllulo do Trlb11n1\ Aclmlllhln!Lvo d1
Orrtn!u;i:o ln\trnu!onll d11 TUbt\ho, em Vjr!Udl dU ~11111 IIII J:t!UUIO 11 tp.ll
u Lllltlr•lmtn\t 1 1odu 11 orilll\nçõn Lnttrntelontl• !nt•rultlt\1 q111 lonhlm r.J
conhntdo • Jurl•dlçio do Trlbuntl, conlormt o paroÍ8rtfo 5 da 111110 U da Entllno
do Trlb~ntl;
di o •rllro XII do I!:UIIUIII do Tr\b~ntl Adm!nhlrtll"o dt Ort•nlu~ão lntu
nutontl do l'ub•lhP, ~~~unQo 1 qu•l t como con~t~uillc\1 d• dteloução ulm1 m'UI
c!OIItd•, 11 Conulh1> 11• Admln!tlrlfi"O da tintào lnl~tll•ctnlltl d• .runl;• 1 queuio
d1 "'lldtd• d• um• dtdtio tam•d• pelo Trlbun•h

~~~· ~ CnnulhD d• Admlntnrtção eui &ulor!udo a to!!c\tu parenrn cv
IU\I!vot d1 Cor!t ln!ttn•c!ont\ dt Juii\ÇI 1 ~til tpllcto;io do trl\ta XII do 1:11111110
!lo Tribunal Adm\nh!r-llvo d1 Orttn!u~is> ln!erntc\nnal do Tnbtlho,
Augluçjn n! 11

1J

I

Pyhl!çesõn dt ume od!çjo engt•do dgo Ateo rlp11e

A t~nfo•rtnctl do Pltn!p!llenclirlol dt Cnlio
çUto (l>L~\•~•·TIIrremnllnol, 1n11,

IMtriiiiC)Mol

dt Ttltcomunls;,
A Conltrinc\• dt P\tnlpaltnc\.:rlo• dt Unlio lnt•rntclontl d• Teluom11ntv
çii11 fMOÓI•r•·Torremol\not, I97J\,
.

{"C!!<Ioundo

•no•Mrmdg
1 111\lld•d• dt um• •dtçi:a •nn11d1 da Can.,.nçio, eni:loa• à ji: ult\lnl• do 1
"'"'de Unlb Pnrll\ Unh'lrlll, conltndo tnformtçõu tobr• 1 11r\aem 1 t\lol 11 çãca
d• 11111 dilpnolçõu, e clllndo, quando for o cuo, 111pllcaçõn da. lelllltl lldlaidol•
duran11 Conf.,êntlll d• Pl-nlp!ll~nt\i:r!oot

r~nol'1orondn

Q ~oloi<Ír!o do Orupo dt trludo \noutu(do ptlo Con11\ho de
•m c14mpr~mentn: Ruol11çio aclm• cll•d•;

Admin!llfiÇi"ll,

!.~"'''"

q"" 1 d!flculdad• do udlwlr, 111 pr111n11 Conler;ncl1, 14m lntllwnonlp fo~n!ff
ull•f•IÚr!o, perm•nenle, bundo no Relal~r!o dP Orupo d1 t11udo e 11 p~
l't••tu reiAIIVII ao muma)

nu•!IIA\

1, ~~~n~orvar, 1\,; ~ prÔ11Lm• Confor;nc!t de Pltnl~ttttncli:flot uma
.. , ..,,,. Lnotrumtnlu fundln>Onlal d• UIT;

:.

ConVI..[!

'I~" u11 Convtt•Ç•<I dr M.ÍI•~•·Torremo\lnoo comprund.,i: d11111 p1r1111

ai" prtmolrt, d9nomtn•d• Ol•~tt•lçiin fulld•ll••,l•l•, rn~ruP"ndo 01
. '" '11' ··~rÓ!H f""rmtncnt•;

11!)

d~

luMI<onlm•nlo

dDJ

d!lrflnlu

~r8.io1

da Unl:o;

'• ''"" ~ d!!lr\bu!Ç.ÕCI du 1\llporlçiin all!rt u duu P"rlll da Con.,.nçio
. • "' tlfl~ffpt~>, •q~111 prop~111 pt~lo Clr11po dst En~dn;
~.'L"" <•oto Clln.,.•nç.;o p10d1 Jlf em•nd1d1 nt CPnlvr.:'nclt de

'.J'

P!rntpntnctj

"J,. m~•~rt~ rlu drl•~•çi",.o prnentu 1 vol•nlu, enlend.ndo•u 11"' 1 prlmtj
·"• o< r~ l!bl•ln do nvl1io •nmentr not CIIPI c~ntld•udfto lndltptnti:.,.h;

'"'.!'

1
olt tpr•••nllr tn Cnnu\ho dt Admlnl•tr•çÃo uiii.Sr\Pt oobre oo
çoo do• ;,11 balhot, e tllbmttl•r at ltMIOI corrupnndontu i 1111 tprov11çi:o redLatdot
rm vltl• dul• rublluçin tnnlldtl

•ncnr,.,.

n

Cnnoclhn dt Adm!nhHuio

1. dt •provar 11 mtdldu tdm\nhlr&llvu tdnt"d" p1r1 • prrpiraçtia e 1'.!1
bllc~oçÃo di td!çàn ~notldt, UttJUrtndo IIU• n.;o lf'jlm IOCliiCIMtdu d.. p1111 111
oro;tmonlo ord!n,rlo dt Un!io:·
1 d• 1 umlntr 01 IVtnço• rulludl!t com 1 n.cuçÃo doU• lrtbtlllo,
aprovtr ;, t••ln• pu• 1111 rubllttçàn,
ll .. n)u~.;o nt <4<4

•.··~·rro·~

.
• o1 •• j.,r 1 illotrlb~!ç.;;u dto dltpo-lçiou 111111 11 duu part11 dt ConVP.D
': .. : '.; •·T•·rr•·nwljnno • 110 mrll!ur•mtMOf qut CIVfiiiYIIm•nlt p!Jtum • r r

.......

~~~r.!'.!.(r.~fl.!cl

z, d• 1ollc\ler qu• 01 Membro• dt União Ud1m • e111, tm " ' ' ' " IIOh!!;l
''rio, 01 ur 11 1o;o• dt P"llot qu1 co\tbo,.m com 01 lrabtlhot d1 puqul•• e pu~
r•~,;"n dtoP t••lnrj
J, dr, ar6 1 1 !Prnvtçio pt\11 Conulllu •li. Admlnltlraçio, lomar Ü m.dld11
n•cuuht..t ~ ro•oiiiiÇID da tutl• upolll no ptraaufo lt

!o\- ••0~11d1, d•n~m!nadt 1\ai:II\•Jnflll\11 C~ll\, rMI>IIrUptlldl> 110~111 UJtll ... l

•I, LIII·'<!<· o

o

), di, 'om 1 COilbou~ão dot 0\U!Ortl dOI Com\IIÔI Con•~Jt\vDI inlnll,!
c\ontlf. do Prt~ldtnll ... Jllllll lnlern•clan•l di 1\!'lillrn di ruljlltnCIII,
~,.~
rue pllbllcu, 011 m ptlo m.no•. um 1110 dt •nleudenclt, n• pródm•. Conf•rencll
do Plen\polollclh\o., um1 1 d\ÇID 1noladl doi AIO! Tln1b dt Conf•un~\1 de Plr'!i
pnt 11 ncll rtor 111 MoÕI•I•·Torromollnol, 1101 ldlomn dt \nbtlho d• Uniu:

;

A C11nfuin(lt d• PlenlpottnclbiOI dt Unl.it~ lnttrudonl\ dr T•lrromWIICJ
~ii•• jM{Itii•Torumol!nat, 191l\,

<•· • ,.,m\nu • II"•II.Õo do pro"dtmonlo 1 ur •PIIctdo no fllluro p111 1 r,:
"

1.. ·' • .

t•~rlh ~~~

lnllrllllltnlo fund•m•nlll dt L'nlioJ

· • :·r~•~nlu r~comundaçõu
'" l";, ... ,,, .. ,~nc!Írlol,

procttll aobu n IIIY!olo

Bnc!uçõn ny
~'l~t

Mr•nt••

nt

prÓII\ml Con!J

1Z

conurvar 01 tl!"mo• do mtndun do Coml!f C~tnllll!lvo lnlrruc\ontl Tlitarj
fico 11 TtllfÕn\co jCC!TTIIIII!ullllruu 110 nÚm•rO 111 d1 Co11vtn~ã11 de Monlre\111
119~5))

f"nrult!Ynri~

·• ,.~ .. li~ d~ Pl•nlpalenclirl~>• dt União ln!urn~c!ontl d• TuiHom~>nlsa
.. r .... ~mn\lnoo, 1973\,

qu 1111& útil qut 11111 tnmae tbr•lo]tm, 11111 ombll'lld•d• • lnlrodu~io dt
nii\IOI OIIY)ÇOI nlf IIIICOIIl\111\CIÇÕsto dtr!V<tt!Ot d11 JUtlilll•nln dt IIOVII \IÔcn\CII,
llh ~omo 1 IU~omluào de dad111 e 1 v\daolonl~!

Qulnl .. rtlra
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'7.1~~

,.

~·!1 !r!!.•. ~ •./:·1~~· 1•t.r.!~ ;;f_.__,_t!' r.r~ r!'J' ~ •: ,,.1, t"~
quo todo noVII lormuloç.iio do mondot1> do CCITT devo ur Cllidadoumontt u
Lo clonada, com o objollvo do •vllar, om puliculu, quolqiiU dllpliu,.to nootarmoo
do ufor;nclo do Cum\1; Connollivo lntunoclonol do hdlocomllnico,iito [CCUl) 1 do
CCITT;
cnnot1!1ndn mUro
q,.. o noÍmuo 41 C do Anuo d1 Montuwc (I~U), hlllr&m duo o dtllniçi'i•• dl[f
rontoo poro o lormo 1 \llllflho', wno dtloa paro tlollo do k•1111omonto do kodt.g
com11nicoçiioo;

•n ...

1.
~

d:o

1

onruug•

<>

S.cr•!J.I~l

,. "'''~
~. ••lminl•tr•(<"•"f •Ir h J,., ''""'"'' ·•' :,, • ••• lnt:•"""'' ;·•·•
11 ....... 11•1
t.1nrl• wr~.,..; ri" I'•' '" • ,.,,,,~,,~r "' prrJ··• '"''' "' '1: ' '"''" "'"'"~"'' •I•• • "
''" ,,,,.,.,.,. 1

~••I•IH1111nll11 ,,,-.,., '""

upromnd? • PDI"'io
do qu conl'lrla q111 todoe oo orKIMUtnOI do União utUiuaum 11mo >Úti~o <(!
ltnlção do lonno 0 \tlosrofl•';

T•·•'"''

\ipotohr•••

•I••

l"hl·•·•·

::n 1~.r .'t 1::.'. ~·. 12"•""~ !'•·~. •I: .!\ •I• '·, !J.h I,_,~.:,~

""'"""""I ,,,,,,,J,,r \hoU

ol~ 1""1'"' ~"• ~lo•tl\ht<>l ""' Uni•~!'
d1• c .. do IJI~ 11111!"!1") <1"1 h•).•H•Illlllli•"•!\"<"1

I, o Comlli ConouiiiOfO)ntunoc!onoL do ko<llncomunl~oçü.. o o Comll; C•:D
111Ltivo lnlornoclonol TtltgrÍilco • Toltfiin\col

A

,.,.,,...,...... \

...

f.!.~! '!'~t!~'"!!!:~.ty:,:l!:.~!..!~ !•::.•·"...:!~'! ~_.;_:••.!
!!:! ...~··]!. ~~-t,·~-.1~

•I d1 oloDoror, dtnuo de Ccmluio Miolo dt Voubl.tioirlo, 1 c um a partLcLu
çio doe comluÕII da ooluda inttuoudu, 1111'11 drflnlçio d1> lormo 1 \ol~gu/lo', q111
pau• ur .utllludo p-or lodo• oo or1•nhmoo do Unliot
b) de 11h1ciu, ao mumo limpo, 11 modlllc1çi'iu n11 ocr:octm-llo quo
do'!J'
riam ur lntrnd111ldot nu dtflnlçiito 'lolo~rlllo" t 'tolofonlo' q11o flauram ilo AllJ
MO Z, nÍimoro1 410o 411, da Conwnçia do Monlrollll/196!1, ~" obronw•r um •m
billlldodr o cuo di novu urY!çoo do loltcomllnluçi'iu, cnmo 1 tranomluio di <lJ
doo • o V\doofonlo, ou quolq11or Olllro ololoma l11111rO;

••u

• ulobru•nn
lmonto
•li•;
1 • roY•II•r•m 1 ut di• por• Lovu oo nmh.cllnnnlo do p~LlLco 1 Lm~~.!
• <I•
t•l~:omunleo~Ün no q11 1 cnn~arn• o d•••n•Holv~n·~nto ~uon<•mlco, oucloi I
lu
•
10 r n U.tunu polu lolHfiiiiUnlu\<IYI nu Wli.,.uhlodu
1
Cllilllro' 1'~'" 1!.'"" 4 vonolllo
0 otr•ir nnvno 0 JonM t•lenlo• pou • prl>fln.iio, •
1
~~:::.~.:~~:~:~~.~~;,~. ~f nrmoç';;., ""b'" u olivl<Lodno do Unl.iin no UmJM> do cooroor_:
~.iio lnlornoc\uMII

A Confl!ll:nti~ do PlonipCI!•IItiÕr~M U" l'r.l~t• :~t!"IMtl<•nAI •I~ T•:o•r<ll~'"~:.!'

\õu ~~~.;:., •• Tc.r•"m"lLno•• l~r'l·

z, o Comtti Canollllivo lnlorn"!onal Tologr.:uco o Ttlotânlco do norn!nor,
)oYondo •m conto oo ruull•da. di> 11111do lclma, o con ... nloincl• do lllbolitlllf, tn'UI
dolo do CCITT, • nprnoio 0 1j\ll •• nfu•m 1 l•l•lnflo • 1 lololonlo" por 1111'11 IIi'
vo 111prou.io o, om cuo •llrmollvo, do propor wno novo rodoç.õu, n·ll"'ihndo
11om ocim•;

!:~~~~
rll•rn•l~;;.., •I• jt~o<'iu<.'il•

1

n•: ·,: •I•· (".,,.;,.,,~ .. dn •I•

(Mnnlrr~•• ~~1.~1 " • n"u•h•~-'" n•. '~ ~" cem
bi

c:

00

'I ... ,,.,_
~"II~<•J J~ t't'll""~tl<llohoo fk•\u So•."•• 1.: 'I" r;,

r.• I;

: VIAoumbi,;ll Plon.Ôrlo (1~761 do CCITT,
XI\' Aootmbl;:l•
Pion.:rll
(1977ldo CCIR qut oprnonttm na prQ•nno Contu.rnclo do Plonipoton~l.;rl\11
conci\I•ÕI• 1 propOIIII ooprr 01 ponto o cllodoo,
'I"" \tO ,crvlç<u ~. tlo<'lll·C~I•çÕn <<•HIHII~m 'IIII I"<' II' l.,,d~n••~l•l 114fl
manlcr 11111 dto .~br• o o mo h r•·•""'W' •Hn~Dt n" «•tn:>~ •l""'"'••·om•or.lo:1~ii•t, ~
btO!IId<> JMU 01 I<IIÍUo on\ Yl•O <i~ <)•o~OVIII\"III""fll\li

Ruc!uç:o n! 1'

r;<!lfi'c!g do ynlip
A. C:on/or;ncla do Plonlpotncl.;rloo da Unl.io lntorMclollll dt ToluomWIIQ

çPu !MÁio•••Torromol\noo, 1973),

I, <11 proou~uir, com, o rnnp~ro.ç,;;o 1\no d•m"'.!' nr~•nlon,tol P" rn.~t•Uitl ~o
Unliio, oo .. l~d 11 o do"lnodoJ" crl•~•n do tlt>cum"'·_I•Ç•O ~ rrt~r••nr:Aa
Mollto.r4.1J
cu ou~ro tolo<.ont.uolc•Ç"••• quo •• ~~~c~rr•~~~~• ~··
"1, I, f•Cihlor o 11t11iuç.io <I• dncllnHor.t•~,:;., p•obh~od.o p.ol• ~'nl;o;

i.l. o<oloL<>r•r , .. .., no\t<oo <VIolrO• .~~çj~n•lo o<>lnl•rn.cl"•·•;o ~· tigr~m~n!,i
pua" :r.l•r•.:u-.111« <lo ro!•ro~n<IU I.!~J • .,.r~/lloo, • /,m •1• OI"O\U <l",?l•~·ç~u,
roduolr"oo d••l""' '• "' nooomn lulhl"'• <~Mtollur • m1urm•~iio n~o,noltol
~"~"
tolo ~~m·.t~ Ic •ç;;o t[
~IÕG

,.;o tnl~hr, no mom•nto,

I

rul!o.oç.in da torc•lro ti•P" do ompiloç.i:o do

•III

t(~io do udo do Unlio;

rrre••• •• g çraulhn do A<lmlrjl)••sit>
I!Udll umo ooluçiio roc!onal poro o probl•m• r!lolivo:
" i•UII:;..•,IIbtorrinu o P ContU Jnllrnoclonol dt Con1ounclo,
purluçãg

pto M•md!•l
A

n'

1'""'1''"

l.l, '"'"'u 1 uo tnf<orn,.,~Õ:I> 0: dl•l"'"~,;,. d"• :.lrTT.I•f'" o <I~• l".IIICI"nánge
o po rllf>o 1110 L'nl.io;
~.do lnlurm•r ao C:t•r.up.~ tl••h<lml~lolr•~,;,_, oiiTT. ~· [,.rn-~l:r qu! I prÓ!)
m.o C:unfgroinc!a rl• f'Jgntp;.tuncJorlu• p<>oll '""'"' ·om• dr"'"'' ou\lr~ • n-.. tlurlo:

onuo
~'" crmr u

1lo

pormtllr

1

111udld~• o...-u •• ~rl~t, r.o.l!rnllo•

\nntiii•·••Ç~" ol~out

•h• ,..,.,,,.,,

d,o;••I.Í,..•to,

r•u•

''"'"'!'"',

1" Trlrçrm•mls-sr• r

Conf.,ir~Cia do l'l•nlpoltnc\Írloa do tlnJ.io ln!ornoclonol de Tolecom<~niQ

çõeo• tMái•••·Torromollnoo, 1~7)1,

l"'tmJ"'i" •1·.:...,U.LU~1.'~':.ll!;t"!~;lt..t.:~:.
"~ !.h-1' 1 '"tr':"""~

!21.:..!:.:11.!

A C<•nlor~tocl• d• l'!wulc••l•n~\;ro~• 1\~ l!nliiP lntunt~d<•nol 1\~ Trlocum11nl~
~;;., (~!.Íiow••T<>rr•·ln"l"" "• l•oHt,

ill"'ldonndp
P lnllrtU•

<ltmonl~fldO

mundlol du to)uomuniU1"11 i

P"lut Mombroo da Unliio

q<~onto:

colobnçiio do dll

d• q 111 o 1 ~•l•u• ou~tlllfllll•o U~!r~lo•Moroolh• ~ l\t•Uut••Al•~•ndr\0, "'III lJ
~·m 0 ),0,1110 .; t 11 r11 r>• u ou •~nllnrnlo-Oilo•ro••u«, no• 11111 l.odu, c ~ J.f't,4nO • Atrito,
do g\ltro, fl>r.utl Oltl~ntonll •vAnoduo ""'- ftr11n 1orrot11r1•••l•\l~~··•••• no noollo dt
17 o 18 do 011111~rt> do I'J"il;

7J~
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Qulnta·f•lr• ol

1]111 \OdiU 01 dlmtl\1~1 d1 lnl~>rm•ç.::a 1 coMrol1 lnclluom qw1 !III JF'VI .-o
111 uhnT•Q•n• 11>\l"rl"'lrdndlll~•u~amfnll por 11m M•mbra df Unl•o, m•l• putJ
um~nl• a l::o._olo ri• h rui;

<JUr 1 CMv-nçõo lnlnnadnn"l ri• 'hl1comunlc•çlin (M11nlro~, I'J6S) '1. III
Mombrn• da UniÃo '• om ptrllcular, u dlopoiiÇou rlal
IIUITIJ
1~, l4, Z"Z Z Zalo;

•>n•" ''''")""'" d<>l
'""I, 17,

olt• 'l'"' ,, lr'll'rru;>ç:.ro du~ ontv\çno doo olltuo c•bot fltnl• ~Uv1n11nl• un~ra
n• lnll·r•·""' !••MI!f<ll, -cunÕm!coo u h11manu1 do LÍbano t do• ptftt• qut llmbom

"!lll..,m ,.• ,u.

,,~o.,, 1

No"mbro 11•1976

qu• u Cllnfninclu Arlmlnlolnllvu MILrld!alo d1 Racl!ocomwnlcaçiiu Marfu
rnu ou A•ron.óuUcu utudom ao upoc\oa !O:cnlcaa da ulllluçõa <11 cu\u tnqu~
clu \nl•rntcll>na!o ,.,. rad!ncamunluçüu, 1 o\naUuç•a 1 \don\lflc•ç•o doa
'11
v!aoiOPopltol pral•iildoo f'lla Conv•nÇÕo dt C<on1h1 d• 1'149,

Alljllft dt nrnopu

A Cantuincla d1 Pl•nlpal•roc!.oÍrlao dt Un!ill lnlun.coonal do T•luomuR\ca
çiiu (Mi:hi&•TurnmaUnllo, I H)!,

1 lhouluçõo nY '· rol•llYo. lulmllaçõo oo S\111m1 ç~mllm d•t :-.açliu 1.1111
llu, adotada ~~· C~nl-rôn~l• do Pl•nlJ>Oitn~lirlo• IMonU•u•, 196";

n ulo!Órla dh C~m11: ri• P•noÕto do Puohll d• UIT !Oucum•n1a n9 HJ
linda dn ljuo\e d• !"'"';;'";

, •~ ., •I"'""IÇ~<· rio1 t111!o• ol• ~oniUIIl"'i;;O 1nl,. puvot; 11m lh• •Onlr~rl~ .i
rtc1111111 d1 lodo llpo do

n,l;~, ~:,,,~r.dio ilolarno~lallll pua mlllollrlr n rn.pr•~o
1<•1-.;""''"li~•ÇÕ:u, quo • o nltjol\vo prln·~IJ"L da L:nlio;

lr..t

qua lovr •m e<>nla o• ~~J•IIvul ru~mldnt •~•llln;
I, o r;pldo ojull" du ~noi:u piKla:

1/ pua rouab•l•c1r, n• tn1d1d1 da puu(v.l, a p~du aq~lo!IIY<> d.. u.

1~11, lqU)VI)II\\1 lO nrvljl~o\!VoJon\1 lljUIJo df 111\fl <)I m~!O <11 J97J;
b) p.ra mon11r
buvo puu(v.l;

••u

P'"l~r aqulolllvn, oJUihnri" •• ptno~•• no pruo

11\D

mau

~. o u•m1, •m r•rál•r urw•nl•, ~.. mori1du prnvunrtu dflllnadu • cem

P•nolr •• P""du o<>frld11 fH'Ino ~IIIIUfllf\11 d11d1 mi h> do l.97lo 1vUu qu•
P".l
olu um•lhul•l n)1m •nfrl<lu ~or oqu•l•• quo urob•m Lo•nrl(clno que nio 11jom
1"110~11;

conol<ltur qualoquu unç3u 1d1quodu, lnci'IIIVI • '·"'~"!•r>, m..ma
•
111c)111õu do J:ollrlo do Jarul, u 1u 11 r•pll•m llh &\fll unlrulot 1t norm.u I Pfijl
rt~om •• nl•ç<iulnl•rnocl•n•lo,
cfploo

'l"'

r~x•o
L1~n

que foço l<>du a pour.,, pau 'I~~" ••J•m 1omod10 com ur~;n,l• • um
m1~1du lriorquodu pua •lo•nçar 1•1• nb)I\IVOo,
Op!nlio n9 I

Tnnoml•o:o doo l.uformos;;,,

A Cgr.f•r;ntlo de Plonlp~lon'l'rlao di tln!•o ln!trnac!oul dt T1lo~ami.Lrl\~
çÕo• l~:'l•i•·'l'ornmatlnoo, 1~731,

•I 1 Oocloroçôo tlni~HIII do P!ni!Po J111nunno ldOifdo pol1
t:lor•l ~u ~:1.ç~•• Cu!<loo ""lO d1 Qoumbro dt 1~4•;

lni'U'

u

!mrnrlcio do

Lun

Uoeol•

Oa MombrPo <11 Un!io ucol\hrcom ~~~·; d•uJÍ.vtiiY\IIr 1 !mpoolçio
d• luu fi• c•!• oobt• lllocnmunl~•çÕu Jntnnoc!anal•·

j

Aoumbl;l•
omnlin nt z

bl oo arll~oo U, 19 o ZO ri• Convrn<;Õ:o lnllrnoc!nnal dt ToiiOotnllllle&çÕn
!M'I•LIA•Torrurncllnoo, 1973);

A C<mfrreno11 do Pl•n!paloncl.:.rl<>o do L'niiu lnlornoolon•l d1
m11n1~1ÇÕu !M~Io~o·TorromoUnoo, IHl)

~wo ~• Mom~r~• da União tacllllpm o livro lranomhoôa do lnf~rmoçõn •Ir_!.,.;, dno urvlç<u d• lriHomun\'o~~ ...

T•l•c!!.

"""I"''• i••

•I u obJtiiY<> d• unlia, 'I'"; do rnanln • .ompllor o
1ntcrn1
cinna! P• .. o •p•rfolçoom•nlr> 1 w tm~ro~o mo lo r&C!Onal d1 uooloo no llp<>t dt

lf)I~Dmllnl"ç<iot;

.Jrt!H~~•:~ cl!!.J3_~!11n<<omi.Lrllcori:u •••ro Sln•ll••• ~o • /donlll!<l<ia de o
~:nl<>o !inoniiAI ~ A••l~•~• .\!:·•11<<>• prnllj•ldoo ~ol~ C11n!!!~~~~~')!_~

A CPn/tr~n(ll d~ rJ~nl~olon'l'rloo <h 1:1'11.. 0 111\trn•elon•! dt Ttl"umlll'lit.!
i~tl lM'l•~•·':llrr•moiUooo, !l7!),

,
bl a d"•~ull{brlo cnoco•l!o, nu ,'PndlçUu Pllll(t, lonll> oullro o plono
ICOMllln(Co I CDffiO do Jllln!O do YIOII l~<no!O~ICO, thlfl 01 pOli lO <lo .. nvolvidOtl
~/uo om 11111 dt duonvolvhrotnlo:

01

• cl o l11o oltljUt r> f"><hr ,conÕm1co dno po.{,,, d•••n•o!vl<hl boo•••· u,
011 lllall~adr>to ollo n/ ui d1 oua lt<nolo~ll, o q~t u lud~• J>IIO cr .. clmtnlo
d1 •mploo m••c•d'!o lniUnHinnoto, •nquaniD nao p.1'on om ~1;11 dt dounvul~.J.
/Tifllla I •connm!1 t rol&llvomonlo I rico 1 muhu vuu oloflc!lull, comi> con

uqu:nclo elo limo le<nolalilo •m P'."' .. IO 1h inl•;nçia ou aqu\olçio:
ai ']~• Ó "''lllc!•l f'"<illld•ntlll<or elacalju,r oo novloo lloopllal 1 •~IÜu
111~d1coo uon ;>or(o.<Joo ~ .. confl!i;;, orm•do, ~·r• qu• •• forçu .,,·,odll doo hollll"•r&!f
too pooootr, d!•llnt~l·ln•i
bi ~~~·· " •n•pn~o <1&1 ••dl,.~mnunltuÕo• ó n•c•o oi:rlo, Jllnt•monto cum 0_!1
lrnll'll~lodao .,.l&bolvç!doo o h~Pnil•cldot, p.ra dtlormlllar • !donllflcoç•P • po!_\
1;0 Lloa ""'!no hnop!lll "" m1r, • doo av\Üu m.:dlcoo 1 m veio, nq 0 p•rforlllo 11• CD!f
flllo •nnado,

'I"•, o o Jlll(u& doo.'nvol~ldoo &lond•m ••.•nliclt•çôu quonlo 1 >illllrll!_
""na ~~·· .. rn•l q... lho v.o lprounllr r•loo P.hto •m ~ ... nvol~•m•nll> •m
•u•• rl'l•ç•~ .. do u•rv!ço, comuc1111 011 outrn, olt1u•d10 no umro du !•loco
""'"""'';~~, 'unlr\lluondu, •••lm p.ora o tquitlbr\o ICPnÕrnlcn llm•Jondo, alivl;
<ln •• '''""'~' m•md!alo Ulol•nlu.
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A fim dt ldulllflur 111 p.o!u1 '~'" pnltnnm • ~-ou ouln dnlu CL

111 11

'1"'•dutnwolvlm•nto
po~tm•n IPilllr 11 cri\Írltu dt un~a pernpl!t, produiD nnlfntl
da ltltlon!a nul11""l t Dulrot, mutuamtnlt utrllidllt,

llr~to,

t~lulo!lldot

htunr dul,ntllio "" .i.rllllro, " ' ' d11i1naçio, .i. ftlla, • pt~14o 4t o~U• Pf!tll,
ptio lurtlotlll C.11al, ot~• proudt u1undo lliitpotlo not po.nanfu l • 4 4o •t
ti1o 11 4• Cunnç;.•,

tnlrt 111 lntun~elontlmllllt rtcllllhtt!dtt ptln fo11111 dt lnfotmt.

;u upeeltllndt d• Otltnl••;•o du Ntçã'u Unldu.
O pttunlt Pnlocolo 111~ tl>trlo • uolnlhlr& doo Mtml!roo ~~~· •ul
nu;o • Coovtllf;D, Sor.i. rallfiudo UllllldD o pro~tdlmtnlo prtvlolo pua •
C:annnç;o 1 untlnuu.i. al>trto po.rt, adu;o dot pa!no qut 11 ltrll&rtm Mtrn,
brot d• União,

Oplnljo n! 1

..h.I:WW...d• Tr!tsomunlmÕu
••A C:o11!tt;11cit dt PllnipotlnciiÍrlot dt União llllttnu:lonal dt
mllnlc.;ottiM•I•I••Torrtmollnllt, I'IUJ,

Ttlue,

, 0 prtnlllt, PrDIDCII\0 tlll,.,tli. tm Villll IIII mumo ciJ• dt CIIIIVIII{.IIo~ll
1111 lliltlitnD di• •pot, d&it d1 dtpGtilll d11 11111ncill lllttrumnlo dt ,.IIIIUftll
1111 tdnão, por.i.m o ma\t ud11 1111 momtnlll da tnl,.d• tm Villlt dt Convtnf•D.

runnbm11dp
• 11111 u upollçliu nbrt u ltlnomlllllca;Õ1t conti!Lutm ~mt ajudacan
tlllitravtl. ptrt !•var 10 cor~lltclmtnlo d!t M1mbro1 da Un\i11 111 ~1\lmot •ptrl(l
dt tecnlca dt lt\tcom~nlct;ott, po.u dlf~rtdlr 11 poulllllld•dll dt ~
pllct<;ão da clincl• 1 da l;cnlu 4u ltlnom~nluçõu •m btnlf!uo dai pr.!tu
IIII 11\11 dt dtttiiYD!Villlll\10\

~otmtntu

Par~ cadt Mernbr11 q~• ral\flnr a prtunlt ProtocoJII, ou qut toltri!
ao meuno
ut •r~111d1 tm vlaor, 1111 Pr~tlou\o tnlu,. tm v!Jor no lrlll.
timo dlt tpot o dtpÍittla do lntlrum 1110 dt ntlflcação 011 tdnão.

•po•

At\IJO 4

OStcntiÍr\11 Oual notlflurí todo• ot Mrmbrn ubn1
Up<II\ÇÕII lljtm UJIIII . . dll, tOb III a~lptc!lll da
Uni!ll• •m caltboraç~~A c11m •• Mtmbrot, 111 mtdldt 'IIII 1110 tCtrrtltm pt,. •
Unlto 111m duptla em lfll orçamtlllo nem q11tlq~tr lnltttu• cornuda\,
,

lj\11,

IIII fliiUtO,

11\1

!OLUÇAO 01!111\ClATbRlA DI: COHTROVtRSlAI

I) 11 auln•IIIIU tpollll III prntnl• ProiDC0\0 I D dtpÓo\111 dot
crumtnlllt dt ullllcaçàa 011 1duio:
bl 1 dtlt dt 'tnlndt tm vlaor do prntllll Pralocaio,

tmrli dt ~~~· u ruptcllvol jltnipGitnciiÍtlllt utllllm o prutnlt l-r!!,
coca\11, •m uda uma dui!nJIIII inllut,clllnioa, ttpr.Jiho\t, lrancttl • ru111,
111\dO q111 1 tm CUD dt CIIIIIIIUÇàD, O IUID frtnC.I d&rÁ fi: IIII uemp\tr fiC!,
ri dtpottltdo 11111 trq~lvot c1t União lllttrn.dallll d• Toltcomunlcaçõu, qu1 rt,
mtttr.i. IIm& cÔph d11 rnum11 1 uda llll'l dot ti11111.Í.rln,

Pa!111 qut utlntrlm o Prolacolol
Pr111acol• Adlc\11111\ Taculltllvo dt C:IIIIYtiiCÀo \Ritlllul .. na\ d1
Tlltcomunlnçitt

f!OTOSOLO Ap!S!ONAL rAeULIAT!VO

IDIIMjàll ObrltaiÓrlt dt CantrDvÍulu

Na mDII'IIlllt dt proctdu à tnlntlllrt da C:onvtnçi'o biitrNclonal tlt
TtltCMIWIICtiÕt• !M&Iaaa • Tornrntlinol, lt7J), ot PltlllptltiiCWÍrlot tMJ.t
at1lutl111 IUIMUII\ 11 Putoco!a Ad!cla1111\ FtCIII!tl!.,., 11111!1111 1 rt!.&llvo à ft.
lllfà't Obr!JtiÕr!t dt C:tiiiiiiYÓrtlllo I qu1 fu pt.llt llo1 Allll Fl111olt til C1nt1
rtMll tlt Pltn\pDltncWÍrllll !MÍitll • Torrtmalln111 1 lt7JI.

01 Mtmbnt dt Uniã11, ptrltl do prn•nlt Pratotllll AtllaloMI Ftcllhl,
~~;;,t Connnçào 1nltr""clollll dt TtiiCIImun\uçâ" !loei.itJI • TotrttnDI\1111 ,

RtJNbllu do AIJ&IIitlão
Auuílla
).uttrl•
I!ÍIIICI
União dt l!lrmi11la
R•!)Úbllca F1dora1\vt do Brnll
RoFNiillca dt l!ur~n<li
RtpÍ!IIIica Un\41 4• C:•muÕu
C:•nadi.
RtpÍ!II\I'a Ctnlro·Afrlun•
Repiillllca dt C:hlprt
1\tpÚb\lca Pop~~lar do Co11;n
Rtpiibllca d• Corila
Ca111 R\CI
Rtpiibllcl d• Cooll do Mtrflm
Rtp:1bllc• dt Dtom.i.
Rtp~bllu Dominicana
Rtp~b\lca Âr.bt d11 I:JIIII
RtFNbllca d1 ti Stivtdllr
&mirada& Arabu Ul\!d111
Fl11lind!a
1\tp~bllca do C1bão
Clrecla
Rrp~II\Lca d11 A\lo•Vo\la
Rtpiillllca d1 \ndan.i.t!a
J&pãll
R•p~ll\lu da Kllmtr
Rt!llll do LIDI
L(banll
lh~b\lct da LIIIÍrl•
Princlp.da dt Lltdtttnt\1111
J.ua•mb11r1o
Nali.tlt
RtpÚII\Lca M•ltacht
lltpÚb!Lca dt N&\1
Rtino do MarracDt
llt~bllct ldâ'miu d1 Ma11r1tinla
Ntptl
N!cuÍ1~•
N11111 Ztiâ'~dlt

Ptp<ll NIIVI Clu!ni
Rtlno da• Pa(tt• l!ab11t
Pu~

Rtp~bllu da• Flll~lnu

11prttttntlll o tltttjo dt ruarrtr, 111 fllll lhtt ttllctrlllo. tr~IUifllll
tlltlttiÓrla jlllrt 111\~à11 dt lllllat at nu CllllltnAI rtlt\Ln.t à ltltrplilltçã•
111 apliC&Cill d1 C11nv1~i11 1111 dot R•r~ltmtnlot prnltlot 111t trlll" 41 dttlt,
CDIIC..WIIIItm a.Jal&t

U

11111\PIII ditpot\çÕttl

A mtnn q111 11 ncalh1, ol• comum 1cordo, 1111111 d11 fllfmtt dt tlllj
cão cilttl•• no trlilt 10 dt Co11vtncã11, 11 unlriiYÍrtlll rtloliVIt. aplluci•
4a C:OIIWI"'fi'll IW d111 ~IIUitrntn\DI prtii!IIOI PD trtiJO 41 dttlt1 tà'lllllbmli\du,
a ptdltlo dt 11m1 du part••• • 11m1 trbiiU~tm llbtl~tiÓt!a, O prlludlmnlo i
aqut\t tio trli1o li tl1 Callvtn(ia, CWJII ptUJrtlll I I mfd\llctdt 111m1 IIIUII
•1, C:tolt WIN dat 41111 ptrlll dt ContrMrtll dnltll 11m Írbllt1 0 III
pra•• dt Ull mutt, aon11dn a ptrllr dt dt\1 dt'rtnlllmelllltl&MIIfl"li• •
tlt ptdllltclt trbllrtltfll, Tralllltrrldt IIII pllllt .. 111111 .tu d1101 ptrlll Mo

ln!,

.

==~~~:~": ~.:::1Drtltnhl •

Sena J.toa

dt lrland1 do Nor11

Rt~bllcadt Sr! Llnkt!C11lio!
C:~tnf1dtt1(ão lu!ça
Rtpi.blle& do Chtdt
T1ll .. ndl1
Rtp~b\lu TDMD\111
Tun!tit
.Rt~bllct hr.bt do IÍmon
Rt~bllu O.macrÍIIu Pllpu\ar do l;m.,.
Rtpubi\CI do Zllrt
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1976

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, José de Magalhães Pinto, Presidente do Senado Federal, promulgo
o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N9 82, DE 1976

Aprova o texto do Aco rdo sobre Transportes Aéreos entre o Governo da
República Federativa do Brasil c o Governo do Reino do~ Países Baixos.
Art. lç É aprovado o texto do Acordo sobre Transportes Aéreos entre o Governo
da Repúbiica Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos, conclu!do em
Brasília, a 13 de julho de 1976.
Art. 2Q Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, em 29 de outubro de 1976. -Senador José de Magalhães Pinto,
Pre3idente.

ACORDO SOBRE TRANSPORTES AEREOS
ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DO REINO
DOS PAíSES BAIXOS

o

Governo da República Federativa do Brasil

e
O Governo do Reino dos Países Baixos,
tendo decidido concluir um Acordo sobre transportes aéreos regulares entre os dois Países, designaram para esse fim representantes devidamente
autorizados, os quais convieram nas disposições seguintes:
Artigo 1
As Partes Contratantes concedem-se reciprocamente os direitos especificados no presente Acordo
e seu respectivo Anexo, a fim de que se estabeleçam
os serviços aéreos Internacionais nos mesmos previstos, doravante referidos como "serviços convencionados".
Artigo 2
1. Qualquer dos serviços convencionados poderá
ter Inicio Imediatamente ou em data posterior, a critério da Parte Contratante à qual os direitos foram
concedidos, mas não antes que:
a) A Parte Contratante à qual os direitos tenham sido concedidos haja designado uma empresa
aérea de sua nacionalidade para a rota ou as rotas
especificadas;
bl A Parte Contratante que concede os direitos
tenha expedido a necessária licença de funcionamento à empresa designada, obedecidas as disposições do
parágrafo 2 deste artigo e as do artigo s.o
2. A empresa aérea designada por uma Parte
Contratante poderá ser chamada a fazer prova, perante as autoridades aeronáuticas da outra Parte
Contratante, que se encontra em condições de satisfazer os requisitos prescritos pelas leis e regulamentos, normalmente aplicados por essas autoridades ao funcionamento de empresas de transportes
aéreos Internacionais.
3. As Partes Contratantes reservam-se o direito de substituir, por outras empresas aéreas naclonais, a empresa aérea originariamente designada,

dando prévio aviso à outra Parte Contratante. A
nova empresa designada apllcar-se-ão todas as disposições do presente Acordo e seu Anexo.
Artigo 3

1. Com o fim de evitar práticas discriminatórias e assegurar Igualdade de tratamento, fica estabelecido que:
I. As taxas e outros gravames que uma das
Partes Contratantes Imponha ou permita sejam
Impostos à empresa designada pela outra Parte Contratante para o uso de aeroportos e outras facll!dades, não serão superiores às taxas e aos gravames
cobrados das aeronaves de sua bandeira empregada
em serviços Internacionais semelhantes, pelo uso de
tais aeroportos e facilidades.

II. Os combustíveis, óleos lubrificantes, e equipamento normal, provisões de bordo e peças sobressalentes Introduzidos no território de uma Parte
Contratante, ou postos a bordo de aeronaves da outra
Parte Contratante nesse território, quer dlretamente
por uma empresa por esta designada, quer por conta
de tal empresa, e destinados unicamente ao uso de
suas aeronaves nos serviços convencionados, gozarão
do tratamento dado às empresas nacionais que realizam transporte aéreo Internacional, no que diz respeito a direitos aduaneiros, taxas de inspeção e/ou
outros direitos e gravames nacionais.
III. As aeronaves de uma das Partes Contratantes utilizadas na exploração dos serviços convencionados, e os combustíveis, óleos lubrificantes, equipamento normal e peças sobressalentes para a
manutenção e reparação das aeronaves utilizadas,
bem como as provisões de bordo, compreendendo alimentos, bebidas e tabaco, enquanto em tais aeronaves, gozarão de Isenção de direitos aduaneiros, taxa
de lnspeção e direitos ou taxas semelhantes no território da outra Parte Contratante, mesmo quando
utilizados ou consumidos em võo sobre o referido
território.
2. Os bens enumerados no parágrafo precedente e objeto d·e Isenção pelo mesmo estabelecido, não
poderão ser desembarcados da aeronave no território
da outra Parte Contratante sem o consentimento de
suas autoridades aduaneiras, e ficarão sujeitos ao
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controle dessas autoridades, enquanto não ut1llzados
pela empresa.
3. Os passageiros, bagagens e mercadorias em
trânsito pelo território de uma Parte Contratante e
que permanecerem na área do aeródromo que lhes é
reservada, serão submetidos apenas ao controle estabelecido para essa área, exceto no que diz respeito
a medidas de segurança para salvaguarda da Aviação
C!vil Internacional. As bagagens e mercadorias em
trânsito dlreto serão Isentas de direi tos, taxas ou
gravames aduaneiros.
Artigo 4

Os certificados de navegab1lldade, certificados de
hab1lltação e licenças expedidas ou revalidadas pelas
autoridades aeronáuticas de qualquer das Partes
Contratantes e ainda em vigor, serão reconhecidos
como válidos pela outra Parte Contratante para o fim
de exploração dos serviços convencionados. As Partes Contratantes se reservam, entretanto, o direito
de não reconhecerem, relativamente ao pouso ou sobrevôo de seu território, certificado de hab1lltação e
licenças concedidos aos seus próprios nacionais pelas
autoridades da outra Parte Contratante ou por um
terceiro Estado.
Artigo 5
1. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada, permanência no seu
território ou salda do mesmo, de aeronaves empregadas em navegação aérea Internacional, ou relativos
à exploração e à navegação de tais aeronaves dentro
do seu território, serão aplicadas às aeronaves da
empresa designada pela outra Parte Contratante.
2. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante relativos à entrada, permanência no seu
território ou saída do mesmo, de passageiros, tripulações ou carga de aeronaves, como sejam os concernentes à entrada, despacho, imigração, passaportes
alfândega e quarentena, apllcar-se-ão aos passageiros:
tripulações e carga de aeronaves de empresa aérea
designada pela outra Parte Contratante quando no
território da primeira Parte Contratante.
Artigo 6

1. Cada Parte Contratante reserva-se o direito
de negar ou revogar licença de funcionamento a uma
empresa aérea designada pela outra Parte Contratante quando não julgar suficientemente comprovado
que parte preponderante da propriedade e o controle
efetlvo da referida empresa estão em mãos de naclonais da outra Parte Contratante.

2. A empresa designada poderá ser multada
pelas autoridades da outra Parte Contratante na
forma do ato de autorização de seu funcionamento
jurídico, ou sua licença de funcionamento ser suspensa, no todo ou em parte, pelo período de 1 (um)
mês a 3 <três) meses:

al nos casos de Inobservância das leis e regulamentos referidos no artigo 5. 0 deste Acordo, e de
outras normas governamentais estabelecidas para o
funcionamento de empresas aéreas designadas;
b) quando as aeronaves utilizadas nos serviços
convencionados não sejam tripuladas por pessoas que
possuam respectivamente a nacionalidade de uma ou
outra Parte Contratante, excetuados os casos de adestramento do pessoal navegante, por Instrutores devidamente autorizados pelos órgãos competentes da
Parte Contratante que designou a empresa e durante
o período de adestramento, ou se for concedida licença especial.

3. Nos casos de reincidência das lnfrações constantes do Item anterior, a licença de funcionamento
poderá ser revogada.
4. A revogação constante dos itens 1 e 3 deste
artigo só poderá ser aplicada após consulta com a
Parte Contratante. A Consulta terá inicio num prazo
de 60 <sessenta> dias a partir da respectiva notificação.
Artigo 7

As Autoridades aeronáuticas das duas Partes
Contratantes deverão manter contato permanente
para garantir uma estreita colaboração em todas as
questões tratadas no presente Acordo, visando à sua
execução satisfatória.
Artigo 8

Se qualquer das Partes Contratantes desejar
modificar qualquer cláusula do Anexo ao presente
Acordo poderá solicitar uma consulta entre as Autoridades aeronáuticas de ambas as Partes, a qual
terá inicio num prazo de 60 (sessenta) dias, a partir
da respectiva notificação.
2. Os resultados da consulta passarão a vigorar
após confirmação por troca de notas por via diplomática.
1.

Artigo 9

1. As divergências entre as Partes Contratantes
sobre a Interpretação ou aplicação do presente Acordo e do seu Anexo, que não· puderem ser resolvidas
por melo de negociações ou de consultas dlretas, serão submetidas a arbitramento, seguindo-se o procedimento previsto no artigo 85 da Convenção ·sobre
AViação Clvll Internacional, concluida em Chicago
em 1944, quanto à composição e funcionamento do
respectivo tribunal. As custas do arbitramento serão
pagas em partes iguais pelas Partes Contratantes.
2. As Partes Contratantes farão o passivei para
dar cumprimento à decisão arbitral.
Artigo 10

Ao entrar em vigor uma convenção aérea multilateral aceita por ambas as Partes Contratantes, o
presente Acordo deverá ser modificado de modo que
as suas disposições se conc1llem com as da nova convenção.
Artigo 11
O presente Acordo e seu Anexo e assim os demais
atas relativos aos mesmos que os complementem ou
modifiquem, serão comunicados à Organização da
Aviação Clvll Internacional para fins de registro.
Artigo 12

Cada ~ma das Partes Contratantes poderá, cm
o seu proposlto de denunciar o presente Acordo, fnqualquer tempo, notificar a outra Parte Contratante
zendo simultaneamente_ uma comunicação no me:;mo sentido à Organizaçao da Aviação Civll Intern~
clonai. O presente Acordo deixará de vigorar doz.;
(12) meses depois da data do recebimento da notificação pela outra Parte Contratante, salvo se for retirada por consenso de ambas as Partes antes de expirar aquele prazo. Se não for acusado o receblment.. l
da notificação pela Parte Contratante a qual for dirigida, entender-se-á recebida quatorze (14) dias depois
de o ter sido pela Organização de Aviação Clvll In ternacional.
Artigo 13
O presente Acordo substitui as llcenças, privilégios
e concessões existentes à data de sua entrada em
vigor, relativas às matérias tratadas no mesmo, c
outorgados a qualquer titulo por uma das Partes Contratantes em favor da empresa aérea da outro. Parte
Contratante.

'13Gll Qu!nb-!elra 4

Artigo 14
Para os fins de aplicação do presente Acordo e
do seu Anexo:
:~) A expressão "Autoridade aeronáutica" slgnl·
fica, no caso da República Federativa do Brasil, o
Ministro da Aeronáutica, e, no caso do Reino dos
Países Baixos, o Ministro dos Transportes, Controle
de Aguas e Obras Públicas ou, em ambos os casos,
qualquer pessoa ou órgão que esteJa legalmente auto·
rizado a exercer as funções atualmente pelos mesmos
exercidas;
b) a expressão "serviços convencionados" slgnl!lca serviços aéreos regulares para o transporte de
passageiros, carga e mala postal nas rotas aqui espe·
cificadas;
e) a expressão "empresa aérea designada" sig·
niflca qualquer empresa que uma das Partes Con·
tratantes tiver escolhido para explorar os serviços
convencionados e a cujo respeito tiver sido feita co·
munlcação por escrito às Autoridades aeronáuticas
da outra Parte Contratante, segundo o disposto no
art. 2.0 , parágrafo 1, alinea b, do presente Acordo;
d) o termo "tarifa" significa o preço a ser pago
pelo transporte de passageiros e carga e as condições
sob as quais este preço se aplica, incluindo preços e
condições de agenciamento e outros serviços corre·
latos, mas excluindo remunerações e condições de
transporte de mala postal;
e) a expressão "território" terá o mesmo sentido
que lhe dé.. o artigo 2 da Convenção sobre Aviação
Civil Internacional, concluída em Chicago em 1944,
no entendimento de que, com relação ao Reino dos
Países Baixos, o presente Acordo se aplica apenas ao
Reino na Europa;
fl as definições "empresa aérea", "serviço aéreo",
"serviço aéreo Internacional" e "escalas sem fins co·
merclais", são as constantes do artigo 96 da mesma
Convenção sobre Aviação Civil Internacional.

Artigo 15
Este Acordo será aplicado provisoriamente a par·
tlr da data de sua assinatura no limite dos poderes
administrativos das Autoridades aeronáuticas de cada
Parte Contratante; e entrará em vigor através de
notificação por via diplomática depois de cumpridos
os procedimentos constitucionais de cada uma das
Partes Contratantes, a partir da data da última
dessas notificações.
Feito em Brasília, aos 6 de julho de mil nove·
centos e setenta e seis, em dois originais, nas llnguas
portuguesa, neerlandesa e Inglesa, sendo todos os
textos Igualmente autênticos. Em caso de qualquer
divergência, prevalecerá o texto em llngua inglesa.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Antonio F. Azeredo da Silveira.
Pelo Governo do Reino dos Palses Baixos: Leopold
Quarles van Ufford,
ANEXO AO
ACORDO SOBRE TRANSPORTES AJ!:REOS
Seção I
As Partes Contratantes concedem-se o direito de
explorar, por Intermédio da respectiva empresa aéren
designada c segundo as condições deste Anexo, os ser·
viços convencionados, nas rotas e esculus estabele·
cidas nos Quadros de Rotus que o Integram.

:
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Seção

n

1. Nos termos do presente Acordo e deste Anexo,
cada ·Parte Contratante concede à empresa aérea
designada pela outra Parte Contratante e para o fim
de explorar os serviços convencionados nas rotas
especificadas:

a) o direito de desembarcar e embarcar passageiros, carga e mala postal originados no território
da outra Parte Contratante ou a ele destinado;
b) o direito de desembarcar e embarcar passageiros, carga e mala postal de tráfego Internacional,
originados em escalas em terceiros paises !ncluidos
no Quadro de Rotas, ou a eles destinados.
2. Cada Parte Contratante autoriza o sobrevOo
de seu território pela empresa designada pela outra
Parte Contratante, com ou sem pouso técnico, nas
escalas constantes do Quadro de Rotas.
3 . O exerclclo dos direi tos acima mencionados
está sujeito às condições estabelecidas na Seção IV
abaixo.

Seção III

As Autoridades aeronáuticas das Partes Contratantes consultar-se-ão a pedido de uma delas a fim
de determinar se os princípios enunciados na Seção
IV, abaixo, estão sendo observados pelas empresas
aéreas designadas pelas Partes Contratantes e, em
particular, para evitar que uma porção ão tráfico seja
Injustamente desviada de qualquer das empresas
designadas.
SeçãoiV
1. Os serviços convencionados terão por objetlvo

fundamental oferecer uma capacidade adequada à
procura do tráfico.
2. Na exploração desses serviços se levará em
conta, principalmente quanto à exploração de rotas
ou trechos comuns de rota, os Interesses das empresas aéreas designadas, a fim de que os serviços prestados por qualquer delas não sejam indevidamente
afetados. Assegurados os princlplos de reciprocidade,
um tratamento Justo e eqültatlvo deverá ser concedido às empresas aéreas designadas das duas Partes Contratantes, para que possam explorar, em igualdade de condições, os serviços aéreos nas rotas especificadas nos Quadros de Rotas anexos.
3. O direito de uma empresa aérea designada
de uma Parte Contratante embarcar e desembarcar,
nos pontos. das rotas especificados, tráfico internacional com destino a ou proveniente de terceiros
palses, será exercido de modo que a capacidade cor·
responda:
a) à necessidade do tráfico entre o país de origem
e os palses de destino;
b) às necessidades de uma exploração económica
dos serviços convencionados;
cl à procura do tráfico existente nas regiões atravessadas, respeitados os Interesses locais e regionais.
'Seção

v

As Autoridades aeronáuticas de qualquer das Partes contratantes fornecerão às Autoridades aeronáuticas da outra Parte, a pedido destas, periodicamente
ou a qualquer tempo, os dados estatlstlcos que sejam
razoavelmente solicitados, para a verificação de como
está sendo utlllzadn, pela empresu aérea designada
da outru Parte Contratante, a capacidade oferecida
nos serviços convencionados. Esses dados deverão con·
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ter todos os elementos necessários para fixar o volume
de tráfico, bem como sua origem e destino na Unha.
Seção VI
1. As tarifas a serem aplicadas pela empresa
aérea designada de uma Parte Contratante cm pagamento do transporte. de passageiros e carga originados
no território da outra Parte Contratante ou a ele
destinados, deverão ser estabelecidas em nivels razoáveis, dando-se a devida consideração a todos os fatores relevantes, Inclusive custo de operação, caracterlstlcas de serviço, lucro razoável e tarifas de outras
empresas aéreas aplicadas na mesma ou em rotas
semelhantes, devendo ser observado, quanto possível,
o mecanismo da Associação Internacional dos Transportes Aéreos (lATA).
2. As tarifas assim elaboradas serão submetidas
à aprovação das Autoridades aeronáuticas da outra
Parte Contratante 45 (quarenta e cinco) dias, pelo
menos, antes da data prevista para a sua aplicação;
em casos especiais, esse prazo poderá ser reduzido, se
assim concordarem as ditas Autoridades.
3. Se, por qualquer razão, uma determinada tarifa 'não puder ser fixada na forma das disposições
anteriores, ou se, durante os primeiros quinze (15)
dias do prazo, qualquer das Autoridades aeronáuticas
notificar a outra a desaprovação de qualquer tarifa
que lhe foi submetida, as Autoridades aeronáuticas
das Partes Contratantes tratarão de determinar tal
tarifa em reunião de Consulta.
4. As tarifas estabelecidas na forma d11s disposições desta Seção permanecerão em vigor até que
novas tarifas sejam estabelecidas segundo essae mesmas disposições.
5. As tarifas aplicadas pela empresa aérea designada por uma das Partes Contratantes, quando servir
pontos comuns entre as duas Partes ou pontos compreendidos em rotas comuns entre o território de uma

Qu!Jtt:- i'··

Parte Contratante e terceiros países, não ~"""' ... ·
rtores às aplicadas pela empresa da outra ''"" ,...
execução de serviços Idênticos.
ti. A empresa aérea designada por tuna ,.,,. ,,.
Contratante não poderá conceder, dlreta ou '"'"'.
tamente, por si ou através de qualquer lnternwd'"' '"·
descontos, abatimento ou quaisquer reduçiw.·: ...
tarifas em vigor, salvo os previstos pelas r":; •.
aprovadas pelas Partes Contratantes.
Seção VII
Os horários deverão Indicar o tipo, modelo . . , ,.
figuração das aeronaves utll1zadas, bem c0n11, ,, ,, .
qüêncla dos serviços e escalas e serão submetlclc,·: 1,,., •
empresa aérea designada de cada Parte Contr:LI.a" '·"
às Autoridades aeronáuticas da outra Parte Cuu I. r a
tan te pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias, antes cl"
data prevista para sua vigência. Tais horários dev"rão ser aprovados dentro do prazo acima Indicado, a
menos que envolvam alteração de escalas ou dP cn nacidade em desacordo com o que est:í. c:s;:·.··::
neste Anexo.
Seção VIII
1. As seguintes alterações nas rotas não dependerão de prévio aviso entre as Partes Contratantes,
bastando a respectiva notificação de uma a outra
Autoridade aeronáutica:
a) Inclusão ou supressão de pontos de escalas no
território da Parte Contratante que designa a empresa aérea;
bl omissão de escalas no território de terceiros
palses.
2. A alteração das rotas convencionadas pela inclusão de ponto de escala não previsto no Quadro de
Rotas, fora do território da Parte Contratante que
designa a empresa aérea, fica sujeita a acordo prévio
entre a~ Autoridades aeronáuticas de ambas as
Partes.

QUADRO DE ROTAS
1 - Rotas do Brasll

Escalas em Território
do BrasU
Pontos no Brasil

Escalas inter!!J(!d.l:irias
(l) (2)

Escala em Território
dos Palses Baixos
Amsterdam

Escalas além

(1) (2)

--- .... ---·--=-=-==-===----------

(Um ponto na '<• ,·ic;.t
(Três pontos além na
Europa) (3)
Ocidental ou um ponto
na Europa)
---------=--~----------------~--------(Um ponto na Europa ou
um ponto no Norte
da Afrlca)
(1) Na apresentação dos horários a empresa designada pode omitir escalas em terceiros países.
(2) Os pontos serão fixados através de notificação do
Governo. brasileiro ao Governo neerlandês quando as Autoridades brasileiras designarem a em-

presa aérea brasileira parn operar os scr;iços
convencionados.
(3) Quando for feita a notificação mencionada na
Nota (2), o Governo brasileiro Indicará qual dos
três pontos pode ser operado antes ou depois de
um dos demais.

2 - Rotas dos Países Baixos
Escalas em Território
dos Palses Baixos

Escalas
Intermediárias (1)

Pontos nos Palses Baixos

Zurique, Lisboa
ou Monróvia

(1) Na apresentação dos horários a empresa designada pode omitir escalas em terceiros países.

• Escalas em terri tono
do Brasil
Rio de Janeiro
e/ou São Paulo

Escalas além

(1)

Montevidéu (2)
Buenos Aires
Santiago

(2) Montevidéu pode ser operada antes ou depois de
Buenos Aires.
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PROTOCOLO DE ASSINATURAS
Por ocasião da assinatura do Acordo sobre Transportes Aéreos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Paises Baixos, as Partes Contratantes convencionaram o seguinte:
1 -· A empresa designada pelo Brasil pode operar duas freqüênclas por semana, com aeronaves da
série B-707-320 ou DC-8-63 ou similar, com um máXimo de 156 assentos utlllzávels em território neerlandês. A configuração normal dos assentos da a~
t·onave pode ser ut!llzada com o tráfico de passageiros embarcando e desembarcando nas demais escalas
do Quadro de Rotas.
2 - A empresa designada pelos Paises Baixos
pode operar duas freqüênclas por semana, com aeronaves da série DC-8-63 ou similar, com um máximo
de 156 assentos utlllzávels em território brasileiro. A
configuração normal dos assentos da aeronave pode
ser u1.ilizada com o tráfico de passageiros embarcando c desembarcando nas demais escalas do Quadro
de Rotas.

3 - Os empregados, Inclusive os seus dependentes, de cada uma das empresas designadas pelas Partes COntratantes, quando em viagem a serviço da
empresa, poderão embarcar ou desembarcar nas escalas especlflcadas no Quadro de Rotas.
4 - As empresas designadas pelo Brasil e pelos
Paises Baixos, no que concerne aos tripulantes estrangeiros empregados nos serviços convencionados,
na forma. da última parte do a.rt. 6.0 , § 2, alínea b,
do Acordo sobre Transporte Aéreo, submeterão, respectivamente, à Autoridade aeronáutica da outra Parte COntratante, uma lista completa, Indicando o nome, a nacionalidade, a função na tripulação, o tipo
e o número da licença e a Autoridade que a emitiu.
Salvo aviso em contrário, esses tripulantes poderão
exercer suas funções nos serviços convencionados.
Feito em Brasilla, aos 6 de julho de 1976. Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
Antônio F. Azeredo da Silveira.
Pelo Governo do Reino dos Paises Baixos: Leopold Quarles van Ufford.
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1.1- ABERTURA
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1.2.1 - Mensagens dCJ Senhor Presidente da
República
Restituindo autógrafos àe Projeto de Let sancionado:
N.0 178/76 (n.0 334/76, na origem), referente ao
1

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 (dez bilhões,
oitocentos e sessenta e um milhões e oitocentos
mil cruzeiros) para os fins que especifica. (Projeto que se transformou na Lei n.o 6.371, de 1.o
de novembro de 1976).
Dr.: agradecimento de comunicação:
N. 0 179/76 <n.0 339/76, na origem), referente

aos Decretos Legislativos n.0 • 78, 79 e 80, de 1976.

- Requerimento n.0 531/76, do Sr. Senador
Otalr Becker, sollcltando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
Engenheiro Telmo Thompson Flores por ocasião
da visita do Senhor Presidente da Repúbllca 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 para a cidade de Manaus. Votação adiada
por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n.0 125/76, do
Sr. Senador Oslres Teixeira, que autoriza os Governos Estaduais a Implantar agências de banco
oficial ou caixa econõmlca estadual, nos termos
que especifica. <Apreciação prellmlnar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de
quorum.
1.4- DESIONAÇAO DA ORDEM DO DIA
DA: PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2

- RETIFICAÇAO
- Ata da 186.a Sessão, realizada em
15-10-76

3

-

MESA DIRETORA

4

-

LtDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS

5

-

COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES.

1.3- ORDEM DO DIA
. - Requerimento n. 0 524176, do Sr. Senador
Torres, solicitando a transcrição nos
Anais !lo Senado Federal, do discurso proferido
pelo Ministro das Relações Exteriores Embaixador ~z~r~?~ da Silveira, publicado nÓ Jornal do
.l'.r?SJI, erh<;au de 5 r.le outubro de 1976. Votação
::.'!.·:o.rl:t por fnlta de quorum.
Vasconr.elos
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J\TA·DA 201.a SESSAO, EM 3 DE NOVEMBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESIDfl:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO
As 14 hora.s e 30 minutos, acham-se presentes
os Srs, Senadores:
José Esteves - José Llndoso - Cattete Pinheiro
- Alexandre Costa - Wilson Gonçalves - Dlnarte
Mariz - Jessé Freire - Ruy Carneiro - Augusto
Franco - Ruy Santos - Danton Joblm - Gustavo
Capanema- Magalhães Pinto- Otto LehmannItallvlo Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista
de presença acusa o comparecimento ae 15 Srs. Se·
nadares.
Haven<lo número regimental, declaro aberta a
sessão. o Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura do
Expediente.
l!J !!do o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPCJBLICA
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N.o 178/76 (n.0 334/76, na origem), de 1.0 do corrente, referente ao 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
(dez bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões e
oitocentos mil cruzeiros) para os fins que especifica.
(-Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.371, de
1.0 de novembro de 1976.)
De agradecimento de comunlcaçií.o:
N.o 179/76 (n.0 339/76, na origem), de 1.o do corrente, referente aos Decretos Legislativos n.o• 78, 79
e 80, de 1976.
O SR. PRESIDENTE !Magalhães Pinto) - O Ex·
pedlente Ilda vai à publicação.
Não hã oradores Inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Não há quorum para deliberação.
Estando a.s matérias da pauta em fase de votação,
fica a mesma adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

. Votação, em turno único, do Requerimento •...
n.o 524, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fe<leral, do discurso _proferido pelo Ministro da.s Rela·
ções Exteriores, Embaixador Azeredo da Silveira,
publlcado no JOrnal do Brasil, edição de 5 <le outubro
de 1976.

-2Votação, em turno único, do Requerimento .. , .
n,o 531, de 1976, do Sr. Senador Otalr Becker, sollcl·
tando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso pronunciado pelo engenheiro Telmo
Thompson Flores por ocasião da visita do Senhor
Presidente da Repúbllca ao Estado de Santa Catarina.

-l-

Votação, 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 no• 761 a 764, de 1976, das Comls·
sões:
- de Cilnstitulção e Justiça, pela. constitucionalidade e j urldlcldade;
- 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 prellml·
'na.r 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 Agêncla.s
de Banco Oficial ou Caixa Econômlca Estadual, nos
termos que especifica, tendo
PARECER, sob n.0 807, de 1976, da. Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela lnconstltuclo·
nalldade.

-5-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n.0 8, de 1976, <lo Sr. Senador Franco
Montare, que assegura. direitos dos empregados no
caso de falência ou concordata da empresa, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.oo 322 e 323, de
1976, da.s Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Legislação SociaL
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada. a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 40 minutos.)

ATA DA 186.• SESSAO, REALIZADA EM 15-10-76
(Publicada no DCN - Seçií.o n, de 16·10-76)

R.ETIFICAÇAO
Projeto de Lei da Cãmara n.0 88/76 ,(n.0 1.106-B/
1976, na casa de ·origem>, que dá nova redução aos
§§ s.o e 4.o do art. 2. 0 da Lei n.0 5.584, de 26 de junhO
de 1970, que dispõe sobre norma.s de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, dlsclpllna a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Traba·
lho, e dá outra.s providências:
Na página 6941, 1.0 coluna, em sua. ementa,
Onde se lê:
.. , prestação de assistência jur!dlca.,,
Leia-se:
.. , prestação de assistência judiciária.,.

-------------------·---------~~;,-Ji1R!'II'II"''If-."l'ft.''ft"JJ.il~l!:lftf.EI!l'./711!'11!U..m.',.l'lll'.lt?"lftll'!:õlll'n:'!!Dll";ou.I.'Yl~RI'JJI'-''"I:'"ti•"'M\.'I:!I.->..:.I'l!llí'.~•.,.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11)

MISA

LIDIIANCA DA AIINA
IDAMAIOIIA

Presidente:

39.Secretário:

Mngnlhões Plnlo IARENA-MGI

lourlvol Bapilslo IARENA-SEI

líder
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Suplentes de Secretários:

'onrrntório:

'· .. .,,

líder

IARENA-RNI

Franco Montare

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Reno lo Franco !ARENA-PAI
Ale•ondre Costa IARENA-MAl
Mondes Conolo IARENA-MTI

,.,, • •'n.it.>:

I""'" IMOB-PEI

Vlco-lfdoros
Mauro Benevides
Roberto Soturnino
Itamar Franco·
Evondro Carreira

COMISSOU

COMI55l0 DI ASSUNTOS IIGIONAIS-(CAI)
17 Mombrosl
COMPOSIÇÃO
Presidente: Canelo Pinheiro
Vice-Presidente: Agenor Maria

Suplente•

nlvla•••
ARENA
ii I

' "' rço Dl COMISSOU PIIMANINTIS

Chclr•: ~ ''"'''" '··•I· · ~·.,,,,<I'IO·Costu

Local: A...
T(llflk•ru• ,'',

I. Cattete Pinheiro

I. Soldonho Derzl

2. José Guiomord

2. José Sarnoy

3, Teotónio Vllolo
4. Renato Franco
5. José Esteves

3. Benedito Ferreira

MDB
!

>

'ltl"l'o

1\):

ol

,JIJ

''~'O< AGIICULTUU-(CA)

I. Agenor Mario

I. Evoldslo Vieira

2. Evandro Carreira

2. Gllvon Rocha

Assistente: lêdo Ferreiro do Rocha- Ramo1312
Reuniões: Terças.feiros, às 10:00 horas
local: Sala 11 Ch:Svis Bevilacquo"- Anexo 11- Romol623

I! Membros)

COMISSlO DI CONSnTUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJ)
'OMPOSIÇÃO

113 Mombrasl
COMPOSIÇÃO

1'•••\ulnnto: Orestes Quércla

Presidente: Acclaly Filho

v,c,.rrmidnnlrh Benedito Ferreira

Tllvlarao

Suplente o

J9.Vice-Presldente: Gustavo Capanema
29-Vlce-Pr"esldentel Paulo Brossord

nlvlar••

ARENA
1. Vo~.::oncelos Torres

I. Ahovlrloal

2. f-oulu Guerra

2. Otoir Becker
3. Ronoto Franco

3. Benedito ferreiro

Suplante•
ARENA

4, llolívio Coelho

5. Mendes Conote
MDB
I. Agenor Mario

I. Adalberto Sena

2. Orestes Quérclo

2. Amoral Pel•olo

I. Accioly Filho

I. Manos leão

2. José Sarney
3. José llndo•o
4,
5,
6.
7.
8.
9.

2. Otto lehmonn
3. Potrónlo Partello
4. Renato franco
5. Oslres T~thcelra

Helvidio Nunft~
ltnlívio G>nlhQ
Eunco R"'""d''
Gustavo Cor)(1r~t•rt'n
Hoitor Dias
Henrique de Lo Rocquq

MDB

I. Dirceu Cardoso
2. lelle Choves

I. Franco Montare
2. Mauro Benevides

3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brossard
r\sslstente1 Marcus Vinlcius Goulart Gonzaga- Ramal706
Reunióes1 Quortos-felros, às II130 horas
loco h Sola "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Ramals621 e 716

Aulstenlor Maria Helena Bueno Brundóo- Ramal 305
ReuniOesr Quartas-feiras, às IOrOO horas
local r Sala "Cióvl1 Bevilacqua"- Anexo 11- Ramol623
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COMISSlO DO DISTIITO PIDIIAL-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUitA-(CRC)

III Mombrosl

19 Mombrosl

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Prosldento: Holtor Dlos

Prasldenta1 Tarso Outro

Vlco·Prosldonto: Adalberto Sono

Vico-Presldenla1 Henrique d~ Lo Kocquo

Suplente•

Titulare a

Titular••
ARENA

ARENA

I. Arnon de Moi lo

I. Holvídlo Nunes

1. Augusto Franco

2. Eurico Rozendo

2. lulz Covolconte

1. Tono Outro
2. Gustavo Coponemo

2. Holvídlo Nunes

3. Renato Franco

3. Jos4 llndoso

3. Jodo Colmon

3, José Sorney

4. Oslres Tolxolro

4. VIrgílio Távora

4, Henrique dolo Rocque

4, Ruy Sentes

5. Soldonho Dorzl

5. Mendes Conole

6. Holtor Dlos

6. Oito lohmonn
MOB

7. Honrlquo do lo Rocque
8. Otolr Beckor
MOB

I. Eveláslo VIeira

1. Franco Montare

2. Paulo Brossord

2. Itamar Franco

I. Adolborto Sono

I. Evondro Carreira

3. Adalberto Sono

2. Lázaro Borbozo

2. Nolson Cornolro

Assistente, Cio ide Mario B. F. Cruz- Romo1598

3. Ruy Cornolro

Reunidas: Quintos-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Romo1623

Assistente: Ronoldo Pochoco de Ollvolro- Romol306
Rounlees: Quintos-loiros, os 9,00 horas

COMISilO DI PINANÇA$-(CJ)

local: Solo "Ruy Borboso"- Anexo 11- Romols621 o 716

117 Membros!
COMPOSIÇÀO

COMIUlO DIICONOMIA-(CI)

Presidente: Amoral Peixoto

III Mombrosl

Vlce-Presldonte, Teotclnlo Vilela

5uplentea

Titular••

COMPOSIÇÃO

ARENA
Presldonto: Milton Cobrei
Vlce-Presldonte: RJ]1oto Franco

luplentea

Titulare a
ARENA

I. Bonodlto Forro Iro

I. Milton Cobrei

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Joss4 Frolro

3. Ruy Santos

4, lulz Covolconto

4, Coltoto Plnholro

5, Arnon do Moi lo

5. Holvldlo Nunos

I. Soldonho Oerzl

I. Daniel Krleger

2. Benedito Ferreiro

2. José Gulomord

3. Alexandre Cesto

3. José Sorney

4. Fausto Castelo-Bronco

4, Holtor Dlos

5. Jessó Freire
6, Vlrgll:o Tóvoro

5. Cattete Pinheiro
6, Oslres Tehceiro

7, Maltes Leão
8, Tarso Outro
9, Henrique de la Rocque

10. Helvídlo Nu nos
11. Teotclnlo Vilela

6. Jorbos Passarinho

12. Ruy Santos

7, Paulo Guorro

MDB

8. Renato Franco
MOB
1. Franco Montare

I. Agonor Mario

2. O rostos Quérclo

2. Amoral Polxoto

3. Roborto Soturnlno

I. Amoral Polxoto

I. Donton Joblm

2, leito Choves

2. Dirceu Cerdoso

3. Mouro Benevldes

3. Evoláslo VIeira

4, Roberto Soturnlno

5. Ruy Carneiro

Anlstente1 Daniel Reis de Souza- Romal675

Aulstente1 Marcus Vlnlclus Goulorl Gonzogo- Roma1303

ReuniOes1 Quartas-feiras, às I0100 heras

Reunlclos: Quintos-loiros, os 10:30 horas

local1 Sala "Ruy Barbosa~'- Anexo 11- Ramais 621 e 716

local: Solo "Ruy Borboso"·- Anuo 11- Romols 621 o 716
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COMISSAO DI UOISLAÇAO SOCIAL-(CLS)

COM155AO DI IILAÇ0151XTIII0115-(CRI)

17 Membros!

1.15 Membros!

COMPOSIÇ;I.u

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vice-Presldente: Jessé Freire

Presidente: Daniel Kriogor
I 9. Vlce.Presldenle: lulz Viana

Suplente•

ntular••

29.Vice-Presldenle: Virgílio Távora

ARENA

I. VIrgílio Távora
2. Eurico Rezende
3. Accloly Filho

1. Mondes Canele
2. Domicio Gondim

3, Jorbas Passarinho
4. Henrique de lo Rocque

5. Jcssé Freire
MDB
I. lázoro Borbozo
2. Ruy Corno Iro

1, Franco Montare

2. Nelson Carneiro

Assistonle: Daniel Reis de Souza- Romol675
Rouniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas

local: Solo "Clóvis Bevllacquo"- Anexo 11- Rama1623

ARENA

I. Daniel Krieger

I. Accioly Filho

2. luiz Viana

2. José llndoso

3. Virgílio Távora

3. Collete Pinheiro

4. Je11é Freire

4. Fausto Castelo-Bronco

5. Arnon de Mello

5. Mendes Canele

6. Petr6nio Portello

6. Helvídio Nunes

7. Saldanha Derzl
B. José Sorney

9. João Calmon

COMISSAO DI MINAS IINIIOIA-(CMI)

10. Augusto Franco

17 Membros!

MDB

Presidente: João Colmon
Vice-Presldente: Domíclo Gondim

Suplente•

ntular••

I. Nelson Carneiro

1, Danton Jobim

COMPOSIÇ;i.O

2. Gilvon Rocho

2. Paulo Brossard

3. Itamar Franco

3. Roberto Soturnino

4. leite Chaves

5. Mouro Benevides

ARENA
1. PaUlo Guerra
2. José Guiomord
3. Virgílio Távora

I. Milton Cobrai
2. Arnon de Mello
3. Luiz Cavalcante
4. Domício Gondim
5. João Colmon

Allistente, Cóndido Hipertt- Romo1676
Reuniões: Quortos.feiros, às 10:30 horas

loco!, Solo "Ruy Borboso"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB

I. Gllvon Rocha
2. Leite Chaves

1. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMISSAO DI SAÚDI--(CS)
17 Membros!

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões. Quintas-feiras, às 10:30 horas
local: Sala "Clóvis Bevilocqua"- Anexo 11- Ramal 623

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Bronco

COMISsAO DIIIDAÇAO-(CI)

Vice-Presidente: Gilvon Rocha

15Mombrosl
COMPOSIÇ;i.O
Presidente: Oonton Jobim
Vlce·Presldente: Renato Franco

Suplente•

ntularel
ARENA

I. José llndoso

I. Vlrglllo Távora

2. Renato Franco
3. Otto lehmonn

2. Mendes Canele

ARENA
1, Fausto Castelo-Branco

I. Saldanha Derzi

2. Cartela Pinheiro

2. Mendes Conole

3. Ruy Santos
4. Otolr Becker

5. Altevir leal
MDB

MDB
I, Danton Jobim
2. Orestes Quórcia

ntular••

1. Dirceu Cardoso

Assistente: Mario Carmem Castro Souza- Ramoll34
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:30 horas
Local: Sala "Clóvis Bovilocqua"- .Anexo l l - Ramal623

I. Adolberto Seno

I. Evondro Carreiro

2. Gilvon Rocha

2. Ruy Carneiro

Assistente: lõdo Ferreiro do Rocha- Ramo1312
Reuniões: Quintas-loiras, às li :O:l'horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 u 716
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COMIISlO DIIIOUIANÇA NACIONAL (CIN)

COMIIIlO DI TIANIPOml, COMUNICAÇOU
I OIUI PIJIUCAI-(CT)

17 Membrotl

17 Mombrotl

COMPOSIÇÀO
Pr01ldente: Jotí Gulomord
Vlce·Presldenre, Vasconcelos Torres

COMPOSIÇÀO
Pr11ldonto: Aluandro Cotro
Vlco-Protldonto: lulz Cavalcanto

luplent11

ntularel

ARENA

I. Jorbat Pauarlnho
'2. Henrique do lo Rocquo
3. Alexandre Catta

I.
2.
3.
4.

lulz Cavalcanto
Jotó lindote
VIrgílio Tdvora
Jotó Gu lema rd
5. Vanconc:elos Torres
MDB

I. Agonor Maria
2. Or11t11 Quórcla

I. Amarai Peixoto
2. Adalberto Sena

ntular••

ARENA

I. Aloxandro Cotta
2. lulz Cavai canto
3. Bonodlta Ferro Ira
4. Jatí Ettovo1
5. Paulo Guorra

I. Otto lohmann
2. Mondot Cana lo
3. Tootclnlo Vllola
MDB

I. Evondro Carreira

I. lcbaro Barboza
2. Roberto Saturnlno

2. Evoldtlo Vloira

Aulttente: l'da Ferreira da Rocha- Ramal312
Reunidos: QuartCt·llorat, àt 12.00 hora•
local. Sala "Ruy Borbota"- Anoxo 11- Ramalt621 e 716

luplentea

Aultlento: Cláudio Carlot R. Cotta- Ramal301
Reunl601: Qulntat-lolrat, àt 11:30 hora•
local. Sala "Cidvlt Bovllacqua"- Anexo 11- Ramal 623

COMIIIlO DIIIIYIÇO PÚILICO CIYIL-(CIPC)
17 Membrotl
COMPOSIÇÀO
Pretldente, Lázaro Barboza
Vlce-Prosldente: Otto lohmann

ntularel
ARENA

I. Augutto Franco
2. Otto lohmann
3. Heitor Dlat
4. Accloly Filho
5. lulz Viana

I) IIIYIÇO DI COMIUOII MIITAI, UPICIAII
I DIINQUIIITO

I. Mattotlo6o
2. Gustavo Capanema
3. Aloxandro Cotta
MDB

I. Itamar Franco
2. ldzaro Barboza

.

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

luplente1

I. DantonJoblm
2. Mauro Bonovldll

Aulttonto: Sonla Andrade Peixoto- Rama1307
Reunidet: Quintat-lelrat, àt 10:00 hora•
local. Sala "Ruy Borbota"- Anexo 11- Ramalt621 e 716

Cholo: Ruth do Souza Callro
local: Anua 11- Tírroo
Tolofono: 25·8505- Ramal303
11 Comlullot Tompordrlal poro Projoto1 do Congro11o Nacional
21 Comlullot Tompordriat para Aproclaçdo do Voto1
31 Comlullll Etpoclalt o dolnquírlto, o
41 Camlu6o Mllla do Projoto do lol Orçamontdrla lart. 90 do Roglmonto
Comuml.
AulttontOI do Comlu6ot: Haroldo Porolro Fornandot - Ramal 6741
Aliou ao Oliveira- Ramal 674, Cloldo.Marla B. F. Cruz- Ramal 59B 1
Mauro Lopo• do Sd- Ramal310.

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

TERÇA

SALA

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

10:00

C.A.R.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal-623

L!DA

09:00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramait- 621 e 716

RONALOO

HORAS

QUARTA

SALAS

ASSISTENTES

C.E.C.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramal-623

CLEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramal•- 621 o 716

SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Ramalt- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

"

C.C.J.

I

10:00

CLÓVIS BEVILÁCQÚA
Ramal-623

MARIA
tiELENA

C. E.

RUY BARBOSA
Ramalt-621e716

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramal•- 621 e 716

CÁNDIDO

C.M.E.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

RONALDO

C.A.

RUY BARBOSA
Ramal•- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.l.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

DANIEL

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
CARMEM

c.s.

RUY BARBOSA
Ramolt- 621 e 716

L!DA

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramo is- 621 e 716

L!DA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 71ó

CLÁUDIO
COSTA

10:00

10:30
10:30

11:00

11:30

12:00

11:30

-

o

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXI -

N'1 145

SEXTA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 1976

BRASíLIA -

DF

SENADO FEDERAL
,...---------·---

I

SUMARIO

1 - ATA DA 202." SESS.i\.0, El\1 4 DE NOVEMBRO DE 1976
1.1 - ABERTURA
1. 2 - EXPEDIENTE
1. 2.1 - Leitura ele projeto
- Projeto de Lei do Senado n.0 286/76, de
autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho, que
autoriza o Poder Executivo a doar o prédio que
menciona.
1. 2. 2 - Discl!rsos elo Expediente
SENADOR RUY SANTOS, como Líder - Homenagem de pesar pehl falecimento da Sra. Alice
Almeida Carneiro. e"poca elo Senador Ruy Carneiro.
SENADOR D.1NTON JOBIM - Necrológio da
Sra. Alice Almeida Cumciro. Processo eleitoral brasileiro, tendo cm vista o desenvolvimento da campanha presidencial norte-americana.
1. 3 - ORDEM DO DIA
- Requerimento n. 0 524/76, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres. solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, elo discurso proferido
pelo Ministro elas Relarf.es Exteriores, Embaixador
Azercdo da Sil\·clra. publicado no Jornal do Brasil,
edição de 5 de outubro de 1976. Votação adiada por
falta de quorum.
- Requerimento n.o 531/76, do Sr. Senador
Otair Becker, solicitando a lr:mscrição, 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
para a cidade de Manaus. Votação adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Sendo n. 0 125/76, do Sr.
Senador Osires Teixeira, que autoriza os Governos
Estaduais a Implantar agências de banco oficial ou
Caixa Econômica Estadual, nos termos que especifica. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n. 0 8/76, do Sr.
Senador Franco Montara, que assegura direitos dos
empregados no caso de falência ou concordata da
empresa. Discussão encerrada em segundo turno,
ficando sua votação adiada por falta de quorum.
1.4 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2'- RETIFICAÇ.li.O
- Ata da 193." Sessão, realizada cm 26-10-76.
3 - CONSULTORIA JURíDICA
- Pareceres n,03 59 e 60, de 1976.
4 - SECRETARIA-GERAL DA 1\IESA
- Resenha das matérias apreciadas de 1.0 a
31 de outubro de 1976.
5 - ATAS DE COI\liSSAO
6 - MESA DIRETORA
7 - LíDERES E VICE-LiDERES DE PARTIDOS
8 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSõES PERMANENTES

ATA DA 202.a SESSÃO, EM 4 DE NOVEMBRO DE 197G
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESIDENCIA DO SR. MAGALliAES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
José Esteves - José Lindoso - Cattete Pinheiro
- Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Wilson
Gonçalves - Dlnarte Mariz - Jessé Freire - Ruy
Carneiro - Augusto Franco - Ruy Santos - Danton

Joblm - Gustavo Capanema - Ma~::aUües Pinto Otto Lehmann - Italivio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _f t _ _ _ _ _ _, . . . . . . . . . . . . . .
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Sobre a mesa, projeto de lei que será !Ido pelo
1.0 -Secretár!o.
É !Ido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 286, de 1976
Autoriza o Poder Executivo a doar o prédio
que menciona.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É o Poder Executivo autorizado a providenciar a doação, pelo Instituto Nacional de Previdência Social, à Associação dos ex-Combatentes do
Brasil, Secção dó Pará, do prédio em que está Instalada essa entidade, situado à Praça Florlano Peixoto,
na cidade de Belém, Estado do Pará.
Art. 2.0 Esta !e! entra em vigor na data de sua
pu~cação.

(S~ã.o

II)

1.11.. . . .

,_..,.,1M ··"'-· '""

Novembro de 1976

A Implantação recente, Sr. Presidente, pode se
despregar com fac1lldade, as Implantações antigas de
tal maneira se fizeram no mesmo corpo que, com
dlflculdade, se perde a parte anexada.

Ruy Carneiro, este ser humano admirável, este
politico excepcional, este companheiro cordato, está
sentindo o golpe profundo que o destino lhe reservou.
C!nqüenta anos de vida em comum não são cinco
meses, nem cinco dias - melo-século - na vida
é quase uma eternidade. Temos, assim, de compreender como Ruy Carneiro há de estar, ao ver a hora
em que sua esposa amorosa baixará ao Campo da
Esperança. E a esperança que nós temos, nós, os
colegas, os companheiros, os amigos de Ruy Carneiro,
é que ela, do outro mundo, na paz dos justos, lhe
acompanhará e estimulará as andanças árduas na
vida públlca brasileira.
VImos, há pouco, a senhora de um dos candidatos

à eleição presidencial americana, ainda convalescente

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
.Justlficaçã.o
O presente projeto visa a estabelecer medida que
permita ao Executivo tomar as providências necessárias à efetlvação da doação, à. Associação dos exCombatentes do Pará, do prédio onde essa entidade
funciona, na cidade de Belém, Estado do Pará. Tratase de providência de largo alcance social e que, além
de tudo, representaria, ainda que em !Imitadas dimensões, uma forma de reconhecimento para com aqueles
que, no último conflito mundial, arriscaram as suas
vidas em defesa dos nossos Ideais democráticos.
Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1976. Jarbas Passarinho.
(As Comissões de Constituição e Justiça e
de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O projeto !Ido será publlcado e remetido às comissões competentes.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra, como Lider, ao nobre Senador
Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, jamais recebi de V. Ex.• a palavra
como Lider tão expressivamente como agora, e se! que
não o sou apenas do meu Partido, mas de toda a Casa.
As mulheres dos homens públlcos são as grandes
parceiras da sua atlvldade, e, talvez, até, as mais
sofridas. É que enquanto nós, homens, não nos agastamos dema:ls com as Injustiças e com as Incompreensões da politica, elas, as mulheres, por sua senslbllldade, ficam com marcas profundas quanto ao que
sofreu o esposo.
Hoje cedo - não digo fomos surpreendidos, Sr.
Presidente, porque o fato já era esperado - desapareceu uma admirável figura de esposa de politico, D.
Alice Almeida Carneiro, companheira desse Ilustre
homem público que é Ruy carneiro.
Clnqüenta anos de vida juntos, almas misturadas,
fundidas, sentimentos de um transformados em sentimentos do outro, lágrimas que se misturam, sorrisos
que se entreabrem à mesma hora.
Conheci D. Alice, e sempre a admirei, uma personalldade exemplar da mulher brasllelra e, principalmente, da mulher nordestina. Havemos de compreender, portanto, o estado d'alma em que se encontra
Ruy Carneiro, pelo seu desaparecimento.

de grave enfermidade, Indo à televisão, quase sem
forças, para ajudar o seu companheiro, o Presidente
Gerald Ford. D. Alice, da eternidade, há de continuar
a aux!Jlar Ruy Carneiro, pelo amor que lhe tem e
pelo merecimento que a Nação toda lhe reconhece.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem
a palavra o nobre Senador Danton Joblm.
O SR. DANTON .JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, ao preparar as notas para o pequeno
discurso que tenciono fazer ainda hoje, não Imaginava que ele Iria tomar Inicialmente outro rumo,
Isto é, que me chegaria ao conhecimento uma dolorosa notícia: a morte de D. Alice Almeida Carneiro,
esposa amantísslma do nosso querido colega de Senado e de Bancada, meu velho amigo, que, nesta hora,
deve estar siderado pelo Infortúnio que é o desaparecimento daquela que, durante melo-século, o acompanhou em todos os passos de sua vida, quer pública,
quer privada, dela participando Intensamente.
Mas, se D. Alice poderia ser considerada como
uma mulher extraordinária, que deu o melhor da
sua colaboração à vida pública de seu marido, ela
!ol antes de mais nada, a esposa perfeita, aquela
que tem o dom de dar tudo de si ao companheiro,
transferindo-se, na sua Inteira personalidade, para
n daquele que escolheu.
, Sobre essa grande mulher, já falou, com multa
eloqüêncla, bem maior que a minha, o nobre Senador
Ruy Santos, que a conheceu bem de perto. O que eu
pCJder!a dizer, neste momento, é que se, por um lado,
lamentamos profundamente o golpe recebido pelo
nosso companheiro, por outro consolamos-nos em
saber que D. Alice ficará em Ruy carneiro, como
um1t consoladora lembrança, a Inspirá-lo nos seus
ato:1 de compreensão e de bondade. Estou certo de
que o grande homem público nordestino, nome de
repetl!Ussão nacional encontrará nessa suave lembrança alivio para a sua dor Imensa e essa perda
Irreparável.
o MDB que represento aqui, na totalidade de
sua Bancada, dada a ausência do nosso Lider, quer
neste momento, solidarizar-se com a homenagem que
acaba de ser prestada à D. Alice de Almeida Carneiro
e declarar que tomaria a Iniciativa da mesma, se
não fosse surpreendido pela do nosso eminente colega, representante da Bahla, que, falando pelo partido adversário, já registrou, de maneira expressiva,
o triste acontecimento.
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Eram estas as palavras que queria pronunciar a
respeito do falecimento de D. Alice de Almeida Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A
Presidência, em nome da Mesa, associa-se às homenagens prestadas à memória de D. Alice Almeida
Carneiro e às condolências que são enviadas ao
nosso amigo, companheiro dedicado, Senador Ruy
Carneiro.
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Pinto) - Continua com a palavra o nobre Senador Danton Joblm.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Sr. Presidente, serei breve nas minhas considerações. Mas
devo lembrar que, a dez dias somente das eleições, o
eleitorado começa a despertar, enfim, para a necessidade de cumprir o mais alto dever do cidadão.
Em Tereslna, o Presidente da República encareceu, anteontem, o dever da participação atlva do
povo no processo político. Literalmente; Sua Excelência declarou que o aperfeiçoamento da democracia
deve "começar pela maior participação do povo no
quadro político".
, li: pena que essa participação tenha sido tão
dificultada, pelos embaraços, opostos pelo próprio
Governo, à opção popular, mediante uma regulamentação abusiva da propaganda que, se prejudica mais
a Oposição, não deixará de prejudicar o Partido do
Governo. Se este queria neutralizar as teses oposicionistas, devia ter aceitado lealmente o debate, sem
outras restrições que não as ditadas pelo bom senso
e pelo senso de responsab!IIdade dos políticos. Só devolvendo a luva do desafio é que se limpa a testada
Srs. Senadores. Tirou-se o sofá da sala, como na anedota do marido enganado, mas deixaram-se Intactas
mui tas críticas ou denúncias que só poderiam ser
contestadas no debate amplo, através da ampla utilização dos meios de comunicação de massa, Inclusive,
e sobretudo, o rádio e a TV.
Se espaço não houve para as manobras ofensivas
do MDB, também não existiu para a esgrima dos
campeões da ARENA. Exceto para o Presidente Gelsel,
que se engajou e se comprometeu o quanto pôde na
defesa do seu Partido, em discursos curtos e Incisivos,
que nos deixaram a todos boquiabertos, pois não
estávamos habituados aos surtos de oratória partldarlsta dos Chefes do Estado na propaganda eleitoral.
O conceito tradicional - e, confessemos um tanto
farlsalco - do Presidente - magistrado, "acima das
facções, em face das urnas, esse conceito voou em
estilhaços. Mas Isso trouxe-nos, também, suas vantagens, no clima de exceção em que vivemos, A maior
delas é que os pronunciamentos do General Gelsel
soaram, desde a primeira hora, como a melhor garantia de que terlamos, realmente, eleições em 15 de
novembro, apesar da crise econômlco-flnancelra que
perturba a vida do Pais.
O que não seria aconselhável em tempos normais
passou a ser defensável em face das circunstâncias,
Se foi benéfica ou não, para a ARENA, a Intervenção presidencial em termos tão categóricos e ostensivos, não posso responder. O Presidente goza
simpatia e o povo respeita-o. Mas a maioria dos
brasileiros se acham Insatisfeitos, sabldamente Insatisfeitos. Sua parcela mais Independente deseja dar
um voto de protesto contra a Impotência dos governantes para resolver seus problemas essenciais,
que a crise torna dia-a-dia mais agudos.
E licito, pois, Indagar, se a simples presença do
Chefe do Governo junto a candidatos governistas é o
bastante para aliviar as tensões do povo ou vai lden-
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tlflcar esses candidatos com os responsáveis pela atua1
politica econõmlca.
Tenho visto uma dezena, ao menos, de previsões
sobre os resultados do pleito do dia 15, todas supostamente de boa fonte. Mas venho notando que, de
tempos para cá, no Rio de Janeiro, já não se fornecem
mais dados sobre a preferência do eleitorado relativa
a cada uma dás legendas. Os jornais não podem divulgar mais as prévias, mas até dias atrás as publicavam. Hoje, elas nos chegam ao conhecimento
por outras vias.
Na realidade, a única pesquisa relativamente
aceitável, apenas aceitável, digo eu, será aquela que
o IBOPE porventura venha a divulgar no dia 15 de
novembro, encerrada a recepção dos sufrágios. Isso,
porém, só acontecerá nos grandes centros, como Rio
e São Paulo e algumas outras cidades. Mesmo ali,
porém, tenho minhas dúvidas, pois não haverá nas
capitais dos Estados eleições para Prefeito, que são
majoritárias e mais fáceis de terem os resultados
detectados e computados.
Assim, teremos que confiar dia seguinte ao pleito,
em resultados colhidos à pressa pela Imprensa nos
postos de apuração. Tarefa que, no Rio, exigirá enorme esforço, de vez que o TRE decidiu que só fornecerá boletins com resultados definitivos.
Assim sujeitamo-nos ao rídlculo de somente danu! a uns três meses sabermos os resultados da
eleição, quando no mundo Inteiro essa apuração é
conhecida em poucas horas.
A conseqüência é que o Governo não deve temer
qualquer Impacto sobre a opinião com resultado que
lhe sejam contrários.
O Importante é que os fatores negativos que se
acumulam no caminho do MDB, não vão Impedir
a consolidação do nosso Partido. E o que é mais: seu
expressivo crescimento em todo o País. O nobre Senador Lázaro Barboza, que foi Incumbido de dar um
acurado balanço na situação pré-eleitoral do Partido em todos os Estados, oferece-nos um quadro
multo animador: o MDB deverá ter um crescimento
de 400 por cento em número de prefeituras e vereadores em relação a 1972.
Pelos dados de pesqulsas que me chegam às
mãos, não creio peque por otlmlsmo o nobre representante de Goiás.
Acabamos de assistir ao emocionante espetáculo
de um pleito livre numa democracia autêntica, como
os Estados Unidos da América.
O povo, ali, votou plenamente consclentlzado por
uma propaganda ampla, que se caracterizou pelo
franco diálogo entre os dois candidatos e por um
largo debate, estreme de censura, entre os partldá·
rios de Carter e de Ford.
O Sr. Ruy Santos (ARENA V. Ex.• um aparte?

BA) -

O SR. DANTON JOBIM <MDB mult·o prazer, Senador Ruy Santos.

Permite

RJ) -

Com

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Não entendo
é como o Senador Lázaro Barboza vai encontrar um
aumento de 400%.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Quatro
vezes mais.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Ahl Bem,
porque V. Ex.• disse 400%.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Quatro
vezes mais.
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O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Ahl Está
bem.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Nos Estados Unidos foi possível a participação ampla do
povo, porque os meios de comunicação foram usados,
sem restrições, para esclarecer o eleitorado sobre o
pensamento de ambos os candidatos. A política lnterna e a externa foram esquadrinhadas. E até os
problemas de segurança não foram poupados ao foro
da discussão. Por fim, o resultado, conhecido na madrugada seguinte ao dia do pleito, e o telegrama do
vencido ao vencedor, felicitando-o pela vitória e afirmando: "Creio que agora devemos colocar as divergências expressas na campanha para trás e unir mais
uma vez o país."
A vitória de Carter é a vitória do pluralismo
democrático, pois seu perfil d!! candidato emergiu,
em processo de livre escolha, no confronto com líderes prestigiosos de seu partido, e com a polarização
do apoio de comunidades representativas da realidade politica e social dos Estados Unidos.
Por outro lado, significa a superação de velhos
preconceitos que nasceram da Guerra da Secessão
e barravam, há 128 anos, aos sulistas o caminho da
casa Branca.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite
V. Ex." outro aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Com
muito prazer.
O Sr. Ruy SantflS (ARENA - BA) - V. Ex.• possivelmente leu há dois dias, no Jornal do Brasil, um
artigo de um colaborador americano sobre o pleito
nos Estados Unidos. Se não me falha a memória
saiu, rigorosamente, no dia 2 e, então, esse .articulista
dizia que, pelo sistema americano o Governo contribui com 21 milhões de dólares - se não me falha a
memória - para cada candidato fazer a campanha.
E Carter chegou ao final da sua campanha quse
sem dinheiro para os slides na TV, porque enquanto
ele gastava os 21 milhões de dólares, Ford usava a
máquina do Estado, os transportes do Estado a favor
da sua candidatura,. Quer dizer, meu eminente colega,
que "cá e lá, más fadas há".
O SR. DANTON JOBIM (MDB obrigado pelo aparte de V. Ex.•

RJ) -

Multo

Realmente, há vícios na democracia americana
que deverão ser erradicados com o tempo, assim
como muitos outros já o foram. Mas o que se pode
afirmar é que a tônica do episódio eleitoral americano foi posta sobre a absoluta liberdade em que
se procedeu, através do processo contraditório, da
discussão ampla e livre, à escolha do candidato que
deveria merecer a honra de sentar-se à cadeira presidencial. Foi uma eleição llbérrima, uma eleição em
que todos os meios de comunicação foram postos à
disposição dos candidatos e dos partidos. Houve,
evidentemente, como sempre acontece nos Estados
Unidos, uma intervenção do poder econômico, por
exemplo, mas, mesmo nesse terreno, pode-se notar
~mbé!Jl um grande pr~gresoo naquela poderosa naçao. Ja, hoje, a interfercncla das grandes corporações
nos pleitos eleitorais é muito menor do que no pnssado, assim como o vício maior da democracia americana, que é a tolerância para com a segregação
racial, já hoje bate em retirada. Assim, neste momento, devemos fell~ltar-nos que exista uma nação
no mundo com o mvel de consciência democrática
que ostentam os Estados Unidos. Dizem que devemos
apegar-nos às nossas realidades, às condições de
nosso meio e às necessidades do nosso Pai.~. bem

. li
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como o seu grau de desenvolvimento econõmlco, político e cultural e não olhar demasiadamente para
fora.
Ora, Sr. Presidente, acho precisamente que devemos ter os olhos postos exatamente nos grandez modelos da democracia liberal sensível aos problemas
sociais. A verdade é que os Estados Unidos vão reconstruindo o seu modelo, através de muitos erros,
sem dúvida, através de muitos erros, através do meio
pelo qual se pode construir uma democracia, que é
praticando-a.
Por isso a eleição de Carter foi saudada como
a reunificação do pais.
Não estamos diante da vitória de um líder carismático ou de um conservador, malgrado as origens
do candidato. Foi o triunfo inegável da democracia
moderna, que enfrenta .o problema da inflação mas
não menospreza a necessidade de lutar para atingir
o pleno emprego; que combate os desmandos das
grandes corporações, o caos burocrático, os excessos
no orçamento da defesa, mas não rejeita o neocapitalismo e as necessidades de manter um nível
de segurança à altura do papel que os Estados Unidos
representam no mundo.
Confessando-se, embora, um "cidadão comum",
tende a repetir a proeza do genial Franklin Roosevelt,
que se recusou a dar pensões aos desempregados, mas
lhes garantiu trabalho em grandes projetes estruturais, com investimentos maciços em obras reprodutlvas. Ford pusera a tónica de seus pronunciamentos
no combate ao surto Inflacionário, minimizando a
dimensão social do problema, num pais em que a
inflação, após breve per!odo de recuperação, recrudesce e chega às cercanias de 8 por cento, a maior
taxa entre as nações Industrialmente mais avançadas.
Perguntaram-se que reflexos terá a vitória da
Oposição democrática, de tendência liberal, oas relações com o Brasil.
Nenhuma, a curto prazo, respondi. Os brasileiros
conhecem os seus problemas e a nós cabe equacionálos e solucioná-los.
Mas não esqueçamos que o Brasil tem interesse
em manter as melhores relações com seu maior vizinho de hemisfério, que é seu maior aliado. O desenvolvimento e a segurança deste País repousa, em boa
parte, nessa aliança.
Pertencemos, malgrado as aparências, ao sistema
democrático ocidental. Nossos Interesses vitais nos
aconselham, e o bom senso está indicando, que temos
de nos integrar nesse sistema, cuja liderança está,
queiramos ou não, nas mãos dos Estados Unidos.
Coloquemos nossas melhores esperanças em que
o Governo do General Geisel se esforce por orientar
a nossa politica interna ou externa em conformidade
com aqueles Interesses vitais para nós.
Com Isso estaria simplesmente cumprido o compromisso histórico assumido pela Revolução de 1964
que, sem dúvida, tarda em ser cumprido e respeitado
pelos que dominam o poder.
Era o que tinha a dizer. (Multo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não
há mais oradores Inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Não há quorum para deliberação.
Em conseqüência, as matérias constantes dos
Itens n.oo 1 a 4 da Ordem do Dia, respectlMente,
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Requerimentos n.oo 524 e 531, de 1976, e Projetes de
Lei do Senado n.oo 92, de 1975, e 125, de 1976, ficam
com a votação adiada para a próxima ..sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Item 5.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 8, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que assegura direitos dos
empregados no caso de falência ou Concordata
da empresa, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 322 e
323. de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça: e
- de Legislação Social.
Em discusão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a
encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte

,,I
I

REQUERIMENTO N. 0 573, DE 1976
Requeiro, nos termos do art. 315, in fine, do Regimento Interno, que o Projeto de Lei do Senado
n. 0 8, de 1976, seja submetido a votos.
Sala dls Sessões, em 4 de novembro de 1976. Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Por
falta de número, fica a votação do projeto adiada.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente,
designando para a próxima sessão a seguinte

ORDEM DO DIA
,,"

,·

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 524,
de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres sol!citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Ministro das Relações Exteri-ores, Embaixador Azeredo da Silveira, publicado no
Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro de 1976.

-2Votação, em turno único, do Requerimento número 531, de 1976, do Sr. Senador Otalr Becker, sol!cltando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso pronunciado pelo engenheiro Telmo
Thompson Flores por ocasião da visita :lo Senhor
Presidente da Repúbl!ca ao Estado ue Santa Catarina.
-3Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei
do Senado n. 0 8, de 1976, do Sr. Senador Franco Mootoro, que assegura direitos doõ empregados no cas3
de falência ou concordata da empresa, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 • 322 e 323, de
1976, das Comissões:
- de Constituição c Justiça; e
- de Legislação Social.
-4Votaçüo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n. 0 92, de 1075, 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. 0 • 761 a 764, de 1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j urldlcidade;
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de Assuntos Regionais, favorável;
de Economia, favorável; e
de Finanças, fa vorá ve!, com voto vencido dos
Srs. Senadores Saldanha Derz!, Ruy Santos e
Hei to r Dias.
-5Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n.o 125, de 1076, do Sr. Senador Osires Teixeira, que
autoriza os Governos estaduais a Implantar Agências
ele Banco Ofic!:ll ou Caixa Econômlca Estadual, nos
termos que especifica, tendo
PARECER, sob n. 0 807, de 1976, da Comissão:
- lle Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo que tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e tO minutos.)
ATA DA 193." SESSAO, REALIZADA
EM 26-10-76
(Publicada no DCN - Seção II - de 27-10-76)
~ETIFICAÇÃO

No Projeto de Lei do Senado n. 0 269/76, !!do no
Expediente, que "Inclui a disciplina de Noções Gerais
de Trânsito no currículo pleno dos estabelecimentos
de ensino de 1.0 grau":
Na página 7 .146, 2.• coluna, no art. 2.o do projeto,
Onde se lê:
Art. 2. 0 O Conselho Federal de Educação, em
relação a ser ...
Leia-se:
Art. 2. 0 O Conselho Federal de Educação, em
resolução a ser ...
CONSULTORIA JURíDICA
PARECER N. 0 59/76
Da Cfnsultoria Jurídica sobre minuta de
cantrato de locação de serviços, com Indústrias
.Villarcs S.A., destinada â Manutenção de Eleva.·dores.
Indústrias V!llares S.A., através de expediente de
13 de outubr3. encaminhou ao Senado Federal minuta de contrato de locação de serviços, destinada à
manutenção de elevadores.
II. O assunt.o, capeado por ofício do D!retor da
Subsecretaria de Serviços Gerais, ao Senhor DlretorGeral, f.o!, por este, encaminhado a esta Consultaria.
III. No que se refere ao valor da Importância pleiteada, para os serviços a serem prestados, somente
a Subsecretaria de Serviços Gerais poderá falar, uma
vez que falta competência a, esta Consultor!a para
examinar a matéria.
IV. Quanto no aspecto jurídico, nada encontramos
na referida minuta que desaconselhe a sua aprovação, jiÍ que a mesma se coaduna perfeitamente com
os pr!ncip!os básicos do Código Civil Brns!le!ro disciplinadores elos pactos bilaterais ..
v. Por Isto. entendemos que, concordando a Subsecretaria de Serviços Gerais com o preço cobrado pu-
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ra a prestação dos serviços oferecidos, a minuta está
em condições de ser aprovada.
Jl: o parecer.
Bras!lla, 3 de novembro de 1976. - Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurld!co.
PARECER N.0 60176
Da Consaltor!a Jurídica. sobre requerimento de. Jayme Teixeira Neto, solicitando retlfl·
caçiio de seu enquadramento.
Jayme Teixeira Neto, Agente Administrativo Classe "C", aposentado, pleiteia retlf!cação de seu enquadramento para Técnico Legislativo, Classe "A".
Invoca, em apoio de sua pretensão, o Ato n.• 7, de
1976, da Comissão D!retora, que retlflcou o enquadramento de seus colegas em atlv!dade, que exerciam
anteriormente os cargos de Ajudantes de Almoxarl·
fe e Of!c!a!s de Tombamento, situando-os na CateBorla Funcional de Técnicos Legislativos, Classe "A".
2. O processo, devidamente Informado pela Subsecretaria do Pessoal, to! encaminhado a esta Con·
sultor!a.
3. Inlc!almente, deve-se salientar que o Requerente to! classificado para percepção dos proventos
de aposentadoria, no cargo de Agente Adm!n!stra.tlvo,
Classe "C", por efeito da Lei n.• 5.903/73, aplicada aos
funcionários do Senado, através da Resolução n. 0 18,
de 1973, art. 20 e Ato n.O 15, de 1973, da Comissão DI·
retora, Isto porque o art. 4. 0 da c! tada lei, prescrevia:
"Art. 4.0 Os proventos dos !nativos devem
ser reajustados na mesma base da categoria
Funcional que houver absorvido o cargo de denominação e slmbolo Iguais ou equivalentes ao
daqueles em que se aposentou o funclonãr!o."
O cargo no qual se aposentou o Requerente (Ajudante de Almoxar!fe PL-7), passou a Integrar a categoria de Agente Administrativo "C" e, assim, passou ele a perceber os proventos equivalentes a esse
cargo, a partir da Edição do Ato n.• 15, de 1973.
4. Entretanto, a Comissão Dlretora., através do
Ato n.O 7, de 1976, houve por bem proceder à retlf!ca.ção do enquadramento dos ex-colegas do ora postulante, acolhendo parecer do Senador Alexandre Costa,
que concluiu "pela transposição dos cargo! atua.!s dos
postulantes para a Categoria Funcional de Técnico
Legislativo Classe "A".
Todos os sete ex-ocupantes dos cargos de Ajudantes de Almoxarife e Oficiais de Tombamento passaram, assim, a Integrar a categoria funcional de Técnico Legislativo "A". Vale dizer, os ex-colegas do Requerente, à época de sua aposentadoria, passaram à
condição de Técnico Legislativo "A".
5. O Suplicante aposentou-se devido a Invalidez
constatada pela Junta Médica do Senado. Estã, assim, amparado pelos dispositivos constantes da Lei
n.• 1.050, de 3-1·50, que estabeleceu em seu a.rt. 1.0:
"Art. 1.0 Os proventos da !natividade dos
servidores públicos civis e mll1tares, atingidos
de moléstia grave, contagiosa ou Incurável especificada em Lei e os dos !nvãlldos em conseqüência de acidente ocorrido no exercfc!o de
suas atribuições, ou de doença adquirida no
desempenho da profissão, serão reajustados aos
vencimentos da. a.tividade da. respectiva ca.tegorla., padrão ou posto,"
O Decreto n.O 28 .140, de 19-5-50, que regulamentou a Le! n.• 1. 050, de 1950, acima transcrita, no seu
art. 4.0, determina:
"Art. 4.0 Se o laudo médico do Serviço de
Biometria Médica concluir pela Incapacidade
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do !nativo terã este os seus proventos reajustados aos vencimentos ou sa.lãrlos atua.ls, na base
do cargo ou da função que ocupava quando foi
aposentado.
·
Parágrafo único. Serão computados no
reajustamento de que trata o artigo, os aumentos de vencimentos ou sa.lãr!o provenientes de
reclassificação, reestruturação ou fusão de cargos e funções, carreiras e séries func!ona.ls."
6. A Comissão D!retora. entendeu legitima a reivindicação dos ex-colegas do SupUca.nte, revendo os
respectivos enquadramentos e colocando-os na condição de Técnicos Legislativos "A", S!gn!t!ca· Isto que
os parâmetros para ba.Uzar os proventos do postulante alteraram-se, passando de Agente Admln!stratlvo "C", para Técnico Legislativo "A".
Entendemos que o Requerente se acha abrigado
pela Lei n.O 1'. 050, de 1950, a Lei n.0 5. 903, de 1973, e o
Ato n.O 7/76, da Comissão D!retora., devendo, por Isso,
seus proventos ser alterados, para se nivelar aos nivela de retribuição em vigor para os Técnicos Leg!Bla.tlvos Classe "A",
7. O pedido é tempestivo, pois se acha abrangido pelo prazo estipulado no art. 399-n do Regulamento da Secreta.rla (Resolução n.o 58, de 1972), o qual
começa a fluir da publicação do Ato n.O 7, de 1976, da
Comissão Diretora.
:1!: o parecer.
Brasllla, 4 de novembro de 1976, -Paulo Nunet1
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurid!co,

SECRETARIA-GERAL DA MESA
RESENHA DAS MAftRIAS APRECIADAS DE L0 A 31
DE OUTUBRO DE 1976

(Art. 293, Inciso II, do Rel(bnento Interno)
Projetos aprovados' em 1.0 turno e enviados à
Comissão de Redação:
Projeto de Lei do Senado n.O 235, de 1976 - Se·
nador Mauro Benev!des - Altera a Lei n. 0 6 .182, de
11 de dezembro de 1974, e dá outras providências. Sessão: 26-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.O 219, de 1976 - Senador Itamar Franco - Regula o Reajuste de Aluguéis
de Imóveis Urbanos, e dá. outras providências. - Sessão: 28-10-76.
Projeto aprovado em 1.0 turno:
Projeto de Lei do Senado n.O 23, de 1975 - Senador Nelson Carneiro - Altera a redação do a.rt. 550
da Consolidação das Leis do Trabalho. - Sessio:
28·10-76.
Projeto aprovado em turno únleo, e enviado à
Comissão de Redação:
Projeto de Le! da Câmara n.O 76, de 1975 - n.0
1. 339-C/68, na Casa de origem - Disciplina a profissão de Geógrafo, e dá outras providências. - Sessão:
7-10-76.
Projetos arquivados nos termos do art. 278 do
Regimento Interno:
Projeto de Lei do Senado n.o 20, de 1976 - Senador Orestes Quércla. - Altera a redação do a.rt. 413 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei n.O 5. 452, de 1.0 de maio de 1943. - Sessão: 4-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.o 80, de 1976 - Senador Leite Chaves - Acrescenta um parágrafo ao art.
224 da Consolidação das Leis do Trabalho, renume-
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rando os demais, para fixar em 5 horas a jornada de
trabalho do bancário que prestar serviço de Caixa,
quer seja comissionado ou não. - Sessão: 5-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.o 57, de 1976 - Senador Nelson Carneiro - Dispõe sobre regime especial
de férias para os tripulantes de unidades mercantes
utilizadas de barra a fora. - Sessão: 22-10-76.
Projetos prejudicados e enviados ao arquivo:
Projeto de Lei da Câmara n.o 29, de 1976 - n,0
495-B/75, na Casa de origem - Acrescenta Item ao
art. 14 da Lel 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. - Sessão:
6-10-76 (tramita c/ os PLC 63/76 e PLS 197/76.
Projeto de Lei do Senado n,0 197, de 1976- Senador Nelson Carneiro - Dispõe sobre a obrigatoriedade de remessa de relatórios referentes a acidentes do
trabalho aos sindicatos de trabalhadores, pelas empresas da respectiva categoria. - Sessão: 6-10-76
(tramita c/ os PLC 63176 e 29/76).
Projeto de Lel do Senado n.0 240, de 1975 -Senador Nelson Carneiro - 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. - Sessão:
27-10-76 (tramita e/os PLC 74/76 e PLS 162/76).
Projeto de Lei do Senado n. 0 162, de 1976 - Senador Vasconcelos Torres - Assegura aos empregados o direito de preferência para subscrever 20% dos
aumentos de capital realizados por Sociedades Anônlmas. - Sessão: 27-10-76 (tramita c; os PLC 74176 e
PLS 240/75).
Projetos rejeitados e enviados ao arquivo:
Projeto de Lei do Senado n. 0 210, de 1975 - Senador Benjamim Farah - Inclui dispositivo no Decreto-lei n. 0 898, de 29 de setembro de 1969, definindo como Crime Contra a Segurança Nacional a venda, doação, cessão e transporte de explosivos para
fins não Industriais. - Sessão: 7-10-76.
Projeto de Lei da Câmara n.0 75, de 1975 n.0 45-B/75, na Casa de origem - Renumera e acrescenta parágrafos ao art. 670 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de
1.0 de maio de 1943. - Sessão: 7-10-76.
Projeto de Lel do Senado n.0 102, de 1975 - Complementar - Senador Nelson Carneiro - Dispõe sobre a obtenção de empréstimos simples pelos Servidores Públicos ao Programa de Formação do Patrlmônlo do Servidor Público. - Sessão: 26-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.0 185, de 1975 - Senador José Samey - Altera a redação dos arts. 11 e 143
e .revoga dispositivos da Consolldação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de
mala de 1943. - Sessão: 26-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.0 256, de 1975 - Senador Nelson Carneiro - Acrescenta parágrafo ao
art. 132, da Consolldação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n.o 5. 452, de 1.0 de mala de 1943). - Sessão:
28-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.0 19, de 1976 - Senador Franco Montoro - 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.O 5.890,
de 8 de junho de 1973. - Sessão: 28-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.O 129, de 1976 - Senador Franen Montoro - Concede aos representantes comerc1ai~ ;,.mrJ'Jt:ios da Leglslaçii.o Social - Sessão: 28-10-76.
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Projetas aprovados e enviados à sanção
Projeto de Lei do Senadcr n.O 243, de 1976 - DF
- Poder Executivo - Dispõe sobre o estatuto do magistério oficial do Distrito Federal. - Sessão: 7-10-76
<extraordinária).
Pro}sto de Lel da Câmara n.O 58, de 1975 n. 0 1.182-C/73, na Casa de origem - Inclui Representante da Associação Nacional de Fabricantes de Veiculas Automotores - ANFAVEA - no Conselho Naclona! de Trânsito. - Sessão: 14-10-76.
Projeto de Lel do Senado n.O 252, de 1976 - DF Pod·sr Executivo- Eleva em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos ml!hões de cruzeiros) o llmlte atribuído ao
Governador do Distrito Federal para abertura de créditos suplementares. - Sessão: 26-10-76.
Projeto de Lei da Câmara n.O 77, de 1976 n.o 2. 687-B/76, na Casa de origem - De lnlclatlva
do Senhor Presidente da República- Prorroga o prazo de validade de carteira de Identidade para estrangeiro. - Sessão: 26-10-76 (extraordinária).
Projeto de Lsl da Câmara n.O 76, de 1976 n.• 2 .181-B/76, na casa de origem - De lnlclatlva do
Senhor Presidente da Repúbllca - Autoriza a União
a renunciar a direitos credltórlos em favor do Município de Urussanga, no Estado de Santa Catarina.
- Sessão: 27-10-76.
Projetas aprovados e enviados à Câmara dos Deputados:
Emenda do Senado ao Projeto . de Lei da Câmara
n. 0 63, de 1ü76 - n.0 2.409-B/76, na Casa de origem
- Dispõe sobre o Seguro de Acidentes do Trabalho
a cargo do Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS), e dá outras providências. - Sessão: 11-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.O 190, de 1976 - Senador Italívlo Coelho - Dispõe sobre a não Incidência aos Vlce-Prefeltos Municipais da lncompatlbllldade prevista no art. 84, Item I da Lei n.O 4.215, de
27 de abril de 1963. - Sessão: 15-10-76.
Projeto de Lei do Senado n.O 89, de 1974 - Senador Vasconcelos Torres - Dispõe sobre a denominação de Vias e Estações Terminais do Plano Naclona! de Viação, e dá outras providências. - Sessão:
18-10-76.
Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.O 72, de 1976 - n.O 2. 600-A/76, na Casa de origem
- De lnlclatlva do Senhor Presidente da República
- Dispõe sobre o Mercado de Valores Moblllários e
cria a Comissão de Valores Moblllárlos - CVM. Sessão: 26-10-76.
Emenda do Senado·ao Projeto de Lei da Câmara
n.O 74, de 1976 - n.O 2. 559-B/76, na Casa de origem
- De Iniciativa do Senhor Presidente da Repúbllca
- Dispõe sobre as sociedades por ações. - Sessão:
28-10-76.
Projetos aprovados e enviados à promulgação:
Projeto de Resolução n.O 103, de 1976 - Altera a
Resolução n.O 62, de 1975, que dispõe sobre operações
de crédito nos Estados e Municípios, fixa seus !lmltes e condições. - Sessão: 6-10-76 (extraordinária),
ProJeto de Decreto Legislativo n.O 28, de 1976 n.O 60-B/76, na Câmara dos Deputados - Aprova o
texto do Acordo Bâslco de Cooperação Científica e
Técnica, concluído entre a Repúbllca Federativa do
Brnsll e a Repúbllca de Honduras, em Brasília, a 11
de junho de 1976. - Sessão: 7-10-76 (extraorcllnárial.
Projeto de Decreto Legislativo n.O 29, de 1976 n.U 61-B/76, na Câmara dos Deputados - Aprova
o texto do Acordo Básico de Cooperação Clenti!lca e

-

7376 Sexta-feira 5

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IIl

Técnica concluido entre a Repúbl!ca Federativa do

Brasil ~ a Rc•públlca da Guatemala, em Brasília, a

16 de junho de 1976.- Sessão: 7-10-76 (extraordinária>.
Projeto de Resolução n.O 106, de 1976 - Comissão
de Economia - Autoriza o qoverno do Estado do Rio
de Janeiro (RJ) a elevar cm Cr$ 1.808.400.000,00 (um
b!Ihão oitocentos e alto milhões, quatrocentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Sessão: 14-10-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n. 0 107, de 1976 - Comissão de Economia - Autoriza a Prefeitura Municipal
de Ouro Fino (MGl a elevar em Cr$ 664.000,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consol!dada. - Sessão: 14-10-76 (extraordinária).
Projeto de Decreto Legislativo n.0 39, de 1976 n.o 77-B/76, na Câmara dos Deputados - Autoriza
o Presidente da República Federativa do Brasil a
ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena de novembro vindouro. - Sessão: 26-10-76.
Projeto de Resolução n.0 108, de 1976 - Comissão
de Finanças - Autoriza o Governo do Estado do Rio
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Grande do Sul a realizar operação de empréstimo
externo no valor de USS 20,000,000.00 <vinte milhões
de dólares norte-americanos) para financiar obras
de Implantação e conclusão de rodovias estaduais. Sessão: 26-10-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n. 0 109, de 1976 - Comissão
de Finanças - Aut.orlza o Governo do Estado de Mato
Grosso a realizar operação de empréstimo externo
no valor de USS 10,000,000.00 rdez milhões de dólares norte-americanos), para financiar a execução de
obras rodoviárias. - Sessão: 26-10-76 (extraordinária).
Projeto.de Decreto Legislativo n. 0 36, de 1976 n.o 67-B/76, na Câmara dos Deputados - aprova o
telCto da Convenção Internacional de TelecomunJcações, assinado pelo Brasil em Málaga - Torremol!nos, em 1973. - S·essão: 27-10-76 (extraordinária).
Projeto de Decreto Legislativo n.0 37, de 1976 n.o 73-B/76, na Câmara dos Deputados - Aprova o
texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído
entre a República Federativa do Brasil e o Reino
Unido dos Pais·~s Baixos, em Brasília, a 6 de julho de
1976. - Sessão: 27-10-76 (extraordinária).

ATAS DAS COMISSÕES
COM!SSAO DE REDAÇAO
92." REUNIAO <EXTRAORDINARIA) REALIZADA
AOS 6 DIAS DO MÊS· DE OUTUBRO
DO ANO DE 1976
As dezoito horas e trinta minutos do dia seis do
mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta
e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton Joblm, Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann, Virgilio Távora ·e Mendes Canale.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Rena to Franco, Vice-Presldente,
Orestes Quércla e José Llndoso.
lida e aprovada a ato. da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor
Senador Otto Lehmann apresenta a redação final do
Projeto de Resolução n. 0 103, de 1976, que altera a
Resolução n. 0 62, de 1975, que dispõe sobre operacões
de crédl to dos Estados c Municípios, fixa seus llinltes e condições.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro
Souza, Assistente, ~ presente ata que, uma vez aprovada, será assinada p·elo Senhor Presidente.
É

93. 8 REUNIAO (EXTRAORDINARIA) REALIZADA
AOS 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO
DO ANO DE 1976
As on~~ horas e trinta minutos do dia sete do
mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta
e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton Joblm, Presidente,
presentes os Senhores Senadores VIrgílio Távora e
Mendes canale.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Renato Franco, Vlce-Prcsldente,
Otto Lehmrrnn, José Llndoso c Orestes Quércla.
É lida c aprovada u ata da reunião anterior.

A Comissão aprova os pareceres em que sao apresentadas as seguintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador Mendes Canale, do Prol eto de Lei do Senado n.0 243, de 1976-DF, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Oficial do Distrito Federal; e
b) pelo s.enhor Senador VIrgílio Távora, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 28, de 1976 (n.0 60-B,
de 1976, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo Básico de Cooperação Cientifica e
Técnica, concluido entre a República Fed.eratlva do
Brasil e a República e Honduras, em Brasília, a 11
de junho de 1976.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Castro Souza, Assistente a presente ata que, uma vez aprovada, será
asslnadá pelo Senhor Presidente.
94." REUNIAO CEXTRAORDINARIAl, REALIZADA
AOS 7 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO
DO ANO DE 1076
As dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia
sete do mês de outubro do ano de mil novecentos e
set.enta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob
a Presidência do Senhor Senador Danton Joblm,
Presidente, presentes os Senhores Senadores Vlrgíllo
Távora e Mendes Canale.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Renato Franco, Vlce-Presldente, Orestes Quércla, José Llndoso c otto Lehmann.

t lida e aprovada a ata da rcunlao anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor
Senador Vlrgillo Távora apresenta a rcdaçüo final
do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 29, de 1976
(n.o 61-B/76 na Câmara dos Deputados), que aprova o texto d~ Acordo Básico de Cooperação Clentíflcn. concluído entre a República Federativa dn Brasll
e 'a República da Guatemala, cm Brasília, ll 16 de
junho de 1976.

Novembro de 1976

IDIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo U)

Sexta-feúnl 5 7377

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

Deixam· de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Orestes Quércla e José Lindoso.

95. 8 REUNIAO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
AOS 8 DIAS DO Mf:S DE OUTUBRO DE 1976.
As quinze horas e vinte minutos do dia oito do
mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta
e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Mendes Canale, designado, presentes os Senhores Senadores Virgíllo Távora, Ruy Santos e Itamar Franco. designados pela
Presidência.
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Danton Joblm, Presidente,
Renato Franco, Vlce-Presidente, José Lindoso, Orestes Quércla e Otto Lehmann.
É Ilda e aprovada a ata da reunião anterior.
A comissão aprova o parecer em que o Senhor
Senador Vlrgillo Távora apresenta a redação .final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 63, de 1976 (n.0 2.409-B/76, na Casa de origem), que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), e dá outras providências.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro
Souza, Assistente, a presente ata que, uma vez aptovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

A Comissão aprova o parecer em que o Senhor
Senador Mendes Canale 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/68, na Casa de origem), que dispõe sobre o exercicio da profissão de Geógrafo,· cria os
Conselhos Federal e Regionais de Geografia e dá
outras providências.

96.• REUNIAO !EXTRAORDINARIA), REALIZADA
AOS 14 DIAS DO Mf:S DE OUTUBRO DE 1976.
As dezoito horas e trinta e dois minutos do dia
quatorze do mês de outubro do ano de mll novecentos e setenta e seis. reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Renato Franco, Vlce-Presidente, e Vlrgíllo Távora.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Otto Lehmann, Orestes Quércla
e José Llndoso.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as seguintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador Renato Franco, do Projeto de Resolução n. 0 106, de 1976, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em
Cr$ 1.808.400.000,00 (hum bilhão, oitocentos e oito
milhões e quatrocentos mll cruzeiros) o montante de
sua divida consolidada; e
b) pelo Senhor Senador Vlrgillo Távora, do Projeto de Resolução n. 0 107, de 1976, que autoriza a
Prefeitura Municipal de Ouro Fino (MG) a elevar em
Cr$ 664. ooo,oo (seiscentos e sessenta e quatro mll cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada
a reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza,
Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
97.• REUNIAO (EXTRAORDINARIAJ, REALIZADA
AOS 26 DIAS DO Mll:S DE OUTUBRO DE 1976.
As onze horas do dia vinte e seis do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se n Comissão de Redação sob a Presidência do
Senhor Senador Danton Joblm, Presidente, presentes
os Senhores Senadores Renato Franco, Vlce Presidente, Mendes Cnnale e Otto Lehmann.

É

Ilda e aprovada a ata da reunião anterior.

Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada
a reunião, lavrando eu, Maria Carmen castro Souza,
Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
98.8 REUNIAO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
AOS 26 DIAS DO MltS DE OUTUBRO DE 1976.
As dezessete horas do dia vinte e seis do mês de
outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis,
reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência
do Senhor Senador Danton Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Renato Franco, VicePresldente, Mendes Canale e José Llndoso.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Orestes Quércia e Otto Lehmann.
ll: lida .e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor
Senador José Llndoso apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n.0 39, de 1976 (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 novembro vindouro,
para um encontro com o Presidente da República do
Peru, na fronteira brasileiro-peruana, entre as cidades de Tabatlnga e Ramón Castlllo,
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada
a reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza,
Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

99.a REUNIAO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
AOS 26 DIAS DO Mll:S DE OUTUBRO DE 1976.
As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte
e seis do mês de outubro do ano de mi! novecentos e
setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a
Presidência do Senhor Senador Danton Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores Renato
Franco, Vlce-Presidente, Otto Lehmann e Mendes
Canale.
Deixam de· comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Orestes Quércia e José Llndoso.
J!: Ilda e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os pareceres em que o Senhor
Senador Otto Lehmann apresenta as seguintes reda.ções finais:
a) das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 72, de 1976 (n. 0 2.600-A/76, na Casa de
origem>, que dispõe sobre o mercado de valores mobll!árlos e cria a Comissão de Valores Moblllúrlos; e
b) do Projeto de Lei do Senado n.0 252, de 1976DF, 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.
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11.wendo a tratar, dá-se por encerrada

· • '· Javr:~ndo eu, Maria Carmen Castro Souza,
.d.o:, :1 pr<!M:nte ata que, uma vez aprovada, se, •.i :1

pelo Senhor Presidente.

··: INIAO ii·~XTRAORDINARIAl, REALIZADA
~,;

DIA:; PO Mll:S DE OUTUBRO DE 1976

:~::zoito lliH':IS

c quarenta minutos do dia vin-

. · .:. ,,r, nn;s de outubro do ano de mil novecen... ·nLa '' ~eis,

reúne-se a Comissão de Reda,.. o .t't'l•:;iclêncla do Senhor Senador Danton
i'n:i:írt,nte, presentes os Senhores Senadores
l·':·:IIICO, Vlce-Presidehte, Otto Lehmann e
:. C :o nalc.
'"'"'' cl" comparecer, ·por motivo justificado, os
•· .: ~·:,•nadares Orestes Quércla e José Llndoso.
.. : ,. :tprov:tda a ata da reunião anterior.
'"'""''',., :;prova os pareceres em que são apre' ... '"" ,.,,hwntes redações finais:
;"·lo Scnltol' Senador Renato Franco, do ProF't•solw;:io n.O 108, de 1976, que autoriza o
· · ,, .., <to Estado do Rio Grande do Sul a realizar
•" r! c empréstimo externo no valor de USS
·:·. ;·o.oo tvinl.e milhões de dólares norte-amerl' p:cra finar.t:inr obras de Implantação e con·~·~ í!L~ t·odovias estaduais; e
:., 1.,.,, Scnllor Senador Mendes Canale, do Pro·•·· •:··:.nlução n. 0 109, de 1976, que autoriza o Go'"' l·:.• tarlo de Mato Grosso a realizar operação
"'1''''::\JIIlll externo no valor deUS$ 10,000,000.00
!l:dl"'"' ele rltilares norte-nmerlcanos), para fi" I •, :• o·::o!l~llf;:ill de ObraS rOdOViárias,
' 111ai:; havendo a tratar, dá-se por encerra. ·''"'i.)l), lavrando eu, Maria carmen castro
.\.,:.i<lo.>lltl', a presente ata que, uma vez apro,.,,·, ,.,:sinnrln pelo Senhor Presidente.
: .: 'N I.i\ O t EXTRAORDINARIA),

REALIZADA
DO M~S DE OUTUBRO DE 1976
. . . 11 \11 llo1·ns e quarenta minutos do dia vln,. <I•· ,,,,•;; rle outubro do ano de mil novecen: •'lil.:t ,, :;ei~. reúne-se a Comissão de Redação
.:. · 11r·i:, do Senhor Senador Danton Jobim,
:·~··. J··n·.-:o·nl.cs os Senhores Senadores Renato
.:c···. \lio:•··l'ro·~idente, c Virgi!io Távora.
'. i'ol A:~

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Orestes Quércla, Otto Lehmann
e José Llndoso .
É

Ilda e aprovada a ata da reunião anterior.

A Comissão aprova os pareceres em que são apresentadas as seguintes redações finais:
a) pelo Senhor Senador Vlrgillo Távora, 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 Brasil em Málaga"TorremoUnos, em 1973; e
b) pelo Senhor Senador Renato Franco, do Projeto de Decreto Legislativo n.o 37, de 1976 (n.O 73-B/76,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acordo sobre Transporte Aéreo, concluldo entre a
República Federativa do Brasil e o Reino dos Palses
Baixos, em Brasília a 6 de julho de 1976.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu, Maria carmen castro
Souza, Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
102.a REUNIAO (EXTRAORDINARIA), REALIZADA
AOS 28 DIAS DO W:S DE OUTUBRO DE 1976
As dezoito horas e trinta e cinco minutos do dia
vinte e oito do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhor Senador Danton
Jobim, Presidente, presentes os Senhores Senadores
Renato Franco, Vice-Presldente, Virgílio Távora e
Otto Lehmann.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Senhores Senadores Orestes Quércla e José Lindoso .
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor
Senador Virg!Uo Távora apresenta a recfação final
das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.0 74, de 1976 <n.o 2.559-B/76, na Casa de origem>,
que dispõe sobre as Sociedades por Ações.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a reunião, lavrando eu, Maria carmen castro
Souza, Assistente, a presente ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
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LIDIIA~

DA ARINA
I DA AIORIA

3•-Socretórloo
lourlvol Baptista !ARENA-SEI

Presidente,
Pinto IARENA-MGI

Mogolh~os

líder
PetrOnio Porto lia
Vice-Líderes.
Eurico Rezende
Jarbas Passarinho

1•-VIce-Presidente o
Wilson Gonçalves IARENA-CEI

José llndoso
Monos loõo
4•-Secrotórloo
lenolr Vergas IA RENA-SCI

Paulo Guerra

Ruy Santos
Saldanha Cerzi
Virgílio Távora

2•-VIco- Prosldtnlto
Benjamim Foroh IMDB-RJI

LIDIIANÇA DO MDI
IDA MINORIA

:I

Suplentll de Secretórios,

1•-Secretórloo
Olnoito Mariz IARENA-RNI

ii

'I
·!

líder
Franco Montara
Vlc:e-Lideres
Mauro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evondro Carreira

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco !ARENA-PAI
Aluondro Costa IARENA-MAI •
Mendes Canele IARENA-MTI

29-Secretórloo
Marcos Freire IMDB-PEI

COMIUOU

COMIIIlO DI ASSUNTOS IIGIONAIJ-(CAII)
17 Membros!

'I

Dlretoro José Soares do Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

I

local. Anexo li- Tírroo

!'
'

Telefones, 23-624~ o 25-8505- Ramals193 o 257

..

Presldente 1 Cattete Pinheiro
Vlce-Presldenlet Age no r Maria

Suplente•

Tltul•r••

''
i

A) IDYIÇO DI COMIIIOU PDMANINTII

I. Collolo Pinheiro

2. José Gulamord

Tírroo

11 -

MDB
I. AgonorMorlo
2. Evondro Carreiro

Tolofonoo 25-8505- Romois301 o 313

COMIIIlO DI AGIICULTUIA-(CA)

I. Saldanha Derzi
2. José Sorney
3. Benedito Ferro i• u

3. Tootónlo Vilela
4. Renato Franco
5. José Esteves

Chofoo Cláudio CorJas Rodrigues Costa
loco lo Anexo

ARENA

I. e~elásio Vioiro
2. Gilvan Rocha

Assistente; L6do Ferreiro do Rocha- Romo1312
'RounJOoso Terços-feiras, às 10,00 horas
local, Solo "Cidvis Bevllocquo"- Anexo li- Romol623

17 Membros!

li

COMIIIlO DI CONITITUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJ)

'

·'

113 Membros!

COMPOSIÇÃO

i

COMPOSIÇÃO
Prtsldont11 Orostes Quírclo

t:

Presidente, Accloly filho

Vlco-Presldtntll Boned lto Ferreira

)9.VIce·Presldente; Gustavo Ccpanema

2•-VIco-Presldonto; Paulo Brcssord

luplentea

Titular••
ARENA

I. Altovlr leal

1. Vasconcelos Torres
~. Paulo Guerra
3, Benedito Ferreiro
4, hollvlo Coelho
5. Mondes Cana lo

2. Oto ir Bockor
3. Renato Franco

MDB

I. Agonor Mario

I. Adalberto Sono

2, Orestes Quórclo

2. Amoral Peixoto

Asslstentoo Marcus Vlnlclus Goulart Gonzago- Roma1706
ReuniOes, Quartas-feiras, às 11z30 heras

local, Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romols621 o 716

Tltul•r••

Suplente•
ARENA

I. Manos leão
2. Otto lehmonn

I. Accloly Filho
2. José Sornoy
3. José lindoso
4. Holvldlo Nunes
5. llollvlo Coelho
6. Eurico Rezando
7. Gustavo Coponemo
8. Heitor Dias
9, Henrique do lo Rocque

3, Putrónic Porto!I<.J
4, Ronato Franco

5. Osirus Teb:eiro

MDB
I.
2.
3.
4.

Dirceu Cardoso
leito Choves
Nelson Carneiro
Paula Brossord

1, Franco Montare

2. Mouro Senevldes

Asslstontoo Morlà Heleno Buono BrondOo- Romo1305
RouniOoso Quartos-loiras, às IOoOO horas
Loco lo Solo "Clóvis Bovllocquo"- Anexo 11- Romo1623

I
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COMISSlO DO DISTRITO PIDIIAL-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTURA-(CIC)

111 Mombrosl

i9Mombrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Heitor Dias
Vlco-Prosldonto, Adalberto Sono

Vlce-Presldente: Henrique de la Rocque

Suplente•

";:Jt'-'1CI"OI

Presidenlet Tarso Outro

Suplente•

Titular••
ARENA

ARENA
I. Augusto Franco

I. Holvidio Nunos

2. lulz Covolconto
3. Jos' llndoso
~- Vlrgfllo Távora

2. Eurico Rozende
3. Renato Franco
4. Oslro~ Toixolra

5. Soldonho Dorzl
6.. Hoitor Dias

I. Tarso Outra

L Arnon de Meilo

2. Gustavo Capanemo

2. Helvídio Nunes

3. João Colmon
4. Henrique do lc Rocquo
5. Mendes Cano lo
6. Otto lehmonn

3. José Sorney
4. Ruy Santos

MDB

7. Htlnriquo dt! la Rocqua

O. Otoir Buckor

MDB
I. Evondro Carreiro
2. Nelson Carneiro

I. Adclbürlo Sono

2. lázaro Borbozo
3.

~uy

Corno iro

L Evelóslo Vloiro
2. Paulo Brossord
3. Adalberto Seno

t. Franco Montoro
2. Itamar Franco

Assistente: Cio ido Mario B. F. Cruz- Romo1598
Reuniões: Quintos-loiros, às 10:00 horas
loco i: Solo "Clóvis Bevilocquo"- Anexo ii- Romol623

A~~isrun:o: ~onoldo Pacheco de Oliveira- Ramal306

Rnuntu .. ~: Quinla~·fuiras, Ca 9t00 horas
lo cu h Sole "'Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romols 621 e 716

COMISSlO DI PINANÇAS-(CP)
117 Membros!
COMPOSIÇÃO

COMISilO DIICONOMIA-(CI)

Presidente: Amoral Peixoto

III Mombrosl

Vlce-Prosldente: Teotónlo Vilela

COMPOSIÇÃO

Suplente•

ntulare•
ARENA

Prosldento, Milton Cabral
Vieo-Presldento,

Rt.~~oto

Franco

L Saldanha Derzi

I. Daniel Krieger

2. Benedito Ferreiro

2. José Guiomcrd
3. José Sorney

3. Alexandre Costa

Suplente•
ARENA
I. Miltou Cabral

I,
2.
3,
4,

Benedito Ferreiro
Augusto Franco
Ruy Santos
Cottete Pinheiro
5, Helvldlo Nunes

2. Va~conc~dos Terros

J. Jussó

frl.lir~,~

4. l1.1i2 Covalcunto

.5, Arnon do Mollo

6.

JurbLlS Passarinho

7. Po uill Guurro

4. Fausto Castelo· Bronca

4. Heitor Dias

5.
6.
7.
8.

5. Cottote Pinheiro

Jossé Freire
Virgílio Távora
Mottos loõo
Tono Outra

9. Henrique de lo Rocque

10. Helvídlo Nunes
I L Tootónlo Vilela
12. Ruy Se ntos
· MDB

L!, 1\untHiJ Franco

MDB
1. rronco Montara
2 8rtJ~ros Qu~rcic

:3.

~:nbnno

6. Os ires Teixeira

L Agenor Mario
2, Amoral Peixoto

I. Amoral Peixoto
2. leite Choves

2. Dirceu Cardoso

3. Mauro Benevldes

3. Eveldsio Vieira

1. Oanton Jobim

4. Roberto Saturnlno

Soturnino

5. Ruy Carneiro
;,l:;,·;t •.~ntul

A~slstenter

Donittl Rttls de Souza- Romal675

;•, IJI'<''''··· .~.;urtoduiros,às IOrOO horas

L~t.•JI:

Sul,1

"~'UI' UorPoso"- Anexo 11- Ramals621

Marcus Vlniclus Goulart Gonzago- Romol303

Reunic5esr Quintas.felra5, às 101JO horas
e 716

localz Solo "Ruy Bo rbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSlO DI LIOISLAÇlO SOCIAL-(CLS)

COMISSlO DIIILAÇOIS IXTIIIOII5-(CRI)

17 Membros)

115 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presldente1 Nelson Carneiro
Vlce-Presldente: Jeué Freire

Presidente, Daniel Krleger
I•·VIco-Prosldonte, lulz VIana

Suplente•

Titulare•

2•·VIco-Prosldentoo Virgílio Tóvora

ARENA

I. Vlrglllo Tóvoro

I. Mendes Canele
2. Domíclo Gondlm

2. Eurico Rezende

Suplente o

Titular••
ARENA

3. Accloly Filho

3. Jorbos Passarinho

I. Accloly Filho

I. Daniel Krlogor

4. Henrique de Lo Rocque

5. Jessé Freire
MDB

I. lózaro Barboza
2. Ruy Carneiro

1. Franco Montara
2. Nelson Carneiro

2. lulz Vlona

2. José llndo•o

3. Vlrgllio Távora

3. Conoto Ptnhoiro

4. Jossó Freire

4. Fausto Castelo-Bronco

5. Arnon do Mo)lo

5. Mondes Canal o
6, Holvldlo Nunes

6. Potrónlo Portolla

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramo1675
Reuniões: Quintos-feirOs, às I 1100 horas

7. Saldanha Dorzl

local: Solo "Clóvis Bevilocqua"- Anexo 11- Roma1623

B. José Sarnoy

9. JoOo c'almon

COMISsAO DI MINAS I INIIOIA-(CMI)

10. Augusto Franco
MDB

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: JoOo Colmcn

,,

Vice-Presidente, Domlclo Gondlm

1. Nel10n Cornoiro

2. Gtlvon Rocha

2. Paulo Bro>~ard

3. Itamar franco

3. Roberto Saturnlno

4. to ito Choves

5. Mauro Benevldes

'

i'

I. Donton Joblm

Suplente•

Titular••
ARENA

1. Paulo Guerra

I. Milton Cabral
2. Arnon de Mello
3. luiz Cavalcante

2. José Gulomord
3. Virgílio Távora

Assistente' C6ndldo Hlportt- Ramal676
ReunJOes1. Quartas-feiras, às 10:30 horas

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

4. Domício Gondim

5. João Calmon
MDB

I. Gllvan Rocha

l. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMIIIlO DI IAÚDI-(CS)

2. leito Chaves

17 Membros)

As.sistente: l(onoldo Pacheco de Oliveira- Roma1306
Reuniões: Quintos.feiros, às 10:30 horas

COMPOSIÇÃO

local, Sola "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rama1623
Presldente1 Fausto Costelo·Bronc:o

Vlco-Prosldonte, Gllvan Rocha

COMISSlO DI IIDAÇlO-(CI)
15 Membros i

ARENA

Presidente: Danton Joblm
Vice-Presidente1 Renato Franco

Titular••
I. José llndoso
3. Otto lehmann
I, Oanton Jobim

1. fausto Castelo-Branco

1, :.otdonha Derz1

2. Cottoto Pinheiro

2. Mendes Canelo

Suplente•

3. Ruy Santos

I. Vlrglllo Tóvoro
2. Mendes Conale

5. Allovlr leal

4. Otàlr Bocker

ARENA

2. Renato Franco

Suplente•

Titular••

COMPOSIÇÃO

MDB
Adalberto Sena

MDB
I. Dirceu Cardoso

2. Orestes Quércio
Assistente: Maria Cormem Castro Souza- R:oma1134
Reunióes1 Quartos· feiras, às 11130horas
loca li Sala 11 Cióvis ae ... i!acqub"- ,Anexo 11- Romo\623

2. G tlvan Racha

I, Evandro Correlrn

2. Ruy Carneiro

Assistente' lêda Ferreira da Rocha- Rama1312
RouniOos, Quintas-loiras, os l 1,00 horas

Local1 Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

73H2

Scxla·felra 5

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

COMISSlO DISIOUIIANÇA NACIONAL (CSN)

NoYemllro de 1976

COM155l0 DI1'1ANIPOml, COMUNICAÇOU
I OIIIAI PIJIUCAI-(CI)

17 Membros!

17 Membros!
COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presldenlet José Gulomard
Vlce-Presldentez Vasconcelos Torres

Presidenta, Alexandra Costa
Vlce-Presldonloo lulz Covolconto

Suplentea

11tularea
ARENA

1. Jorbos Possorlnho
2. Henrique do lo Rocquo
3. ·"•••ndro Costa

I. Luiz Cavalcante

2. José lindoso
3. Virgílio Tóvoro
4. José Gulomard
5, Vanconcolos Torres
MDB

I. Amoral Peixoto
2. Adalberto Sono

1. Agonor Mario
2. Orestes Quórclo

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha- Ramo1312
Reuniões: Quortas.fieras, Os 12:00 horas
local, Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

1ltulan1

Suplente•
ARENA
1. 0110 lehmonn
2. Mendes Conolo
3. Teot6nlo VIlela

1. Alexandre Cesto
2. lulz Covolconto
3. Benedito Ferreiro
~. José Estam
5. Paulo Guerra
MDB
1; Evondro Carreiro
2. Evelóslo VIeira

1. lózoro Borbozo
2. Roberto Soturnlno

Asslstontoo Cláudio Carlos R. Costa- Roma1301
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:30 horas
local: Solo "Clóvis Bevllocquo"- Anexo 11- Romol623

COM155l0 DISIIVIÇO PÚILICO CIVIL-(CIII'C)
17 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

I) IUVIÇO DI COMIUOU MII1'AI, UPICIAII
I DIINQUI111'0

Presidente: Lázaro Ba rboza
Vice-Presldente: Otto lehmann

Suplente•
ARENA
I

1. Monos lodo
2. Gustavo Copanema
3. Alexandre Costa

1\ugusto franco

r lllo lehmann
'"'tlor Dias
"• • zl'lly Filho
I

••

VionrJ

MDB
' .. ,.
I •
1

•

1. Do nton Joblm

"lr~tnco
·• •

Hnrboza

2. Mouro Benevldes

',nnio Andrade Peixoto- Rama1307

' ,.,,

Assistentes de ComlssOeso Horoldo Pereira Fernandes- Ramal 67~;
Aliou oe OIIYOiro- Ramal 67~; Clelde Mario B. F. Cruz- Ramal 598;
Mouro Lopes do Só- Romol31 O.

Quinras-léiras, às 10:00 horas
.,1 ',,fi,, "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716

, ... ,,,, or·•,,
t, •

Cholo: Ruth do Souza Castro
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·8505- Romol303
11 Comissões Temporórlos poro Projetas do Congresso Nocional
21 Comlss6os Temporórlos para Aproclaç6o do Votos
31 Comlss6es Especiais e do inquérito, o
41 ComlsJÕO Mlsla do Profolo de lei Orçamentário lorr. 90 do Regimento
Comum I.

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
,---~·

~···___

,

·-.

I•'•"

-

I 11 1~· \ ,

I

HORAS

QUINTA
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ATA DA 203.a SESSAO, EM 5 DE NOVEMBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da 8.8 Legislatura
PRESID:f!:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

José Esteves - José Llndoso - Alexandre Costa
- Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Jessé Freire
- Domiclo Gondlm - Ruy Carneiro - Paulo Guerra
- Augusto Franco - Ruy santos - Danton Joblm
- Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - otto
Lehmann.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 15 srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
o Sr. 1.0-Secretárlo vai proceder à. leitura do
Expediente.
1!: lido o seguinte
EXPEDmNTE
OF1CIO DO PRIMEmO-SECRETARIO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
N.0 458/76, de 4 do corrente, encaminhando autóJrafo do Projeto de Lei da Câmara n.• 57, de 1976,
·flue "dispõe sobre medidas de prevenção e repressão
ao tráfico !licito de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência tisica ou psiqulca, e dá outras providências". (Projeto que se transformou na
Lei n.0 6.368, de 21 de outubro de 1976.)

PARECERES
PARECER N.0 908, de 1916

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n.• 203, de 1916,
que ''dispõe sobre- a concessão do salário-família aos trabalhadores autõnomos, pelo sistema
Geral da Previdência Social".
Relator: Senador Otto Lebmann.
De autoria do Ilustre Senador Vasconcelos Torres
o projeto sob exame inclui os autônomos no Sistema
Geral da Previdência SOcial, como beneficiários da
concessão do salárlo-fam!lla, nos termos da Lei número 5.890, de 8 de junho de 1973 (art. 4.0,. letra c), e
segundo os critérios fixados na Lei n.O 4. 266, de 3 de
outubro de 1963.
Diz a proposição, no seu artigo 4.0, "verbls":
"As despesas decorrentes desta 'lei já estão
Incorporadas ao atual Plano de Custeio do Sistema Geral da Previdência SOcial, a cargo do
Instituto Nacional da Previdência SOcial
(INPS)."

Tratando-se de matéria lncluida no âmbito do
Direito do Trabalho, cabe a esta Comissão, nos termos
do art. 100 do Regimento Interno do Senado Federal,
manifestar-se também sobre o mérito.
Na Justificação, sustenta o Autor que alguns autónomos já recebem esse beneficio, porque pertencem a sindicatos que fazem as vezes do empregador.
Tais seriam os casos dos estivadores, conferentes e
grupos similares, "cuja legislação especial lhes assegura a percepção do mencionado beneficio".
Tal permlsão deflui do permissivo no art. 1.• do
Decreto n.• 68.451, de 31 de março de 1971, que admite

o credenclamento dos sindicatos de classe de trabalhadores avulsos "para o recebimento das contribuições e pagamentos das quotas de salárlo-familla, de
acordo com a conveniência e o Interesse do serviço".
No mérito, assinala a Justificação:
"Ora, se o salárlo-familla é um benefício
prevldenclárlo e se os segurados autónomos são
flllados, obrigatoriamente, ao Sistema Geral da
Previdência SOcial, não há como se lhes negar
esse Indispensável benefício, a não ser que se
queira retirar desses laboriosos trabalhadores
direito liquido e certo, quando mais não seja,
pelo menos, em razão da sistêmátlca adotada a
partir da Lei n.O 5.890, de 8 de junho de 1973,
que os considerou como segurados obrigatórios."
Consideramos ponderáveis as razões apresentadas
e não trepidamos em dar apoio à Intenção do projeto.
Mas a nossa concordância no mérl to não Implica em
aceitar a sua constitucionalidade, que não nos parece
convalidada pelo artigo 4.0 da Proposição, nem pelo
deferimento ao executivo, no artigo 5.0, da respectiva
regulamentação.
Diz o parágrafo único do artigo 165 da Constitultulção, "verbls":
"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de benefício compreendidos na previdência social será criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de custeio
total"
A Interpretação, mesmo literal, desse dispositivo,
leva à conclusão de que a lei que estenda benefício na
tPrevldêncla SOcial terá que criar os recursos disponivels para o seu custeio total.
Ora, o artigo 4.0 do projeto manda que tais recursos sejam retirados do atual Plano de Custeio do
Sistema Geral de Pr-evidência Social, que os tem, necessariamente, comprometidos com as obrigações de
sua Incumbência. Não se trata, portanto, de Indicação
de uma "fonte de custeio total".
Finalmente, reconhecendo que o projeto obedece
~os moldes da técnica legislativa e, no mérito, aceitável sua justificação, somos, todavia, pela sua Inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1976. Accioly Filho, Presidente- Otto Lehmann, RelatorHelvídio Nunes - Henrique de La Rocque - Dirceu
Cardoso - Heitor Dia~ - Ita!ívio Coelho.
PARECER N.O 909, DE 1976
Comissão de. Redação
Redação do vencido, para o 2.0 turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n. 0 235,
de 1976.
Relator: Senador J:osé Lindoso.
A Comissão apresenta a redação do vencido, para
o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n.O 235, de 1976, que altera a Lei n.0 6.182, de
11 de dezembro de 1974, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 5 de novembro de 1976. Danton Jobim, Presidente - José Lindoso, Relo.tor Otto Lebmann.
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ANEXO AO PARECER N. 0 909, DE 1976
Redação do vencido, para o 2,0 turno re&i·
mental, do Projeto de LeJi do Senado n.o 235,
de 1976, que 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 Auxiliares de Ensino, contratados mediante seleção pública, realizada 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 má·
ximo legalmente estipulado no Item I do art. 14 do
referido Diploma, até que a respectiva Universidade
crie Curso de Mestrado na área de conheclmen to a
que se vincule o docente ou em área afim, a juizo do
seu Departamento.
§ 1. 0 Aberta a Inscrição ao Curso de Mestrado,
referido no "caput" deste artigo, nele serão Inscritos,
compulsoriamente, os Auxiliares de Ensino beneficiados pela presente lei.
§ 2. 0 O disposto neste artigo não veda ao Auxiliar
de Ensino a realização de mestrado fora d·e sua Universidade, desde que, para tanto, esta disponha de
recursos.

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) - O EX·
pediente lido vai à publicação,
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador otto
Lehmann.
O SR. OTTO LEHMANN (ARENA - SP. !Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. senadores:
O dia de ontem assinalou o transcurso de um
acontecimento da mal.s alta significação para o povo
paulista- e, por que não dizer? -para toda a comunidade bras!leira. É que se comemorou o cinqüentenário da criação do Banco do Estado de São Paulo, instituição que, pelos relevantes e notórios serviços prestados à Nação, dispensaria, a rigor, malares comentários sobre sua extraordinária atlvldade em prol de
nossa Pátria.
Seja-nos, entanto, permitido, em largos traços, dizer alguma coisa relativamente ao seu passado e ainda sobre o que se está programando e desenvolvendo
em termos de realizações fecundas e objetlvas.
Em verdade, se atentarmos para a verdadeira
data em que essa notável instituição começou a operar, ou seja, em 1909, verificaremos que o cinqüentenário já está ultrapassado em 17 anos. A expllcação
para essa aparente contradição é, de fato, multo
simples, pois encontrada na circunstância de, em 1926,
ter-se operado a sua primeira grande reestruturação,
Inclusive mediante a alteração da denominação original de Banco de Crédito Hipotecário e Agricola do
Estado de São Paulo, para tão-somente, Banco do Es·
tado de São Paulo, sem que tal modificação importasse em qualquer modalldade de sucessão ou encampaçüo, mas apenas em rotineira adoção de nova nomenclatura.
Seria impossível supor, naquela época, que uma
lnst!tuição, criada para aproveitar as vantagens que
a legl.slação outorgava a Iniciativas voltadas para o
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crédito agricola, se transformaria, em lapso de temjlO
relativamente discreto, numa das malares instituiçoes
credlticias do Pais. Assinalemos alguns lances que
dão a tônica de um desenvolvimento impar e de profundas repercussões na economia nacional. Ninguém
Ignora que o nosso Pais viveu, durante uma larga fase
de sua existência, subordinado a uma realldade eco~
nômlca functada na monocultura do café. Pois bem,
em 1929, mal lnlclado em sua fase estrutural o
BANESPA vê-se em confronto com uma crise que
ameaça todas a.s bases da economia nacional, determinando, no setor cafeeiro - certamente o mais
a tingido - o abandono das fazendas e o êxodo das
populações rurais. Nessa conjuntura, comporta-se de
modo tão eficiente, que não são poucos os que consideram a sua atuação como um marco decisivo no restabelecimento do equllíbrio das nossas fontes produtoras. Prlmor.cl!almente dedicado à problemática agricola, onde marcava profícua atuação nas operações
de empréstimos hipotecários, rurais e urbanos, e de
penhores, o Banco do 'Estado de São Paulo teve de
dedicar-se, por força das necessidades públicas 1\
Inúmeras outras atlvldades, ingressando nas áreas dos
descontos, redescontas, câmbios etc. ,para tanto, Impunha-se o desmembramento de sua rede de atendimentos, através de uma politica de descentrallzação
que colocasse próximo às fontes Interessadas os recursos de que dispunha. A guerra, em 1939, já encontra o BANESPA com 15 agências, sendo 2 na capital e 12 no interior do Estado, além de uma em
Campo Grande, Estado de Mato Grosso. Em pouco
tempo, o surto de !ndustriallzação imposto pelo confllto mundial - em conseqüência dos impedimentos
de Importação de manufaturados -obrigou a ampliação da rede de agências, a qual passou para 47 unidades, dlstribuidas segundo as necessidades e demandas do desenvolvimento. Em 1947, dá-se a transferência da sua sede para o novo prédio da Praça Antônio
Prado; obra magnífica, de avançada arquitetura, com
seus 24 andares, a acolher os serviços administrativos
já agora estruturados em moldes de alta compleXidade
técnica.
Nos anos seguintes, embora ainda marcado por
crises que abalaram importantes setores de nossa
.economia, o BANESPA continuou seu crescente progredir, aumentando as suas reservas e o seu capital,
sem, contudo, descurar de uma política de atendimento credlticlo que atingisse, cada vez mais, as camadas menos favorecidas das nossas populações rurais. Importantes empréstimos foram adjudicados à
agricultura, à pecuária, à Indústria e às obras públicas, com ênfase, quanto a estas últimas, nos setores
de saneamento básico, pavimentação de estradas e
construção de usinas hidrelétrlcas.
A ação progressista do BANESPA - diga-se ainda - não se fez sentir apenas no plano interno do
Estado de São Paulo, nem ficou adstrlta às fronteiras
nacionais. Depois de Instalar-se em todos os Estados
da Federação, prestando a sua assistência vlvlflcadora, o BANESPA transcende os limites da nacionalidade e funda um escritório em Nova Iorque. A essa
lnlclatlva, sucedem-se as de Instalação de agências
em Londl'es, em Tóquio, em Los Angeles, em Frank
furt, transformando esse estabelecimento de crédito
numa organização de expressão mundial. A Incorporação do Banco Nacional da Lavoura e comércio, do
Banco Intercontinental do Brasll ~ das Empresas
Emissor, entre elas, o tradicional Banco de São Paulo,
amplia cada vez mais, em termos realmente pragmáticos, a grandiosa malha de. órgãos vinculados ao
BANESPA, formando um conglomerado financeiro de
atuação diversificada, que envolve, já agora, uma Corretora., uma Seguradora, uma Financeira, uma D!str1-
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butdora. de Titulas e Valores Mob!llárlos e uma de
Turismo.
Sr. Presidente, no momento em que temos a
honra. e o pr!v!lég!o de destacar a atuação desta notável Instituição de crédito bras!le!ro - que é o Banco
do Estado de São Paulo - não poderíamos, sem quebra. de principio de j ust!ça e de profundo e devido
reconhecimento, deixar de assinalar a eficiente, capaz
e judiciosa atuação do Dr. Mur!lo Macedo, na condução dos destinos dessa extraordinária empresa. A
escolha. que o Governador Paulo Egydlo fez na pessoa desse Ilustre bras!lelro não recaiu apenas num
homem probo e Inteligente, mas num técnico de formação profissional de. alto nível, conforme atestam
os cursos de pós-graduação que tem, além dos estágios de que participou no Chase Manhattan Bank, no
City Bank e no Hanover Trust Bank. A sua administração oferece, ao lado de uma llnha de sobriedade
dlgnlf!cante, característica de dinamismo Invulgar,
onde se crlstallzam reformas estruturais c previsões
que dlsc!pllnam o curso da administração em bases
nacionais. Exemplo dessa orientação é a Instituição
do Orçamento Plurlanual, Instrumento objetlvo e sistemático dos planejamentos essenciais. Outras grandes !n!c!atlvas do operoso Presidente Murllo Macedo
podem ser encontradas Da.,. criação das Gerências
Regionais, na Implantação dos cursos preparatórios
para o desempenho dessas Importantes funções setorlals e na ação social desenvolvida no programa
denominado "Garoto BANESPA" em que ao menor
abandonado é proporcionada a oportunidade de um
trabalho fecundo em paralelo com a proflsslonal!zaÇão ·ministrada em cursos especializados.
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, senti"
mo-nos à vontade para enaltecer o valor do empreendimento representado pelo Banco do Estado de São
Pliulo, pois compreendemos, além de tudo, que estamos diante de uma grandiosidade que, cada vez mais,
se afirmará no processo de desenvolvimento b,rasllelro, crhmdo e distribuindo riqueza para todos .
()[u!t.o bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não
bá mais oradores Inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes 15 Srs. Senadores. Não há
"quorum" para del!beração. Em conseqüência, as matérias constantes da pauta, todas em fase de votação,
ficam adiadas para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, designando para a próxima sessão a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento n.0
524, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Azeredo da Silveira,
publlcado no Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro
de 1976.
2
Votação, em turno único, do Requerimento n.O
531, de 1976, do Senhor Senador Ota!r Becker, sollclta.ndo a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
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do discurso pronunciado pelo Engenheiro Telmo
Thompson Flores por ocasião da vis! ta do Senhor
Presidente da Repúbllca ao Estado de Santa Catarina.
3
Votação, em segundo turno, do Projeto de Le! do
Senado n. 0 8, de 1976, do Senhor Senador Franco
Montoro, que Assegura Direitos dos Empregados no
caso de Falência ou Concordata da Empresa, tendo

PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 • 322 e 323,
de 1976, das Comissões:
.;.. de Constituição e Justiça; e
- de Lerlalação Social.
4
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Le!
do Senado n.0 92, de 1965, do Senhor Senador José
Esteves, que "dispõe sobre a transferência da Sede da
Superintendência da Borracha para a cidade de Manaus", tendo
·
PARECERES, sob n.0 • 761 a 764, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j urldlcldade;
- de Assuntos Regionais, favorável;
- de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido
dos Senhores Senadores Saldanha Derzl,
Ruy Santos e Heitor Dias.

5
Votação, em primeiro turno (apreciação prel!mlnar da. constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Interno>, do Projeto de Le! do Senado
n. 0 125, de 1976, do Senhor Senador Os!res Teixeira,
que autoriza os Governos Estaduais a Implantar
Agências de Banco Oficial ou Caixa Econômlca Estadual, nos termos que especifica, tendo
PARECER, sob n.0 807, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) encerrada a sessão.

Está

(Levanta-se a sessão ds 14 horas e 50
minutos.;

ATO DO PRESIDENTE
N.0 16, de 1976

o Presidente do Senado Federal, usando das atribuições que lhe confere os artigos 52, Item 38 e 97,
Inciso IV, do Regimento Interno e de conformidade
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Deretora n. 0 2, de 04 de abrll
de 1973.
Resolve aposentar, por Invalidez, ANTONIO BORGES DA COSTA FILHO, Assistente Legislativo, Classe "C", Código SF-AL-012, Referência 41, do Quadro
Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, Inciso I e 102, Inciso I, alinea "b", da Constituição da Repúbl!ca Federativa do Bras!l, combinados com os artigos 403, Inciso III, parágrafo 2.0 , 404,
Item III, 359 e 392, parágrafo 4. 0 da Resolução n.0 ~.
de 1972, com vencimento Integrais e a grat!flcaçao
adicional a que faz jus.
Senado Federal, 3 de novembro de 1976. - José
de Magalhães Pinto, Presidente.
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ATAS DAS COMISSÕES
COMISSAO DE FINANÇAS
2S.' REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA

EM 19 DE OUTUBRO DE 1976

As dezessels horas do dia dezenove de outubro
de mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs.
Senadores Teotõnlo VIlela - Vlce-Presldente no
exerclclo da Presidência, Daniel Krleger, Alexandre
Costa, José Gulomard, Roberto Saturnlno, Mauro Benevldes, Vlrglllo Távora, José Sarney, Heitor Dias e
Saldanha Derzl, reúne-se a Comissão de Finanças na
Bala de Reuniões - atrás do Plenário.
Deixam de comparecer, com motivo justificado,
os Brs. Senadores Benedito Ferreira, Fausto Castelo
Branco, Jessé Freire, Mattos Leão, Tarso Outra, HenrlqQe de La Rocque, Helvldlo Nunes, Ruy Santos,
Amaral Peixoto, Leite Chaves e Ruy Carneiro.
O Sr. Presidente, ao constatar a existência de
número regimental, declara abertos os trabalhos da
Comissão, após ter sido considerada aprovada a Ata
da reunião anterior.
Da. pauta., é relatada a seguinte matéria:
Pelo Sr. Senador Daniel Krleger
Parecer favorável à solicitação contida no Oficio
N.o "S" - 13, de 1976, do Sr. Governador do Estado
do Rio Grande do Sul, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito externo, no valor de US$ 20,000,000.00 (vinte milhões
de dólares norte-americanos), nos termos de Projeto de Resolução apresentado.
o parecer, após ter sido submetido à discussão e
votação, é finalmente aprovado.
Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga,
Assistente da comissão, a presente Ata, que, Ilda e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
24.• REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA
EM 21 DE OUTUBRO DE 1976
As dezessete horas do dia vinte e um de outubro
de mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs.
Senadores Saldanha Derzl, Alexandre Costa, Mauro
Benevides, Dirceu Cardoso, Ruy Carneiro, Heitor Dias,
Jessé Freire, Cattete Pinheiro e Daniel Krieger, reúne-se .a Comissão de Finanças na Sala de Reuniões
- atrás do Plenário.
Deixam de comparecer, com motivo Justificado,
os Srs. Senadores Benedito Ferreira, Fausto CasteloBranco, VIrgílio Távora, Mattos Leão, Tarso Outra,
Henrique de La Rocque, Helvidlo Nunes, Teotõnlo VIlela, Ruy Santos, Amaral Peixoto, Leite Chaves e Roberto Sa turnlno.
Nos termos do § 3.0 do art. 93 do Regimento Interno, assume a Presidência o Sr. Senador Saldanha
Derzl, que, ao constatar a existência de número regimental, declara abertos os trabalhos da Comissão,
após ter sido considerada aprovada a Ata da reunião
anterior,
Ao 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 Sr. Senador Alexandre Costa apresenta parecer pela aprovação.
O parecer, após ter sido submetido à dlscussiío e
votaçiío, é tlnalm.ent& aprovado.

Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
25.a REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA
EM 26 DE OUTUBRO DE 1976
As dezessels horas do dia vln te e seis de outubro
de mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs.
Senadores Amaral Peixoto - Prestdente, Teotõnlo VIlela, Mattos Leão, Jessé Freire, Itamar Franco, Benedito Ferreira, Saldanha Derzl, Cattete Pinheiro, José Gulomard, Dirceu Cardoso, Danton Jobim, Roberto Saturnino e Helvidio Nunes, reúne-se a Comissão
de Finanças na ~ala "R ui Barbosa".
Deixam de comparecer, com motivo justificado,
os Srs. Alexandre Costa, Fausto Castelo-Branco, Virgílio Távora, Tarso Outra, Henrique de La Rocque,
Ruy Santos, Mauro Benevides e Ruy Carneiro.
O Sr. Presidente, ao constatar a existência de
número regimental, declara abertos os trabalhos da
Comissão, após ter sido considerada aprovada a Ata
da reunião anterior.
Aos Projetas de Lei da Câmara n.0 74, de 1976,
que "dispõe sobre as sociedades por ações" e de Lei
do Senado n.0 162, de 1976, que "assegura aos empregados o direito de preferência para subscrever 20%
dos aumentos de capital realizados por sociedades
anõnimas", o Sr. Senador Helvldlo Nunes apresenta
parecer favorável ao primeiro <PLC n. 0 74, de 1976)
com as alterações contidas nas Emendas n.0 •· 1, 2 e
3-CF e pela prejudiciaUdade do último <PLS n.0 162,
de 1976) que se encontra tramitando em conjunto.
O parecer, deixa de ser discutido e votado na
presente reunião, em virtude de pedido de vista solicitado e concedido ao Sr. Senador Saldanha Derzi,
razão pela qual o Sr. Presidente convoca uma próxima reunião para o dia seguinte, vinte e sete de outubro, à realizar-se na Sala "Clóvis Bevllacqua", às
nove horas.
Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Marcus Vinicius Goulart Gonzaga,
AssiStente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
26.a REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA
EM 27 DE OUTUBRO DE 1976
As nove horas do dia vinte e sete de outubro de
mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Amaral Peixoto - Presidente, Helvidio Nunes, VIrgílio Távora, Saldanha Derzl, Heitor Dias,
Itamar Franco, Roberto Saturnino, Henrique de La
Rocque, Ruy Carneiro, Dirceu Cardoso, Mattos Leão,
Jesse Freire Cattete Pinheiro, José Guiomard e Teotõnlo VIlela,' reúne-se a Comissão de Finanças na Sala
"Clóvis Bevllacqua".
Deixam de comparecer, com motivo justificado, os
Srs. Senadores Benedito Ferreira, Alexandre Costa,
Fausto Castelo-Branco, Tarso outra, Ruy Santos e
Mauro Benevides.
O Sr. Presidente, ao constatar a existência de
número regimental, declara abertos os trabalhos da
Comissão, após ter sido considerada aprovada a Ata
da reunião anterior.
Da pauta, é ~elatada a seguinte matéria:
Pelo Sr. Senador llelvídlo Nunes
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Giimara
n.o 74, de 1976, que "dispõe sobre as sociedB<!ea por
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aç6e.s" com as alterações contidas nas Emendas n.oo 1,
2 e 3-CI!' e pela prejudlclalldade do Projeto de Lei
do Senado n.0 162, de 1976, tramitando em conjunto
e que "assegura aos empregados o direito de preferência para subscrever 20% dos aumentos de capital
realizados por sociedades anônlmas".
O parecer, após ter sido submetido à discussão
e votação, é aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu·
nlão, lavrando eu, Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.
27.a REUNIAO ORDINARIA, REALIZADA EM
27 DE OUTUBRO DE 1976
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete
de outubro de mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Ruy Santos, Heitor Dias, Ruy
Carneiro, Henrique de La Rocque, Helvídlo Nunes, Benedito Ferreira, Saldanha Derzl, VIrgílio Távora e
Itamar Franco, reúne-se a Comissão de Finanças na
Sala "Rui Barbosa".
Deixam de comparecer, com motivo justificado,
os Srs. Senadores Alexandre Costa, Fausto Castelo·
Branco, Jessé Freire, VIrgílio Távora, Mattos Leão,
Tarso nutra, Teotônlo Vllela, Amaral Peixoto, Mauro
Benevldes e Roberto Sa turnlno.
Nos termos do § 3.0 do art. 93 do Regimento Interno, assume a Presidência o Sr. Senador Ruy Santos, que, ao constatar a existência de número regimental, decalra abertos os trabalhos da Comissão, após
ter sido considerada aprovada a Ata da reunião anterior.
Da pauta, são relatadas as seguintes matérias:
Pelo Sr. Senador Heitor Dias
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COMISSAO DO DISTRITO FEDERAL
8.• REUNIAO, REALIZADA EM
21 DE OUTUBRO DE 1976
As nove horas do dia vinte e um de outubro do
ano de mil novecentos e setenta e seis, na sala "Rui
Barbosa", presentes os Srs. Senadores Heitor Dias Presidente, Renato Franco, Henrique de La Rocque,
Saldanha Derzl, Helvídlo Nunes, Otalr Becker, Adalberto Sena, Ruy Carneiro e Lázaro Barboza, reúne-se
a Comissão do Dlstrl to Federal.
Deixam de camparecer, por motivo justificado,
os Srs. Senadores Eurico Rezende e Oslres Teixeira.
Verificada a existência de número regimental, o
Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, sendo
dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que
é dada como aprovada.
Constantes da pauta, são relatadas as seguintes
partes do Projeto de Lei do Senado n. 0 212, de
1976-DF, que "estima a Receita e fixa a Despesa do
Distrito Federal para o exerciclo financeiro de 1977".
Pelo Sr. Senador Saldanha Derzl
Parecer pela aprovação das partes referentes ao
Gabinete do Governador e a Procuradoria Geral.
Pelo Sr. Senador Helvídio Nunes
Parecer pela aprovação das partes relativas à Secretaria de Governo e à Secretaria de Administração.
Pelo Sr. Senador Renato Franco
Parecer pela aprovação da parte concernente à
Secretaria de Finanças.
Pelo Sr. Senador Adalberto Sena
Parecer pela aprovação da parte atlnente à Secretaria de Educação e Cultura.

Parecer pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.o 89, de 1976, que "autoriza a doação à Universidade Federal da Bahia do Imóvel que menciona,
situado na cidade de SalvadOr, Estado da Bahla".

Pelo Sr. Senador Henrique de La Rocque
Parecer pela aprovação das partes relativas à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Serviços Sociais.

O parecer, após ter sido submetido à discussão e
votação, é aprovado.

Pelo Sr. Senador Lázaro Barboza
Parecer pela aprovação das partes referentes à
Secretaria de Agricultura e Produção e à Secretaria
de Segurança Pública.

Pelo Sr. Senador Saldanha Derzi
Parecer pela aprovação do Projeto de Resolução
n. 0 101, de 1976, que "estabelece aliquotas máximas
no Imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias".
·
o parecer, após ter sido submetido à discussão e
votação, é aprovado.
Pelo Sr. Senador Benedito Ferreira
Parecer pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
n. 0 82, de 1975, que "determina que metade do montante das subvenções ordinárias recebidas pelos estabelecimentos de ensino deverá ser obrigatoriamente
mtltuida sob a forma de bolsas de estudo".
O parecer, após ter sido submetido à discussão
e votação, é rejeitado.
Logo após, o Sr. Presidente designa o Sr. Senador
Heitor Dias para relatar o vencido. Em votação, é
aprovado o parecer do Sr. Senador Heitor Dias, pela
aprovação do Projeto.
Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Marcus Vlnlclus Goulart Oonzaga, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, Ilda
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente.

Pelo. Sr. Senador Otalr Becker
Parecer pela aprovação das partes relativas ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal, Receita e
Texto da Lei.
Colocados em discussão e votação, são os pareceres aprovados, sem restrições.
Em seguida, o Sr. Senador Heitor Dias passa a
Presidência ao Sr. Senador Adalberto Sena - conforme preceitua o parágrafo único do art. 94 do Regimento Interno - a fim de relatar favoravelmente as
partes referentes à Secretaria de VIação e Obras e à
Secretaria de serviços Públicos, bem como o Projeto
de Lei do Senado n.o 252, de 1976-DF, que "eleva em
Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros)
o !Imite atribuído ao Governador do Distrito Federal
para abertura de créditos suplementares".
Submetidos à discussão e votação, são os pareceres aprovados por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reu·
nlão, lavrando eu, Ronaldo Pacheco, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que, Ilda e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
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COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL
13.• REUNIAO, REALIZADA EM
27 DE OUTUBRO DE 1976
Extraordinária
As dezessels horas do dia vinte e sete de outubro
de mil novecentos e setenta c seis, na Sala "Clóvis
Bevllácqua", sob a presidência do Sr. Senador Nelson
Carneiro, Presidente, e a presença dos Srs. Senadores
Domíclo Gondlm, Henrique de La Rocque, Franco
Montoro L:íz:tro Barboza, Jarbas Passarinho e Jessé
Freire, reúne-se, e>:traordinarlamente, n Comissão de
Legislação Social.
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o
Sr. Senador Mendes Canale.
ll: dispensada a leitura da Ata ria reunião anterior
que, em seguida, é dada como aprovada.
Siio lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres:
Pelo Senador Henrique de La I-tocquc
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n.o 110, de 1976, que "revoga o art. 357 d·o De_cretolel n.o 5.452, de 1.o de m:tio de 1943, (Consol!daçao das
Leis do Trabalho)", tendo voto vencido do Sr. Senador Franco Montara.
Pelo Senador Lázaro Barboza
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado
n.o 193, de 1976, que "Introduz alteração na Lei
n.o 6.205, de 29 de abril de 1975, que "estabelece a
descaracterização do salário mínimo como f:ltor de
correção monetária etc".
Pelo Senador Jarbas Passarinho
Parecer contrário ao Proj cto de Lei do Senado
n.o 274, de 1975, que acrescenta dispositivo_ à Lei n. 0
4. 749, de 12 de agosto de 1965, que "dispoe sobre o
pagamento da gratificação prevista na Lei n. 0 4 090,
de 13 de julho de 1962";
Parecer favorável, na forma da Emenda n.0 1-CLS
<Substitutivo) que oferece no Projeto ele Lei do Senado n.o 46, de 1976, que "reformula critérios de re.ajustamento colet!vo de salários das categorias profissionais e dá outras providências"; c,
Parecer favorável, com a Emenda n.0 1-CLS que
oferece ao Projeto de Lei do Senado n.0 73, de 1976,
que "estabelece prioridade na concessão de prestações
aos cegos".
Pelo Senador Domício Gondirn
Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n.0
99 de 1976 - Complementar, que "inclui os viajantes
coinerclnls autônomos entre os beneficiários do Programa de Integração Social (PISl, c da outras providências", tendo voto vencido do Senador Franco Montara.
Pelo Senador Franco 1\lor.ioro
Parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 56, de 1976, que "altera o parágrafo único do artigo
566 da Consol!ciação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943",
A Comissão rejeitou o parecer favorável do Relator, Senador Frnnc,, Montoro, :.o Projc~n de Lei do
Senado n.o 161, de 1976, que "coneede ao trabalhador
um clia útil de folr:r~. por mês, pam tratar de Interesses particulares", tendo sido drsigm.do relator do
vencido o Sr. Senador Domiclo Gan•.iim, que apresentou parecer conl:·úr!o ao referido projeto, sc1\do
o mesmo aprovado, com voto vcnch1o do Scnr~ctor
Franco Montara.
A pedido do Relntor, Senador Jarbns Passarinho,
!o! retirado da pauta, par::: posterior apreciação, o
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Projeto de Lei do Senado n. 0 123, de 1976, que "concede a Gratificação de Natal aos Vendedores Autónomos, e dá outras providências".
o Sr. Presidente concedeu vista dos seguintes projetas: ao Sr. Senador Jarbas Passarinho, o Projeto de
Lei do Senado n. 0 101, de 1976, que "dá nova redação
ao artigo 473 e seus Incisos I c II do Decreto-lei n.0
5 .452, de 1.0 de maio de 194S (Consolidação das Le'is
do Trabalho)"; e, ao Sr. Senador Domiclo Gondlm, o
Projeto de Lei do Senado n. 0 160, de 1976, que "dá nova
rednção ao parágrafo único do artigo 133 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei :a.o 5. 452, de 1.0 de maio de 1943, 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, após lida e aprovada, será
assinada pelo Sr. Pres1dente.
COMISS!iO DE ECONOMIA
32.• REUNIAO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO
DE 1976
Extraordinária
As dezesseis horas do dia vinte e sela de outubro de mil novecentos e setenta e seis, na Sala "Rui
Barbosa", sob a presidência do Sr. Senador Renato
Franco, Presidente em exercício, e a presença dos Srs.
Senadores Benedito Ferreira, Augusto Franco, Arnon
de Mello, Paulo Guerra, Jarbas Passarinho, Lulz Ca·
valcante, Roberto Saturnlno, Franco Montara e Jessé
Freire, reúne-se, extraordlnariamentc, a Comissão !!e
Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os
Srs. Senadores Milton Cabral, Vasconcelos Torres e
Orestes Quércla.
ll: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior
que, em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente concede a palavra ao
Sr. Senador Jessé Freire, para emitir o seu parecer
sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 74, de 1976, que
dispõe sobre as sociedades por ações; c, sobre o Projeto
de Lei do Senado n.0 162, de 1976, que assegura aos
empregados o direito de preferência para subscrever
20% dos aumentos de capital realizados por sociedades anônimas, que tramitam em conjunto.
Em seguida, a Comissão aprova proposta do Sr.
Senador Jarbas Passarinho, para que o Relator faça. a
leitura somente das partes essenciais do seu Relatório,
ficando, portanto, dispensado da análtse pormenor'lzada de todas as sugestões que lhe foram encaminhadas
pelos Srs. Senadores e órgãos de classe.
Cumprindo a deliberação da Comissão, o Sr. Senador Jessé Freire apresenta o seu parecer pela. aprovação do Projeto de Lei da Câmara n.o H, de 1976, com
ns Emendas de n. 0 • 1 a 28-CE que oferece, e pronuncia-se pela prejudiclalidade do Projeto de Lei do
Senado n.0 162/76, que lhe foi anexado.
A discussão e votação da matéria, por proposta. do
Sr. Senador Jarbas Passarinho, ficam adiadas para a
próxima reunião, a realizar-se na mesma sala, às
10:00 horas elo dia 27 de outubro de 1976.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunliio, lavrnndo eu, Daniel Reis de Souza, Assistente
da Comissão, a pr~sente Ata, que, npós lida e nprovada será assinada pelo Sr. Presidente.
33.11 REUNIAO, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO
DE 1976
As dez horas do dln vinte e sete de outubro de
mil novecentos e setenta e seis, na Sala Rui Barbo-
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sa", sob a Presidêncill. do Sr. Senador Renato Franco,
Vlce-Pres!dente, no exerciclo da Presidência, e, eventualmente, do Sr. Senador Augusto Franco, presentes
os Srs. Senadores Roberto Saturnlno, Jessé Freire,
Helvídio Nunes, Franco Montoro, Cnttete Pinheiro,
Vasconcelos Torres, Jarbas Passarinho, Paulo Ouerra, Lulz Cavalcante c Arnon de Mello, reúne-se a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo justltlcado, os
Srs. Senadores Milton Cabral e Orestes Quércla.
É dispensada a leitura da Ata da reunião anterior
que, em seguida, é dada como aprovada.
São lldos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres:
Pelo Senador Jarbas Passarinho
Parecer pela prejudlclalldade do Projeto de Lei do
Senado n.0 240, de 1975, 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".
Pelo Senador Roberto Saturnino
Parecer favorável, com as Emendas de n. 0 • 1 e
' 2-CCJ, ao Projeto de Lei do Senado n.o 219, de 1976,
que "regula o reajuste de aluguéis de Imóveis urbanos,
e dá outras providências".
Pelo Senador Jessé Freire
Parecer favorável, com as Emendas de n.Os 1 a
28-CE, que oferece ao Projeto de Lei da Câmara. n. 0
74, de .1976, que "dispõe sobre as sociedades por ações";
e, pela prejudlc!alldade do Projeto de Lei do Senado
n.0 162, de 1976, que "assegura aos empregados o direito de prefert;ncla para subscrever 20% dos aumentos de capital reallzados por sociedades anõnlmas", que tramitam em conjunto, tendo voto vencido
do Senador Roberto Saturnino.
Com a palavra, o Sr. Senador Robert.o Saturnino
apresenta voto contrário ao Projeto de Lei do Senado
n.o 275, de 1975, que "dispõe sobre a participação de
empresas brasileiras nos contratos de serviços com
cláusula de risco, firmados por companhias estatais".
A Comissão aprova o parecer favorável do Relator,
Senador Jarbas Passarinho, com voto vencido, em
separado, do Senador Roberto Saturnlno.
Ao Sr. Senador Jessé Freire o Sr. Presidente passa
a palavra, o qual apresenta voto contrário ao Projeto
de Lei do Senado n.0 224, de 1975, que dispõe sobre
fixação dos 11m! tes de prazos e juros nas vendas a
crédito, e dá outras providências. A Comissão aprova
o voto do Sr. Senador Jessé Freire, que passa a ser o
parecer, contrário ao projeto; e rejeita o do Relator,
Senador Roberto Saturn!no, favorável, na forma da
Emenda n.o 1-CE <Substitutivo) que oferece, passando
o mesmo a voto vencido, em separado.
Ainda com a palavra, o Sr. Senador Jessé Freire
apresenta voto contrário ao Projeto de Lei da Câmara
n.0 21, de 1976, que "torna obrigatória a declaração
de preço total nas vendas a prestação, e dá outras
providências". A Comissão aprova o parecer favorável
do Relator, Senador Renato Franco, tendo voto vencido, em separado, do Senador Jessé Freire, contrário
ao Projeto, e voto em separado do Senador Roberto
Saturnino, favorável, na forma da Emenda n.o 1-CE
(Substitutivo) que oferece.
A seguir, o Sr. Presidente concede vista do Projeto de Lei do Senado n.0 181, de 1976, que "dispõe sobre
a uniformização do salário minlmo em todo o Paill",
ao Sr. Senador Arnon de Mello.
Por sollcltação do Relator, Senador Franco Montara, é adiada a apreciação ao parecer sobre o Projeto
de Lei do Senado n. 0 128, de 1975, que fixa prazo para
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expedição de normas disciplinadoras e tarifaS' de que
trata a Lei n.0 6 .194, de 19 de dezembro de 1974, que
dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoals
causados por veículos automotores.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que, após !!da e aprova·
da, será assinada ;.elo Sr. Presidente.
COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA

20.• REUNIAO, REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO
DE .1976
Extraordinária.
As quinze horas c trinta minutos do ano de mll
novecentos e setenta e seis, na Sala de Reuniões do
Plenário, sob a Presidência do Sr. Senador Henrique
de La Rocque, Vlce-Presldente no exerciclo da Presidência, e a presença dos Srs. Senadores João Calmon,
Otto Lehmann, Gustavo Capanema e Ruy Santos,
reúne-se a Comissão de Educação e Cultura.
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Srs. Senadores Tarso nutra - Presidente Mendes
Canale, Paulo Brossard, Adalberto Sena, Evelâslo Vlel·
ra, Arnon de Mello, Helvidlo Nunes, José Sarney,
Franco Montoro e Itamar Franco.
É dispensada a leitura da Ata da reunlão anterior, que, em seguida, é dada como aprovada.
Constatada a existência de número regimental, o
Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e concede
a palavra ao Sr. Senador João Calmon que emite parecer favorável ao Projeto de Lei da Câmara n.0 89,
de 1976, que "autoriza a doação à Universidade Fe·
dera! da Bahla do imóvel que menciona, situado na
cidade de Salvador, Estado da Bahia".
Em discussão c votação é o parecer aprovado por
unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz,
Assistente de Comissão, a presente Ata que, depois
de !!da e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente
e vai à publ!cação.
COI\USSAO DE RELAÇOES EXTERIORES

23." REUNIAO, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO
DE 1976
As dez horas e trinta minutos do dia catorze de
outubro de mll novecentos e setenta e seis, na Sala
Rui Barbosa, presentes os Senhores Senadores Vlrgi·
!lo Távora; Mauro Benevides, Paulo Brossard, Itamar
Franco, Cattete Pinheiro, Amon de Mello, Danton Joblm e Petrõnlo Portella, reúne-se a Comlssã.o de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivos justificados,
os Senhores Senadores Daniel Krleger, Luiz VIana,
Saldanha Derzl, Jessé Freire, José Sarney, João Cal·
mon, Augusto Franco, Gllvan Rocha e Leite Chaves.
Ao constatar a existência de "quorum" reg'lmental, o Senhor Senador Vlrgillo Távora 2."-Vlce-Preaidente no exercício da Presidência, •clara aberto1
os trabalhos.
É Ilda e aprovada a ata da reunião anterior.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Mauro Benevldes, que emite
parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo
n.o 36/76, que "aprova o texto da Convenção Interna·
clonai de Telecomunicações, assinado pelo Brasil em
Millnga-Torremollnos, em 1973".
O parecer proferido, após colocado em discusaio
e submetido à votaçiio, é considerado aprovado.
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Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cândido Hlppertt, Assistente da
Comissão, a presente ata, que, Ilda e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
24.• REUNIAO, REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO
DE 1976

As dez horas e trinta minutos do dia vinte de
outubro de mn novecentoll e setenta e seis, na Sala
Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores Daniel
Krleger - Presidente, Itamar Franco, Cattete PInheiro, Mendes Cana!e, Saldanha Derzl, Mauro Benevldes, Petrônlo Portella e Amon de Mello, reúne-se
a Comissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivos justificados,
os Senhores Senadores Luiz Viana, Vlrgilio Távora,
Jessé Freire, José Samey, João Calmon, Augusto
Franco, Danton Job!m, Gllvan Rocha e Leite Chaves.
Ao constatar a existência de "quorum" regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos,
sendo, na oportunidade, lida e aprovada a ata da
reunião anterior.
Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Itamar Franco, que emite
parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo
n.• 37/76, que "aprova o texto do Acordo sobre Transporte Aéreo, concluído entre a República Federativa
do Brasil e o Reino dos Palses Baixos, em Brasilla, a
6 de julho de 1976".
O parecer emitido, após discutido e colocado em
'lotação, é considerado aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Cândido Hlppertt, Assistente da
Comissão, a presente ata, que, lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.

comssAo

MISTA

Incumbida. de Estudo e Parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária n.0 11, de 1976 (CN) Mensagem n.0 65, de 1976 - que estima a Receita e tlxa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1977.
3.• REUNIAO, REALIZADA EM 6 DE OUTUBRO
DE 1976
As dezesseis horas do dia seis de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton Campos - Senado Federal, presentes os Srs. Senadores
Alexandre Costa, Cattete Pinheiro, Eurico Rezende,
Heitor Dias, Helvldlo Nunes, Lulz Cavalcante, Mendes
Canale, Otalr Becker, Paulo Guerra, Vlrgillo Távora,
Amaral Peixoto, D'lrceu Cardoso, Mauro Benevldes,
Lázaro Barboza, Ruy Santos e Benjamim Farah e
Deputados Furtado Leite - Presidente, José Machado, Theódulo de Albuquerque, Teotónio Neto, Passos
Porto, Gonzaga Vasconcelos, Daso Coimbra, Oswaldo
Zanello, Jalro Brum, Renato Azeredo, Wilson Braga,
Joslas Leite, Jorge Arbage, Nólde Cerqueira, Minoro
Mlyamoto, Diogo Nomura, Jutahy Magalhães, Norton
Macedo, Cunha Bueno, Joel Ferreira, Nunes Leal, Eurico Ribeiro, Frederico Brandão, Abel Av!la, Júlio VIveiros, Fernando Gonçalves e Vasco Neto, reúne-se
a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária n.0 11, de 1976 <CN)
- Mensagem n.O 65, de 1976 - que "estima a Receita
e fixa a Despesa da União para c Exerclclo Financeiro de .1977".
Ao constatar a existência de número regimental,
o Sr. Presidente, Deputado Furtado Leite, declara
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abertos os trabalhos da Comissão, após ter sido dia·
pensada a leitura da Ata da reunlao anterior, que, ·
Imediatamente, é considerada aprovada.
Logo após, o Sr. Pr.esldente comunica que a presente reunião se destina à apreciação de pareceres a
serem proferidos pelos Srs. Relatores dos Anexos do
Projeto de Lei Orçamentária.
Da pauta, são l'elatados os seguintes Subanexos
do Pro,jeto de Lei n. 0 11, de 1976, que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exerclclo 11'1·
nanceiriJ de 1977":
Pelo Sr. Senador Mendes Canale
Parecer pela aprovação do Proj~to na parte relativa ao Subanexo Ministério das Relações Exteriores.
Pelo Sr. Senador Belvídio Nunes
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Poder Judiciário com a alteração contida na
Emenda n.0 1 e pela rejeição da Emenda n.O 2.
Pelo Sr. Senador Alexandre Costa
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério da Indústria e Comércio com a
alteração contida na Emenda n.o 1-R e pela rejeição
das demais Emendas.
Pelo Sr. Senador Cattete Pinheiro
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Senado Federal com a alteração contida
na Emenda n.O 1-R.
Pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério da Marinha.
Pelo Sr. Senador Otalr Becker
Parecer pela aprovação do Projeto na parte re·
latlva ao Tribunal de Contas.
Pelo Sr. Senador Lub Cavalcante
Parecer pela aprovação do Projeto na parte re·
latlva ao Ministério do Interior - Entidades Supervisionadas: SUDAM e SUFRAMA.
Pelo Sr. Senador Heitor Dias
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Poder Executivo - Encargos Gerais da
União Encargos Financeiros e Encargos Prevldenclâ·
rios com a alteração contida na Emenda n.O 1-R e
pela rejeição das Emendas oferecidas ao Projeto.
Pelo Sr. Deputado Wilson Bra1a
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério do Trabalho.
Pelo Sr. Deputado J'úllo Viveiros
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa à Câmara dos Deputados.
Pelo Sr, Deputado Vasco Neto
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério das Minas e Energia e pela
rejeição das Emendas apresentadas de n.Os 1 a 5.
Pelo Sr. Deputado Theódulo de Albuquerque
Parecer pela aprovação do Projeto na pa!te relativa ao Ministério da Saúde e pela rejelçao das
Emendas de n.Os 1 a 44.
Pelo Sr. Deputado José Machado
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimento Urbano.
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Pelo Sr. Deputado Passos Porto
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério da Previdência e Assistência social e pela rejeição das Emendas n.os 1 a 5.
Pelo Sr. Deputado Jairo Brum
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Fundo Nacional de Desenvolvimento e
pela rejeição das Emendas oferecidas de n.os 1 a 24.
Pelo Sr. Deputado Oswaldo Zanello
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério da Agricultura - Gabinete do
Ministro e pela rej e!ção das Emendas oferecidas
de n. 0 s 1 a 44 e 47 a 61.
Os pareceres relacionados, após terem sido
submetidos à discussão e votação, são aprovados.
Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, Marcus Vlnlc!us Goulart
Gonzaga, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata, que, Ilda e aprovada, será assinada pelo Sr, Presidente e vai à publicação.
4.• REUNIAO, REALIZADA EM 7 DE

OUTUBRO DE 1976
As dezesse!s horas do dia sete de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton campos - Senado Federal, presentes os Srs. Senadores
Alexandre Costa, Cattete Pinheiro, Eurico Rezende,
Heitor Dias, Helvíd!o Nunes, Lu!z Cavalcante, Mendes Canale, Ota!r Becker, Paulo Guerra, Virgílio Távora, Amaral Peixoto, Dirceu Cardo~o. Mauro Benev!des, Lázaro Barbosa, Ruy Santos e Benjamin Farah
e Deputados Furtado Leite - Presidente, José Machado, Theodulo de Albuquerque, Teotôn!o Neto,
Passos Porto, Gonzaga Vasconcelos, Daso Coimbra,
Oswaldo Zanello, Ja!ro Brum, Renato Azeredo, Wilson Braga, Jos!as Leite, Jorge Arbage, No!de Cerqueira, Minoro Miyamoto, Diogo Nomura, Jutahy Magalhães, Norton Macedo, Cunha Bueno, Joel Ferreira,
Nunes Leal, Eurico Ribeiro, Frederico Brandão, Abel
Av!la, Júlio Viveiros, Fernando Gonçalves e Vasco
Neto, reune-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária
n. 0 11, de 1976 (CNJ - Mensagem n.0 65, de 1976 -,
que "Estima a Receita e Fixa a Despesa da Uhlão
para o Exercício Financeiro de 1977".
Ao constatar a existência de número regimental
o Sr. Presidente - Deputado Furtado Leite, declara
aberto os trabalhos da Comissão, após ter sido dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que,
Imediatamente é considerada aprovada.
Logo após, o sr. Presidente comunica que a presente reunião se destina à apreciação de pareceres a
serem proferidos pelos Srs. Relatores dos Anexos do ·
Projeto de Lei Orçamentária.
Da pauta, são relatados os seguintes Subanexos
do Projeto de Lei n.0 11, de 1976, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa da União para o Exercício
Financeiro de 1977":
Pelo Sr. Deputado Joel Ferreira
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa à Presidência da República.
Pelo Sr. Deputado Jorge Arbage
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Ministério da Justiça.
Prlo Sr, Oeputadao Benjamin Farah
k'a1·cccr ; ''''I ''!•r·~·.açiio do Projeto na parte relativa no MJnistérJI) o~ Aeronó.ut!ca,
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Pelo Sr. Senador Mauro Benevldes
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Ministério do Interior - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.
Pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério do Interior - Superintendência
do Desenvolvimento da Região Sul - SUDESUL.
Pelo Sr. Senador Eurico Rezende
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Ministério do Interior - DNOS e DNOCS
este com as alterações contidas nas Emendas n.•s
1 e 2.
Os pareceres relacionados, após terem sido
submetidos à discussão e votação, são aprovados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, Marcus Vln!cius Goulart
Gonzaga, Assistente da Comissão, lavrei a presente
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr.
Presidente e vai à publicação.
5.0 REUNIAO, REALIZADA EM 13 DE
OUTUBRO DE 1976
As dezesseis horas do dia treze de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton
Campos - Senado Federal, presentes os Srs. Senadores Alexandre Costa, cattete Pinheiro, Eurico Rezende, Heitor Dias, Helvid!o Nunes, Lu!z Cavalcante,
Mendes Canale, Ota!r Becker, Paulo Guerra, V!rg!l!o
Távora, Amaral Peixoto, Dirceu Cardoso, Mauro Benev!des, Lázaro Barbosa, Ruy Santos e Benjamin
Farnh e Deputados Furtado Leite - Presidente, José
Machado, Theodulo de Albuquerque, Teotônio Neto,
Passos Porto, Gonzaga Vasconcelos, Daso Coimbra,
oswaldo Zanello, Jairo Brum, Renato Azeredo, Wilson Braga, Jos!as Leite, Jorge Arbage, Nolde Cerqueira, Minoro My!amoto, Diogo Nomura, Jutahy Magalhães, Norton Macedo, Cunha Bueno, Joel Ferreira,
Nunes Leal, Eurico Ribeiro, Frederico Brandão, Abel
Avlla, Júlio Viveiros, Fernando Gonçalves e Vasco
Neto, reune-se a Comissão Mista Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei Orçamentária
n. 0 11, de 1976 (CN) - Mensagem n,o 65, de 1976
(CNJ - que "Estima a Receita e Fixa a Despesa da
União para o Exercicio Financeiro de 1977".
Ao constatar a existência de número regimenta~
o Sr. Presidente - Deputado Furtado Leite, declara
aberto os trabalhos da Comissão, após ter sido d!spE·nsada. a leitura da Ata da reunião anterior, que,
Imediatamente é considerada aprovada.
Logo após, o Sr. Presidente comunica que a presente reunião se destina à apreciação de pareceres a
serem proferidos pelos Srs. Relatores dos Anexos do
Projeto de Lei Orçamentária.
Da pauta, são relatados os seguintes Subanexos
do Projeto de Lei n.0 11, de 1976, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercic!o Financeiro
de 1977":
Pelo Sr. Senador Lázaro Barbosa
Parecer pela aprovação do Projeto na parte re•
lat!va ao Ministério do Interior - Parte Geral Entidades Supervisionadas - FUNAI, SUDECO e
TERRITORIOS e pela rejeição das Emendas oferecidas.
Pelo Sr, Senador Paulo Guerra
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério dos Transportes - Rede Ferrov!ó.r!a Federal S/A e Departamento Nacional do
Estradas de Rodagem e pela rejeição das Emen.dlll
apresentadas.

'GIIREAI!P'.. _JGI & &!ii!ff.RNAA!JIISl!AIMPAiii liJ!J!Midi&INM& . ii

7894 Sábado 6

Magalhães
Parecer prlrt aprov~çüo do Projeto na parte
rclntiva ao Ministério da Agricultura - Departalhento de Administração e pela rejeição das Emendas oferecidas de n. 0 s 45, 46, 62 e 64.
Pelo Sr. Deputado Renato Azcredo
Parecer pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 11,
de 1976 (CN), na parte relativa ao Ministério da
Fazenda.
Pelo Sr. Deputado Fernando Gonçalves
Pnrecer pela aprovação do Projeto na parte relativa à Receita e Texto da Lei.
Pelo Sr. Deputado Daso Coimbra
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa ao Ministério da Educação e Cultura - Unidades 1.501 a 1.515 com a alteração contida na
Emenda do Relator e pela rejeição das Emendas oferecidas.
Pelo Sr. Deputado Cunha Bueno
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Ministério das Comunicações e pela rejeição dus Emendas oferecidn.s.
Pelo Sr. Deputado Nunes Leal
Parecer pela aprovação do Projeto na parte rel9.tlva ao Ministério do Exército e pela rejeição da
Emenda n,o 1.
Pelo Sr. Deputado Diogo Nomura
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Ministério da Educação e Cultura - Unidades 1.516 a 1.537 e pela rejeição das Emendas apresentadas.
Pelo Sr. Senador Virgílio Távora
Parecer pela aprovação do Projeto na parte
relativa ao Ministério dos Transportes <Parte Geral,
SUNAMAM, PORTOBRAS) e pela rejeição das Emendas apresentadas, de n.0 s 1 a 7.
Pelo Sr. Deputado Eurico Ribeiro
Parecer pela aprovação do Projeto na parte relativa a Transferências a E3tactos, Distrito Federal e
Municípios com a alteração contida na Emenda do
Relator.
Os pareceres relnclonados, após terem sido
submetidos à discussão e votação, são aprovados.
Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião, e, para constar, eu, Marcus Vlnlcius Goulart
Gonzaga, Assistente da Comissão, lavre! a presente
Ata, que, lida c, nprovadu, será as3lnada pelo Sr.
presidente e vai à publicação.
CO:vJISS,IiO MISTA
lncumi•hia ele estu!lo e parecer sobre o Projeto de Lei n. 0 12, de 1976 (CN) que "autoriza
o Poder Executivo a a !>rir créditos adicionais
até o montante d'e CrS 10 ·861. 800.000,00 (Dez
bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões e
oitocentos mil cruzeiros), para os fins que especifica".
2.• REUNIÃO, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO
DE 1076
As clezessete horas do dia dczenove de outubro do
ano de mil novecentos e setenta e seis, no Auditório
do Senado Federal, presentes os Srs, Senadores Alexandre Costa, Mendes Cannle, Renato Franco, V!rgillo
Távora, Cattete Pinheiro, Gustavo Capanema, Heitor
Dias, Saldanha Derzl, Ruy Carneiro e Mauro Benevldes e os Srs. Deputados Inocêncio Ollvelra, Joiio
Climaco, Antônio Ferreira, NoS~;er Almeida, Slquelra
~elo

Sr. Deputatlo
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Campos e Darcílio Ayres, reúne-se a Comissão Mista
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto do
Lei 11. 0 12, de 1U76 <CN), que "autorl'-:t o Poder Executivo a abrir créditos adlclonuls até o montante de
Cr$ 10.861.800.000,00 (Dez bilhões, oitocentos e sessenta e um milhões e oitocentos mil cruzeiros), para
os fins que especifica".
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Srs. Senador Danton Joblm e Deputados Jo.ão. Gilberto, Walmor de Luca, Wnlber Guimarães e 'Henrique Cardoso.
11: dispensada a leitura da Ata da reunião. anterior, que em seguida, é dada como aprovada.
.
Inicialmente o Sr. Presidente, Seniui~r,
barnelro, comunica aos demais membros da Comissão,
através de Ofícios da Liderança da ARENA no senado
Federal, a indicação dos Srs. Senadores Alexandre
Costa, Mendes Canale, Renato Franco, Cattete PI.
nhelro e Gustavo Capanema, em substituição aos Srs.
Senadores Henrique de La Rocque, Fausto CateloBr:mco, Helvidio Nunes, Teotônlo Vllela e Ruy S!lntos,
re~pectivamente, para Integrarem a Comissão I\llistll,
e através de Oficio da Liderança da ARENA na Cà:,;
mara dos Deputados a Indicação· dos Srs. Deputados
Inocêncio Oliveira, João Climaco, Antônio Ferreira,
Nosser Almeida e Darcíl!o Ayres para Integrarem -a
Comissão, em substltulçib aos Srs. DenutndDs· Daso
Coimbra, Alexandre Machado, Lyg!a Lessa Bastos,
Wilson Braga e Antônio Gomes, respectivamente. .
Em virtude do não comparecimento do Sr; Rela•
tor, Deputado Antônio Gomes, o Sr. Presidente deslg•
na o Sr. Deputado João Climaco para relatar a matéria.
Prosseguindo, o Sr. Presidente concede a palavra
ao Sr. Deputado João Climaco, que emite parecer
favorável ao Projeto de Lei n.0 12, de 1976 (CNJ.
Em discussão e votação, é aprovado o parecer
por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião
e, para constar, eu, Clelde Maria Barbosa Ferreira
Cruz, Assistente de Comissão, lavre! a presente Ata
que, Ilda e aprovada será assinada pelo Sr. Presidente,
demais membros da Comissão e vai à publicação.

:Rtii:

COMISSAO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Pro..;
jeto de Lei n.0 13, de 1976 (CN), que "dispõe
sobre o prccesso discrimlnatório de terras devolutas da união, e dá outras providências".
1.a REUNIAO (INSTALAÇAO REALIZADA
EM 25 DE OUTUBRO DE 1976
As dezessete horas do dia vinte e cinco de outu.
bro do ano de mil novecentos e setenta e seis, no
Audltól'io MI! ton Campos, reúne-se a Comissão Mista
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei
n. 0 13, de 1976 <CNl, que "dispõe sobre o processo
diEcrimlnatórlo de terras devolutas da União, e dá'
outras providências", presentes os Senhores Senado"
res Renato Franco, José Sarney, Paulo Guerra, Gus~·
tavo Capanema, Italívlo Coelho, Mendes Canale, Otalr
Becker, Ruy Carneiro e Itamar Franco e os Deputados
Daso Coimbra, Jorge Arbage, João Clímaco e Altalr
Chagas.
Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Altevlr Leal e Agenor Maria
e os Deputados Carlos Alberto Oliveira, Adhemar Pereira, José Mandelll, Henrique Cardoso, Juarez Batista, Nelson Maculan e Juarez Bernardes.
·
De acordo com o Regimento Comum, assume a
Presidência o Senhor Senador Renato Franco, que
declara Instalada a comissão.
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/1. fim de d:tr cun!pr!m0.nto no r:.cgtstro Comnm,

o Senhor Presidente eventual, csclnrc~e que Irá proceder a elel~ào do Presidente e do Vicc-Prc~lctcntc. As

cédulas siio dlstrlbuidas c o Scnhoi' Pm~ldcntf.' convida
para funcionar como escrutinador o Senhor Senador
Otalr Bccker.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente

Deputado Nelson Maculan

1.3 votos

Para Vlce-Presldcnte

Deputado Altalr Char;n.s . , . , .. , .. , , . , . 12 vo~os
Em branco , , , , , ..... , ..... , ... , ..... 1 voto
São declarados eleitos, r~··:pcct!vnm~n:~·. P1'estdente e Vlce-Prestdentc, os ScHhores Depu~ar1,,. Ndaon Maculan e Altalr Chagas.
. Assumindo a Presidência o Senhor Vlce-Prcsidcll·
te eleito, Deputado Altalr Chagas, agradece em nome
do Presidente eleito, Deputado NeJ:;on MacuJan e
no seu próprio, a homo. C')tn que fomm rl!.,~lngüldos,
e designa o senhor Semtdor José Sarney para r~latnr
a.matérta.
Nada mais havendo a tr~br. C!'\Ccrm-~;~ n prc,;~:l
te reunião e, para co11st~r. eu, Haroldo ?~rei:·~ I':·r·
nandes, Assistente da Comlssflo, lavrei n n~·, ..,,•nt•1 !'.ta
que, !Ida e :tprovacta, será assinada pelo ;;,:nlwr Presidente, e demais Membros da Comlssi\o e vu! à pul:i.l!-

Para Vlce-Presldeutc

Senador Augusto Franco . , .. , , , ... , , . ": . ;. c ..:
Em branco . , . , , , . , .. , .. , . , .... , . , . . . " ,, ..•.:,
São declarados eleitos, respecth·~·"'' ,..,~ ··, :. ·. · ·,; ..
dente e Vlce-Pres!dente, os Senhore~ ~~· '':t<'r:.··: :; ·.·~
berto Saturnlno e Augusto Franco.
Assumindo a Presidênclo. o Senhor Ser: udor i'.C··
berto Sat.urn!no, agradece a seus pares a honra (',.7!":1
que foi distinguido e designa para relatar a :,l~: ~·.:·:·!::
o Senhor Deputado Passos Porto.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se:: p:w,:'l"
te reunião, e, para constar, eu, MaUI'O LIJpes -:e Si,
Assistente de Comissão, lavrei a prcs~nt~ .'>.ta c;:;;:,
Ilda e aprovada é assinada pelo senhor Pres!d~;::.-..
e demais membros da Comissão e vai ii publlc;:ç~c.
COMISSAO MISTA

Incumbida de examinar e emitir. :: :.·,;-J·~·,~·
sobre a proposta de Delegação L-egisl~.(i,·c. liY
1, de 1976, que "propõe delegaç1io ti c pnr> ·;r. :.· .••
Presidente da RepúbUca para ei:1bora.r,:,~.: •c.: k\
criando o Ministério da Ciência •: '?r•·'"' '···:':·
determinando outras provldênci~s",
2.• REUNIAO, REALIZADA EM 2B i. ::
OUTUBRO DE 1976

As dez horas do dia vinte e oito uc ou:.::· "·: ..
ano de mil novecentos e setenta e .sei~. Yl'-' ;,::·. ::: !;l
Milton Campos, presentes os Srs.- Senu:;._.,.,; -: '· i.r.> 11 •:•
Távora. Lulz Cavalc~nte, Augm,to Frant'J, ,:•.;i" •• C:·:, .. ,::,
eaçio.
Itnlívto Coelho, Roberto Saturnino, Itni'l'H' ,Çr· :·· ·
Co~!iSSAO 1\IIST:'A
Deputados Do.so Coimbra, Parslfnl Jl":'''l''"· :u:. c'• ., • ·
Incumbida ~e e~tudo e I~ar~"'"' :;o:.ú.~" a .1\yres, Hélio Campos, Jorge Arbage e r;,·.:;o •lê J;': ..
Men'i~~~n' 1,.,0 72, de l~7G <c:n, :i,,c ~;:!~mi!Ü! h.
~.a, reúne-se n Comissão Mista lncmnbirJ:c ~1<:. ~:<: · :
delib(.•t•:tç:í'J elo Ct'~l~~i'1~·;_..;u N:tcio~!D.t " h~xto tlo
nar e emitir parecer sobre n Proposta rk '):·Ir.·:~ ... · ·
Dccrcto .. !f·i n." :t ..:B:~. r.le G üe ()ntubro d.t: l:Jjl_i, Legislativa n.o 1, de 1976, que "propGc (it:l•.··.:<:t.: i•1 ·.'
que "dispõe ~;uhr<" u ''<'l'r~ç:io monel:i.ri<' tlo valor poderes ao Presidente da República pnr~ eh'>.h'' .•·: ·.
dos t·ecnrso~ f!! 1 i'i·'·j~ ..:·:: ._. ~:·.:~t {lir:~;t'l•; ~~ ~ua de lei criando o Ministério da Ciência c T~c=•~'-: ,,;. : "
eX:lllor:tção, c Cá nut-1·~- :·~ l1 :H·Wi!nt!ias".
determinando outras providências"
·
Deixam de comparecer, por motivo ju:;t!f!c:1:2.;, ·.. ·
1." REUNili.O IINS'l'J\LAÇNJ), REALTZ1\D:\
EM 2~ m; OU'I'UBRO D.F: 1!171;
Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Dnmido 0<1'-<::: '•
Arnon de Mello, G!lvan Rocha e Deput:td~:; t.IL::·
As rlc';:r.sscte hornB do clla vinte e ~t·ln d<! outu\.Jro Chagas,
Jorge Uequed, Br!gldo Tinoco, o.:::tdlio Q!l,,;.
do ano dr: mll novet·entos e setenta ·c .sei~, no A;udi· roz e Sílvio Abreu Júnior.
tório M!Hon Cnmno;;. prr"'ntes os Senhores Scnn.:iorr$
Dando Início aos trabalhos o sr. Pr•·,lt!<.·n\''· ,, ..•
Renato Fl':: :11.:0••ic~-::é J.i'r~-ire, Jurhns P:!l ~snrlnlHJ, Pn u..
lo Guel'r:l, ;\ugl"'to franco, Catlete Plnhr!riJ. r.;nlcla- nndoritnmar Franco, comunico. haver n·c<'U(!:~ ,,,,. ~:
da Llderanç,a da ARENA na Cümam um' L'c'J>ll~ •: ..:·
nhu D~:J ;·J, I?.!llJL·1'! 'J Satnrl!il'ln, Nt•l,s,:.n Gnn1l.·Ho c
Agenor l'·~:.11'lu e o:·i D•1]1Ut:1r.11l.'i ,rP:H, Clímuc:o ~~ Pn:. ~L>~ !ndicnndo os St'S, Deputados Dnso Cuiul~t'.l, r.>:<::· .. ·
1\yres, Hélio Campos c Jort:c 1\rbn~o. par.t intr,· · ·,,.
Po!'to, rüüue .. s(J !l Col!l!ssf~u ;1·li~~1n lnr.umblthl r.if.· l! ..;tudo e po.rocrl' sobre n Meu:::~ ~;·:i'1. n.r. 72, de u;·,··.i, qu1.~ r•. Comissão em substltu!çiio aos Sr~. lJ<:put!tdu:; : · ·
udic;põe sol.un n. corrc~flo uvJud:'lt'ilt dt.J valor di)S 1.'1• .. Glovine, Jo.rmund Nasser, Raul Dernnn.lo (' l'.~i ; · ·
cursos flort~~hi:; l~ elos cHrc!toe1 rl(1 ~u:~ P~ (L.'r~'l.çâ<), n rl:i respectivamente.
outr:l!; pt'ovir1f.r·f·!.. uo".
Em seguida, é proposta a dispc!::·.:: ,·,,,. ldi:•· ...
~'\to.s da~; rc1.1niCm;; anteriores que, ll.~tt a1H',;.;, s:'t•.J ,. ·.
Dt•f:.mm. 11,f,. í.'~"'mp;ll'f'l~(:l\ por muti~·'.l justi!iet~dn,
os Sen1w:·r··.: :;.•!u.JI.lt' H.uy Santos f~ o':l Dt.'Pilkldns
como o.provadns.
Co.rlo.~ .''.1;:< :·i, ti·.· 01\v(·ir:l, Dib Cllc'l'l'll\, 1icr•rlq\le
Prosseguindo, o Sr. Presidente t:n:1.c:".''' :1 :
Prctli. t :! 1 r.-,,;.·l.ldO, Fernnndo Coe!l1u, !ic•bll! Ma- no Sr.
Relator, Deputado Parslfnl B:irn:· ~·. ~::.CUhln, L\n f ._,n lr} Bt·esolin, P~r:1.H1 eO Chnvt.'~ ~~ Fr: 1.nrl~:r~o ]1:\ recer contrúrlo à Proposta de Dek:::H::,o 'L<"·
Llbarclc•u i.
n." 1, de 1976, Posto em dlscussi'tCI, rr~:·:·:-: ,
palavra os Srs, D~putados Hélio de ,\!:;:c·it:1 · · ... :
/'.. flrn de ctnnpr:il' di~pO!;lti.r.'n TP!•,i•.!w!d·~l O S~nhnr
Prcsidr:tYlL~ l':H:l~u·,·ec qt~t: il.':'t pror.t·\1•·!· :• ··1ei(~üo do
/'.rbngc.
Presidr:ntc t: 1.1" Vtcc .. rn:.~!d·~!lt\~. DJ.~itl'l!Jni.!~t:;; a~: c6 ...
Em votnção o parecer, é o mesil1o :,,,,.. ,.,.,,,,., :
dulas o ~~Citllr,1 1.' !'rcsldcntl! t~o:tv1drt n:H:l f::·~L'ion:rr
voto
vencido dos Srs, Sena.dor Rob.:rh :.:·•li•' ,.... ·
como r:scrn!f.P''.t~rn· o 5('nhor Vr-p,~t::r:.~ .r~,·~~~ •.:li•!J~t ·r.·
l.1qmtudo Hélio de Almeid~.
Pro~a'·_~; l-: :·· .·ii·l~.~rto, "'~~_1-;":r- -~·: ·_·, ·_:· · ,;J,\·~ l'':·st:1
Nada mais havendo :J. tratar, ~nct·t·r;,.: ..: :\ ·
tado:
r:, pnro. consl.:lr, eu, fllfr.u de Ollvdr:t,
t'::1nissfio, lavrcl a urcscntc 1\t:l qUt\ lid~l ·• :·>·, ...
1

4

!,, . . . .' · ·

l>cn~dor

l:\ohcrto G:.tunduv , , , ••• , , , , .

1'

Em br.er.cc .......................... .

l

111\tl\t;

.r(·!':l ns~:Jnnda pele Sr. Presltli'IÜ'',

"',1(.'':.0

tia c,mlisf;i(o c \'Ui à publlcaçüo.
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Vico.Presidente: Benedi!o Forr,:,ira

Suplente•

Suplnnteo

ARENA
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

NoYeJDbro de 1976

COMIISAO DO DIITIITO PIDIIAL-(CDP)

COMISIAO DIIDUCAÇAO I CULTUIA-(CIC)
19 Membros!

111 Mombrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente• Tarso Outra

Prosldontoo Heitor Dias

Vlce-Prosidenteo Henrique de la Rocquo

Vlco·Prosldontoo Adalberto Sono

Suplente•

Titular••

luplentea

Titularei
ARENA

ARENA
I. Tarso Outra

I. Arnon de Mollo

2. lulz Cavalcante

2. Gustavo Coponemo

2. Helvídlo Nunos

3. Jos' llndosa
4. Vlrglllo Távora

3. Jo~o Calmon
4. Henrique de la Rocquo

3. Josí Sar~oy

1. Holvldlo Nunes

1. Augusto Franco

2. Eurico Rezando
3. Renato Franco
4. Oslros Teixeira

4. Ruy Santos

5. Mendes Canele

5. Saldanha Oorzl

6. Otto lehmann

6. Heitor Dias

MOB

7. Henrique dela Rocquo

I. Evelósio Vieira

I. Franco Montara

I. Adalberto Sono

I. Evandro Carreira

2. Paulo Brossard
3. Adalberto Sena

2. Itamar Franco

2. lózaro Barboza

2. Nelson Carneiro

Assistente o Clelde Maria B. F. Cruz- Rama1598

8. Otalr 8ockor
MDB

Reuni~••• Quintas-feiras, às IOoOO horas

3. Ruy Carneiro

lacaio Sala "Clóvis Bevllacqua"- Anexo n- Ramal623
Asslstontoo Ronaldo Pacheco do Oliveira- Rama1306
Reuni~••• Quintos-feiras, às9,00 horas

COMIIIAO DI PINANÇAI-(CP)

lacaio Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

117 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

COMISIAO DIICONOMIA-(CI)

Presidente, Amoral Peixoto

111 Mombrosl

Vlce-Presldenteo Toot6nlo VIlela

lu plante•

Titulare•

COMPOSIÇÃO

ARENA
Presidente o Milton Cabral
Vlco-Presldentoo RJJiato Franco

luplentel

Titulare•
ARENA

I. Benedito Ferreira

I. Milton Cabral
2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jessé Freire
4. lulz Cavalcante

3. Ruy Santos

5. Arnon do Mollo

5. Holvldlo Nunes

4. Catteto Pinheiro

6. Jarbas Passarinho

I. Oanlol Krlogor

I. Saldanha Dorzl
2. Benedito Ferreira

2: Josí Gulomard

3, Alexa~dre Costa

3. Josí Sarnoy

4. Fausto Castelo-Branco

4. Heitor Dias

5, Jeu' Freire

5. Cattote Pinho iro

6. VIrgílio Tóvoro

6. Oslros Tolxelra

7. Mattosleao
8, Tarso Outra
9. Henrique de la Rocque
10. Holvldlo Nunes
11. Toot6nlo VIlela
12. Ruy Santos

7. Paulo Guerra

MDB

8. Renato Franco

MOB
\, Franco Montare

I. Agonor Maria

2. Orestes Qu,rcla

2. Amoral Peixoto

3. Roberto Saturnlno

Anisfente1 Daniel Reis de Souza- Roma\675
R~unlótUI Quartos-feiras, às 10100 horas

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

I. Amoral Peixoto

I. Oanton Joblm

2. leite Chaves

2. Dirceu Cardoso

3. Mauro Bonovldos

3. Evelóslo Vieira

4. Roberto Saturnlno

5. Ruy Carneiro
Asslstonteo Marcus Vlnlclus Goulart Gonzaga- Rama1303
Reuni~••• Quintas-loiras, às 10o30 horas
lacaio Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716

Nonmbro .. 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)
CO~.\ISSlO DI UGISLAÇlO SOCIAL-(CLS)

COMISSlO DIIILAÇOIS IXTIIIOIII-(CII)

17 Mombrosl

115 Membros I

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Prosldenlet Nelson Carneiro
Vice-Presldenlet Jessé Freire

Prosldonlo: Daniel Krlogor
f9.Vfco·Prosldonloo lulz Viana

Suplente•

29· Vlco·Prosldonloo Vlrglllo Tóvara

ARENA
I

1'1t•IHI•.•S

I. Vlrglllo Távora
2. Eurico Rezando
3. Accloly Filho'

Ctli••II•J

'.) l 1v11tkhJ GonJim
Jnrbtl~

:1

Posstorlllhu

-·:, H,nii(JIIa clu La ~ucqull

MDB

I. Lázaro Barbaza

I, h(lll!.:OML•u!Uf-,1

2. Ruy Carneira

:,.• Nt.d:.t)ill:unlt'ir!.)

ntulare•
ARENA

I.
2.
3.
4.

Daniel Krlogor

I. Aeelaly Filho ·

luiz Viana

2. Jos' llndaso

Virgillo Távora

3. Conoto Pinheiro
4•. Fausto Castola·Braneo
5. Mendos Canele
· 6. Holvidlo Nunes

Jossó Frolro

5. Arnan do Moilo
/·~~.i·.~·-·ltl•.'; Dunit~l R,,j~

Uu Souza- Ramai67S
l,)uouru-..ft!irus, às 11:00 horas

: :.. IHiiC::.,~;

; ·1ull: Sulo "CI~i~Ji~ f.lrtvilllcquc"- AnelCC 11- Ramo1623

6. Potrónla Partoila
7. Saldanha Dorzl

8. José Sarnoy
9. Jaõa Ca lman

i::CMISSlO DI MINAS IINIIGIA-(CMI)

10. Augusta Franca

17 Membros)-·
COMPOSIÇÃO
Prosldonlo: Jaao Calman
Vice-Presidonte: Domíclo Gondlm

Suplente•

MDB
No~an

I. DantanJabim

I.

2. Gllvan Rocha

2. Paulo Branard
3. Roberto Soturnlno

3. Itamar Franco

Carneira

4. loiro Chavo•

5, Mouro Benevides

ARENA
1.

1. Paulo Guerra

Asslslonto: Cóndldo Hlportt- Rama1676

2. José Gulomard
3. Virgílio Távora

Rounlõos: Quartas· loiras, àsl0:30 haros

r..~,:rdn tu:nt~l

:/ /IIU 11Udr·/oio•lio

.:.,: ! ,,i, (uvulr l.l•HH

lacaio Sala "Ruy Barbosa"·- Anexo ii- Ràmals6i!l o 716

.lquticio etJrnJirn
', l••o••CollltC•tl

·'· j

MDB
i .'ti•

I. Gilvan Racha
2. leito Chaves

''li ( urdti'IIJ

• !,·IIII" ~nflni.J.J

'·,.,,.,nw·;:

COMIUlO DIIAÚDI-(a)
17 Membros!

Pocht!CO de Oliveira- Rama1306

(.lo~,n 1 u·, lt•iru~.

às 10:30 horas

f.,J(,,! ';;·JI"' LI, r~•~ UuvHocqua"- Anexo 11- ~amol623

COMPOSIÇÃO
Presldenter Fausto Castelo-Branco

COMISSlO DIIIDAÇlO-(CI)

Vlco·Prosldonloo Gilvan Racha

15Mombrasl
COMPOSIÇÃO

ntularel
ARENA

Prosldonlo: Danlon Jablm
Vlc:e-Presldenter Renato Franco
. "li ·;h~

.... ,.

Suplente•
ARENA

t, !u ..: tn1du~u

I. Vlrgllio Tóvara
2. Mondes Canelo

·~ . .'~dllfol(l J IWII U

I. Fausto Castelo-Bronco

I. Saldanha Dorzl

2. Cattoto Pinholra

2. Mondes Canelo

3. Ruy Santos
4. Otalr Bockor

5. Altovlr loal

:i. ( 'IIII (,thii!UIIti

MDB
MDB

'1'•'·'11

:#

I ~,,

•.)t•',

/\,.,.,, .. ,.,.,

ji,J[,,,.,

luJIIIantal

I. Dlrcou Cardoso

I. Adalberto Sono

I. Evandra Carreira

2. Gllvan Racha

2. Ruy Carneira

C:·:llifCiU

Caslro Souza- Ramal134
lt•rras,às ll 130horas
'l.,.,j~ \l,•vri,Jcqua"- .Ano11o 11- Rama1623

~·htr•ll (•Hin•.'l11

!.''"'':'·~·· •J,rd•!t•~

I·,· ·r ' •'·· ''l

Assistenler lltdo Ferreira da Rocha- Ramol312
Reuniões: Quintas. feiras, às li rOO horas
locolr Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romals621 e 716
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11)

COMISSlO DI TIANIPOITII, COMUNICACO~
I OIIAI 'IJILICAI-(CT)

COMIIIlO DIIIOUIANCA NACIONAL (CIN)
17Mombrosl

17 Mombrosl
COMPOSIÇÃO
Pr11ldont11 José Gulomord
Vlco-Pr11ldonte: Vasconcelos Torroo

COMPOSIÇÃO
Prosldonto: Alexandre Casto
Vlce.Presldenre, lulz Cavolcanln

...,llntll
ARENA
I. lulz Cavalcante
2. Josí llndaso
3. Vlrgillo Tóvoro
~. Josí Gulomord

5. Vanconcelos T~~"'

MDB

I. Amoral Peixoto .
2. Adalberto Sono

·

I. Jorbos Passarinho
2. Honrlquo doia Rocque
3. Alexandre Costa

I. Agenor Mario
2. Orootes Quírclo

Assiltonto: l6do Forrolro do Rocha- Romol312
RouniOos: Quartos-li oras, às 12:00 horas
local: Sola "Ruv Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 o 716

fttulare1
ARENA
1. Otto lohmnnn
2. Mondns Ct~nnl"

I. Alexandre Costa
2. lulz Cavalcante
3. Benedito Ferreira
4. José Estovos
5. Paulo Guerra

3. TtJotónlo Villllo

MDB

I. Lázaro Harho;n

I. Evondro Carreiro
2. Evelóslo VIeira

2. Roberto SolurnirH"~

Assistente: Cláudio Carlos R. Casto- Romol301
Reunidos: Qulntat·folros, às ·1 1:30 horas
local: Solo "Clóvis Bevilocquo"-:- Anexo 11- Ramal 623

COMIIIlO DIIIIVICO 'ÚILICO CIVIL-(CIPC)
17 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

11 IIIVICO DI COMIIIOII MISTAS, 15r'ICIJII5
IDIINQUIIITO

Prtsldent11 Lázaro Barboza

Vlco-Prosldonto: Otto lohmann

...,llntll

C11'1111ll11 TIIIIPirérlaa

ARENA

I. Auguoto Franca
2. Otto lohmann
3. Holtar Dias
~. Accloly Filho
5, lulz Vlona

I. MottosloOa
2. Guotavo Caponomo
3. Aluandro Costa

Cholo: Ruth do Scuzo Castro
local: Anexo 11 - Tírroo
Tololone: 25-8505- Romal303

I. Oanton Joblm
2. Mouro Bonevldes

21 Comissões Tomporórlos para AprocloçOo do V11ta>
31 ComlssOos Espectais o do Inquérito, o
41 ComlssOa Misto do Projeto do lol Orçamontório ""' 90 do Roglmont~
Comum!.

'·

11 Comluc5es Temporários para Projetas do Ccngrt'lsso Not:icnol

MDB
I. Itamar Franco
2. Lázaro Barbaza

Assistente: Santo Andrade Peixoto- Ramol307
ReuniOII: Quintas-feiras, às 10:00 horas
local: Sola "Ruv Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716

Anlstentes de Comluoes, Haroldo Pereira ftHnt~nl1,,:o- Ramal 67.-.;
Aliou ao Oliveira- Ramal 67~, Clelde Mario B. F. Cru:- r.omol 5?~;
Mauro lapos do Só- Ramal31 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

10:00

C.A.R.

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramol-623

L!DA

09:00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais-621o716

RONA\00

SALAS

ASSISTENTES

CLÓVIS BEVILACQUA
Ramol-623

CLEIDE

HORAS

QUARTA
C.C.J.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

MARIA
HELENA

C. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Romola- 621 o 716

CÁNDIDO

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

MARCUS
VINICIUS

10,00

C.E.e.
10:00

C.A.

'

RUY BARBOSA
Ramela- 621 o 716

SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Ramals-621e 716

MARCUS
VINICILIS

C.M.E.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramol-623

12:00

RON111

C. R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
CARMEM

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramols-62\e716

LtDA

11:30

'

')

lI
1:

i

r,,·l

.,,,

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

DANIEL

C. S.

RUY BARBOSA
Ramals-621e 716

\tOA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramals-621 o716

CLÁUDIO
COSTA

'i:
I

_:,

11:00

11:30

i.'
I

C.S.P.C.

C.L.S.

~
I

10:30
10:30

l'

.

;i
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TERÇA-FEIRA, 9 DE NOVEMBRO DE 1976

. BRASíLIA -

DF

SENADO FEDERAL
SUMARIO
1

- ATA DA 204.• SESSAO, El\1 8 DE NO·
VEMBRO DE 1976
1 .1 - ABERTURA
. 1. 2 . ;_ EXPEDIENTE
1.2.1 - Avisos do lllinistro Chefe do Gabinete
Civil da Presidimcia ela Repítblica
N,os 383 e 384-SUPAR/76, encaminhando esclarccimen tos prestados pelo Ministério da Fazenda, ouvido o Banco Central, sobre pleitos das Prefeituras Municipais de LDrena e Pedreiras !SPl,
cbjetl•s das Mensagens n. 0 • 107 e 106, de 1976.

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 Sllveirn, 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
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 no
Estado de Santa Cnta1·inn. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n. 0 8/76, do Sr.
Senador Franco Montara, que nssegura direitos dos
empregados nn caso de f:l!ência ou concordnta da
empresa. Votação adiada por faltn 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
para a cidade de Manaus. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n. 0 125/76, do Sr.
Senador Osires Teixeira, que autoriza os Governos
Estaduais a Implantar agências de banco oficial
ou caixa econômica estadual, no.s termos que especifica. (Apreciação prellminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
1.4 - DESJGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO
2

-

RETIFICAÇAO
-- Ata da 195.• Sessão, rea!lzada em
27-10-76

3

- ATOS DO PRESIDENTE
N,os 17 e 18, de 1976

4

- CONSULTORIA JURíDICA
-

Pareceres n.0 • 61 e 62, de 1976

5

~

ATA DE COMISSAO

6

-

MESA DIRETORA

7

- LtDERES E VICE-LtDERES DE PARTIDOS

8

- COMPOSIÇAO DAS COMISSõES PERMANENTES

ATA DA 2G4.a SESSÃO, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1976
2.a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINARIA, DA s.a LEGISLATURA
PRESIDl!:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHA·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

- Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Orestes
Quércia - Otto Lehmann - Benedito Ferreira Jtalivio Coelho.

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Esteves José Lindoso - Fausto Castelo-Branco - Jessé Freire - Ruy carneiro - Augusto Franco - Ruy Santos

O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Sena-

74j)2 Terça-feira 9
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dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
o Sr. !.o-secretário vai proceder à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISOS
Do Ministro chefe do gabinete' civil da Presidência da
República
N.os 383 e 384-SUPAR/76, de 5 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério
da Fazenda, ouvido o Banco Central, sobre os pleitos
das Prefeituras Municipais de Lorena e Pedreira (SPl,
objetos das Mensagens n.0 • 107 e 106, de 1976.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Os
avisos lidos serão despachados, respectivamente, às
Comissões de Economia e de Constituição e Justiça,
que solicitaram a diligência.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) Não
há oradores inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes 15 Srs. Senadores. Não há quorum
para deliberação. Em conseqüência, as matérl.as constantes da pauta, todas em fase de votação, ficam
adiadas para a sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designado para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento
n. 0 524, de 1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso proferl.do pelo Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Azeredo da Silveira, publicado no Jornal do Brasil, edição de 5 de outubro de
1976.
2
Votação, em turno único, do Requerl.mento n.o 531,
de 1976, do Senhor Senador Otair Becker, solicitando
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Engenheiro Telmo Thompson
Flores, por ocasião da visita d·o Senhor Pre.sldente da
República ao Estado de Santa Catarina.
3

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n.o 8, de 1976, do Senhor Senador Franco
Montara, que Assegura Direitos dos Empregados no
caso de Falência ou Concordata da Empresa, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.oa 322 e 323, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Legislação Social.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n. 0 92, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que "dispõe sobre a transferência da Sede da
Superintendência do. Borracha para a cidade de Manaus", tendo
PARECERES, sob n. 0 • 761 a 764, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcldade;
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- de Assuntos Regionais, favorável;
- de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido
dos Senhores Senadores Saldanha Derzl, Ruy
Santos e Heitor Dias.
5
Votação, em prl.melro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado
n.o 125, de 1976, do Senhor Senador Oslres Teixeira,
que autoriza os Governos Estaduais a Implantar
Agências de Banco Oficial ou Caixa Econômlca Estadual, nos termos que especifica, tendo
PARECER, sob n.o 807, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 35 minutos.)
ATA DA 195.a SESSAO, REALIZADA EM 27-10-76
(Publicada no DCN - Seção II - de 28-10-76)
RETIFICAÇAO
0
No Parecer n. 889/76, da Comissão de Economia,
sobre o ProjetJ de Lei da Câmara n..0 74/76
(n.o 2.559-B/76•, na orl.geml, que "dispõe sobre as
sociedades por ações":
Na publicação do parecer, feita no Suplemento ao
DCN - Seção II - de 28-10-76, na página 49, 1.•
coluna, na Emenda n.0 21-CE,
Onde se lê:
... vigorará a partir de 2 (dois) anos
Leia-se:
vigorará a partir de 1 <um) ano ...
ATO DO PRESIDENTE
N,0 17, DE 1976
o Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, Item 38 e 97,
Inciso IV do Regimento Interno e de conformidade
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dlretora. n. 0 2, de 4 de
abril de 1973, resolve aposentar, por Invalidez, Nlfnaf
Lopes Ribeiro, Técnico Legislativo, SF-AL-011, Classe
"A' Referência 43 do Quadro Permanente do Senado
Federal nos termos dos artigos 101, Inciso I e 102,
Inciso
alinea "b" da Constituição da. República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403,
Inciso III parágrafo 2.0, 404, Inciso III, 359 e 392, parágrafo 4',o da Resolução n. 0 5ª, de 1972, com vencimentos Integrais e a gratlflcaçao adicional a que faz
jus, na forma do artigo 3.o da Lel n.0 5.903, de 9 de
Julho de 1973.
senado Federal, em 8 de novembro de 1976. José de Magalhães Pinto, Presidente.

i,

ATO DO PRESIDENTE
N.o 18, DE 1976
o Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, Item 38 e 97,
Inciso IV do Regimento Interno e de conformidade
com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dlretora n.o 2, de 4 de
abril de 1973, resolve aposentar, por Invalidez, Orlando Antonio dos Santos, Agente de Segurança Legislativa, Classe "D", Código SF-AL-015, Referência. 41,

'i
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do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, Inciso I e 102, Inciso I, allnea
"b", da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinados com os artigos 403, Inciso III,
parágrafo 2. 0, 404, Inciso III, 359 e 392, parágrafo 4.o
da Resolução n.0 58, de 1972, com vencimentos Integrais e a gratificação adicional a que faz jus, na forma do artigo 3. 0 da Lei n.o 5. 903, de 9 de julho de
1973,
Senado Federal, em 8 de novembro de 1976. José de Magalhães Pinto, Presidente.
CONSULTORIA JURíDICA
PARECER N.o 61/76
Sobre consulta feita à Presidência do Congresso Nacional pelo Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
O Ilustre Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, em consulta dirigida ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional, pediu a Sua Excelência sollcitasse à Consultorla Jurídica esclarecimentos sobre a situação de
um Vereador daquela Ed!lldade, que é, também, funcionário da PETROBRAS.
Atendendo ao pedido, determinou Sua Excelência
a esta Consultorla o exame da matéria.
II. Preliminarmente, convém observar, como o
fizemos de outra feita, que o Senado Federal não é
órgão de consulta, e só por liberalidade de seu Presidente assuntos como o em pauta são devidamente
considerados.
Na espécie, incumbiria ao Vereador interessado
agir em defesa de seus direitos, junto aos órgãos
competentes, inclusive, se necessário, na própria esfera judiciária.
De qualquer modo, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Casa, como em outras ocasiões, preferiu,
coerente com sua formação política democrática, solicitar o nosso parecer a respeito.
III. A hipótese, logo ressalta, está disciplinada
pela Constituição Federal, em seu art. 104, § 3.0, com
a redação que a este foi dada pela Emenda Constitucional n.o 6, verbis:
"Art. 104. O servidor público federal, estadual ou municipal, da administração dlreta ou
lndlreta, exercerá o mandato eletlvo obedecidas
as disposições deste artigo.
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A citada lei, depois de dizer (art. 1.0) que constlmonopól!o da União a pesquisa, a refinação e
o transporte marítimo de petróleo, estabeleceu, no
artigo 2. 0, que a União exerceria esse monopólio:
I - por melo do Conselho Nacional do Petróleo,
com órgão de orientação e flscallazção;
II - por melo da sociedade por ações Petróleo
Brasileiro S. A. e das suas subsidiárias, constituídas
na forma da presente lei, como órgãos de execução.
Determinou, mais, que a União, que Inicialmente
subscreveu a totalidade do capital da Sociedade, subscreveria, em todo aumento de capital <art. 10), ações
ordinárias que lhe assegurassem pelo menos 51% (clnqüenta e um por cento) do capital votante.
Estabeleceu, ainda, que a PETROBRAS seria dirigida por um Conselho de Administração e uma Dlretorla Executiva, sendo o Presidente e os três Dlretores do Conselho nomeados pelo Presidente da Repúbl!ca, bem como o Presidente e os três Dlretores da
Dlretorla Executiva <art. 19, § 1.0, a, b e § 3,0).
Verifica-se, dessa maneira, ser a PETROBRAS
S. A. uma Sociedade de Economia Mista, da qual a
União tem a maioria das ações e, portanto, o controle
administrativo.
VI. Conceituada, assim, a natureza juridica da
PETROBRAS, ela Inscreve entre aquelas entidades que
Integram a Administração Federal lndireta.
O Decreto-lei n.O 200, de 25 de fevereiro de 1967,
trata da matéria no seu artigo 4. 0, quando preceitua:
"Art. 4. 0 A Administração Federal compreende:
I - A Administração Dlreta, que se constitui dos serviços Integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos
Ministérios.
II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades,
dotadas de personalidade jurídica própria:
a) Autarquias;
b> Empresas Públicas;
c) Sociedade de Economia Mista."
E, no art. 5. 0, explicita:
"Art. 5.0 Para os fins desta lei, considera-se:
t\'~m

••••••••

3.0 Investido no mandato de vereador,
havendo compatibilidade de horários, perceberá
as vantagens de seu cargo, emprego ou função,
sem prejuízo dos subsídios a que faz jus. Não
havendo compatibilidade, apllcar-se-á a norma prevista no parágrafo t,o deste artigo."
Esse § 1.0, Invocado, prescreve:
"§ 1.0 Em se tratando de mandato eletivo
federal ou estadual, flcar:i afastado de seu cargo, emprego ou função." .
IV. A Emenda Constitucional n.o 6, nos dispositivos acima transcritos, é suficientemente clara e,
desse modo, a configuração jurídico-constitucional da
situação do Vereador Indicado, para efeito da consulta, dependerá, exclusivamente, do. natureza da
PETROBRAS, entidade a que ele serve.
V. A PETROBRAS, como entende o digno Consulente é, efet!vamente, umo. "Empresa de Economia
Mista", em forma de sociedade anôn!ma, pois assim
o declara a Lei n. 0 2. 004, de 3 de outubro de 1953,
que a Instituiu.
§

II)

~

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

III - Sociedade de Economia Mista - a
entidade - dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada por lei para o exercicio
de atividade mercant!l, sob a forma de sociedade anónima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou à entidade
da Administração Indireta.
§ 1.o No caso do inciso III, quando a atividade for submetida a regime de monopólio estatal, a maioria acionárla caberá apenan à
União, em caráter permanente."
VII. Isso posto, fica o assunto devidamente
equacionado, Impondo-se, como decorrência necessária, uma resposta afirmativa à consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba.
Sim, o Vereador daquela casa Legislativa pode
acumular seu mandato com seu emprego na PETROBRAS, percebendo as vantagens desse emprego, sem
prejuízo dos subs!dios a que faz jus, mas, Isso, se houver compatibilldade de horários entre o seu serviço
naquela empresa e o exerc!c!o de seu mandato.

'.
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Se, porém, não ocorrer essa compatibll!dade de
horários, terá o referido servidor de afastar-se de seu
emprego.
É

.: , : ; .1. ;; .tUAWM4 ti

o nosso parecer.

Brasília, 5 de novembro de 1976. - Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurídico.
PARECER N.0 62/76
Sobre o expediente de 20-10-76, da "CONFEDERAL S/A - Comércio e Indústria", impugnando a habilitação de "Dinâmica - Serviços Gerais Ltda." na Tomada de Preços n.0
3176
Inconformada com a habll!tação de uma sua concorrente na Tomada de Preços n.0 3/76, pretende a
Peticionária seja a mesma desclassificada, com o que,
nos termos do inciso 3. 4 do Edital, seria convocada
a segunda colocada. Aduz em reforço de seu pedido,
em resumo, que:
a) O Edital de Licitação, pelo seu item 4.I, c,
exigiu, como requisito de capacidade financeira, capital social mais reservas capitalizáveis no montante
igual ou superior a Cr$ 2. 000.000,00;
b) o valor do contrato, considerando-se um prazo
aproximado de 14 meses, alcançaria o montante de
Cr$ 3.298.299,34;
c) se a empresa impugnada tornar-se inadimplente na execução do contrato, sujeitar-se-à a uma
sanção da ordem de Cr$ 659.659,86;
d) a concorrente classificada em primeiro lugar
não tem capacidade financeira para cumprimento das
exigências formuladas;
e) o aumento de capital da empresa que ofereceu
menor_ preço foi feito já no prazo para inscrição à
l!cltaçao;
f) o aumento de capital da empresa impugnada,
de Cr$ 1.012.000,00 para Cr$ 2.512.000,00 foi integrado de forma irregular, sendo parte desse aumento representada por três cambiais;
g) o despacho da Junta Comercial do Distrito Federal, que homologou o aumento de capital coincide
com a data do encerramento das inscrições, 7-10-76; e
h) o capital social é fixado no contrato ou estatuto, podendo ser aumentado ou reduzido a qualquer
tempo.
II. O que efetivamente impugna a Peticionária,
e assim está expresso a !Is. 5, é a habilitação de sua
concorrente; ataca, pois, a decisão já proferida pela
Comissão de Licitação, conforme consta das Atas de
7-10 e 8-10-76, do processo de Tomada de Preços.
III. Assim, conquanto a interessada fundamente seu pedido no item 5.I do Edital, referido. dispo8itivo não tem aplicação à espécie. As "reclamações"
ali referidas dizem respeito às propostas e não à. habilitação prévia, fase seletiva anterior, que se encerrou com a declaração de habllltação das concorrentes
conforme consta da Ata de fls. 105 do processo.
Ora, as impugnações de documentos na fase de
pré-qualificação e os recursos contra o julgamento
dessa fase, considerando habilitada ou inabllitada
qualquer concorrente, DEVEM SER OFERECIDAS
ANTES DA ABERTURA DAS PROPOSTAS.
IV. Efetlvamente, têm aplicação à espécie o Ato
n.0 9, de 1973, da Comissão Diretora, o Decreto-lei n.o
200, de 25-2-67, e, subseqüentemente, o Decreto n. 0
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73.160, de 9-11-73, cujo art. 51, § 2.o, e 44, prescrevem:
"§ 2. 0 Os recursos referentes à fase de habilitação terão efeito suspensivo e só poderão
ser interpostos, sob pena de preclusão, antes do
início da abertura das propostas".
"Art. 44. Os recursos preclusos ou inter.Postos fora do prazo não serão conhecidos."
Tais normas objetivam garantir a estabilldade
das relações jurídicas, necessária à boa ordem dos
processos dessa natureza.
V. Da Ata da reunião de encerr..mento das inscrições realizadas às 18 horas do dia 7-10-76, a fls.
29, consta a apresentação de documentos pelas diver..
sas empresas inscritas, "para exame do Senado e das
llcitantes". . . "não havendo qualquer reclamação ou
observação". E, na Ata de fls. !05, da reunião realizada às 16 horas do dia 8-10-76, lê-se:
"Procedida a chamada, foi verificada a presença dos representantes das seguintes firmas:
Confederal S/A - Comércio e Indústria, Fiança Imóveis Ltda., Dinâmica- Empresa de Ser·
viços Gerais Ltda., Sitran - COmércio e Indústria Limitada., Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda., Organização Saturno de Serviços Gerais Ltda., e Conservo - Serviços Gerais S/A, todas devidamente hab!lltadas, conforme Ata de reunião do dia 7 do corrente. O
Senhor Diretor-Geral autorizou aos representantes que desejassem verificar a documentação, tendo a Confederal verificado a documentação da Dinâmica, esta solicitou que fosse
constado em Ata o fato da Confederal apenas
ter verificado a sua documentação. Respondendo ao Senhor Diretor da Subsecretaria de Património, todos os representantes acharam que
a documentação estava de acordo com os termos d.o Edital. Retificou o Senhor Diretor daquela Subsecretaria que não havendo mais nada a acrescentar ou reclamação a ser feita, fez
recolher as propostas, cuja abertura foi autorizada pelo Senhor Diretor-Geral."
VI. O representante da Requerente, presente n
essa reunião, cuja ata assinou, havendo achado a documentação conforme o Edital, não formulou, na
oportunidade, qualquer reclamação, nem recorreu da
decisão que considerou hab!lltada a empresa que ora
impugna. Procedida naquela data, 8-10-76, a abertura das propostas, perimiu seu direito de impugnar documentos ou recorrer contra a habilltação. Seu expediente ora em exame, serodiamente apresentado a
27-10-76, não deve ser conhecido. :li: intempestivo.
VII. Não é despiciendo salientar que a matéria
não é nova, nesta Consulto ria, que já teve a oportunidade de examinar o mesmo tema em seu Parecer
n. 0 1/76, publlcado no DCN-II, de 10-3-76, cujas conclusões foram aprovadas pelo Senhor Primeiro-Secretário.
VIII. De qualquer forma, as razões expostas pela Peticionária em seu bem elaborado expediente, não
tem a relevância e o alcance que se procurou lhes
emprestar, conforme se verifica das breves considerações a que nos permitimos a seguir, pela mesma ordem de sua enumeração no item 1, supra:
a) O Edital exigiu que as concorrentes satisfi·
zessem, entre outros requisitos, o de possuir um capital social mínimo de Cr$ 2. 000. 000,00. Não fez referência a ser esse capital integrnlizado ou não, e
menos ainda, exigiu essa ou aquela forma de lntegralização. E o Edital é a lei Interna da licitação.
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b) O item 6. 4 do Edital estabelece que o contrato
inicial terá duracão até 31 de dezembro de 1976, "o
qual poderá ser automaticamente renovado, a critério do Senado Federal, e com a concordância da contratada, por prazo de 12 (doze) meses;
c) o inadimplemento contratual sujeita a empresa não somente à multa pecuniária estabelecida, mas
também a outras sanções graves, inclusive declaração
de inidoneidade;
d) a idoneidade financeira constitui objeto de decisão da Comissão de Licitação, ao considerar habllltadas as empresas que mencionou a essa sua decisão
tornou-se irrecorrivel a partir do inicio da abertura
das propostas;
e) o fato de o aumento de capital da firma que
ofereceu menor preço ter sido feito às vésperas da
Ucitação é absolutamente irrelevante. O que se exigiu
no Edital foi que no momento de apresentação dos
documentos - 18 horas do dia 7-10-76 - o requisito
de capital mínimo estivesse atendido;
f) o Edital não exigiu que o Capital Social mínimo
de Cr$ 2.000.000,00 estivesse integrallzado. Também
não exigiu, de nenhuma das licitantes, inclusive da
Requerente, qualquer forma específica de integrallzação do Capital, se com dinheiro em espécie ou com
bens móveis ou imóveis dessa ou daquela natureza. Ao

U)
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Senado não é dado julgar da legalldade das integrallzações de capitais das empresas, porque a legislação específica atribui essas funções às Juntas Comerciais, órgãos colegiados vinculados ao Ministério da
Indústria e do Comércio. Além disso, a lei não veda
integrallzação de capital das sociedades por cota de
responsabllldade limitada pela forma noticiada, como
a própria Requerente o reconhece, no último parágrafo de fls. 7 de seu expediente;
g) o encerramento das inscrições deu-se às 18
horas do dia 7-10-76 e, como declara a Requerente,
naquele momento já estava homologado, pela Junta
Comercial, órgão competente para tanto, o aumento
de capital; e
h) não tem pertinência o fato de as sociedades
comerciais poderem a qualquer tempo aumentar ou
diminuir o capital social. A própria Peticionária poderá fazê-lo, como qualquer outra empresa. O item 3. 5
do Edital prevê as hipóteses de rescisão de contrato.
IX. Pelas razões expostas, entende esta Consultaria que o presente recurso contra a habllltação da
empresa que apresentou menor preço não pode ser
conhecido.
Brasílla, 8 de novembro de 1976. - Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurídico.

ATAS DAS COMISSÕES
ATAS DAS COMISSOES
COMISSAO DE ECONOMIA
19,a REUNIAO, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO
DE 1976, EM CONJUNTO COM A COMISSAO DE
CONSTlTUIÇAO E JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e cinco de agosto de mll
novecentos e setenta e seis, na Sala "Epitác'lo Pessoa",
sob a presidência do Sr. Senador Renato Franco, VicePresidente, no exercício da presidência, e a presença
dos Srs. Senadores Paulo Brossard, Italivio Coelho,
Helvídio Nunes, Evandro Carreira, Ruy Sant·os, Jarbas
Passarinho, Augusto Franco, Franco Montoro, Roberto
Saturnino, Heitor Dias, José Sarney, Dirceu Cardoso,
Henrique de La Rocque, Saldanha Derzl, Itamar Franco e Mauro Benevides, e os Srs. Deputados Gamallel
Gaivão, Adalberto Camargo, Israel Dlas-Novaes, Ruy
Cõdo, Tancredo Neves e Pedro Faria, reúne-se a Comissão de Economia, em conjunto com a comissão de
Constituição e Justiça do Senado.
Deixam de comparecer, por motivo justlflcado, os
Srs. Senadores Milton Cabral, Vasconcelos Torres, Jessé Freire, Luiz Cavalcante, Arnon de Mello, Paulo
Guerra e Orestes Quércia.
li: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior
que, em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente anuncia que o objetivo
da presente reunião, realizada em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é ouvir a
palestra do Professor Modesto S.A. carvalhOsa, que
abordará o tema: "a nova lei das Sociedades Anónimas".
Para fazer a apresentação do convidado, o Sr.
Presidente passa a palavra no Sr. Senador Franco
Montoro.
Iniciando as suas considerações, o Sr. Senador
Franco Montoro esclarece que o Professor Modesto
Carvnlhosn, desde o momento em que se debate a
reforma da lei das sociedades nnônlmas, é pessoa de

todos conhecida, o que dispensa qualquer apresentação. Das experiências do !lustre conferencista, o Sr.
Senador Franc·o Montoro ressalta que o mesmo é Professor de Direito Comercial da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo; é, também, Professor
e membro da Faculdade Internacional de Direito da
Universidade de Pensllvânia, nos Estados Unidos, e que
as suas teses de doutoramento versam sobre o campo
do Direito Económico e Direito Comercial. Esses do'lll
títulos, salienta o Sr. Senador Franco Montoro, ligados a duas Universidades de renome nacional e internacional, o credenciam para a missão que hoje o traz
ils Comissões de Economia e de Constituição e Justiça
do Senado: "dar a sua contribuição ao exame, à discussão e ao aperfeiçoamento do projeto de lei que
dispõe sobre as sociedades por ações". Final!zando,
o Sr. Senador Franco Montoro informa que o Professor Modesto Carvalhosa propõe medidas conc;:etas para atendimento do n PND, para as quais pede a atenção dos congressistas presentes, e agradece, em nome
dos dois Orgãos Técnicos da Casa, a a tenção com que
o mesmo atendeu o convite que lhe foi formulado pelo
Presidente da Comissão de Economia.
Prosseguindo, o Sr. Presidente dá a palavra ao
Professor Modesto carvalhosa, que agradece a gentileza do convite, bem como, ao Sr. Senador Franco
Montoro, pelas palavras amigas e simpáticas com que
fez referências às suas atividades.
Ao discorrer sobre o tema que lhe foi proposto, o
Prof. Modesto Carvalhosa !o! aparteado pelos Srs. Senadores Franco Montoro, Jnrbas Passarinho, Heitor
Dias, José Sarney e pelo Sr. Deputado Israel DlasNovals.
Encerrada a exposição, o Sr. Presidente concede
a palavra, para debater o tema, nos Srs. Senadores
Jarbas Passarinho e Roberto Snturnino.
Concluídos os debates, o Sr. Presidente, Senador
Rena to Franco, passa a presidência ao Sr. Senador
Paulo Brossard, Presidente em exercicio, da Comissão
de Constituição e Justiça que, após tecer elogiosas re-
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ferênclas ao trabalho do Ilustre conferencista, em nome das Comissões de Constituição e Justiça e de
Economia do Senado Federal, agradece a valiosa contribuição prestada à. Casa, com tão elucldantes esclarecimentos sobre a matéria, que tantos debates tem
suscitado nas duas Casas do Congresso Nacional.
Reassumindo a presidência, o Sr. Senador Renato
Franco agradece o compareclmen to dos Srs. Congressistas e determina que as notas taqulgráflcas, da
presente reunião, tão logo trnduzidas, sejam publicados em anexo a presente Ata.
Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos, lavrando eu, Daniel Reis de Souza, Assistente
da Comissão, a presente Ata, que Ilda e aprovada, será
assinada pelo Sr. Presidente.
ANEXO A ATA DA J91; R.EUNIAO DA COMISSAO DE
ECONOMIA, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 1976,
EM CONJUNTO COM A COMISSAO DE CONSTI·
TUIÇAO E JUSTIÇA, DESTINADA A OUVIR. A PALESTRA DO PROFESSOR MODESTO S. A. CARVA·
LHOSA, DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, QUE
SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO
SR. PRESIDENTE DA COMISSAO

Presidente: Senador Milton Cabral
Vlce-Presidente: Senador Renato Franco
integra do apa.nhamento taqulgráfico da Reunião
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Reunião
ordinária da Comissão de Economia conjuntamente
com a da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Estamos reunidos nesse momento, numa sessão
especial, para ouvirmos a palavra do Mestre Modesto
Carva!hosa da Universidade de São Paulo. O convidado
foi Indicado pelo nobre Senador Franco Montoro a
quem peço a gentileza de apresentá-lo aos presentes.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente e
Srs. membros das Comissões de Constituição e Justiça
e de Economia, Srs. Deputados presentes: o Professor
Modesto Carvalhosa, principalmente, neste momento
em que se debate o problema da reforma da Lei das
Sociedades Anõn'imas, é pessoa de todos conhecida e
dispensaria qualquer apresentação. Permitir-me-la
atendendo a uma solicitação do Sr. Presidente, lembrar de um lado que o Professor Modesto Carvalhosa
é Professor de Direito Comercial da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo. As suas teses
de concurso e doutoramento versam precisamente o
campo de Direito Econômlco e Direito Comercial.' Ê
também Professor e membro da Faculdade Internaclonai de Direito da Universidade de Pensilvânia nos
Estados Unidos. Esses dois titulas ligados a duas' universidades de renome nacional e Internacional o credenc~am para a missão que hoje o traz à essas comlBsoes reunidas: dar a sua contribuição ao exame
à discussão e ao aperfeiçoamento do projeto de lei
sobre sociedades por ações.
Gostaria de mencionar ao lado dos titules de S. s.•
um aspecto particular do seu depoimento: o II Plano
Nacional de Desenvolvlmen to tem um capitulo dedicado às sociedades por ações - a reforma da lei das
sociedades anônlmas - onde estão mencionados alguns objetlvos considerados fundamentais pelo Governo ~ pelo Congr~sso que examinou o Plano de Desenvolvimento e nao apresentou nenhuma emenda ou
ressalva a esse respeito; e foi até objcto de destaque
especial no debate desta matéria por parte do então
Relator e, hoje Presidente da Câmara, Deputado Céllo
Borja, Es~e é o objetlvo da reforma da lei das sociedades anonimas: a defcsn., das minorias aclonárlas
para assegurar-lhes o dlrer;o a dividendos mfnlmos
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em dinheiro, e segundo: evitar que cada ação do majoritário possua valor do mercado superior a cada
ação do minoritário, em seguida disciplinar a distribuição de gratificações de dlretores e empregados. São
os objetlvos do II PND. Outros objetivos estão aqui
mencionados e constituem, precisamente, o objetivo
das sugestões que o Professor Carvalhosa vem apresentando em rela.ção ao projeto, que parece conter e nisso eu pediria permi!!,!!ãO para chamar a atenção
dos Srs. Membros das Comissões - uma certa discrepãncla entre o projeto apresentado e os objetlvos do
Plano. Nesse sentido, a exposição do Professor carvalhosa representa um destaque da Importância dessas
medidas. A busca de fórmulas que não foram encontradas no debate da comissão da Cámara - alguns
dos autores do projeto até não tinham encontrado
medida para atlnglr esse objetlvo: da garantia do
valor da ação do minoritário, no caso da venda ou
passagem do controle da sociedade. O Professor Carvalhosa propõe medidas concretas para atendimento
do propósito do plano. Só esse aspecto mereceria a
atenção das duas Comissões para se concentrar sobre
a contribuição do Ilustre Professor. Mas, estas e outras
contribuições multo valiosas vamos ter a oportunidade
de ouvir com a palavra de S. Ex.• a quem eu agradeço
em nome da Comissão do Congresso a atenção com
que atendeu ao convite que lhe foi formulado.
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) -Ouviremos agora a palavra autorizada do nobre Mestre Professor Modesto Carvalhosa.
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Senador Renato Franco, Senador Brossard, Ilustres Presidentes
da Comissão de Economia e da Comissão de Constituição e Justiça:
Quero agradecer a gentileza e a honra de ter sido
convidado a estas duas Comissões em conjunto, a fim
de tratar do tema; ao Senador Franco Montoro, quero
agradecer as palavras amigas, simpáticas a respeito
da minha atlvldade e também, pela Introdução, praticamente, do tema que será aqui abordado, o enfoque
principal do assunto tratado nesta manhã.
Srs. Senadores e Srs. Deputados: o Projeto de Lei
das Sociedades Anõnlmas que foi enviado ao Congresso com prazo de 90 dias é objeto especifleo do II PND
oomo bem ressaltou o Senador Franco Montara, nÓ
sentido de que esta reforma da Lei das Sociedades
Anónimas foi destacada Inclusive do Códig-o Civil que
está em tramitação também, no Congresso para que
se desse à reforma da Sociedade Anônlma um objetlvo precipuo de defesa dos minoritários, valor patrimonial Igual das ações dos mlnorltâr'los e dos majoritários; tudo Isso com um fim maior: o de levar à
capitalização das empresas nacionais Inteiramente
descapitalizadas e dependentes do crédito público e
portanto, ausentes da poupança livre da população p.s:
ta já, hoje em dia, Inteiramente voltada para outras
espécies de capitalização como caderneta de poupança
renda fixa e etc. . .
'
Então, o objetlvo seria esse: defender o aclonista
minoritário, dar prerrogativas a esse aclonlsta para
que ele realmente voltasse à sociedade anónima, e tivesse realmente um Interesse, um atratlvo, e direitos
patrimoniais e pessoais também, - vamos ressaltar
bem Isso - direitos pessoais e patrimoniais e com
Isso, permitir, portanto, a volta da massa de poupadores brasileiros à subscrição dos capitais de sociedades
privadas nacionais.
Isso está _claro no II PND, na página .119 da minha publlcaçao, que é um pouco anterior à reforma
mas, o texto é Idêntico e diz como o Senador Franco
Montoro já ressaltou: "que a reforma das sociedades
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anõnlmas tem por objetlvo, Inclusive, evitar que cada
ação do majoritário possua valor de mercado supe·
rlor a cada ação do minoritário" além de ter por
obj etlvo também, "assegurar às minorias aclonárlas o
direito de dividendos mínimos em dinheiro".
Acontece o seguinte: ·o II PND também, tem outros
objetlvos, nos planos econõmlcos não jurídicos que é a
formação de certos conglomerados. Em diversas pas·
sagens do II PND diz-se que, realmente, a defasagem
e a atrofia da empresa privada nacional se devem à
sua Incapacidade de adaptar-se àquela economia de
escala e, portanto, seria absolutamente desnecessário
criar grandes empresas e Inclusive conglomerados a
fim de que a empresa nacional privada pudesse exercer concorrência com a empresa pública ou a empresa
estatal e a empresa multinacional. Mas, são capítulos
do II PND, são momentos destacados. Ao se verificar
já a primeira minuta do anteprojeto e depois as sucessivas minutas que foram aparecendo e Inclusive o
proj etc que está no Congresso, verifica-se que houve
uma mistura entre o objetlvo de conglomerados e o
objetlvo da Lei de Sociedade Anõnlma, ou seja, fez-se
com que a Lei de Sociedade Anõnlma Incorporasse o
objetlvo de criação de conglomerados no Brasil. O que
se não pode, segundo entendo, ser, de certa forma
aceito, porque uma coisa é o Governo, dentro das suas
providências econômlcas criar, vamos dizer assim,
uma economia de escala, no sentido de se exportar em
determinados produtos, criando desde armazéns alfandegados, posslbllldades de corredores de exportação, enfim, empresa de comercialização, empresas Industriais, empresas de serviços no Brasil e no exterior
para colocação de determinados produtos, ou seja, a
criação de conglomerados para determinados fins, setores, regiões; e outra é Incorporar numa Lel de Sociedade Anõnlma o conglomerado em si mesmo ou
seja, estabelecer, Institucionalizar o conglomerado
através de uma lel de Sociedade Anõnlma. Isso parece-me que não tem precedentes num mundo mais recente, na época mais recente.
Evidentemente, que houve a Institucionalização
do conglomerado em dois paises do mundo, coisa multo conhecido, que foi no Japão na restauração Meljl e
na Alemanha prussiana, naquela fase em que os dois
pa!ses eram, Inteiramente, feudais. Para sua adaptação Imediata e para cobrir a defasagem econõmlca no
Japão e na Alemanha os governos, na época, resolveram acelerar o desenvolvimento industrial pela criação de privilégios para grupos determinados. Mas, Isso
no século passado, numa época dlficll, época diferente
da nossa em que não havia, naturalmente, desenvolvimento politico naqueles paises como há aqui no
Bras!!. Portanto, foram os últimos casos de Institucionalização de conglomerados. A partir dai, os conglomerados foram combatidos pelo Estado. Todo o governo, todo país, o mundo Inteiro combate o conglomerado.
Os conglomerados são, eKatamente, a representação máxima da concentração econõmlca, e é obrigação do Estado e obrigação precipua, o combate à
concentração econômlca. Os Estados Unidos, a partir do fim do século passado, já apresentaram leis
nos Estados c depois a Sherman Act, já como lei federal, no sentido de, efetlvamente, combater o monopólio, representado pelos grandes grupos, as grandes
concentrações.
No Bras!!, nós temos um artigo na Constituição
atual, e desde 1934, também o temos naquela Constituição. Mas a atual Constituição de 1969, também
prevê no seu art. 160, Item V, o combate à repressão,
ao abuso do poder econõmlco, representado pela dominação de mercados, manipulação de preços etc,
Temos uma lei de repressão, ao abuso do poder eco-
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nômlco desde 1962, que é da Lei n.0 4. 137, que criou o
CADE, ,aliás Instituição atuante, extremamente
atuante, hoje em dia, para, Inclusive, a salvaguarda
dos Interesses nacionais.
De modo que, Inclusive, o arcabouço jurídico bras!lelro, Igual a todo arcabouço jurídico moderno dos
demais países democráticos, é no sentido de combate
ao conglomerado, combate à concentração econõmlca. Portanto houve, de certa forma, uma certa confusão, no meu entender, no projeto, entre os objetlvos particulares de determinados setores econõmlcos,
com objetlvos legais de uma lei, que realmente deve
ser justa para todas as pessoas e deve ter um sentido ético, sobretudo. Não se pode, evidentemente, fazer-se uma lei sem ter uma preocupação ética fundamental. Lei é uma coisa que representa uma corporação, uma personificação de um obj etlvo ético.
Criar privilégios através de lei, é simplesmente uma
coisa que não se pode admitir e Infelizmente - primeiro quero fazer uma ressalva - acho que o Governo ao propor essa reforma de S/ A, o propôs com
a melhor das boas fés, quer dizer, realmente o Governo desejou melhorar a situação dos aclonlstas minoritários bras!lelros; e não só o Governo, como esta
Casa, já anteriormente havia feito Isto. O Deputado
Herbert Levy já havia apresentado em 1972 um projeto de defesa específica dos minoritários. De modo
que realmente, o Governo desejou Isto, porém o projeto, que não foi, evidentemente, elaborado no âmbito do próprio Governo, mas fora do âmbito do próprio Governo, traz certos vícios que devem ser dirimidos.
Nós tem-os num Projeto de Lei de S/A, um arcabouço multo bom, mas que deve realmente ser modificado em Inúmeros artigos, a fim de que realmente
haja uma adequação do projeto aos objetlvos governamentais, propriamente ditos. Então, dos 297 artigos, devem ser modificados dezenas deles, exatamente, dando o sentido oposto a que ele tem hoje em
dia, a fim de que não se criem privilégios, notadamente aos grandes bancos, como está previsto e não
desejado. Evidentemente que se pode dizer: "bom,
mas os grandes bancos é que se ln teressaram por
fazer uma lei de privilégios a eles". Não, não acho
Isso, também Isso já foi perguntado várias vezes a
mim. Não é uma conspiração dos grandes bancos, no
sentido de fazer uma lei que crie privilégios de conglomerados, dominados por eles, bancos. Acho, simplesmente, que é uma visão tecnocrática ou tecnocrata - não sei como se diz propriamente - no
sentido . de que dever-se-la, realmente, adotar no
Brasil o sistema do Zalbatsu japonês e o Konzern
alemão. Isso está em várias passagens, Inclusive um
livro do Ministro Mário Henrique Slmonsen, faz citações disto, dizendo que talvez o Ideal do Brasil seria,
para a aceleração do desenvolvimento, a criação da
grande empresa nacional. Realmente criaram um tiPO Zalbatsu no Brasil. Talvez, então, com esta Ideologia, os técnicos tenham Imaginado que se pudesse,
realmente, criar um conglomerado, ou um semlconglomerado através de uma lei.
Porém Insisto neste ponto, os privilégios também
devem ter um sentido ético mas devem ser especiflcos, algum privilégio, algum grupo, algum financiamento, alguma coisa para o desenvolvimento de um
setor, por exemplo, do tipo SIDERBRAS, ou o desenvolvimento de empresas que estão no setor de bens
de produção, por eKemplo, em determinadas épocas,
mas com um sentido justo. Agora, por uma lei, outorgar aos bancos o controle da economia nacional
mediante o modelo Zalbatsu, realmente não tem nenhuma possibilidade de prosperar.
Inclusive, estando aqui, também, reunida a Comissão de Constituição e Justiça, gostaria de dizer
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que, Inclusive, esses artigos são Inconstitucionais, asEim: os bancos dominam 70% das companhias aleporque, realmente, não se pode, de acordo com o art. mas, através do sistema de procuração de voto e de
controle com percentual minoritário, um pequeno
160 da Constituição, já citado, criar-se privilégios para grupos, para realmente dominarem e concentra- percentual. Esse sistema, evidentemente, permitiria
que os bancos no Brasil acabassem dominando todas
rem todo o capital e o controle das companhias.
as pequenas e médias empresas nacionais, ou até as
Esse é o preâmbulo que gostaria de dar à minha grandes
empresas privadas nacionais, por que tamexpl~nação e gostaria, talvez, de explicar qual a conbém existem algumas. A companhia Iria ao banco e
cepçao de um conglomerado, como funcionaria um diria: "eu quero um Investimento a longo prazo";
conglomerado de acordo com os artigos do antepro- ao que o banco responderia: "agora o BNDE não
jeto que devem ser reformados.
funciona mais como Investidor, agora é o PROCAPE
Isto se daria da seguinte forma: a lei permitiria que funciona, o BNDE dá o dinheiro para o
a redução drástica das acões de controle, diminuindo, PROCAPE".
também, drasticamente 'o percentual de ações com
Pelo PROCAPE, a companhia terá um investidireito a voto, ou seja; hoje em dia, votam todos os
titulares de ações ordinárias; pelo anteprojeto só vo- mento de capital, o que quiser, num valor qualquer,
tam titulares de ações ordinárias nominativas ou es- m~s o banco terá posslbllldade de adquirir algumas
criturais e também endossáveis, mas essa não vem açoes ordinárias nominativas, e você, companhia, vai,
ao cas~. Com Isto, o que aconteceria? A drástica dl- evidentemente, transformar as suas ações, hoje, carmlnulçao do percentual de colégio votante permite tulares, em ações escriturais, depositando essas ações
q'!e se adquira o controle das companhias com um no banco, dando procuração ao banco para votar os
nu_!l1ero m~lto menor, um pacote multo menor de aumentos de capital sucessivos, também, serão todos
açoes. Entao, hoje em dia, seria necessário, por em ações escriturais. Os aclonlstas que adquirem,
exemplo, ter 26% de um capital de uma companhia também, darão procuração ao banco e depositarão
para ter o controle da companhia, teoricamente. Pe- essas escrituras no banco e darão procuração ao
la lei nova, só votando as ações ordinárias nomina- banco.
tivas, não mais ao portador, e as escriturais, os banPor outro lado, a companhia, que está pedindo
cos com cinco, um, dois, melo por cento poderia dinheiro
diz: "qual é a vantagem que eu poderia ter
adquirir o controle de uma companhia.
nesse tipo de operação"? o banco: "a vantagem é a
seguinte: não há vantagem, é a única saída que vo~ais grave do que Isto é o seguinte: o projeto
prcve que determinados bancos ou Instituições finan- cê tem. Para financiamento atualmente só com a
ceiras escolhidas pela comissão de valores - não são participação da companhia e a transformação em
todos q_s bancos, só aqueles que forem escolhidos pela ações escriturais, e com isto, nós teremos possiblllcomlssao de valores - é que poderão ter o controle dades de eleger, também, com o acordo de aclonistas
das operações sobre as ações escriturais. Isto faz com que faremos, que está previsto, teremos diret.ores na
companhia, teremos posslbllldade de verificar as conqu~ aco~teça o seguinte: as companhias emitem
aç?es, nao mais cartularmente, através de títulos tas da companhia, a politica, o areamento da companhia, a política de lnvestlmentós" - enfim, um
m~ltlplos ou cautelas, mas emitem ações, que são
açoes de conta-corr~nte, ou seja, funcionam como controle efetlvo dos bancos sobre as companhias.
conta-corrente bancaria. Essas ações ficam deposié uma forma, talvez, prevista no sentido de,
tadas nos bancos escolhidos pelas comissões de valo- por Esta
uma
tecnocrática, de trazer novamenres, aqueles bancos escolhidos pelas comissões de va- te, como concepção
eu
já
disse,
aclonistas ou os poupadores
lores. Na medida em que ficam depositadas os ban- para adquirirem ações.osComo
sabem, houve uma tencos conse_guem procurações dos aclonlstas e éom essas tativa no Brasil, em 1964, 1965
até 1971, de, através
procuraçoes votam nas assembléias. Então, adquirem de um sistema de distribuição do
mercado de capio controle próprio com melo, um e dois por cento
tais,
obter
livremente
a
poupança
privada para a
e, no~ out:o lado, há as demais ações escriturais que aquisição de ações de companhias. Porém,
sistetambem tem dl!elto de voto, e eles, bancos, poderiam ma falhou. O pequeno boom de 1969, depoisesse
o
desasobter procuraçoes dos aclonlstas para votarem em
da Bolsa de 1971 levou uma recessão absoluta do
nome deles. Essas ações ficariam depositadas eterna- tre
livre de aquisição de capitais. Então, a conmente nos ~ancas, 12orque, inclusive, a lei prevê se merc_ado
cepçao
que
tem hoje é a seguinte; realmente as
negociem, nao as açoes, mas se negociem títulos re- companhias seprivadas
de capital vindo da
prese_ntatlvos das ações. Então, o aclonista deposita poupança privada, nãoprecisam
mais o capital só público, o
a aça?, com procuração para o banco e este dá-lhe capital de poupança administrado
pelo Governo.
um titulo representativo de negociação da ação.
Assim ele_ pode circular com esses títulos nas bolsas,
A maneira é constranger, de certa forma, os
mas a açao, propriamente, no direito pessoal de voto
clientes dos bancos a adquirirem ações. Para Isso nós
fica sempre depositada no banco. O que se negocia: vamos usar os bancos. Ou seja: os bancos fazem um
é como se fosse, assim, um warrant da ação um acordo de aumento de capital Underwsiting, por
certificado de transporte. Então, a pessoa negocia o exemplo, com uma companhia privada. Essa compawarrant, mas a mercadoria fica depositada no bannhia privada con$egue, portanto, do banco, que ele
co; a pess.9a negocia o título representativo da ação subscreva um aumento de capital. Por sua vez, o banmas a açao com direito de voto para o banco fica co repassa esse aumento de capital para os seus cliendepositada, permanentemente, nesse banco.
tes, sejam eles prestadores, ou sejam clientes Investidores. De maneira, que se alguém vai ao banco e
Isso daria, portanto, a possibilidade dos bancos
diz que quer comprar caderneta de poupança, o bancontrolarem as companhias Isoladamente, adquirinco dirá: "não compre caderneta de poupança, comdo controle para si, ou então controlarem juntamenpre aqui o pacote de ações que são do grupo, do conte com as a tu ais con trolndoras. Teriam acesso de glomerado
aqui do banco. Nós damos estas vantagens,
controle, acesso na política das companhias. Esse é
com
dividendo
minimo e você, quando precisar de
um sistema que se usa na Alemanha, correntemente.
dinheiro, sendo aclonlsta do Banco, o conseguirá do
Eu trouxe dois artigos, e gostaria que os Srs. Sebanco, porque você é o seu acionlsta, e não o sendo
nadores e Deputados, talvez pudessem depois ler, que você não conseguirá dinheiro emprestado". Para o
mostra exatamente Isto, que na Alemanha é o sistepróprio emprestador também seria este sistema. Quer
ma que funciona, desde o tempo prussiano. Funciona
dizer, alguém Iria ao banco e diria: "Eu quero dez
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mll cruzeiros emprestados". Então, o banco diria:
"niio dou dez, dou vinte. Mas dez para o seu uso pessoal c dez para comprar o pacote de ações". Então
seria uma forma de forçar, através da Imensa rede
de agências bancárias, constranger, de certa forma,
os !nvesl!dores a voltar a comprar ações, capital de
risco das companhias. Para Isso o banco daria garantias que a companhia pertenceria ao conglomerado do banco. Daria garantias que haveria dividendos
mínimos que, a Lei das Sociedades Anónimas prevê,
dividendo mínimo de certa forma. Aqui o Estatuto
prevê cerca de 25% de d!strlbuicão. E dessa forma,
haveria uma certa Integração entre poupança - carreada através das bancos- e os bancos com controle
ou cc-controle das sociedades através das ações escriturais e das ações nominativas votantes.
A sociedade comercial, Industrial, privada, também teria poss!b!lldades de aumentos sucessivos de
capital, através da rede do banco, de cujo conglomerado pertenceria e teria assim uma Integração total:
poupança de um lado, de outro lado, sociedades comerciais industriais e, no melo, controlando e administrando as necessidades das companhias e a política das companhias, os bancos privados.
Pode-se dizer que este é um sistema que funciona.
É uma concepção teórica que funciona. Mas na realidade os nefastos prejuízos de um tipo de economia
dominada por banco são conhecidos e notórios.
Não se pode dizer que a prosperidade alemã
tenha vindo absolutamente do regime de conglomerado. A prosperidade alemã velo do desenvolvimento
tecnológico, da capacidade industrial lnven tiva que
os alemães tiveram sempre. A mesma coisa no Japão.
Quer dizer, é a capacidade Industrial de trabalho do
povo japonês que levou a este esforço industrial
m u!to grande. Não se pode atribuir a este sistema
de concentração económica o mérito do desenvolvimento Industrial de qualquer pais. Pode-se, Isto sim,
atribuir ao sistema de concentração Industrial todo
o demérito que ocorreu nestes países. Por exemplo:
o Jo.pão antes da Guerra com o sistema do Zalbatsu,
da concentração, do conglomerado, tinha problemas
internos enormes. A Dieta era controlada por três
Zalbatsus, os principais, com problemas gravíssimos
de politica interna, dominação de uma concepção
militarista, expansionista, totalmente contrária ao
livre comércio, e que levou Inclusive a uma união a primeira que se poderia chamar de complexo-industrial-militar que não foi criação dos Estados
Unidos, foi criação japonesa, da época. Os grandes
banc,J5, os grandes conglomerados l!gados aos m!lltn.rc~; ,_; que levaram, inclusive, a uma concepção totalmrmtc errada, expansão comercial. Dominação mlllta!' dos países, da China etc., atê o envolvimento
na Sq;unda Guerra Mundial, com o desastre conhe- ·
cido uo Japão.
T:nnbém as duas Guerras mundiais provocadas
neJn i>lL•manhn foram fruto - evidentemente há dezc'nn ~ c!~ estudos sobre isso - da concentração económica dos Kunzerns que dominavam a politica
nlcmã c qt.:e levaram o expansionismo béllco também,
:\ unli!O m!lltar; o complexo-mllitar-lndustrial da
Sicm·.~r:.s, da Krupp etc. Portanto, a concentração economic:1. m\ medida em que, talvez, leve a uma pos~.illil'cc·,·::c de acumulação de capital mais rápida e
um" ''"t'!lomi:~ de escala mais e!lclente, ela traz risc"s ; •:.>ciêieos conhecidos. Por exemplo, nos Estados
lJ ni. · "'· J:• j<· em dia, o comb11te às concentrações
t•:vr.: ';,.,,:: 1) total porque se atribui também à conr·c nk:' .. ,-,:: ,. :·~nomlca, ao tal do complexo-!ndustrlal::lilti.ar. 'l'•'' levou à guerra do Vletnam, que levou a
i1so, CJUL" levou àquilo, aos desacertos todos que têm
trazido uos Estados Unidos uma série de problemas

II)
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políticos internos gravíssimos; c levou finalmente a
uma crise hl~tórlca os Estados Unidos. Exatamente
pela concentração económica, que é contra a llberdade, que é contra a llvre lnlclatlva, que é contra a
posslb!lldade de novas oportunidades da pequena e
~édla empresas em todos os países, e que, portanto,
nao pode nunca se !nst!tuclonalizar esse tipo de concepção económica.
Como disse, repito: alguns fatos !solados previstos no PND, em alguns setores, siderúrgico, metalúrgico, pode haver esse tipo de concepção empresarial.
Mas lnstltuclonal!zar isso numa lei, transportar o
sistema de conglomerado para uma lei, que deve ser:
primeiro ética; segundo, dar oportunidade justa a
todos, aos pequenos, aos médios e aos grandes empresários, realmente, é um desenfoque multo grande.
Portanto, gostaria de reiterar isto. Em primeiro
lugar: o objetlvo da reforma é válldo. O objetlvo
governamental COlllltanta do II PND - inclusive
declaração do Senhor Presidente da República, pessoalinente, porque quando Sua Excelência apresentou o II PND, destacou pontos dele no seu discurso
e destacou este ponto fundamental: "a reforma da
Lei das Sociedades Anônlmas tinha por objetlvo garantir remuneração aos aclon!stas minoritários e
igualdade de valor patrimonial das ações". Portanto,
a valldade, a sinceridade de propósitos da reforma
do Governo é Inquestionável. A fórmula é que me
parece que não coincide com os propósl tos governamentais, nem da Nação brasileira também. Portanto, a única solução que se poderia ter no caso,
Imagino, seria aproveitar - como já disse - o arcabouço do projeto, transformando diversos artigos
exatamente no sentido inverso do artigo atual, para
impedir a lnstltulção de privilégios através dos grandes bancos, dando ao projeto um objet!vo que o Governo quer dele. E não exatamente contrariar os
objetlvos do Governo ou dizer que os objetlvos não
são válidos. São válidos, necessários e urgentes, porque a reforma das sociedades Anónimas no Brasil é
urgente e necessária.
Gostaria de dar alguns exemplos de artigos que
deveriam ser fundamentalmente reformados, para
que se pudesse atingir o objetlvo governamental de
uma lei justa e não de uma lei de privilégios. Não
se! se os Srs. Senadores e Deputados têm o projeto
no Diário do Congresso Nacional porque gostaria que
acompanhassem, porque ai seria interessante.
O primeiro artigo que deveria ser mudado é o
artigo 4.0 Diz, realmente, que "para os efeitos desta
lei a companhia aberta, é aberta ou fechada conforme os valores moblllárlos de sua emissão, estejam
ou não admitidos a negociação em bolsa ou no mercado de balcão". Este artigo permite que grandes
companhias atua!s - atualmente negociando ações
em bolsa - mas que não são consideradas de capital
aberto porque não têm vinte por cento do seu capital
em mãos do público, tenham vantagens fiscais que
hoje somente as companhias que tenham mais de
vinte por cento do seu capital votante possui em
mãos do público.
Não se! se recordam, mas a Resolução n.0 106, do
Banco Central, exige que pelo menos 20% das ações
estejam em mãos do público como requisito necessário para que as companhias não paguem os 5% do
Imposto de renda sobre a distribuição de lucros, e os
aclonlstas só paguem 15%, em vez de 25% das o.ções
sobre o valor de dividendos recebidos.
Naturalmente, o Sr. Ministro da Fazenda declarou em suo. conferência na Comissão de Economia e
Flnnnças da Câmara dos Deputados do dia 19 do
corrente, que esta observação que fizemos e que vá-

7410 Tel'l)a-felra 9

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçiW 11)

rias pessoas já o fizeram, não é válida, porque realmente não se pode confundir sociedade aberta para
efeito da lei, com sociedade aberta, para efeito fiscal.
Então, o Sr. Ministro da Fazenda reconhece que é
necessário modificar a lei. Ou seja, necessário colocar
uma emenda na lei dizendo que somente para efeitos
desta lei, sociedade aberta é Isto que está aqui, para
efeitos fiscais, continua realmente as vantagens fiscais. Elas seriam de atribuição das autoridades fiscais, no caso o Banco central ou a Comissão de valores Moblllárlos.
É necessário reformar para ficar claro, porque o
sr. Ministro é o primeiro a reconhecer que pode haver confusão e que portanto deve ser necessária esta
emenda sob pena de termos as companhias multinacionais que hoje têm algumas ações, algumas não,
mas milhares, mas que são no seu capital, um percentual mínimo, terem vantagens fiscais estrondosas
neste tipo de confusão de conceito.
Então, esta é a primeira reforma necessária para
que o art. 4.0 fique bem claro: "somente para efeitos
da !e! de Sociedade Anónima, a sociedade é considerada aberta, para efeitos fiscais, sociedade aberta é
aquilo que o Conselho Monetário Nacional determi-

nar".

O SR. FRANCO MONTORO - Permite V. Ex.•
uma pergunta? (Assentimento do orador.) Qual seria a vantagem em haver essa dualldade de conceito
de sociedade aberta para efeitos financeiros e para
efeitos jurídicos, em geral? Qual a razão por que eliminar essa exigência de 20% pelo menos?
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Acho o seguinte: a lei aí andou bem no sentido de seu objetlvo,
ou seja, realmente, qualquer companhia que negocie
ações ou títulos junto ao público deve ser considerada companhia aberta para efeito de fiscalização do
Governo. Então, companhia aberta não é só aquela
que negocia grandes volumes e etc. se ela negocia
uma debênture, negocia 10 ações através do sistema
de distribuição do mercado, é considerada aberta
para efeito de fiscalização. O conceito é multo válldo,
porém dá uma posslbllldade de evasão tributária
monstruosa, que deve ser evidentemente eliminada.
Quero fazer só uma declaração, ainda, geral no
melo dos particularismos, eu considero que esta lei
será feita pelo Congresso Nacional, quer dizer, não
acho que a lei seja absolutamente uma !e! de referência ou ad referendum, quer dizer, tenho a Impressão que a lei deve ser modificada mesmo, Inclusive,
para que atenda aos seus objetlvos multo válidos.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Professor
Modesto Carvalhosa, creio que se bem entendi
a opinião de v. Ex.• e que me parece Inteiramente
judiciosa, porque o ideal seria, realmente, que nós
tratássemos da democratização de capital. Então, o
fato de abrir essas empresas que normalmente são
hereditárias e monárquicas, significa uma grande
vantagem para a modificação do quadro atual do
neocooperat!v!smo brasileiro. Paralelamente há sua
preocupação, que me parece Igualmente válida, de
não se transferir de uma maneira lndlscrlm!nada as
vantagens fiscais, só porque ela viu com 1% por
exemplo, das suas ações. Seria esse o seu ponto de
vista?
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Exatamente.
Quer dizer, deveriam ser mantidos os 20% do capital
votante na mão do públlco: só a partir dai, é que
pode ter vantagens fiscais. Por exemplo, numa companhia enorme, essa vantagem de 5% são milhões
de cruzeiros.
Um outro artigo que deveria ser modificado, seria
exatamente, no meu entender, o art. 11, que diz que
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as ações terão ou não valor nominal, Isto já está
sendo objeto de multas emendas na Câmara e tenho
a Impressão de que há um consenso geral dos Srs.
Deputados no sentido de que, no Brasil, não pode
haver ainda, esse tipo de ação com valor nominal e
sem valor nominal.
Isto permite - eu fui consultor de Bolsa de Valores durante quase que a minha vida profissional
inteira e, realmente, eu conheço todas as crises de
Bolsa, todos os problemas - criar ação sem valor
nominal no Brasil, e criar a maior fonte de especulação, a maior fonte de lllcitudes e de forma de lesar
o público e . de desmorallzar definitivamente o mercado de capitais.
Primeiramente, no Brasil, nós ainda funcionamos
em contab!lldade de partidas dobradas, o nosso Balanço são partidas dobradas onde existe sempre o
valor nominal do capital, que é multo necessário para
todos os efeitos, Inclusive efeitos, agora, de reavaliação de capital, reservas, etc.
Como se pode fazer, numa companhia, ação sem
valor nominal, se o sistema que se usa no Brasil é de
partida dobrada, com a Inscrição no Balanço, de passivo não exigível? Então, seria uma forma, contabllmente, dificílima de adaptação. Somente seria passive! admitir-se essa adaptação em companhias que
fizessem um Investimento tecnológico em audltagem,
em contabllldade, em ciência atuarlal, etc. que daria,
Inclusive, uma vantagem multo grande a essas companhias, que poderiam manipular claramente esse
tipo de ação sem permitir, primeiro, que as outras
se utillzassem do sistema e segundo, o capital ficaria
Inteiramente Inexpressivo na representação valor
de cada ação. Isto permite também que a Companhia
tenha ação com valor nominal e sem valor nominal,
o que seria uma loucura. Por outro lado, permite-se,
quer dizer, exige-se, no projeto, que nenhuma ação
possa ser cotada em Bolsa, ou seja, possa ser vendida por menos do valor nominal.
Ora, quando ela tem valor nominal não pode ser
vendida por menos que o seu valor, e não tendo o
valor nominal, como é que fica? Qual o valor que val
ser dado a ela, pode ser vendida por Cr$ 0,30? Então
a companhia não vende por menos que o valor da
ação nominal e-a que não tiver, ela vende por Cr$ 0,40,
Cr$ 0,30, Cr$ 0,20. Quer dizer, realmente é uma fonte
das maiores lllcltudes passiveis. Eu afirmo Isso porque tenho um pouco de experiência principalmente
nesse campo, por Isso eu posso afirmar que não há
nenhuma tradição no Brasil, será uma apropriação
de uma nova técnica apenas por grandes companhias
que, naturalmente, se utilizarão disto - não posso
dizer com a seriedade que seria necessária para o
nosso mercado de capitais. Portanto, esse argumento
é apenas em reforço dos inúmeros que eu j!Íj vi nas
emendas da Câmara a respeito deste assunto, porque
eu tenho a Impressão de que é unânime a não concordãncla com a existência dessa novidade, que não
tem força e nem está calcada na tradição juridlca
brasllelra e mercantll brasllelra.
outro artigo que deveria ser modificado no meu
entender, é o art. 15, no seu parágrafo único, que
diz: "o número de ações preferenciais sem direito a
voto ou sujeito a restrições no exerciclo deste direito·,
não poderá ultrapassar dois terços do capital de ações
emitidas".
Ora, se o objetivo do II PND é dar direitos pessoais e patrimoniais aos acionlstas, maiores do que
têm hoje em dia, nós estamos certamente retirando
dos aclonlstas o direito de voto. Hoje em dia, somente
com exceção das áreas da SUDENE e SUDAM, no
Brasil, se pode emitir até 50% do capltlll em ações
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preferenciais; no futuro poderá se emitir até dois
terços do capital; quer dizer, então dlm!nul o colégio
de ac!on!stas votantes, diminui a posslb!l!dade de
participação pessoal dos aclonlstas, ainda mais; em
contradição total com os objetlvos governamentais.
Isto não tem nenhum sentido. Também, tenho visto
emendas de !números Deputados completamente contra Isto. O que permite, evidentemente, que nós tenhamos, no Brasil, uma série de aclon!stas sem direito
de voto e na realidade sem qualquer direito vantajoso
sobre os titulares de ações ordinárias.
Não se! se os Senhores sabem, mas há um estudo
do IBMEC - Instituto Brasileiro do Mercado de capitais - que prova matematicamente que, no Brasil,
nenhum aclonlsta titular de ação preferencial até
hoje teve qualquer vantagem patrimonial sobre o
aclon!sta titular de ação ordinária. Não se! se conhecem, mas este é um estudo Interessante.
o ac!on!sta preferencial, no Brasil não tem direito algum, não tem vantagem alguma, nunca houve,
em nosso País, nenhum pagamento a ac!on!sta preferencial maior do que a aclon!sta titular de ação ordlnár!a. Poderiam dizer assim: não, o ac!onlsta preferencial vai ter uma vantagem louca, porque ele
vai ganhar mais, então vamos aumentar o colégio.
Isto nunca houve, no Brasil, e pela nova lei também não vai existir, quer dizer, o ac!on!sta preferencial tem preferência no dividendo de 6%.
Ora, 6% paga-se a qualquer ac!on!sta ordlnállo,
mesmo que seja até 12%, quantia que se paga a
qualquer ac!on!sta titular de ações ordinárias. Qual é
a vantagem que o ac!on!sta preferencial tem? Nenhuma. Agora, a desvantagem, a !e! aumenta: não
mais 50%, mas 66% dos ac!on!stas não terão qualquer
direito de voto, direito pessoal.
Então, Isso deve ser ellm!na.do, Inclusive, deve ser
mudado, aqui. A minha Idéia é de mudar 180 graus
nesse artigo e em muitos outros, ao Invés de se dlzer
que não tem direito de voto, 60% ou 66%, dlr-se-la
o seguinte: primeiro, o ac!on!sta. preferencial somente
poderá ser até 50%, como na lei atual e terá direito
de voto pleno sobre todos os assuntos da companhia,
à exceção da eleição da Dlretoria ou dos administradores. Porque, realmente, a única justificativa de ação
preferencial no Brasil é que os administradores, controladores, melhor dizendo, tém medo de perder o
controle com ac!onlstas novos; então é por Isso que
se Inventou, nos anos 30, essa ação preferencial, que
nos Estados Unidos é considerada um lixo; é proibido,
por exemplo, ter cotação em bolsa de ação preferencial, está certo?
O SR. HEITOR DIAS - Se o Senhor me permite? (Assentimento do orador.) E também no particular, nã·o há perigo para o predomínio, vamos
dizer, do capital estrangeiro?
O SR. MODESTO CARVALHOSA - :S:, Isso, talvez
possa existir também, mas eu acho que o predominlo
do capital estrangeiro seria uma coisa mais gera!,
eu não vejo especialmente aqui não. Vejo, realmente,
o Interesse de diminuir cada vez mais os direitos dos
ac!onlstas, aumentando de 50 para 66%.
O SR. HEITOR DIAS - Porque seria d!ficll controlar, Se todos votassem, quem tivesse mais ações,
então ...
O SR. MODESTO CARVALHOSA - :S:, mas eu
acho que aqui, todo mundo diz: ah, você vê nesta lei
uma conspiração I
Eu não vejo conspiração alguma, vejo uma concepção totalmente fora da realidade brasileira, uma
concepção tecnocrática, completamente, e não acho
que exista alguém que esteja querendo controlar a
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economia com a lei. Mas é uma visão de querer entregar Isto a grupos que concentrem o poder decisório
da companhia, ou seja, vota a ação preferencial ou
não vota mais de uma vez, e aumenta o percentual
de ação preferencial.
O Ideal seria - na. Câmara existe uma emenda
sobre Isso excelente- exata.mente o seguinte: a ação
preferencial somente não vota para a eleição dos
administradores; em todos os outros assuntos ela vota;_ assuntos de au_mento de capital, assuntos de
fusao, de lncorpora.çao, assuntos de alteração estatutária. O II PND não é feito para aumentar o Interesse
maj ori tárlo?
A aprovação de contas da gestão - o Senador
Brossard lembrou multo bem - é fundamental. Isto
é fundamental, eu me esqueci, Inclusive. o resto não
tem nenhum valor depois dessa observação. Os aclonlstas preferenciais deveriam ter todos os dlreltos, à
exceção de eleger os administradores para efeito de
acomodar o temor ainda do empresário brasllelro
dentro da Sociologia ou da Antropologia nacional, em
termos de perfll do empresário brasileiro, como
pensa com seus temores, as suas fobias.
O SR. JOSÉ SARNEY - O Senhor me permite?
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Pois não.
O SR. JOSÉ SARNEY - Professor, o Senhor permite fazer uma observação, baseado na nossa experiência em relação ao Nordeste. As empresas de incentivos !Iscais demonstraram . que, na realidade,
quando se exige que as ações ordlnár!as sejam em
número multo maior o que tem acontecido, os grupos
Iniciadores dessas empresas perdem o controle delas
e, justamente, perdem em favor das grandes empresas; porque dois mecanismos eles exercem: o primeiro, esse mecanismo do aumento de capital. Se essas
ações preferenciais, que já, no Nordeste, é permitido ·
que sejam 75% de ações preferenciais e 25% de ações
ordinárias na contrapartida, se nós dermos condlções de aumentar essa participação, nem só os pequenos Investidores, de pequenas e médlas companhias
de empreendedores pioneiros, perdem o controle da
empresa simplesmente porque, com os aumentos
grandes de capital, eles não tém aparte de capital
capaz de enfrentar as grandes empresas. Então, esse
fato, temos ver!t!cado em relação ao Nordeste, em
todas aquelas empresas dessas áreas. Dai por que acho
que o principio não deve ser tão rigido. O fato de
ficar a poss!bllldade de ter um grande número de
ações preferenciais e resguardado o menor número
de ações ordinárias que comandem o empreendimento, multas das vezes, protegem o Investidor, em favor,
justamente, das grandes companhias. Era a observação que q,uerla fazer com a experiência de nós todos, da área do Nordeste, da Amazônia.
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Nobre Senador José Sarney, eu acato a observação de V. Ex.•,
Inclusive, dentro daquela observação que fiz, !n!clalmente, quer dlzer, à exceção das áreas da SUDENE
e da SUDAM, que eu tinha mencionado, realmente,
Isso não pode ser generalizado. O sistema SUDAM/
SUDENE é subvencionado, através de um sistema
fiscal, Inteiramente à. parte. Acho que as observações
de v. Ex.• são procedentes. Agora, generalizar esse
tipo de diminuição para outras companhias, acho
que não seria o caso. O estatuto da SUDENE e da
SUDAM e outras áreas e ativldades prioritárias com
Incentivos fiscais deveriam ter um tratamento como
têm, hoje em dia, à. parte, uma exceção, mas não
fazer disto uma regra de um código socletá.rlo que
deve durar 30 ou 40 anos. De modo que acho as
observações de V. Ex.• procedentes para área de
SUDAM e SUDENE.

ele
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O SR. JARBAS PASSARINHO - Tenho a
Impressão que estamos fazendo aqui algo novo
em matéria de reunião da Comissão. Eu me ha·
via Inscrito - pode ser Ideal, pode não ser, a prática
nos provará - para tentar receber umas llções de
V. Ex.• a partir do momento em que o debate fosse
aberto, mas ele se torna fraclonárlo. Por exemplo,
quanto a este ponto, penso talvez pelo mesmo regionalismo do Senador Sarney, e me honra multo a
companhia dele. Mas eu aditaria ainda mais um argumento. Os grupos locais da Amazônia - e o Se·
nador Sarney estendeu o fato, também, para a
SUDENE - foram aqueles que se reuniram com uma
certa capacidade Inventiva e partiram da posslbllldade de estudos prévios e recursos naturais para
transformar em empresas que explorassem recursos.
Naturalmente, eram grupos débeis, do ponto de vista
financeiro. Toda Amazônia e SUDENE talvez somadas, não dêem o Estado de São Paulo somente em
vigor financeiro e económico. Então, a legislação protegia esses grupos, caracterizando que ação preferencial não tinha direito a voto mas, ao mesmo tempo,
limitava a ação do grupo local, declarando que, se
ao cabo de 5 anos, essas ações preferenciais não tivessem sido precisamente remuneradas, como V. Ex.•
diz que nunca foram em todo o Brasil, elas se transformariam automaticamente em ações nominais com
direito a voto e, Imediatamente, aconteceria o que
aconteceu - hoje, de todos os projetas originais e eu
respondo pela SUDAM - e como digo, me animo
multo no exemplo do Senador Sarney sobre a
SUDENE, até porque o Maranhão é SUDAM e SUDENE
ao mesmo tempo, todos, menos um, perderam o controle acionário. Todos os grupos originais, menos um,
só permanece um que, por sinal, era um Indonésio
que apareceu no Pará e produziu lá uma fábrica de
cerveja. É o único que ainda permanece com o controle aelonárlo Inicial. Por ai já. se vê, eu não diria
nem estrangeiro, ele trouxe dinheiro da Indonésia
para cá e eu gostaria que assim fosse, em vez de sair
daqui para lá. Mas o fato para mim que parece mullto
Importante, além do mais, é que, na medida em que
se aumenta para dois terços, Isso que se está tentando
fazer, realmente: garantir a empresa nacional porque ela é, como V. Ex.• disse, uma empresa descapitalizada, com grandes problemas - sobretudo,
diante de um fuso Inflacionário de capital de giro.
Ela tem que atender a esse capital. Se ela contar
com uma diminuição do capital votante, com exceção
da referência que V. Ex.• fez, que me parece realmente multo oportuna, essa emenda reportada na
Câmara, a mim me parece que, ao contrário de ser
desvantajoso é vantajoso, Isso éra uma opinião Inicial
de quem não tem a ousadia de querer debater o
assunto com V. Ex.• Absolutamente. Pediria apenas,
se houvesse tempo mais tarde, dlscutl-lo-emos em
profundidade.
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Realmente,
quanto à observação de Investimento Induzido, como
é o caso da SUDENE-SUDAM - eu não conheço bem
o problema - mas é claro que houve uma série de
contradições em todo o espectro do assunto; Investimentos de projetas que não lograram êxito e que,
naturalmente, levam a esse Impasse de controle. Porém repito, nobre Senador Jarbas Passarinho, nós
não podemos absolutamente generalizar para o Investimento não Induzido, porque o Investimento
SUDENE-SUDAM, de certa forma, Induzido fiscalmente, para um Investimento livre, da poupança livre
dos aclonistas à falta total de direitos de votos e de
participação.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Concordaria
plenamente com V. Ex.• não houvesse, entretanto antes, neste mesmo Congresso, uma legislação que não
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visava a proteções locallstas, por exemplo, o Projeto
n.0 42 de 1951, do Deputado Lúcio Bltencourt, ao que
me parece, um nome, cuja memória nenhum de nós
ousaria ofender, dos Deputados Carlos Lacerda e
Armando Rollemberg e todos, entre 51, 55 e 59, visando, precisamente, Isso que v. Ex.• está combatendo, já
em caráter nacional e não mais SUDENE-SUDAM.
Este ponto, como digo, num debate mais profundo,
poderia oferecer a V. Ex.• como subsidio para. que
V. Ex.• me esclarecesse melhor.
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Respeito essa.
orientação da época., porém, a coisa é a seguinte: a.
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, por exemplo, fez
um trabalho magnifico sobre esse assunto de a.ções
preferenciais, mostrando que no Brasil, hoje em dia,
a ação preferencial, realmente, não tem nenhum sentido mais, ela somente prejudica ou não traz nenhuma. vantagem ao Investidor, Inclusive, reiterando este
assunto do mMEC, no sentido de que não traz vantagem patrimonial e nenhum acesso à. propriedade da
empresa. Fica um sócio que não é proprietário porque
o proprietário é aquele que pode llvremente dispor da
coisa. Então, evidentemente, que se o aclonlsta preferencial não tem direito de voto, não tem direito de
participar das deliberações validamente e não tem
vantagem patrimonial, realmente, estamos criando
um aclonlsta de segunda classe no sentido do aclonista voluntário; não o do Induzido !lscalmente, porque
eu acho que o sistema SUDAM-SUDENE, acho que
deva ser modificado. Talvez, se passivei fosse até
aumentar o número cie ações preferenciais se deveria
ou revogar esse artigo, convolando as ações preferenciais em ações ordinárias.
Porém, o estudo da Bolsa me parece que se contrapõe a esses projetas anteriores_ de .antigos DeP!,l·
tados no sentido que, no Brasil, nao ha atrativo, nao
há necessidade e o que se deve, para melhorar a
posição do aclonlsta minoritário é, realmente, dar a
ele participação na sociedade.
Por exemplo, a ref_orma da sociedade anónima.
alemã e francesa, que sao as matrlze~ principais hoje
de reformas societárlas no mundo, dao ao aclonlsta a
posslbllldade de voto de uma maneira quase Incentivada - quase como SUDENE-SUDAM - ou ~eja, o
aclonlsta recebe todos os propectos e notlflcaçoes em
casa a respeito de quando vai ser a assembléia; recebe
os assuntos a serem discutidos, pode votar em casa
mesmo, risca o que ele deve votar, a favor ou contra,
um tipo assim de teste. Isto constltlli todo o Incentivo
para a volta à. participação do aclonlsta na sociedade
para evitar, exatamente, o controle de sqcledades por
grupos pequenos, por administradores so, que levam
ao distanciamento dos Interesses da sociedade global
que o aclonlsta, participante da assembléia, pode
multo bem representar os anseios da sociedade global, o anseio do consumidor. Por eJ:;emplo, nos Estad~s
Unidos as ações que realmente sao lançadas ao publico têm absoluto direito de voto. Há aclonlstas, por
exemplo que chegam nas assembléias e dizem o seguinte: esta companhia está poluindo o Pais ou poluindo este Estado. Nós, aclonistas da. Companhia,
somos contra a fabricação disto ou daquilo e fazemos
um protesto contra a poluição que a nossa companhia
está causando, extrapolando o próprio Interesse, vamos dizer assim, o Interesse patrlmonla! de lucro, de
dividendos. Hoje em dia, a. partlclpaçao social nos
Estados Unidos é feita através da sociedade. Eu tenho
exemplos dignificantes de aclonlstas que agiram
judicialmente contra. os dlretores de uma companhia
por estarem pol\llndo um rio nos Estados Unl~os. Os
próprios aclonlsto.s. Agora, se os aclonlstas nao pudessem votar, não pudessem po.rtlclpo.r do.s o.ssemblélas nós não teriamos, reo.lmente, uma amostra~~m
dos o.nselos soclo.ls que extrapolam o o.specto cap a-
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lista, o aspell;o de lucro numa assembléia. O aclonlsta se dá como nos Estados Unidos que se pulveriza com
que não vota, não participa, está dl.stante, etc.
milhões e milhões de aclonlstas' no pais Inteiro. Aqui,
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES - Queria, em na realidade, só os Investidores da poupança se diriprimeiro lugar, oonhecer o pensamento das Bolsas a gem para determinadas ações, onde eles têm absoluta
respeito das açées preferenciais. As Bolsas, natural- certeza dessa lucratlv!dade e da especulação que é
mente, estão en~a.mlnhando também emendas a este feita. No caso da pequena e da média empresa, o que
projeto do Govm'!lo. Nesse elanco de emendas apa- vai acontecer é que, na realidade, esse pequeno Inrecem algumas alusivas à ação _Preferencial? Eu lhe vestidor não vai carrear essa poupança para essas
pergunto pelo seguinte: a açao 'Preferencial tem empresas. O que vai acontecer é que, desde que se
cunho especulativo; pela sua agilidade maior na cir- fizeram os grandes fundos, as grandes companhias
culação nas Bolsas, elas são procuradas de preferên- passaram a comprar esses pacotes e, por via de concia e, sobretudo, as das empresas estatais. Por exem- seqüência, hão de controlar, por vias !ndlretas, atraplo, a ação preferencial da PETROBRAS é multo vés de suas holdings, toda a rede de pequena e média
mais fácil de ser negociada do que a ação ordinária. empresa que seja do Interesse delas controlar.
Então, tenho a Impressão de que as Bolsas se InteresDai por que faço a observação de que não há
sam pela manutenção da ação preferencial tal como somente
Interesse da SUDENE e SUDAM. Acho que
está, tal como se encontra no projeto.
é Interesse da Indústria nacional, da empresa privada
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Nobre Depu- nacional. Também observaria, aqui, no caso da
tado Israel Dlas-Novaes, quero responder da seguinte emenda da Câmara, que se faz necessário não apenas
forma: realmente, as Bolsas - eu não falo aqui em votar na diretoria, mas também podemos acrescentar
nome de Bolsa, falo em nome pessoal. ..
- se for essa a tendência - nos aumentos de capital.
O SR. ISRAEL DIAS-NOVAES- Mas, V. S.• está V. s.• sabe perfeitamente que é nessa hora que realmente o grupo comandante é levado a perder o conacompanhando ...
trole aclonãrlo. Desde que o capital seja aumentado
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Estou acom- de determinada maneira, o aclon!sta da ação ordinápanhando I A questão é a seguinte: a Bolsa de Valores ria que não tiver capital para aportar com aquele audo Rio de Janeiro fez um estudo - este assunto já mento, Inevitavelmente perderá o controle da emhavia sido abordado - condenando Inteiramente a presa. V. Ex.• perdoe a observação que é apenas no
manutenção da ação preferencial. Esse estudo foi de desejo de colaborar com o trabalho.
abril deste ano, não só dizendo que é 50% ou não de
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Acho que poação preferencial, mas também que não deve haver deríamos
com outros· artigos, senão vamos
este tipo de ação. Naturalmente, também hã casos ficar aquiprosseguir
neste.
em que a Bolsa faz exceção: a SUDENE e SUDAM,
para o que ela acha que lhe é um assunto InteiramenEntão, o caso é o seguinte: hã outros artigos Imte estranho. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro portantes no projeto, como no caso do § 2.0 do art. 16,
condena a manutenção de ação preferencial invocan- que diz que a ação preferencial com dividendo fixo
do, Inclusive, outros países em que a ação preferencial não participa dos lucros remanescentes. Para ele tamé Impossível de ser cotada em Bolsa, já que é uma bém a Câmara já fez uma emenda, porque Isso é
ação que se dá a um Inventor, que se dá a pessoas uma !nlqüldade Inimaginável.
que prestam serviços à companhia e que esta não
O SR. JARBAS PASSARINHO- Artigo 17, § 2.0
quer pagar, não tem dinheiro, então, concede a pesO SR. MODESTO CARVALHOSA -Exalo. Artisoas que cedem patentes. Esse é um tipo de partes
beneficiárias usado em certos países. Mas, são ações go 17, § 2.o Diz:
que não entram no espírito da S/A. Então, a Bolsa do
"Salvo disposição em contrário do estatuto,
Rio de Janeiro é contra, num estudo feito. As emeno dividendo prioritário não é cumulativo, a ação
das que foram apresentadas pelo Deputado Cunha
com dividendo fixo não participa dos lucros reBueno, aqui, com remissão às sugestões da Bolsa de
manescentes
... "
Valores de São Paulo, voltam exatamente ao sistema
Isto é uma loucura, no sentido de que se a ação
dos 50%, exigindo que seja no máximo 50%. Naturalmente, não entra nessa minha proposição, que se- tiver dividendos fixos ela deixa de ser ação. O diviria no sentido de dar ao aclonlsta preferencial direito dendo fixo é um dividendo predeterminado, mínimo.
de voto sobre as contas e sobre outras coisas. A ex- Por exemplo, o Banco do Brasil que dá 80% de lucro
ao ano, a ação preferencial participa apenas de 6% e
ceção da administração.
o aclonlsta ordinário participa de 20%, 30% de disO SR. JOSI!: SARNEY - V. Ex.• permite mais uma tribuição? Em hipótese alguma Isso pode prevalecer
pequena observação, voltando ao tema das ações pre- sob pena de o II PND estar sendo derrogado nesse
ferenciais? Acho que a visão das Bolsas é multo par- · sentido de proteção ao minoritário.
tlcular no mercado de capitais. Como bem acentuou
Um outro artigo Importante seria - vou pular
o nobre Senador Jarbas Passarinho, nós não podemos
deixar de verificar, dentro do Pais, como o poder eco- um pouquinho aqui, senão, não vamos adiantar multo
nômlco se desenvolve: empresa nacional, empresa es- - a questão do art. 27.
tatal e estrangeira. Ora, essa !Imitação, de só termos
"Agente Emissor de Certificados.
ações ordinárias, que v. Ex.• acha que as Bolsas pre27. A companhia pode contratar a esArt.
conizam, é multo melhor para elas e no mercado de
crituração e a guar~a dos livros _de registro e
capitais são multo mais atrativas. Essa providência,
transferência de açoes e a emlssao de certifide certo modo, trava o desenvolvimento da empresa
cados com a Instituição financeira autorizada
privada brasileira, porque, no momento em que um
pela comissão de Valores Mob!l1ários a manter
empresário - pioneiro num negócio que se desenesse
serviço."
volve e que ele observa na sua empresa - for obrigado' a perder o controle aclonãrlo dentro da demanEntão, a questão é a seguinte: primeiro, aq~l, hã
da, do aumento da escala de sua empresa, ele resolve Inconstitucionalidade patente, ou s~ja, a Comlssao de
ficar com ela mais ou menos paralisada, contanto Valores não pode escolher inEtltuiçao financeira para
que não perca o controle da sua empresa.
fazer esse serviço. A Comlssao de Valores pode simplesmente dizer como é que se faz o serviço, mas diPor outro Indo, devemos compreender reallstlc~ zer,
só esta que vai aquela não vai, o BRADESCO vai
mente que n democratização do capital no Brasil nao
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fazer, mas o Itaú niio vai fazer, não pode! E o principio da lsonomla constitucional do direito de livre
acesso à atividade económica, de todos que estão na
mesma atlvldade? Portanto, aqui, há uma Inconstitucionalidade patente. A Comissão de Valores não
pode dizer qual a instituição que vai fazer ou não.
Isto, no meu livrinho que escrevi a respeito desse
assunto, eu reitero bastante.
Por outro lado, também, aqui estamos dando aos
bancos uma oportunidade de criar os conglomerados
que deveriam ser evitados, ou seja, que o agente emissor dos certificados sejam os bancos. Evidentemente,
que, como eu disse inicialmente, os bancos tenderiam
a reter as ações e emitir os certificados de ações, para
que se negociassem os certificados de ações e os bancos continuassem com as procurações para votar. Isso,
aqui, deve ser evitado por todos os sentidos. Primeiramente, hoje em dia, no mundo, quem faz todo trabalho de operações com ações, custódia, emissões, certificados evidentemente, desdobro, transformação,
compensação de negociações etc., são as agências das
Bolsas de Valores. As agências das Bolsas de Valores
é que fazem esse serviço, porque elas são neutras,
exatamente para que os bancos detenham procurações e detenham o controle de companhias através
das ações depositadas nos bancos.
Desde a Guerra, que os alemães criaram esse sistema durante a ocapação da França, ao depositar
todos os titules na Slcovan, que era uma agência
que eles criaram. Depois da libertação, os franceses
adotaram esse sistema; ou seja, todas as ações que
não são depositadas pelo próprio aclonista devem ser
depositadas num Banco de Ações, um Banco Central
de Ações, neutro, que faz as operações de emissão de
certificados, negócios, custódia etc., e, portanto, permite que o acionista negocie livremente com as suas
ações sem estar sob a sujeição de um banco.
Esse sistema está sendo agora adotado nos Estados Unidos, que é o Central Depository Sistem para
evitar que os bancos, através dos trusts departments
tenham possibllldade de também manipular com
ações de acionistas.
Portanto, no Brasil, devemos seguir um sistema
que não permita que os bancos tenham esse tipo de
operação, porque é um tipo de operação que leva
o banco a exatamente reter o direito de voto do aclonlsta. Emitindo o certificado, posteriormente ele consegue a procuração que está prevista nesse projeto e,
assim, ele vota em nome do acionlsta e fica controlando a sociedade com o dinheiro alheio, com o dinheiro do próprio acionlsta. De modo que aqui sugiro
primeiramente, que a companhia possa contratar com
agência das Bolsas de Valores, com agências centrais. Não estou defendendo aqui Bolsas de Valores,
- insisto nisso - mas o sistema central de depósito.
O SR. JARBAS PASSARINHO- O Professor não
seria pela supt·essão total?
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Não, pela supressão não, pela transformação do artigo. Existe
emenda na Câmara sobre Isso. Li as emendas que siio
realmente excelentes nesse sentido. As companhias
podem fazer esse serviço, porque elas uão o podem?
Elas podem fazê-lo. A PETROBRAS pode fazer esse
serviço, o Banco do Brasil, Aços Vlllares podem fazer
esse serviço perfeitamente. As companhias podem
fazer ou então as agências centrais, que serão naturalmente, administradas pelas Bolsas ou pelo próprio
Banco Central; mas não dar aos bancos esta possibl·
lidade de controle lndlreto, que se chama em direito
americano, a "Usurpação da propriedade aclonárla''
através dos bancos deterem as ações, como depositantes.
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Outro artigo que gostaria de comentar com v.
Ex.•s é o que diz respeito às ações escriturais: Art. 34,
V, vou ler o caput do artigo para se ter uma Idéia
melhor:
"Art. 34. O ~statuto da companhia pode
autorizar ou estab&lecer que todas as ações da
companhia, ou una llu mais classes delas, sejam mantidas em cO!Itas de depósito, em nome
de seus titulares, na instituição que designar,
sem emissão de certificados."
Isto quer dizer o seguinte, são ações novas, que
vamos· criar no Brasil, ações sem cártula, ações sem
titulo múltiplo ou sem cautela, ações em conta corrente como eu já disse. li: um tipo de ação multo bom,
porque evita extravio, evita, por exemplo, em Bolsa,
que se demore 72 horas ou 3 meses, no caso da
PETROBRAS, ou 6 meses, para transferir a ação. Permite que se faça por conta corrente, sistema extremamente Interessante, que a lei está propondo. Porém, o § 2.o diz o seguinte:
.
0
"§ 2.
Somente as Instituições financeiras
autorizadas pela Comissão de Valores Moblllárlos podem manter os serviços de ações escriturais."
Isso é Inconstitucional, segundo entendo. Por quê?
Porque somente aquelas companhias que as Comissões de Valores elegerem, é que podem fazer esse
serviço? Poder-se-la dizer: não, a Comissão tem o
direito de dizer Isso ou aquilo em sentido de dinheiro; mas, o serviço de ação escriturai não importa em
nenhum investimento dos bancos. Os bancos não vão
emprestar dinheiro, não vão Investir num grande empreendimento, ou seja, é um serviço como qualquer
outro de um banco. Por que ela vai escolher um ou
outro? Quer dizer, não há permissão constitucional
dessa eleição, desse privilégio a uma ou outra instituição. Esse é o primeiro problema, que acho serllsslmo.
E, o segundo, também se deve evitar que essas
ações escriturais sejam operadas por bancos. Os serviços de ações escriturais devem ser feitos por agências centrais, as tais entidades administradas por
Bolsas, que fazem o serviço de conta corrente das
ações escriturais, neutramente, sem o ser por bancos,
porque os bancos, exatamente, por terem o controle
das agências escriturais, eles obtêm as procurações e,
obtendo as procurações, eles exercem o controle ac!onárlo das companhias - como no sistema alemão sem ser com dinheiro próprio, mas com o dinheiro
dos próprios aclonistas.
Então, esse artigo deveria ser modificado, segundo
entendo, para dizer que as próprias companhias podem perfeitamente ter o serviço de ação escriturai.
As próprla.s companhias podem perfeitamente exercer esse serviço ou, então, as entidades das Bolsas que
seriam as clearing houses das Bolsas, com o sentido
do repositaty para emitir essas ações escriturais e não
deixarem Isso aos bancos.
Lembro-me de um estudo feito ainda na Filadélfia, no ano passado, em que um grande economista
americano - num livro que escrevi havia uma citação
sobre Isso- diz o seguinte: os bancos de Nova Iorque
ganharam 34 m!lllões de dólares, os trusts departments dos bancos, exatamente nos serviços de circulação banco a banco das ações negociadas em Bolsas, porque eles têm os trusts departments e cobram
taxas para fazerem esses serviços, inclusive constituindo um desservlço, porque demora brutalmente e
ganham dlnllelro sem prestar nenhum favor ao mercado de capitais. O mercado de capitais deve ser
centralizado no sentido do clearlng do mercado. Se
existem ações escriturais depositadas num único cen-
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tro daquelas cidades, no Rio ou em São Paulo, se há
negociação em Bolsa e, portanto, transferência de
propriedade, o próprio centro, na sua computação é
que transfere, por conta corrente, a propriedade das
ações e não fazer um banco mandar para outro banco
que não tem nenhum sentido,
O SR. HEITOR DIAS - Não é modalidade de
open?
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Modalidade
de open! Não, o open realmente não tem emissão de
titulo mas não tem propriamente nada a ver com o
tipo de negociação de open, A ação não circula fisicamente, não existe titulo representativo, ela fica em
conta-corrente. Portanto este artigo deveria ser
transformado também em 180.0, para. evitar que os
bancos tenham o controle da. propriedade aclonárla
dos ac!on!stas sem colocar dinheiro próprio, sendo
que há agências centrais para esse serviço. Somente
seria, como o nobre Senador Renato Franco está
dizendo, modificado o § 2.0 A outra questão também
que deveria ser evitada é que os bancos tivessem o
privilégio na questão da custódia de ações fungivels
do artigo 41.
"Art. 41. A Instituição financeira autorizada. pela Comissão de Valores Mob!llárlos a
prestar essa espécie de serviço pode contratar
custódia em que as ações de cada espécie, classe e companhia sejam recebidas em depósito
como valores fungíveis."
Patent.e a .Inconstitucionalidade, segundo entendo. Por que so os bancos que a comissão escolher
podem fazer serviço de ação fungível? Onde está a
lsonomla do direito de todos os bancos fazerem esses
serviços? Quer dizer, nós temos aqui três artigos: o
27, o 31 e o 41, dando exatamente à Comissão de
Valores o direito de escolher bancos que podem fazer
serviço com ações. Com que critério Isto? Qual é o
sentido, se houve a carta patente para uma Instituição financeira operar? Era para que todas as Instituições financeiras tivessem Iguais direitos de operar; não pode ser escolhido um ou outro, ou terceiro.
Portanto há patente Inconstitucionalidade no artigo.
Mas além disso também no mesmo sentido dos
artigos 27, 31, 34 e 41, no meu entender, deve-se
transformar esse artigo n.o 41 dizendo o seguinte:
"somente agências centrais de custódia, administradas pelo Banco Central, ou administradas por Bolsa
de Valores - de preferência - é que podem operar
ações fungíveis ou ser depositárias de ações". Porque
assim permite uma centralização das operações de
Bolsa e Impede que os bancos sejam depositários
de ações para poder votar em nome dos acionlstas.
Como eu disse inicialmente, na Alemanha 70% da
propriedade empresarial estão na mão dos três
maiores bancos, inclusive. Exatamente por esse sis·
tema, o banco não coloca nem um tostão, o banco
simplesmente é depositário de ações fungíveis, e com
Isso ele pega a procuração, vota e domina as companhias com as ações, o dinheiro e a poupança do aclonlsta que perde o seu direito de voto que fica na
mão do banco.
Esse sistema deve ser evitado no Brasll, que é
o sistema do Konzern alemão, que realmente é o
ponto fulcral do projeto. É todo um sistema de ações
funglveis, todo um sistema de ações escriturais, todo
um depósito de ações numa entid[lde central, que
Impede aos bancos terem n retenção dessa proprle·
dade dos aclonlstas.
Esses artigos que permitem que o banco seja deposltllrlo de ações fungíve!s, opere ações escriturais,
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e emita certificados de ações, combinados com o § 1.0
do artigo 126, dizem o seguinte:
"O aclonlsta pode ser representado na As·
sembléla Geral por procurador constituído há
menos de um ano, que seja aclonlsta, administrador da companhia ou advogado; na companhia aberta - que é exatamente a companhia.
do público - o procurador pode, ainda, ser
Instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de Investimento representar os
condóminos."
Então !sto quer dizer o seguinte, no § 1.0 , do
artigo 126, os bancos podem ser procuradores dos
aclonlstas. E além d!sso também os administradores
podem ser procuradores dos aclonlstas. Mas Isso nem
pode discutir porque Isso é uma tal loucura; administrador ser procurador do aclonlsta, que eu tenho
Impressão que as emendas da Câmara - eu já 11
algumas - terão que corrigir !sto. Será o próprio
réu ser juiz de si mesmo, ou seja, o administrador ser
procurador do aclon!sta para votar suas próprias
contas. Isso é uma loucura lnlmag!ná vel. Mas tenho
Impressão que Isso não passa mesmo serenamente.
Mas o que me Interessa aqui não é essa questão, é o
seguinte: o banco que tem a custódia da ação fungivel, banco que emite ação escriturai, o· banco que
emite certificados de ações, tem procuração do aclonlsta para votar. Então ele fica simplesmente com
as ações depositadas no banco e vota em nome dos
aclonlstas, controla as companhias privadas; o Sepador José Sarney e o Senador Jarbas Passarinho
não querem que sejam controladas a não ser pelos
dlretores. Mas os dlretores, coitados, não terão controle de mais nada, como no s!stema alemão, que
quem controla as companhias não são os dlretores
que vão Já, os que puseram o dinheiro. Quem controla as ·companhias são os bancos que têm as ações
dos acl·onlstas. Então este artigo 126, § 1.0, tem de ser
modificado - eu já v! várias emendas na Câmara
também, Impedindo que o banco seja procurador do
aclonlsta. Inclusive há várias emendas no sentido
de dizer que é proibido, é vedado às Instituições fi·
nancelras serem representantes de aclonlstas. É vedado que o administrador seja representante de aclonlsta, a lei atual tem uma expressa estipulação que
Impede que o administrador seja representante do
aclonlsta. Isto é uma aberração jurídica Inimaginável.
Agora, Instituição financeira ser representante
do aclonlsta é a formação do conglomerado no Brasil definitivamente com esse artigo 126 ligado aos
anteriores já citados. Ou seja, os bancos sem dinheiro próprio, sem Investir em nada, simplesmente controlarão as companhias, como no sistema alemão.
Existe um livro multo conhecido chamado Modem
Capitallzation de um grande economista Inglês, que
explica exatamente como· funciona o sistema bancário de domlnlo das companhias na Alemanha. Inclusive estes artigos que eu trouxe ao conhecimento
de v. Ex.• fazem remissão a este livro, e mostram exatamente !sto. que não se deve no mundo moderno
admitir que Instituição financeira vote.
A Comissão de cartel alemã, desde 1973 para cá,
tem procurado, de todas as maneiras, acabar com
esses privilégios dos bancos, Inclusive agora nesse
ano de 1976 está estipulando, com destnque, uma
série de leis acabando com esse privilégio dos bancos.
E naturalmente tem que fazer Isso devagarzinho porque na Alemanha os conglomerados já estão estruturados. Mas vejo que até na Alemanha onde o
Konzem, o conglomerado é da própria estrutura anterior, histórica, há um combate fundamental a este
tipo de privilégio dos bancos. Porque é a forma cõ-
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moda de dominar toda a. economia. privada de um
país, sem colocar um tostão dentro das companhias.
A outra questão que já foi multo discutida. aqui,
- não vale nem a pena mas só para Ir ao conhecimento das duas comissões, não tem nada a ver com
o negócio de banco, controle ou conglomerado - é
a questão da emissão de debêntures no estrangeiro.
Isto já foi mais do que discutido no Congresso, pelo
que eu tenho lido nos jornais, e realmente seria necessário aprovar as emendas que já existem Inúmeras
a respeito disso, obrigando realmente que as debêntures emitidas no estrangeiro sejam efetlvamente
aplicadas no Brasil. lll o artigo 73.
O Sr. Ministro da Fazenda, no último dia 19, declarou na Comissão de Economia que realmente não
pode se remeter para o exterior nenhum valor que
não tenha entrado no pais. Tanto melhor que S. Ex.•
tenha dito isto. Então nada custa. que o Congresso
Nacional declare expressamente que as ações emitidas no estrangeiro, obrigatoriamente têm que ser
colocadas no Brasil. Neste sentido, já v! emendas
também excelentes.
Se eventualmente houver necessidade de manter
no exterior o valor dessas emissões, que o Senado Federal dê a aprovação, porque é um assunto de interesse nacional. Uma companhia. no Brasll que emite
ações no exterior e mantém o dinheiro no exterior,
isso é de Interesse nacional.
Vamos dizer que o Banco do Brasll se interesse
em emitir ações no exterior para, através de uma
companhia subsidiária dela, Instalar armazéns alfandegados no mundo Inteiro, para negócios de café
por exemplo, que é de Interesse nacional. Então o
Senado Federal deve aprovar esta manutenção fora
do País, das emissões de debêntures fora do País, sob
pena - como eu falei na Comissão de Economia
outro dia - sob pena desse artigo 73 ter o sentido
daquela velha estória do pai, sem dinheiro para manter os filhos, diz para a. filha: minha filha, se você
não vier dormir em casa hoje, eu não vou dar a
mesada hoje, só vou dar a mesada amanhã. Ou seja:
permitir a filha que não durma em ca.sa. 1!: um artigo
que realmente dá uma porta aberta para que se
mantenham fora do Pais companhias multinacionais,
etc., com o valor de debêntures. Este assunto já foi
mais do que debatido, não quero Insistir, V. Ex.• me
permita ...
O SR. JARBAS PASSARINHO- Poderia permitir-me uma breve Interrupção? com essa observação
que V. Ex.• fez, já no final, que também parece-me
multo oportuna, poderia me Informar, v. Ex.•, se, no
direito positivo brasileiro atual, existe alguma legislação que defenda, precisamente, os Interesses nacionais, neste caso, sabendo-se que há companhias, hoje,
existentes no Brasil que emitem debêntures no estrangeiro? Ou se esta seria, pela primeira vez, uma
tentativa de disciplinar o mercado?
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Não! Eu acho
o contrário. Se v. Ex.• me permite, Senador Jarbas
Passarinho, eu diria o seguinte: no Brasil, o art. 160
da Constituição diz o seguinte: "a atlvldade econõrnlcn também tem por fim o desenvolvimento econõ1\l!co e a justiça social", portanto, ninguém pode no
Brasil - é um problema constitucional, o Senador
Brossard vai me permitir e os nobres membros da
Comissão de Constituição e Justiça vão me permitir
essn digressão aqui - a questão é a seguinte: na
Constituição está bem claro que não se pode exercer
nenhuma nt!vidnde econômlca no Bra.sil, a não ser
para o desenvolvimento nacional e para a justiça social, desenvolvimento nacional no sentido de
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acumulação de capital, expansão e justiça social,
distribuição de renda, etc. e tal oportunidade é para
todos os cidadãos e residentes.
Manter-se no exterior, sem uma finalidade de
desenvolvimento nacional e de justiça social no Brasil, debêntures, que a companhia nacional tem que
pagar, que a filial brasileira teria que pagar é simplesmente Inconstitucional, é a primeira regra.
A regra constitucional já diz que não pode haver
esse tipo de manutenção fora. V. Ex." me pergunta
se existe na lei ordinária. alguma proibição, atualmente. Digo que é um tipo de lliclto que não foi
previsto, hoje em dia, ainda no Brasil, não vejo
nenhuma legislação ordinária dizendo o contrário.
Mas, é do próprio sistema jurídico e da própria
COnstituição que não permitem que uma companhia
brasileira pague valor de debêntures negociada.s e
mantida.s no exterior.
E não acredito, sinceramente; que o Governo tenha essa Intenção, absolutamente.
O Sr. Ministro da Fazenda é o primeiro a dizer
que não é Isso que se pretende. Então que se faça
uma redação clara, porque isto é obrigação do Congresso, para não deixar dúvidas e não deixar essa
válvula de escape para. as multinacionais.
Eu, por exemplo, conheço multo bem Isso nos Estados Unidos, que a.s multinacionais são uselras e vezelras em fazer esse tipo de operação; ·elas têm património num pais, esse património está congelado,
especialmente concessionário de serviço público, dá
pouca lucrat!vldade por teto de lucrativldade anual,
não pode ser, por exemplo, mais de 12%. Então o
que ela faz? Pega o património, leva para. um banco
suiço - que às vezes é agente dela, e 'diz: o meu
patrlmónlo no Peru é de um milhão de dólares; vamos emitir debêntures aqui na Suiça, com garantia
desse patrlmõnio no Peru e vamos operar no comoditles de Chicago; operar no mercado de cobre de Londres, no mercado de metais de não sei o quê, e vamos
fazer especulação com esse dinheiro, com garantia do
património no Pais. Conhecidisslmo, no mundo Inteiro, o que a. companhia multJnaclonal faz. Ou então
a companhia faz o seguinte: tenho uma filial na
Argentina e quero agora fazer uma outra filial na
Nigéria, então que vou fazer? Não tenho dinheiro, a
matriz não tem dinheiro ou não quer despender dinheiro; ela emite debêntures na Suíça, com lastreado
no património dela na Argentina e, com esse dinheiro,
ela Instala suas fábricas na Nigéria - Isso é conhecldissimo no mundo inteiro.
Então o Brasil não pode admitir esse tipo de
operação; não acho que haja precedente, no Brasil,
que tenha ocorrido isso; se alguma multinacional t~
nha feito isso é um escândalo nacional. Duvido! Porém, nós podemos criar essa barreira. Por exemplo, eu
que não sou de multinacional, sou um mero advogado,
quando 11 Isto, já vi uma porta aberta, nqul, pam
mim, e todos. O Brasil Inteiro viu esta porta aberta,
não fui só eu. De modo que precisamos, simplesmente,
dar, ao artigo, a redação clara, justa que ele deve ter.
Certo?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Professor, o senhor me permitiria a Impertinência de tentar explicar
o meu pensamento, que talvez não tenho. sido captado
por V. Ex.•, a culpa é minha. Perguntei claramente se
não era esta a primeira vez que se tentava, ninda
que Isso, evidentemente, enseja o aperfeiçoamento, o
dlscipllnamento de um fato que jó. existe, que é cxntamente a emissão, por Inúmeras sociecln<lcs brasileiras e estrangeiras, de debêntures no exterior. E
tanto existe que há um trecho, por exemplo, de um
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Trntndo de Dil·cito Comercial, de Waldemar Ferreira
que é um mestre do seu renome, e ele diz:
"O lançamento de empréstimo e emissão
das respectivas debêntures nos mercados financeiros estrangeiros, chamados de empréstimos
externos, têm sido de grande freqüência; tanto podem ser que foram, realmente celebrados
por companhias estrangeiras nos países de suns
sedes c constituição, com reflexos nos bens, de
suas filiais ou sucursais no Brasil, ou, por companhias brasileiras organizadas c situadas no
Brasil, vinculando diretamen te, no todo ou em
parte no seu pntrimõnlo, conforme adjetivados
com a garantia flutuante do todo ele ou, em
parte vinculados ao direito real de garantia,
com que tivessem sido assegurado especialmente."
Então o Ministro da Fazenda - ouvi dele a declaração a que V. Ex.• se reporta, por seu turno dizia, que o :mteprojeto que foi enviado para cá, pela
primeira vez, tentava disciplinar esse fato sobretudo
garantindo os Interesses nacionais em caso de falência. O problema seria mínimo, nesse sentido, quer
dizer, se ocorrer falência de empresa nacional ou estrangeira que funcionem no Brasil e que tenha contraído empréstimo no estrangeiro, por emissão de
debêntures, cujo montante não se tenha aplicado no
País - os credores brasileiros seriam os credores privilegiados, de acordo com a lei. O que não impede,
como disse, de aperfeiçoar, como V. Ex.• disse, por
exemplo, o que não se permita que essas debêntures
fiquem lá, mas que sejam registradas no País. O
único desejo meu era mostrar que, ao longo de todo
este tempo se vem, impunemente, fazendo essas aplicações de debêntures, no exterior.
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Eu concordo
em gênero e número e caso com V. Ex.•, ou seja, a
emissão de debêntures no exterior é um fato conhecido, tanto de empresas estatais como de empresas
privadas, que têm mandado dinheiro para cá. Isso é
coisa absolutamente legitima, é uma forma inclusive
de carrear recursos para o Brasil, para o desenvolvimento do Brns!l; não vejo nenhum mal nisto. Mas,
no meio dessn regulamentação há. alguma coisa que
não está clara, e o Congresso deve tornar claro, que
a obrigação é de manter o dinheiro aqui no Brasil.
Veja, V. Ex.•, que na justificativa de motivos do próprio art. 73, existe essa válvula, que diz o seguinte:
SEÇAO IX
Emissão de Debêntures no Estrangeiro
"0 art. 73 visa a proteger o credor da companhin por obrigações contraídas no Pais, preenchendo lacuna da legislação em vigor: atual·
mente, os titulares de debêntures emitidas no
c~trnngeiro preferem os credores por obrigacães contraídas no Pais, ainda que o produto
d:l emissão das debêntures não tenha sido apl!·
cado em estabelecimento no território nacional!'
Qu~r dizer, se nós não tivéssemos o precedente
de companhlns multinacionais fazendo esse tipo de
operação no mundo ln teiro, eu diria que Isso seria
invenção mas existe Isso. Isto deve ser evita do, quer
dizer co~1 obrigação de ap!lcar-se o dinheiro em es·
tabelecimen to nacional. Nós não vamos agora penhorar acervos de companhias brasileiras, na Suiça,
par:~ operações cm outros paises, absolutamente. De
moela que isso deveria ser simplesmente trazido o
objctivo govcrn:~mr.ntal ao,1seu real sentido, escoimando o nrt. 73 dessa dúvida que perdura no espirita e
no. opinião pública, em geral.
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Um outro artigo. A outra questão é a seguinte:
vamos para o art. 116: "Acionista Controlador".
A concepção de acionishs controlador é, como cst:í,
inteiramente fa.llla, que não .::oincide com a realidade,
que leva os controladores a mmca serem caracterizados como tais, ou seja, toda doutrina societária moderna leva a noção de que acionista controlador pode
ser externo e Interno. Vou dar um exemplo bem frisante: o BNDE é aclonlsta cuntrolador de inúmeras
empresas no Brasil sem ter uma ação sequer com
direito de voto. Aqui, no contrato, por exemplo, de
financiamento a longo prazo diz o seguinte: todo lucro tem que ser relnvertldo. Eles não votam, mas no
contrato obrigam os acionlstas, pseudos controladores, a votarem de acordo com o contrato. Toda modificação patrimonial da sociedade tem que ser objeto
do acordo do BNDE, toda aplicação de Incentivos,
SUDAM, SUDENE, tem que ser objeto do acordo com
o BNDE, porque senão não pode fazer aplicação nesse
ou naquele projeto. Enfim, o BNDE não tendo uma
ação de voto, ele controla, a sociedade, o credor controlador.
O conceito de controle tem que ser amplo, nilo
pode ser conceito da lei, sob pena de não termos
nunca realmente chegado a acionar o controlador. No
caso do BNDE prejudicar o desenvolvimento da empresa, se tivermos na nova lei um conceito de. controlador real, poderemos ac!onar o BNDE, porque
pelo contrato ele está impedindo o desenvolvimento
da empresa. Não I! todas as emendas da Câmara dos
Deputados, mas me disseram que haveria uma emenda no sentido de ampliar o conceito de acionlst..1.
controlador para controlador também externo, que
são os principais controladores hoje em dia das companhias, não os controladores Internos, aqueles que
têm a maioria das ações. Portanto, esse é o objetlvo
de que o aperfeiçoamento caberia ao Congresso fazer.
Não tenho nada contra o espírito do projeto do Go·
ver•1o, mas exatamente trazer ao espírito do projeto
a sua materialização concreta no artigo.
Por outro lado, do art. 123 em diante, comc:::c
uma série de lniqü!dades multo séria contra o mi:,: ..
rltário que cabe ao Congresso Nacional modifica~. /.
partir desse artigo declara-se que apenas ~.cJomsta
com 5% do capital votante poderia acionar. em nome
da sociedade, exigir contas do Conselho Fiscal, C}j:c!r
contas dos aclonlstas etc. Ora, se o II PND tiiz que
o objetivo da reforma da Lei dns S.A. é a protcçüo
dos minoritários, exigir que qualquer ação c!., minoritário verso, contra a diretor!a, contra a próp7' ~
sociedade, contra o Conselho Fiscal, cxlglnc:o .õ ·
do capital votante, não vamos ter nunca a prc-~,,
do minoritário. Jl: a consagração de que os minor
rios não vão ter acesso a nenhum direito. f:,. · .
teriamos a necessidade de acabar com essa cxi~61"
Imagine se no Direito Americano, por c:;r·w:
algum acionista precisasse ter 5% do cnp!Uc! •,,
exercer seu direito, em nome da companhia, :, ,:,
diretores, exigir prestação de cont11-s. O Dire:tc·, ,\;,
ricano, a quem se atribui a matriz desse Pl'cp·::u.
absolutamente proibido a exigência de perccd' :c l :
ra o exercício de direito; qualquer aclonlstn .:o.n \t:
açüo pode exigir o direito.
O Direito Francês, de 1965, diz o seguinr,,: ·
absolutamente nulo". No Brasil há umn frase qm: r! i
E considerado niio escrito qualquer artigo do ""' · ·
tu to que exija percentual para acionlsta exercer rF ·
quer direito perante a Diretorla, n Companhin, a ~>' ·
ciedade ou em nome da sociedade. Um projct.; que ,.
para defender o minoritário em vários ar\igu:;, c;1:!'
vamos ler em seguida, exige 5%. Imagine se um ae:••nlsta pode ter 5o/o da PETROBR.AS ou da Som:a Cru~
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para exigir qualquer coisa. Não há acionista nem controlador que tenha 5%, quanto mais o minoritário.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Permite V. Ex.n
um aparte?
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Pois não.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Estou plenamente de acordo com sua tese em defesa do pequeno acion!sta, que é máximo que aspira a poder ser. Não
acredita V. Ex.• que sua crítica está um pouco severa
dentro do próprio artigo, porque ele prevê três hipóteses. Trata-se de convocação de Assembléia-Geral de
uma empresa que pode ser média, pequena ou grande e um simples aclonista pode convocá-lo desde que
tenha havido um retardamento de 60 dias nesse atendimento, e para os aclonistas de 5% com oito dias.
Provavelmente V. Ex.• considera que o prazo de sessenta dias é enorme. Não se retira do acionista, como
pessoa singular, o direito até de convocar uma Assembléia-Geral.
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Da ata tlrar-se-ão certidões ou cópias autênticas para os fins legais."
Até ai tudo certo. Vamos ler o parágrafo primeiro:
"§ 1.0 A Ata poderá ser lavrada na forma
de sumário dos fatos ocorridos e conter a transcrição apenas das deliberações tomadas ... "
Então, sumário dos fatos e conter apenas dellberações tomadas. Primeiro, redução da ata em sumário, depois, este que só conterá deliberações tomadas,
não conterá discussão. Na letra a:
a) os documentos- ou propostas submetidos
à assembléia, assim coino as declarações de
voto ou dlssldêncla, referidos na ata, sejam numerados seguidamente, autenticados pela mesa e por qualquer aclonlsta que o solicitar, e
arquivados na companhia";
ou seja, faz-se uma ata sumária, só se coloca na
ata a dellberação, ou seja, aprovado, aprovado e aprovado, porque o que se delibera se aprova. Dellberouse: aprovado; ou, então, deliberou-se: não aprovado;
o que pode ser também.

O SR. MODESTO CARVALHOSA- V. Ex.a me
permite. O art. 123 prevê o seguinte: nas Assembléias
ordinárias, previstas no estatuto, de todo quadrimesEm seguida, qualquer protesto, qualquer dissidêntre, quando houver retardamento, qualquer acionlsta cia de aclonlsta, por exemplo, num fundo de Investipode pedir. Mas na assembléia extraordinária, que é mento que represente três, quatro ou dez por cento
a letra c, precisa ter os 5% quando está previsto no dos ac!on!stas - é certo que não é majoritário, mas
estatuto a convocação de assembléia todo 30 de abrU. num fundo de Investimento há milhares de InvestiEntão, qualquer acionista pode exigir, mas para as- dores, que, às vezes - há o protesto contra a má
suntos extraordinários como quando a empresa está gestão da companhia, no ano. Isto é arquivado na
cometendo loucuras, ou os diretores estão aplicando Companhia e não faz parte da ata e nem da publidinheiro em open market, em vez de aplicar nas ope- cação da ata, o que quer dizer que os demais aclorações da própria companhia, ou qualquer asunto sé- nlstas nunca terão posslb!lldade de saber o que está
rio, precisa ter 5%. Ora, evidentemente, que 5% ne- ocorrendo - há censura sobre qualquer voto de dissinhum acionlsta vai ter. Aclonlsta com 5% já é o con- dência. Não pode haver dissidência na sociedade, se
trolador da companhia, é parte do corpo de controle houver é arquivado.
da companhia. É necessário que qualquer aclonlsta
Como é que se pode conclllar Isso, com os objetlpossa ter esse direito. Se realmente quisesse prever o
strict Jitigation como há multo nos Estados Unidos e vos do II PND, dados à sociedade anõn!ma? Isso não
na Inglaterra, Isto é, acionlsta maníaco, aqueles que tem nada a ver com os objet!vos governamentais a
querem convocar assembléias por qualquer razão, po- respeito. Os aclonlstas minoritários devem ser protedia-se dizer o seguinte: através da Comissão de Va- gidos, Inclusive com a posslb!lldade de seus votos conslores Mobiliários qualquer acionlsta pode convocar tarem da ata, como hoje existe no Brasil. É uma
assembléia e peticionar a ela para que seja aberta ou derrogação do Direito, que existe atualmente, o que
fechada. Ela e para subvencionar o mercado acionário. seria um absurdo .
Pode solicitar à Comissão de Valores Moblllárlos que
Para não prolongar multo, devido ao adiantado
convoque e a esta Comissão pode dizer que este acio- da hora,
gostaria apenas de acrescentar mais alguns
nista tem toda razão, pois os diretores perderam 80 Itens.
milhões de cruzeiros no open market. Então, a Comissão de Valores Mobiliários, por solicitação de acioO SR. JARBAS PASSARINHO- O Sr. Profesaor
nistas, convoca a assembléia, mas não exigir 5% que me fez uma pergunta muda, e eu gostaria de levantar,
precisamente, esse ponto, porque a Impressão que tive
seria um absurdo.
e que pode decorrer, exatamente, pela minha falta de
De modo que cabe ao Congresso Nacional retirar experiência no assunto, é que se trata de tornar leve
essa exigência que é absolutamente contrária aos essas atas famosas de ~euniões, às vezes, Intermiobjet!vos governamentais de acordo com o II PND, náveis.
de proteção aos ac!on!stas minoritários.
v. Ex.• deu a Impressão de que, no momento em
Outra questão séria é a da Ata da Assembléia. O que o voto dissidente fosse apresentado na assembléia,
projeto criou uma censura prévia na Sociedade Anô- ele apareceria apenas arquivado na companhia, mas
n!ma. Isso o Congresso Nacional também não irá acei- o que se lê aqui - e vou me permitir fazer a leitura
tar. A censura prévia na Asemblé!a-Geral é simples- - é o seguinte:
mente Inacreditável. Comparando com as outras mo"§ 1.0 A ata poderá ser lavrada na forma
dernas leis socletárias Isto é uma aberração. vou agode
sumário
dos fatos ocorridos, e conter a transra para a Alemanha fazer um trabalho sobre este
crição apenas das deliberações tomadas, desde
assunto e não se! como vou explicá-lo. Não existe preque - está submetendo à própria assembléia.
cedente. Diz o artigo 130:
a) os documentos ou propostas submetidos
"Dos trabalhos c deliberações da assemà
assembléia,
assim como as declarações de vobléia será lavrada, em llvro próprio, ata assito ou dissidência referidos na ata ... "
nada pelos membros da Mesa e pelos acionlsEntão, a ata tem que se referir que houve uma
tas presentes. Para validade da ata é suficiente assinatura de quantos bastem para constituir dissidência e que houve um voto em separado. Apenas
a maJoria necessária para as deliberações to- que, talvez para a maior flexibllldade do mecanismo
antlburocrátlco funcione - pegue este voto em sepamadas na assembléia.
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rado, faz a referência na ata, autentique e arquive
de maneira que ele possa ser obtido a qualquer momento. Eu tenho um certo desamor pela burocracia
- é o pedido que lhe faria - se V. Ex.• conseguisse
me fazer deslumbrar onde estaria a malícia do artigo, que fosse tão Inconveniente, para justl!lcar uma
ata pesada, representando todos os tipos de protestos que fossem apresentados por extenso. Mas .o protesto, o gênero, o substantivo está ali - o resto está
arquivado à. disposição de qualquer pessoa. Não sei se
estou certo, mas peço desculpas se estiver me precipitando.
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Absolutamente. Acho multo Importante esse debate. A questão é
a seguinte: realmente, o que se pode alegar é que
nesse artigo pretende-se economizar dinheiro para a
companhia, porque as atas, hoje, são caríssimas. Colocar uma ata, hoje em dia, nos jornais é uma fábula
de dinheiro; é muito caro realmente. Se se pudessem
diminuir, sintetizar as atas, seria muito Importante.
Aí, já não é mais uma questão burocrática, mas uma
questão de economia. Isto, sob o sacrifício do caso
eventual de um aclonlsta protestar? Não. As deliberações poderão ser colocadas sumariamente, por exemplo: deliberações da maioria: o que forem resolvidas
pela maioria, como aumento de capital etc. Porém,
um direito sagrado - o direito constitucional - em
todos os setores da vida social, inclusive socletárla, de
ver lavrado seu protesto na ata, é fundamental como
princípio maior das sociedades anõnlmas, é o princípio da publicidade. O que caracteriza a sociedade
anõnlma, fundamentalmente? É o princípio da publicidade. Então, negar-se a um minoritário, sob pretexto de economia, que os outros minoritários, que o
mercado de capitais, que o público conheça o inteiL·o
teor do seu protesto, respondendo, Inclusive, o minoritário pela responsabilidade de o protesto ser procedente ou não, é simplesmente negar ao principio
de publicidade, o direito dos minoritários falarem, sob
o pretexto de economia.
Então, o que se deve mudar é o seguinte - pode
haver sumários; havendo dissidência, voto dissidente
ou voto contrário, havendo Isso ou aquilo, não pode
haver sumário de ata. A ata sõ poderá ser sumariada
se não huover dissidência. Se houver dissidência, tem
que se transcrever tudo, sob pena de estarmos voltando para trás, pois o Direito atual, que é antigo,
a respeito do qual se declara, que hoje está completamente desusado e Inadaptado diz que se pode sumariar se não houver dissidência. Se houver, modifica o teor do protesto. Esta, a observação que gostaria de fazer.
Sr. Presidente, só mais dois artigos que desejava
expor.
O primeiro é sobre membros do Conselho de Ad~
ministração que poderão ser membros da Dlretorla:
o art. 146 diz: que os membros do Conselho de Administração poderão também serem membros da Dlretorla. Existe um principio de conflitos de Interesses em
sociedade anõnlma, muito Importante: quem é membro de um conselho ou de um órgão, não pode ser
membro de outro.
Nos Estados Unidos, pode ser membro do boss e
pode ser offlcer também - pode ser membro da DIreteria. Mas o resultado que temos nos Estados Unidos é catastrófico, ou seja, o Conselho de Administração que deveria supervisionar os trabalhos dos officers, que deveria vigiar, por ter membros também da
Dlretorla, o que acontece? Não vigiam nada e temos
os escândalos internacionais que vemos todos os dias,
de companhias, em que o boss não manda mais, e
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quem manda é o ofíiccr mesmo, e por Isso, temos situações constrangedoras em todos os países.
É fundamental que no Direito brasileiro, que quer
ser aperfeiçoado, que os membros do. Conselho de Administração não sejam membros da Dlretorla. Se clea
nomeiam os membros da Dlretorla, como é que eles
Iriam nomear a si mesmos? Eles têm que ter um
papel de poltllca da companhia, de vigiar a política
da companhia, de vigiar a atuação dos administradores profissionais, e não se mesclarem com eles, sob
pena de termos, então, um tipo de inexistência de
conflltos de interesses e, portanto, de não defesa da
própria companhia.
Há, também, outra coisa que deveria ser modificada no art. 158, no seu parágrafo primeiro, que diz
o seguinte:
"Art. 158 ............................... .
§ 1.0 O Administrador da Companhia
aberta é obrigado a revelar à assembléia geral
ordinária, a pedido de acionlstas que representam 5% ou mais do capital social a sua posição patrimonial na companhia, as ações que
ele possui na companhia."
É multo conhecido o sistema do insiàe trader.
Não sei se os Srs. Senadores e Deputados conhecem
esse tipo de manobra que é multo detectado no~ Estados Unidos. O Dlretor sabe que a companhia está
prospectando petróleo no Canadá e sabe antes elos
aclonlstas que acharam petróleo. Então, o que ele faz?
Ele vai na Bolsa de Nova Iorque e compra ações e, em
24 ou 48 horas, ele possui gi:ande quantidade delas.
Daí, o público sabe, após, 15 dias, que foi achado petróleo. As ações sobem e, então, ele vende as ações.
Esse tipo de ocorrência que o projeto muito bem está
prevendo, que deve ser tratado. O Dlretor deve mostrar a sua posição patrimonial durante toda a sua
vida; se aumentou ou diminuiu, se perdeu ou comprou,
quando, como e quanto?
Tenho agora, aqui, um parágrafo que acaba com
toda essa possibilídade, pois só pode pedir a posição
do inside trader, a posição do Diretor, quem tiver 5%
do capital social. Ninguém vai pedir, e ele não vai
pedir para ele mesmo. No Direito americano, como
em qualquer Direito do mundo Inteiro, qualquer acionista tem o direito de pedir ao Diretor, a sua posição
dentro da sociedade, porque senão !remos espet·ar que
o individuo tenha 5% de ações; de modo contr:í.r!o
nunca se saberá a respeito disso. Então, para o aperfeiçoamento do Projeto e para os seus objetlvos, deve
ser eliminado isso. Qualquer acionista pode pedir, numa assembléia, a posição do inside tradcr.
Num outro artigo, a questão é a seguinte - ac;ii.o
de responsab111dade do Diretor. Também, aqui, a
questão é de 5% - o art. 160. Se a companhhl não
acionar o Dlretor, se a assembléia, realmente, não
aclonar o Diretor, então, qualquer acionista, em nome
da companhia, pode acionar o Dlretor. Mas isso, só
se ele tiver 5%, se não tiver, não pode. A ação derivativa - que é conhecida como a ação, em Inglês,
que é derivative suit que é o direito da substituição
processual do Direito brasileiro - alguém substituir
alguém, processualmente, na defesa de um outro que
não está se defendendo. Então, para essa substituição
processual - exigir que um sujeito tenha 5% do capital para fazer subscrição processual, agir cm nome
da companhia, é, exatamente, impedir que al~uém
haja, em nome da companhia, contra o Diretor. Nos
Estados Unidos, qualquer aclonista pode agir ctr. nome da coi'lJpanhia. O mesmo acontece em todo~ os
Direitos, no francês, no alemão, porque senão, :1os
vamos Impedir que alguém faça Isso. É o mesmo ca:,u
da ação popular.

--------------------------.
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Sr.s. Scn:lcor~s. Srs. Depnt:ldOR, é a ação
Sociedade ,",nónlmn, ou seja, qualquer c!' •.•ude lnr,rcs:<nr com uma ação popular. Então,
. , .:··::•J aqui, qualquer aclonistn pode entrar com
· ... •. <c•;:\o populnr, porque a ação aqui é em defesa
. c:o(!iCcll\de, nfw é em defesa dos seus Interesses.
.... ,uu !l:l nção l"".111lar, n defes:l é do bem público,
'" " ~ defesa do interessado da pessoa. Então, negar.: w Brasil a ação popular a qualquer cidadão, e ne; ,r -.o:e na sociedade o mesmo direito de ó\Ção popular
--. <:u:clqucr aclonlsta, seria um absurdo. É necessário
:·r·••ril:!\••Jar, também, o projeto nesse sentido, perml·.:·.: •. ,_,:e qualquer acionlsta ...
•:' :·:I: .•TARBAS PASSARINI-10 - Qual é o tipo
· ,:::i;>e um quinto?
" .'J!C. 1\•!0DESTO CARVALHOSA - Um quinto
· •, .:::wu por cento. É cento- e sessenta. Se a Assem. "'- ~,,-,_,) ;Homo1•cr a ação, poderá ela ser proposta
·.: :t~iu:llstas que representem cinco por cento do
'-·

·:~_qui,

. _:- d"

::. 1~:: l.

í.:·:::::: eomo advogado sou un1 pouco viciado na mi. '-''"'raêncla, de modo aue V. Ex.ns não levem a
\ c~.'}~~a veemência.
·
C: r;ue mais interessa é o seguinte, a exclusão do
. ",~:to de preferência também no art. 173. Hoje em
c: :c:_ r.lguém de preferéncla é absoluto no Direito bra:·' • :ro. ::: absoluto, à exceção, naturalmente, do caso
.· :?ociecladc de Capital Autorizado. Mas, aqui, am. :>:-:r, desmesuradamente as exceções para a exclu, ,, do direito de preferência. Entüo, quando houver
- . • .1:: em Bolsa, niio há direito de preferência.
O::t, o ::clonlsta que a vida inteira colocou seu
-:; •nheiro, vornos c!lzer, todo ano ele investe na
J•::'r!WBRAS, ele foi o primeiro acionlsta da PETROr·n,:1S, hú vinte o.:1os. Hoje, ele compra ação a um
:·•:m::e::·-1, tem direito de preferência. Como a ação vale
· ·'"· ~·!c r,:tnha com o seu sacrifício de colocar a sua
: · : :·-::np :1a sociedade. Se agora, pela nova lei, o que
• : :'l!l' v.·r.c\ido em Bolsa não tem direito de prefe:· : "'", müiio, o que vai fazer a PETROBRAS? A
-, .:·. ,,,,-:Y:.mitS vende todo o aumento de capital em
;·- "i:•:l, t: o acio:lisr.a não tem mais direito de prefe. -:"::i::. perde a valorização do seu patrlmônlo, perde
:. nn::r;::,o que ~le tem na Sociedade. Pode-se dizer
r;·. ·• nu~ E;:t::clos Unidos não existe propriamente di: __ ,,,_ r!e prefcr~ncla. Nos Estados Unidos é assim que
:;~wna mesmo. Nos Estados Unidos não há direito
r.·: •n·c!crêncla. Nos Estados Unidos val-se comprar
'" ..:3ol:;a Jil já existe, pré-existe à lei. A Bolsa é uma
~· '~ ,,,-,,, os acionlstas já contam com Isso, sabem
' .. -::co. i·lo Brnsil não, a tradição é exatamente a seculn cc: cu ~ou aclonlsta da companhia, ela não me
cl~. di•rictr.nclo, mns ela vale na Bolsa mais do que o
Vllor nominal. Entfto, eu tenho chance de sempre Ir
r:mnentando, como aclonista tradicional o meu patr\múnlo na Sociedade. Agora, criar a transferência
P'•m ~~ r:olsa, então acabou a vantagem que o sujeito
""~:u1l:e anos tinha de posição aclonário e de valor
:· · :r·lmonial acresci elo anualmente. De modo que isso
::, "i:_ ser l:limlnnct?. segul}dO entendo-, quer dizer, o
.• • r.:1l0 eh: Prcferencla so deixa de existir 'Quando
'' .. ''"'''~'oferta pública de troca no caso de uma com:-~ ~h i[]. querer trocar posição com outra, mas isso é
• :,•:sunto técnico que não gostaria de estudar ago-

;

E'inalmente, Sr. Presidente, a questão é a seguln-

o cllrelto à questão de alienação de controle. Isto

. ) ponto fundamental, o ponto de honra do Senhor
:: ·.c->ldcntc da República, e ponto de honra ào II PND,
,-. · " rli:l exn tnmen te Isto.
"Art. ~55. _1\. reforma da Lei dns Socledn''2é: ilnõnlmas- cllz o II PND - terá por obje-
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tive evitar que cada ação do majoritário possua valor de mercado superior a cada ação do
minoritário." .
Isto é lei, ou seja, o II PND é uma lei. Está tão
determinado por lei que é assim que deve ser feita
a reforma da Lei da Sociedade Anônlma. E o que faz
o projeto? O projeto diz não, realmente não há nada
a fazer. Na venda de controle pelos majoritários os
mlnorltârlos não têm direito nenhum. Então, até na
Comissão de Economia, se eventualmente passasse essa lniqüldade aqui, foi dito que os advogados de São
Paulo estariam fazendo uma ação popular futuramente para derrogar Isso para ação popular, porque
contriJ,l'la a lei do II PND frontalmente, e contraria
os objetlvos da própria reforma e os objetivos pessoais
do Senhor Presidente da República que fez questão,
como já disse, de Inserir no seu discurso esse trecho
do II PND, ou seja, é necessário, como em todos os
palses do mundo, estender aos aclonlstas não controladores os mesmos benefícios dos ac!onlstas controladores na mesma classe. E aos aclonlstas de outra classe, por exemplo, ações preferenciais, o direito de recesso, porque senão nós não teremos reforma de Sociedade Anónima nenhuma. Se nós não consagrarmos
aqui por lei, o que Inclusive em usos e costumes já se
faz no Brasil contrariamente. Por exemplo, quando
a COPERSUCAR comprou as ações da Refinaria
União, foi o primeiro caso no Brasil de espontaneamente os controladores terem feitos Isso, ou seja, estipularam, de acordo com o Código Civil a favor dos
não controladores, as mesmas vantagens que receberam como controladores. Então, o falecido Sr. José
Ferraz fez exatamente Isso, ao vender à COPERSUCAR, ele disse: "eu vendo, mas a COPERSUCAR é
obrigada a comprar, de todos os aclonlstas que quiserem vender as ações também, porque eu não vou mais
ser o controlador. Eles acreditavam em mim como
controlador. Os Senhores vão ser os controladores,
mas eles não conhecem os Senhores. Então, os aclonlstas que quiserem vender para os Senhores serão
obrigados a comprar pelo mesmo preço, as ações, naturalmente, da mesma classe. E as ações preferenciais, Infelizmente nesse tipo de coisa não foi contemplada. Mas o que existe no mundo Inteiro é o seguinte:
quando o controlador vende, ele simplesmente é obrigado a estender a oferta aos demais não controladores, porque os não controladores contribuíram com
dinheiro para a companhia a vida Inteira, acreditando na política dele. Agora, ele ao vender o controle
não conta para ninguém e depois se anuncia, e o coitado do minoritário é obrigado a aceitar outro patrão,
como se diz. Ele tem direito de pedir demissão da
Sociedade, ou receber uma !ndenlzação, porque ele
não pode ficar nessa situação. ll: como o caso, por
exemplo, da Volkswagen que comprou a Vemag. A
Vemag era uma companhia que fabricava automóveis. A Volskswagen comprou o controle da Vemag e
não deu confiança absolutamente para nenhum dos
milhares de aclonistas da Vemag, e fechou a Vemag.
Quer dizer, o controlador pode fazer o que quiser com
a companhia, pode comprar uma companhia para
simplesmente fechá-la, como é o caso DKV Vemag.
Então, não estender aos não controladores na alienação de controle é contrariar a lei. Aí não é um problema nem de contrariar a tendência moderna, é
contrariar a lei maior, que no caso é a lei do II PND.
Acredito que existem várias medidas nesse sentido
para conseguir. O Sr. Ministro da Fazenda numa declaração à Comissão de Economia declarou o seguln te:
que é verdade Isso, que o II PND exige que haja essa
extensão, mas que os juristas que elaboraram .a lei
não encontraram nenhum remédio. Eu tenho varies,
se quiserem. Inclusive já ofereci a alguns Deputados
esses remédios. As lP.f:l.sl~çii•• f'~t.ram:elr:c: t:unb(:m

;;
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têm vários remédios, é só escolher, têm: homeopatia,
aleopatla, tem todo o tipo de remédio necessário para
IBBC!: Na legislação brasileira tem a figura da estlpulo.çao em favor de terceiros, que é perfeita. Os usos e
costumes no B:;asll já criaram esse tipo de obrigação.
Na Bolsa de Sao Paulo as transferências de controle
têm sido feitas com extensã~ para os minoritários. De
modo q~e acho como cldadao, e os Srs. Membros da
Mesa vao me permitir, considero obrigação do Congresso atender a esse elemento máximo da reforma
dos estatutos.
Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de falar
sobre a questão de grupo de sociedades art 266 e
seguintes, Não vou entrar em pormenores, ·mas o
conceito de grupo de sociedades que existe no projeto
precisa ser modificado Inteiramente, porque o grupo
de sociedades que existe aqui é simplesmente o grupo de sociedades que declara que é grupo. É mais ou
menos o seguinte. A Lei de trânsito só é aplicável
àquele que tiver carta. Quem não tiver carta não é
aplicável a lei de trãnsito, ou seja, quem der uma
trombada e não tiver carta não se aplica a lei de
trânsito, porque ele não tem carta. Então, a mesma
coisa está dizendo aqui, ou seja, o grupo que é registrado como grupo, então esta submetido a todas as
sanções, fiscalizações da lei etc. Agora, o grupo de
fato, este está fora completamente. Então, o que é
que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu na
Alemanha. Todos os grupos são de fato. Não tem
nenhum grupo de direito na Alemanha, não tem nenhum konzem de direito na Alemanha, todos para
fugirem da lei socletária. Naturalmente, o• autores
,da lei copiaram a lei alemã de 1965 que diz exatamente isso aqui, ou seja: "Grupo socletárlo precisa
se registrar coom tal. .. " Aqui o grupo é considerado
grupo quando é registrado, não é, deve se registrar.
Então aconteceu o seguinte: todos os grupos se dissolveram juridicamente se tornaram de fato para
fugirem às sanções e as comlnações da lei. No Brasil
quer se fazer a mesma coisa que na lei alemã, Inclusive há vários artigos atuais exigindo a reforma
da lei alemã, para dizer exatamente que quando não
tem carta de motorista é que deve exigir a sanção, o
carro deve ser apreendido, as sanções devem ser
fundamentais. Então, a questão é essa. Seria realmente necessário que o Congresso mudasse o conceito
para dizer que grupo de sociedade é aquele grupo que
é de fato ou de direito um conglomerado. É o grupo
que de fato ou direito realmente reúne a empresa
sobre uma dlreção única, que é o sentido do konzem,
do conglomerado. Se uma série de empresas está sob
uma dlreção única, é um conglomerado, um grupo
de sociedades, seja essa dlreção de fato, de direito,
com escritura pública ou não. Essa é a última observação que faria, Sr. Presidente, com os agradecimentos pelo convite que V. Ex.•• me dirigiram e disposto
a ouvir alguma observação dos Srs. Senadores e Deputados que ainda tenham paciência de tratar do assunto. (Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nobre Professor Carvalhosa:
Rejubilo-me de ter estado aqui a ouvi-lo e Imaginava, naturalmente, que eu pudesse me Inscrever,
não para debater, mas para pedir esclarecimentos
que, em verdade, já foram praticamente dados ao longo do debate na sistemática de preferência do meu
prezado e dlleto amigo Senador Franco Montara, o
que sob certos aspectos me parece multo bom para
nós Senadores, e talvez um pouco prej udlclal na ordenação do raclocinlo do próprio Expositor. Era a
única razão pela qual eu preferiria realmente uma

parte expositlva de cada um e tivesse a sua atenção
voltada para um assunto peculiar e não monopolizasse também o conferencista, o. que infelizmente é
um hábito nosso.
Entretanto, verifiquei que a exposição de v. Ex.n
foi multo serena, apesar de V. El:.• se queixar de ser
veemente, porque V. Ex.•, por várias vezes fez elogio
do objetlvo da lei. Talvez até possa V. Ex.a' ter decepcionado algumas pessoas que esperavam uma posição
"a carbonarl", cleclarar que essa lei era completamente entregulsta, contrária ao Brasil.
Lastimo que esteja ausente, aqui, o nobre Senador
Virgílio Távora, que é praticamente o guardão do II
PND, porque ele gostaria multo de ouvir as declarações de V. Ex.• a respeito do Plano Nacional de Desenvolvimento.
Algumas das minhas dúvidas já tive oport)lnldade
de as expor a V. Ex.• e a tirar as minhas conclusões
preliminares. Acho que, de fato, hoje, praticamente,
não se trata nem só do controle da proteção do
minoritário aclonista, mas do aclonlsta em geral no
sistema em que vivemos, porque é um mau negÓcio
- Isso é ruim como homem de Governo eu dizer Investir em ações, exceto em algumas. As ações, no
momento em que uma Inflação está. ascendente ou
controlada dentro de um nível de um teta de 38 a
40%, e uma ação q1.1e vai corresponder a dividendos
de· 6%, 10%, 12%, é um negócio tão bom para a empresa e tão mal para o aclonlsta, que eu me permitiria, com a devida vênla, darum pequeno exemplo. Por
Isso é que disse a V. Ex.• que eu nunca pretendia pas-:
sar desse estágio, fo! que apliquei num banco - um
banco até oficial, o Banco da Amazônia - comprando ações há 4 anos. Pela primeira vez tinha uma pequena economia de dez mil cruzeiros, e comprei ações
ao preço nominal de dois cruzeiros. Hoje, graças a
Deus, elas valem Cr$ 0,50. (Risos.) E, ao longo desses
4 anos, não tive dividendos, al!ás, num ano deram-se
dividendos de Cr$ 27,00.
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Um brilhante ·
Investimento!
··
· :,:.
O SR. J.'\RB.i\S PASSARINHO- É, um brl~ante
Investimento, que, all:ís, recomendaria a homeris.como·
V. Ex.•, que têm um patrlmõnio' grande e poderiam
ajudar o Brasil. (Risos). Quando V. Ex.• chama Isso
de brilhante Investimento Insulta o Senador Magalhães Pinto!

~

Sou apenas Conselhelro-Diretor de um banco que é
parte do Monteplo da Familla Militar, que o Professor
Carvalhosa sabe perfeitamente que está entre os ban•· · ..
cos que não são grandes. Ele mesmO:il~and<i teve q!:!~ :. ..
citar alguns, citou BRADESCO e ~tau; o meu nao·-·
apareceu. Se me permitirem, aqui, um comercial, fa"
lemos também no Sul Brasileiro. (Risos.)
Meu caro Professor, já a propósito desse contra-ataque do Senador Paulo Brossard, para o qual
estou preparado permanentemente ... eu diria o seguinte: nas nossas preocupações de conselheiro de um
banco médio, tem havido sempre esta questão levantada - Como proteger o aclonlsta? V. Ex.n citou o
fato preciso. Vai lá o tomador de dinheiro, - e há
certas formas que eu sei, de grajldes ba11cos, o que
fellzmente não é o caso do banco .modest:o a que me:refiro - só emprestam ao aclonlsta.;· se nao for acto~ .
nlsta, não empresta. Então, há aqu!)le.exemplo 'do pacote que V. Ex.n utilizou. Ele vai padir dez mil, toma
vinte e fica com oito, porque na verdade dez slgnifl- ·
cam o pacote de aclonárlo e o resto já são os juros
descontados previamente.

aa
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H:i que considerar, exatamente, o acionista; aquea sua pequena poupança lã, já que há
:.:.rWfícios brutais dos organismos oficiais, de capta;·cm essas poupanças em favor deles.
lú que deposita

Todos nos sentimos multo mais Inclinados em
aplicar em Letras do Tesouro Nacional ou em Letras
de Poupanças, sobretudo lmoblllárla, porque elas além
de dar.em juros dão também a correção monetária.
Isso, então, conspira, na verdade, contra uma slste::::.lá tlca de compt;ltlção regular de bancos. Alguns ban.:os fazem outros tipos de competição, não vem aqui o
caso, porque V. Ex.• está querendo caracterizar exat::~mente uma lei de sociedades anõnimas que proteja
o minoritário e proteja o Brasil.
O SR. MODESTO CARAVALHOSA- Exatamente.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Quanto a isto,
acho que estamos, em gênero, Inteiramente de acordo. As dúvidas eu já as levantei e seria tedioso voltar
a elas.
Acho que aquela questão que v. Ex.a coloca tão
sistematicamente, dos 5%_ de aclonlstas, é um assunto a meditar, porque o próprio artigo último, a que
v. Ex.u se referiu, novamente Insistiria na sua leitura.
Diz o il.rt. 160:
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Que artigo?
O SR. JARBAS PASSARINHO- O art. 160.
"Compete à companhia, mediante prévia
deliberação da Assembléia Geral, a ação de responsabilldade civil, contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônlo.
§ 1.0 A deliberação ~derá ser tomada em
Assembléia Geral Ordlnarla, e se prevista na
ordem do dia, ou for conseqüência direta de assunto nela Incluído, em Assembléia Geral Extraordinária."
Então, prevêem os dois tipos, Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária.
Ora, no § 3. 0 , já diz:
"Qualquer aclonlsta poderá promover a
ação, se não for proposta no prazo de três meses da deliberação da Af!s_ymbléla Geral."
Então, outra vez, o problema do prazo a que me
referi anteriormente, e que V. Ex.a antes, também.
Cento e noventa dias, e eles estão colocando, apartir
dil garantia de um aclonlsta singular poder promover
essa responsabllldade. Então, creio que é um assunto
::. meditar nas palavras de V. Ex.a e no alerta que V.
Ex.u deu aqui.

Relativamente aos grupos de empresas, tentei fa.<:er ver a V. Ex.a que no Direito positivo brasileiro,
pela primeira vez, tenta-se disciplinar o mercado de
debêntures, no exterior, e acho que a idéia de v. Ex.•
de aperfeiçoar ainda, é melhor, mas, pela primeira
vez se tentou. Por muitos e muitos anos, ficou essa
emissão de debêntures no exterior, sem que o Brasil
pudesse dar a menor opinião a respeito e tivesse o
menor crédito privlleglado,rem caso de falência. Mas,
n~~ verdade, tentou-se - o que talvez os nobres conrrressistas possam ainda m'elhorar na redação - tentou-se a defesa do Interesse nacional, como v. Ex.•
verificará ctas constituições das empresas, caracterl~anclo que só pode ser controladora uma entidAde
~rasllc!ra. Correto?
O SR. MODESTO CARVALHOSA - Sem dúvida.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Então, mesmo
que haja uma associação com capital estrangeiro, so-
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mente a entidade brasileira poderá ser a controladora
da sociedade, de sociedades ou do grupo de empresas.
Então, a minha observação seria sintetizar, sintetizando mesmo, porque eu tive um professor na Escola
Militar que usava um artificio pedagógico multo Interessante, ele dizia: um canhão Krup, atirando com
carga normal, atinge 4. 700 metros; sintetizando; um
canhão Krup, fabricado na Alemanha, etc... (Risos).
Então eu não quero "dar essa de sintetizando", ampliando. (Risos). Sintetizando eu diria que a contribuição de V. Ex.• é multo valiosa. Nós temos instrumentos, naturalmente, para tentar aprofundar a nossa meditação e nosso exame, e quero congratular-me
com a Casa por essa sistemática que sabem os meus
colegas que dela participo plenamente. Acho que devemos ouvir sempre, numa Igreja, os dois campanários. V. Ex.• é um deles.
O SR. MODESTO CARVALHOSA- O nobre Senador Jarbas Passarinho deu posslbllldade de realmente concordar com ele, também, não só em gênero
como em caso. Apenas acho que caberia reiterar um
pouco esse aspecto: a lei tem um arcabouço multo
bom, mas ela tem alguns defeitos que cabe ao Congresso que Irá fazer a lei corrigir estes defeitos; o projeto tem um arcabouço bom mas quem vai fazer a lei
é o Congresso. E cabe, realmente, escoimar o projeto
dessas deficiências ou desses viclos que não coincidem
com o spróprios objetlvos previstos no II PND.
A questão do grupo socletário, como eu reitero,
realmente, tem que ser modificado Inteiramente. Cabe
ao congresso meditar a respeito do problema grupo
socletárlo, para realmente criar um conceito de fato
e não um conceito só formal e burocrático de grupo.
De modo que só tenho que agradecer a V. Ex.• as
palavras a mim referidas.

o SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Roberto Saturnlno.
O SR. ROBERTO SATURNlNO - Sr. Professor
Modesto carvalhosa, eu já conhecia os seus estudos e
pontos de vista pelo fato de ter participado, na Comissão de Economia da Câmara dos Deputados, dos
debates provocados pela sua presença e exposição lá.
Quero dizer, ao Sr. Professor, que não discordo
absolutamente em nada do que o Senhor disse. Acho
que o seu estudo foi multo bem feito, foi feito em profundidade constitui uma contribuição vallosisslma
para nós. Eu, realmente, me ponho completamente de
acordo com todas as suas criticas aos pontos em que
V. s.• chamou atenção como os mais importantes que
merecem uma revisão e um processo de emendas para,
aproveitando o arcabouço do projeto, retirar aquilo
que ele tem de mais negativo. O que me preocupou,
desde logo, desde o momento em que pude tomar conhecimento deste projeto foram dois pontos: um deles, multo bem comentado por V. s.•, é relativo à questão da formação dos conglomerados que o Projeto,
consciente ou Inconscientemente, pretende atribuir aos
bancos. Estou plenamente de acordo, com as suas criticas neste ponto e acho que Isso é o ponto essencial
para o que devemos chamar a atenção do Congresso,
para os riscos, para os perigos desse esquema que
está sendo montado a fim de dar aos bancos o comando dos grandes conglomerados nacionais. .
O segundo ponto, Professor, sobre o qual V. s.•
não teve oportunidade de se pronunciar, é que eu gostaria, particularmente, de ouvir a sua oplhlão: o projeto tem como objetlvo, como escopo, quase que principal, como preocupação central, nuclear, constituir
o verdadeiro mercado primário de ações neste Pais,
que não chegou a ser constltuido. Houve arremedos,
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tentativas, no fundo, com proocupaçã.o de livrar as
empresas do excessivo endividamento, de dar às cmpresas uma outra fonte de recursos de capital não
exigivel para melhorar a situação financeira em que
elas se encontram. A Idéia em si me parece que tem
todos os méritos. Entretanto, esse mercado primário
nunca chegou a se constituir no País. Por quê? A meu
ver existem, entre outras causas, mas que eu aventaria como principal, razão da frustração de todas
as tentativas de se constituir um mercado primário. A
existência de alternativas, de outros mercados altel'natlvos altamente especulativos, onde os detentures
de poupança podem obter uma remuneração meU1or
do seu dinheiro, enquanto existir um mercado Imobiliário com taxas de remuneração, que temos, enquanto existir um open market, que agora é o novo
•éden dos especuladores, dando taxas de rentabllldade
altisslmas, enquanto existir a especulação do mercado
secundário na Bolsa, onde se pode obter também, uma
boa rentabllldade, por que o cidadão vai aplicar no
mercado primário que é um negócio que dá uma taxazlnha mais modesta, embora mais segura? Quer dizer,
parece-me que uma coisa está multo ligada a outra..
'Enquanto ex!Btlrem alternativas especulativas oferecendo uma rentabilidade maior, será difícil constituir
o mercado primário.
O projeto pretende estimular as aplicações neste
mercado com o dispositivo do dividendo obrigatório.
Ora, a retenção de lucros, mal ou bem, tem sido uma
das fontes principais de financiamento das ampliações de nossas empresas. O meu receio é que, com esse
mecanismo, se retire parte Importante dessa fonte de
•financiamento tradicional dessas empresas, que são os
seus lucros retido~, para dar aos acionistas, no pressuposto de que com esse Incentivo, esses recursos voltariam através de emissão à empresa. Mas, com a
existência dos mercados especulativos, esses recursos
acabem se dirigindo, pelo menos em grande parte,
para lá. Isso corresponderia a uma drenagem de
recursos das empresas para os mercados especulativos
que ganham, sei lá que dimensões, numa etapa crucial do nosso desenvolvimento, em que estamos atravessando quase que as suas últimas etapas que vão
nos livrar desse maldito círculo vicioso da pobreza,
do subdesenvolvimento.
A minha preocupação é: será que esse mecanismo
não vai constituir uma fonte de drenagens, dlgamCJs
assim, de recursos numa hora tão Importante?
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Nobre Senador
Saturnlno, V. Ex.• já havia falado sobre este assunto.
Eu tenho lido nos jornais declarações de V. Ex.• sobre
Isso. Acho que, realmente, é um ponto fundamental.
Primeiro, é uma questão filosófica: uma lei desta permitiria a criação do mercado primário no Brasil?
O SR. ROBERTO SATURNINO - Bem, ela pretende Isso, não?
O SR. MODESTO CARVALHOSA- Eu naturalmente tratei de pensar no sentido da lei justa e não
no sentido económico da lei. Mas como consultor de
Bolsa que fui durante muitos anos, eu diria o seguinte: conheço razoavelmente o mercado de capitais
e todas as suas agruras a partir de 65. Realmente esta
lei não terá o condão de criar o mercado primário, a
não ser que, realmente, se modifique a estrutura do
mercado de capitais em geral. Por exemplo, eu tenho
experiência americana, eu trabalho numa universidade americana e conheço razoavelmente como é que
funcionou o negócio no começo do século, de 1010 em
diante. Quer dizer, houve, realmente, uma eliminação
da especulação Imobiliária com Impostos caríssimos.
Realmente, as pessons, de certa forma, estavnm obrigadas a comprar ações, Inclusive uma maneira ter-
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rlvelmente selvagem, porque nos Estado~ u,,,: . .
havia seguro social, ou o sujeito compmv:, "'· ,, , , .
a sua aposentadoria, ou, então, ele moni:t .1.· : ......
Então, era um pouquinho a Indução assim"",,,.,,,,,,
do seguro social que o sujeito podia ru~t:r , . .... , :
ações ou debêntures das companhias. Não ilavt:• ""'· ,
solução, foi uma fórmula um pouco viult·lll , , ,..
Brasil, também se quer fazer a capltaliz:tt;a.. " .
presas no mercado primário de forma '"" .
violenta, através desta lei. Por ali, será l.ut.: ..
Incapaz de fazer, se não houver modlflcaçiou '''· .... ,
c ado Imobiliário, acabando com a especulaçao " .... ..
llárla de qualquer forma. Tem que ser. Não ,,., , ...... .
se pode fazer isso, no Brasil. V. Ex.• sabe q uc "'. '"",
veis no Brasil são os mais caros do mundo, mai:: ..... "
do que em Nova Iorque. Depois, há que acabar c""' ":
mercados paralelos, não no sentido antigo da pal:m ".
os que estão de lado, os mercados de renda fixa. ti•·
open, etc., que tiram completamente a possil>ilid:" k
de alguém pensar a longo prazo no Brasil. O perfil
do Investidor brasileiro, que aliás foi !'cito pelo
IBEMEC atualmente, mostra que o brasileiro é um
homem que não é acostumado a poupar, em hipc'>Lcsu
alguma. A antropologia brasileira não Inclui no seu
aspecto geral, esta figura do poupador a longo prazo.
O senhor entra aqui para a companhia, tem três mil
ações, daqui a 20 anos, quando sua filha crescer, o
senhor terá um trllhão de ações do IBM. O americanu
pensa nisto. Agora, nós não temos cultura neste sentido. Nossa cultura é especialmente consumista, ou
então, Investidora a curto prazo, espcculatlvamcnte.
Eu não vejo condições. Eu acho o seguinte : é uma
tentativa gene1·osa, apesar dos vícios que existem
aqui, que devem ser escolmados efetivamente. Mas,
vamos dizer, se se conseguir fazer Isso, o Congresso
fará uma lei ótlma. Mas eu acredito no sentido de
proteção dos aclonlstas, mas no sentido da criação
de um mercado acho que não vai conseguir. É como
a tentativa da lei de Reforma Bancária em 65. Eu
não vi grandes resultados no sentido de melhoria no
campo financeiro. Além da reforma de capitais, era
uma lei com o mesmo sentido aqui, de criar o me;:cado de capitais, a Lei n.0 4. 728, de 65. Também não
foi possível criar o mercado primário, o sistema de
distribuição com aquela lei. E nós estamos, exatamente, aqui, tentando uma nova coisa, por Isso é que
o conglomerado foi Incluído aqui dentro. Não foi uma
lei para criar a defesa do minoritário, foi uma lei
também para criar, vamos dizer assim, um novo caminho de salvação do mercado primário. Acho que a
lei não terá esse condão de misturar conglomerado
com proteção de aclonlsta. Agora, pode-se fazer uma
lei justQ. adaptada ao momento atual, um.a lei moderna, que crie condições às sociedades anonimas de
se desenvolverem melhor. Mas criação, captnção de
recursos para o mercado primário, eu não acredito
que possa haver Isso. Concordo com v. Ex.• Inteiramente.
O SR. ROBERTO SATURNINO - Multo obrigado.
o SR. PRESIDENTE <Renato Frnnco) - Professor 'Modesto Carvalhosa, as duas Comissões de
constituição e Justiça e de Economia, aqui reunidas
para ouvi-lo, concederam a honra da Presidência à
Comissão de Economia à apresentação de V. Ex.• pelo
erudito e culto orador que é o nosso amigo Senador
Franco Montoro. Portanto, desejo que agradecimento
caiba a outro membro da Comissão, também erudito
e culto o senhor Paulo Brossard, porque ele representn, 'ainda, uma geração semlnova a dele ouvirá
v. Ex.• as mais belas palavras, palavras perfumadas,
que os velhos já não sabem mais proferir. (Risos.)
Assim, concedo a palavra ao grnnde orador Paulo
Brossard.

7424

Terça-feira 9

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

O SR. PAULO BROSSI'.RD- Deveriam, realmente, ser belas n~ palavras que cu devesse proferir para
agradPr.er a belíssima expos!~·üo feita pelo Professor
Carvnlhosa, cm nome da Comissão de Constituição e
Justiça c da Comissão de Economia, cujo presidente
honrou a Comissão de Constituição e Justiça, nesta
manhã, presidindo a ambas.
A sua exposição, Professor Carvalhosa, confirma
apenas os méritos notórios de que é detentor, méritos
esses reconhecidos nacional c internacionalmente.
Creio que as Comissões de Economia e de Constitu!qão e Justiça, do Senado, tiveram, hoje, uma
grande reunião, com a presença e com o quilate da
sua contribu!cüo. Foi uma manhã admirável em que
prer.!o:ninou timto o espirita acadêmico, como o espírito prático da experiência, dos negócios, das transaçücs. que são imprescindíveis a quem tem a responsabilidaclc de fazer uma lei de !mportãncía, como é
a Ld dn., Sociedades Anónimas.
C:·ciu .,uc, interpretando o pensamento unânime
de todos 0:1 membros das Comissões, de todos os Senac1'"'''" e ainda dos Deputados que honraram esta
::'"""·":.• :. •' o Senado com as suas presenças, nesta
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manhã, poderia dizer que só tenho palavras de louvor
para a contribuição que S. S." trouxe ao Senado.
Essa contribuição foi tüo apreciada, que penso
que V. S.• não estará !mune de receber outro convite,
quando o projeto, depois de ter passado pela Cámara,
chegar ao Senado.
Queria observar que a palavra de V. S.• é ouvida
com tanto respeito que aqui se encontra, para honra
nossa, o relator do projeto na Câmara, o nobre Deputado Tancredo Neves.
Se eu tivesse que fazer o elogio à sua palestra
teria de me demorar multo, mas não há necessidade.
Há um sentimento só a esse respeito.
Professor, multo obrigado pela sua contribuição.
E digo sinceramente que, talvez V. s.•, no curso ela
elaboração legislativa, venha a ser sol!c!tado outra
vez, para uma nova troca de idéias. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Renato Franco) - Ag~a
deço o comparecimento de todos os Srs. Congressistas
e declaro encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 52 minutos.)
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MISA

LIDIIANÇA DA AIINA
IDAMAIOIIA

Presidente:
Magalhães Pinto IARENA-MGI

39.Secretário:

líder

lcurlvol Bopllsro !ARENA-SEI

Petr6nio Portello

Vlc:e-lideres
Eurico Rezende
Jcrbos Passarinho

19-Vlc:e-Presldente:
Wilson Gonçolvos'IARENA-CEI

José llndoso
Manos leão
<49-Secretário:

Paulo Guerra
Ruy Santos

lonclr Vergas IARENA-SCI

Saldanha Derzl
Virgílio Távora

29. Vice- Presidente:
Benjamim Foroh IMDB-11.11

LIDIIANÇA DO MDI
IDAMINOIIA
19-Sec:retário:
Dlnor'te Mariz IARENA-RNI

Suplentes de Secretórios:

líder
Franco Montara
Vice-Uderes
Mouro Benevides
Roberto Soturnino
Itamar Franco
Evondro Carreiro

Ruy Carneira IMDB-PBI
Renata Franco !ARENA-PAI
Alexandre Casto !ARENA-MAl
Mondes Cana lo IARENA-MTI

29-Sec:retário:
Marcos Freire IMDB-PEI

COMISSOU

COMISSlO DI ASSUNTOS IIGIONAIS--(Cili::)
17 Membros!

Oiro ter: José Soares do Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

loco(, Anexo 11- Térreo

Presidente: Co"ele Pinheiro
Vi ce-Presidente: Agenor Maria

Telofono" 23-6244 o 25-ô505- Ramais 193 o 257

Suplente•

ntularea
ARENA

A) SIIVIÇO DI COMISSOU 'IIMANINTI!:

1. Cattete Pinheiro
2. José Guiomard

1. Saldanha Derzi
2. José Sarney

3• .Teotónio Vilela

3. Benedito Ferreiro

4. Renato Franco

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa

5. José Eslavas

local, Anexo 11- Térreo

MOS

Telefono: 25-8505- Ramais 301 o 313

COMISSlO DI AGIICULTUIA--(CA)

I. Agenor Maria

I. Evelásio Vieira

2. Evandro Carreiro

2. Gilvon Rocha

Assislente: lêda Ferreiro do Rocha- Romal312
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas

local: Sala "Ció<is Bevilacquo"- Anexe 11- Romol623

17 Mombrosl

COMISSlO DI CONSnTUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJ)
113Membrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente: Orestes Quércla
Presidente: Accioly Filho
J9.VIce-Presidente: Gustavo Copanema
29-1/ice-Presidente: Paulo Brossard

Vlc:e-Presldente: Benedito Ferreira

ntularea

Suplente&

I. Vasconcelos Torres

1. Allovlrloal

~.

2. Oto ir Becker

Paulo Guerra

3. Renato Franco

3. Benedilo Ferreiro

ntularea

Suplente&
ARENA

ARENA

4. ltolívlo Coelho

5. Mondes Canal o
MDB
I. Agenor Mario

1. Adalberto Sono

2. Oresles Quércla

2. Amoral Peixoto

1. Mortos leão
2. Otro lehmann

I. Accicly Filho
2. José Sorney
3. José lindoso
4. Helvídio Nunes
5. llolívio Coelho
6. Eurico ~ezende
7. Gustavo Capanemo
8. Heitor Dias
9. Henrique de lo Racque

3. Potrónia Parrolla
4. Renato Franco
5. Osirus Tai..:eira

MDB

I. Dirceu Cardoso
2. telto Chavos
J. Nelson Carnolro

1. Franco Montara
2. Mouro Donovidos

4. Paulo Brossard

Assistenlot Marcus Vinicius Goulorl Gonzago- Ramol706
Reunióos: Quarlos-leiros, às 11130 horas

Localz Sala "Ruy Barbosa"- Ane~~:o 11- Ramais 621 e 716

Assistente: Mario Holflna Ou ano Drondõo- P.omal305
Reuniõns: Quortas.lniros, à~ 10:00 horas
loco h Sola "CIÓ'm AuvilacqLm"- Anr.HtO 11- ~amn1623
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COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA-(CIC)
19 Membros i

•:··'"'•SSi<O DO DISTRITO
111 Membros i

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

rrnslrlnntn: Holtor Dias

Presidente: Tarso Outra

!'rr1~irlm~l-:":

Vice-Presldente: Henrique de La Rocque

Adalberto Sena

Suplenhrl

11•

Supl•nt••

Titular••

ARENA
, I

I I

I. Augusto Franco
2. lulz Cavalconto
3. José llndoso
4, Virgillo Tóvora

o

I I

;

'

0,

''I

f,

,,,.,·

ARENA
I.
2.
3.
4,

1. Tarso Outra
2. Gustavo Capanema

3. João Colmon
4. Henrique de La Rocque

Arnon de Mello
Helvídlo Nunes
José Sarney
Ruy Sanros

5. Mendes Canele
6. Oito lehmonn

:!

MDB
MOS
I. Evondro Carreiro

2. N6lson Carneiro

....

I. Eveléslo Vieira

I , Franco Montoro

2. Paulo Brossard

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena
Assistente, Clelde Maria B. F. Cruz- Ramal598
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

loco I, Sala "Clóvis Bevllacqua"- Anexo 11- Ramal623
/ \ " 1 •,' 1 •

,j. •

I'

• ' I , j'.,

R, ... ,.., .. · • ''"':' •·

·r~'·'

Olivoira- Rama1306

1.... ,,

lornl ' ..• :.. ··1.',, 1\.,d.,,

:1.1mO li- ~amais

COMISSlO DI PINANÇAS-(Cf)
117Membrosl

621 e 716

COMPOSIÇÃO
COMI~~t'.C P~

EC:ONOMIA-(CI)

Presidente: Amoral Peixoto

:11 Mornbrosl

Vice-Presidente, Teol6nlo VIlela

ntulare•

Suplente•
ARENA

I'• • •,•dnnto: Milton Cabral
· 1',.,\idonln: R~nato Franco

Suplente•
ARf.NA
I, Milhm(:,,hrcrl

I. Benedito Ferr.,ira

2. Augusto Franco
3. Jcssó Frntw
4. luiz Covolt:ot\lo

3, Ruy Santos
4. Call~te Pinheiro
5, Helvidio Nunes

5. Arnon de Mel lo
6. Jorbas Passarinho
7. Paulo Guerra

I. Daniel Krleger
2. José Gulomard
3, José Sorney

I. Saldonho Derzl

2. Benedito Ferreira
3. Alexandre Costa

5, Jessé Freire

4, Heilor Dlos
5. Collete Pinheiro

6. Virgílio Távora

6, Os Ires Teixeiro

4, fausto Castelo-Branco

7, Maltes leão

8,
9,
lO.
li.
12.

Tarso Outra
Henrique de La Rocque
Helvídio Nunes

Toot6nio VIlela
Ruy Santos

MDB

8. Renalo Franco

MDB
I. Franco Montara

2. Orestes Quércla

I. Age no r Morla
2. Amoral Peixoto

3. Roberto Soturnlno

I. Amoral Poi)(OIO

I. Danton Joblm

2. loite Choves

2. Dirceu Cardoso

3. Mouro Benevldos

3, Evelóslo VIeira

4. Roborto Saturnlno

5. Ruy Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza- Rama1675

Assistente: Marcus Vlnlcius Goulart Gonzogo- Ramal303

R~uniOes: Quartas-feiras, Os 10:00 horas
loco Ir Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramalr621 e 716

ReuniOes. Qulntas.folras, às 10r30 horas
locolr Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSlO DI LIOISLAÇlO SOCIAL-(CLS)

COMIISlO DIIILAÇOIS DTIIIOIIS-(CRI)

17 Membros!

115 Membros I

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presldentez Nelson Carneiro
Vice-Presldenfet Jessé Freire

Presidente: Daniel Krleger
J9.VIce-Presldenfel lulz Viana

Suplantai

Titulare•

29-VIc:e-Presldente: Virgílio Távora

ARENA

I. VIrgílio Távora
2. Eurico Rezende
3. Accloly Filho

1.
2.
3.
4.

Mendes Canele
Comício Gondlm
Jarbas Passarinho
Henrique de la Rocque
5. Jessé Freire

Suplente•

ntura•••
ARENA

I. Accioly Filho

I. Daniel Krleger

MDB

I. lázaro Barboza
2. Ruy Carneiro

I. Franco Montare

2. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675
Reuniões: Quintas· feiras, às li :00 horas
local: Sala "Clóvis Bevllocqua"- Anexo 11- Romol623

2. lulz Vlona

2. José lindoso

3. VIrgílio Távora

3. Cattetet PinhAiro

4. Jessé Freire

4. Fausto C·J~t~.lo.Brcnc:o

S. Arnon de Mello
6. Petr:lnio Porte lia

5. Mendur. Canelo
6. Holvírlin Nwnm

7. Saldanha Cerzi
8. José Sorney
9. João Calmon

COMISSlO DI MINAS IINIIOIA-(CMI)

10. Augusfo Franco

17 Membros I

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidanle: Jot!ío Colmon
Vlce.Presldente: Dom iclo Gondlm

Titularei

Suplantai
ARENA

I.
2.
3,
4.

Milton Cobrai
Arnon de Mello
lulz Covolconte
Domício Gondlm
5. João Colmon

I. Dcnton Jobim

1. Nelson Carneiro

2. Gllvan Rocha

2. Paulo Brossard

3. Item o r Franco

3, Robculo Sofurnioo

4. leite Chaves

5. Mouro Benevldes

1. Paulo Guerra

Assistente: Cóndldo Hipertt- Rama1676

2. José Guiomord
3. VIrgílio Távora

Reunh5es: Quartas-feiras, às 10:30 horas

Local: Sala "~uv Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB

I. Gllvan Rocha
2. leite Chaves

I. Dirceu Cardoso
2. Uomar Franco

COMISSlO DI SAÚDI-(CS)
17 Membros!

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Roma1306
Reuniões: Qulntas.felras, às 10:30 horas
COMPOSIÇÃO

Local: Sala 11 Cióvis Bevllacqua"- Anexo 11- Roma1623

Presidente, Fausto Castelo-Bronco

COMIIIlO DIIIDAÇlD-(CI)

Vlce·Presldente: Gllvan Rocha

IS Membros!
COMPOSIÇÃO

Titularei

Suplanta•
ARENA

Presidente: Danton Joblm
Vlce-Presldenfet Renato Franco

Suplente•

Titularei
ARENA

2. Mendes Canele

3. Otto lehmann
MDB

I. Danton Joblm
2. Orestes Quérclo

I. Saldanha Cerzi
2. Mendes Conote

3. Ruy Santos
4. Otalr Becker

I. VIrgílio Távora

I. José llndoso
2. Renato franco

1. Fausto Castelo-Branco
2. Cattete Pinheiro

I. Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Cormem Couro Souza- Romal134
Reuniões: Quartas. feiras, Os 11:30 horas
locolt Solo "Clóvis Bevllacquo"- j\neiCO 11- Romol623

5. Altevlr leal
MDB
I. Adalberto Sena

1. Evondro Carreira

2. Gllvan Rocha

2. Ruy Carneiro

Assistente: lóda Ferreira da Rocha - Rama1312
Reuniões: Qulnlos-felros, às 11:00 horas

local: Solo 11 Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals62l e 716

--
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COMISSAO DI SIGUIANÇA NACIONAL (CSN)

Novembro de 1976

COMISSAO DI TIANSPOITIS, COMUNICAÇOU
I OIIAS PIIILICAS-(CT)

17 Membros!

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

COMPOSIÇÃO
Presldente1 Alexandre Costa

Vlce-Presldente: lulz Cavalcante

Suplantai

Titulara•

ARENA
I. Jarbas Passarinho
2. Henrique dela Rocque
3. Alexandre Costa

I.
2.
3.
4.

Lulz Covolconte
José llndoso
VIrgílio Tdvora
José Gulomord
5. Vonconcelos Torres
MOS
I. Amorol Peixoto
2. Adalberto Sena

I. Age no r Mo ria
2. Orestes Querela

Titulara•

Suplantai
ARENA

I.
2.
3,
4.

I. Ollo Lehmann
2. Mendes Canele
3. TeotOnlo Vilela

Alexandre Costa
lulz Cavolcante
Benedito ferreiro
José Esteves
5. Paulo Guerra
MOS

I. Ldzoro Barboza
2. Roberto Saturnlno

1. Evcndro Carreira

2. Eveldslo VIeira

Assistente: l6do Ferreira da Rocha- Rama1312

Reuniões: Quarlos-fleras, às 12:00 horas

Assistente: Cláudio Carlos R. Costa- Rama1301

local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remais 621 e 716

Reuniões: Quintas-feiras, às I 1:30 horas

Local; Sala "Clóvis Bevllacquo"- Anexo 11- Ramal623

COMISSlO DI SIIYIÇO PÚILICO CIYIL-(CIPC)
17 Membros)
COMPOSIÇÃO
Presidente: Lázaro Barboza
Vlco.Presldente: Ollo Lehmonn

I) SIIYIÇO DI COMIISOIS MISTAS, UPICIAII
I DIINQUIIITO

Suplantai

Comla1la1 TampoNrlal

ARENA

I. Maltes leão
2. Gustavo Capanemo
3. Alexandre Costa

I. Augusto Franco

::. Ollo Lehmann
:1, Hoitor Dias
·1. Acr.:ioly Filho
S. tu:: VIene
MOS

1. lhlt.~ar Franco
· 2. bi;•or•:. Oorbozo

I. Oanton Joblm
2. Mouro Benevldes

As~i:.:cnk:':

Sonia Andrade Pehcoto- Rama1307
10:00 horas
locnl: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716

Chefe: Ruth de Souzo Castro
local: Anexo 11- Térreo
Telefone: 25·6505- Romol303
li Comissões Tempor~rlas paro Projetes do Congresso Nocional
21 ComlssOos Temporárias paro ApreclaçOo de Veto•
31 Comissões Especlols e de Inquérito, e
41 Comlssao Misto do Projeto de Lei Orçomentdrla lort. 90 do Regimento
Comum!.
Assistentes de Comissões: Haroldc Pereira Fernandes Alfeu oe Ollvelro - Remai 674; Clelde Maria B. F. Cruz Mauro Lopes de Só..!. Romal310.

t~.Juni(in~: Quintas-feiras, às

Ramal 6741

Ramal 598;

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
r····~~.-...;.,.,."'···

;·'1-IC!~''
. .,,..
i"""'·~·

;

I! TERÇA

jl,',:.:)

l

:'................. ,,.,_..!',...

~

iHOii,,!l

)

~ IO,G.1

I

;·-~o--r

I

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

CLÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-623

l~OA

09:00

C.O.F.

RUY BARBOSA
Remais- 621 e 716

RONALDO

SALAS

ASSISTENTES

C.E.C.

CLÓVIS BEVILA'cQUA
Ramal- 623

CLEIOE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Remais- 621 e 716

S0NIA

C.F.

RUY BARBOSA
Remais- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS
RONALOO

'

11:30

.'

MARIA
HELENA

c.t.

RUY BARBOSA
Ramols- 621 e 716

DANIEl

·~:. R.E.

RUY BARBOSA
Ramols- 621 e 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

C. A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.l.S.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

DANIEl

C R.

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal- 623

MARIA
CARMEM

c.s.

RUY BARBO,SA
iomais- 621 e 716

L~DA

RUY BARBOSA
Romols- 621 e 716

l~OA

c.r.

RUY BARBOSA
Roma:s- 621 e 716

CLÁUDIO
COSTA

10,30

:...-.......: .... ··12:00

I

10:00

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

I

i''
I

t_~.c.J.

l!·-..- •.
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I

í.
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r

I
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SUMARIO

-

ATA DA 205.• SESSAO, EM 9 DE NO·
VEMBRO DE 1976
1.1 - ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
1. 2. 1 - Mensagem do Senhor Presidente da
República
Restituindo autógrafos de proj etc de lei sancionado:
N.o 18C/76 (n, 0 341/76, na origem), referente
ao Projeto de Lei do Senado n. 0 252, de 197G-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. (Projeto que se transformou na Lei
n. 0 6.372, de 8 de novembro de 1976.)
1. 2. 2 - Discursos do Expediente
SENADOR RUY SANTOS -Considerações so·
bre o próximo pleito municipal a realizar-se no dia
15 de novembro vindouro.
SENADOR LAZARO BARBOZA- Manifestando seu ponto de vista com relação ao sentido ple·
blscltárlo dado pelo Senhor Presidente da República ao próximo pleito eleitoral.
1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n.0 524/76, do Sr. Senador
Vasconcelos Torres, sollcl tando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Azeredo da Silveira, publicado no .Jornal do
Brasil, edição de 5 de outubro de 1976. Votação
adi~da 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 8/76, do Sr.
Senador Franco Montoro, que assegura direitos dos
empregados no caso de falência ou concordata da
empresa. Votação adi:lda 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 para a cidade de Manaus. Votação adiada por
falta de quorum.
- Pmjeto de Lei do Senado n.O 125/76, do Sr.
Senador Oslres Teixeira, que autoriza os Governos
Estaduais a Implantar agências de banco oficial
ou caixa econômlca estadual, nos termos que especl!ica. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Votação adiada por falta de quorum.
1.4 - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PRóXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO.
2 -ATO DO PRIMEIRO·SECRETARIO
- Portaria n.0 213, de 1976
3 - ATA DAS COMISSOES
4 - !\<lESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE·LlDERES DE PAR·
TIDOS
6 - COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PER·
MANENTES

ATA DA 205.8 SESSÃO, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1976

2.8 Sessão Legislativa Ordinária, da 8.8 Legislatura
PRESIDE:NCIA DO SR. MAGALHAES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE· PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Adalberto Sena - José Esteves - José Llndoso
- Domlclo Gondlm - Ruy Carneiro - Augusto
Franco - Ruy Santos - Danton Joblm - Gustavo

cnpnnema - Magalhães Pinto - Otto Lehmann Benedito Ferreira - Lâzaro Barboza - Accloly Filho
- Otalr Becker.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A lls·
ta de presença acusa o comparecimento de 15 Sra.

'
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Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do
Expediente.
ll: lido o seguinte

F.XPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restttutndo autógrafos de projeto de let sancionado:

N. 0 180/76 (n. 0 341/76, na origem), de 8 do corrente, referente ao 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. (Projeto que se transformou
na Lei n.O 6 .372, de 8 de novembro de 1976.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadoros:
Apenas para nõ.o termos mais uma sessão sem
oradores, eu venho a este microfone. Estamos a poucos dils das eleições munlc!pa!s, que se verificarão
em todos os municípios brasileiros, que são quase
qua.tro mll.
As ca.mpanhas municipais, Sr. Presidente, são as
camp~nhas mais Intensas, mais contraditórias e mais
fortes que ocorrem no território nacional. É que elas
dizem respeito a interesses, a cJmpetições locais, de
modo que os candidatos se empenham fortemente
pela sua vitória, e não só fortemente, às vezes, lncompreensivelmente, chegando <.té às ralas do crime.
O Ministro da Justiça, em telegr~mas aos gpvernadores, tra.nsmltlu a palavra do Senhor Presidente da
República, para que o pleito decorresse na maior
tranqü!lldade, com o aceitamento dl vontade dos
eleitores. E eu acredito que Isso se dê.
Sr. Pre31dente, a minha Impressão é que esse
pleito 11presentará pequena absteuçiw: dos quarenta
milhões d·e eleitores, possivelmente mais de trinta milhões devem Ir às umas. E na segunda quinzena de novembro, com<çaremos a recolher os resultados desse
prél!o. Um partido e o outro têm as suas esperanças.
Mas como V. Ex.• já disse uma vez, Sr. Presidente,
citando a experiência mineira, de que em mineração
e eleição, o mineiro só· acredita no resultado após a
apuração, somente após a apuração nós teremos, de
fato, o retrato das tendências do eleitorado.
Se formos a valia r apenas o esforço do Governo
da Revolução para a solução dos problemas brasileiros, não tenho a menor dúvida die que a ARENA sairá
vitoriosa, mas nem sempre Isso pesa eficientemente.
As obras realizadas pelo Presidente Ge!sel ai estão,
principalmente na Justiça Social - e esta eleição,
que é municipal, é aquela em que o eleitor deve estar
o.tento principalmente a uma série de medidas adotadas pelo Ci1efe do Governo no que toca ao homem
do campo, não só a Inclusão de empregados e empregadores nos beneficias da Previdência Social,
como também a fixação de preços mínimo, o PROTERRA. que tem levado uma série de beneficias a
todo o Interior brasileiro - mas, na hora do voto,
o brasileiro nem sempre vota partidariamente, vota
cordialmente, quer dizer, com o sentido do coração,
é o amigo que pediu o voto, é o compo.dre que pediu
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o voto, e nem sempre se vota com a consciência que
o cidadão deve ter no externar, com o voto, o seu
pensamento.
Esta eleição, porém, Sr. Presidente, está dando
margem a uma série de especulações, diria meamo
de Intromissões. Os jornais de hoje falam que o exPresidente Jânlo Quadros já se pronunciou em São
Paulo a favor de um candidato da ARENA, e todo
mundo está surpreso. Acho, porém, que do Sr. Jânlo
Quadros nada deve surpreender; no Sr, Jãnlo Quadros tudo é possível E, então, pergunta a Imprensa
se é possível o Sr. Jân!o Quadros estar se Intrometendo no pleito, se os 10 anos da suspensão dos seus
direitos políticos já se escoaram. Acredito que ele pode.
E sabe V. Ex.•, Sr. Presidente, e sabem os Sra.
Senadores, qwe em eleição nenhum candidato pode
dizer "eu não aceito voto de fulano, porque é ladrão",
ou "não aceito voto de fulana, porque tem uma vida
Irregular". O Importante é o voto, e se aceita o voto
Indiscriminadamente.
Mas o Sr. Jàn!o Quadros, depois de mostrar intimidade com Jlmmy Carter - e é sempre agradável
ter-se Intimidade com os vitoriosos - faz essa incursão em Guarujá, onde veraneia, onde se distrai,
onde mostra o que sempre teve: desprezo pela solução dos problemas nac!onals.
Votei no Sr. Jànio Quadros, Sr. Presidente. O
primeiro voto que dei foi ao Sr. Getúlio Vargas, de
quEm divergi daí em diante. E não me arrependi do
voto que dei ao Sr. Getúlio Vargas, porque naquele
tempo estava desejoso da vitória da Revolução de
30. Votei, porém, em Jânio Quadros. Fui a vários
comícios dele no Interior da Bah!a, acompanhando e
cem pesttr - com que pesar - tanto tempo passado,
evoco esse esforço que de! em favor do paulista de
Mato Grosso. É que o Sr. Jànlo Quadros decepcionou
a Naçiio brasileira com os seus processos de Governo,
preocupado com briga de galo, com bllhet!nhos mlnlsteria!s, esquecendo a solução dos prQblemas nacionais. E, quando marchou para a renúncia - eate
episódio está ainda melo nebuloso - marchou dizendo que era para fugir às pressões. Mas quem na
Vlda, Sr. Presidente, não sofre pressões? Nós, lndlv!dun.lmente, sofremos pressões, pressões até da nosS:J. autocensura. Quantas \lezes desejamos fazer 11:,1guma coisa, e a nossa autocensura nos leva a nao
Inzer. numa pressão íntima a que acabamos por ceder. Neste pleito, e até sexta-feira, quando se encerra
o prazo plra os comícios, deveremos ainda ter novidades, umas agradáveis, outras possivelmente deaagr~d:iveis. Mas, os meus votos, os votos de um velho
parlamentlr, nesta semana que é a última antes do
pleito, são para que o cidadõ.o exerça o seu dlrelto,
com Independência e com consciência.
A vida brasileira é uma vida ainda de dificuldades. O próprio Chefe da Nação já declarou que há
multo ainda a fazer. E há. E por mais já que tivesse
feito, sempre no exame de consciência, ele haveria
de reconhecer que ficou ainda. multo a fazer. Isso é
contingência da própria v!dn.. A perfeição é uma
coisa nem sempre atingida. O Ideal, nem sempre se
chega a ele, porque quando chegamos ao Ideal próximo, !mediatamente criamos um ideal mais distante, buscando atingi-lo dali a dias.
Os meus votos, porém, Sr. Presidente, nesta seasãQ vazia do Senado, esvaziamento que se compreende, pelo empenho dos Srs. Senadores na eleição d~s
~cus Estudos - e· estou .sendo faltoso, até agora nao
fui à Bah!a - a esperança minha, e acredito de todos os politicas brasileiros, é no sentido de que o
pleito seja um pleito livre e um pleito que represente
realmente a vontade da Nação.
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A democracia só se real!za praticando-a; a democracia não é a coisa que nós devemos ter da boca
para fora, mas uma coisa que nós devemos ter na
nossa própria consclêncb, praticando-a, como devemos praticar, a serviço dos intereEses do povo.
Lamentavelmente, porém, multas vezes, enchese a boca do povo, como o Sr. Jânlo Quadros tantas
vezes encheu e a tantos populares lludlu, para depois
não atender nem sentir as reivindicações populares.
os meus votos, às vésperas do pleito, são para
que ele corra llmpo, decente, democrático, e vença
aquele que conseguir senslblllzar honestamente o
eleitorado, para a vltórla de sua causa.
Era o que eu tinha que dizer. (Multo bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE <Magalhães Plntol - Concedo a palavra ao nobre Senador Lázaro Barboza.
O SR. LAZARO BARBOZA <MDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
Eu deveria ter regressado ontem a esta Casa para,
na tarde de hoje, depois de somar uma série de dados,
fazer também a respeito das eleições municipais que
se ferlriio a 15 de novembro próximo, a minha Interpretação- Interpretação do ponto de vista da Opos)ção no Brasll - com a responsabllldade d·e Secretario-Geral nacional do meu Partido, em exercício, substituindo o grande Deputado Thales Ramalho que, acidentado há me6es, se encontra hospltallzado nos Estados Unidos.
Tenho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, me desdobrado nas funções de Secretário-Geral e, em vista
disto, creio estar em condições de avaliar, senão c~m
perfeição porque Impossível se prever com perfelçao,
mas pelo' menos com uma razoável dose de realidade,
o resultado das eleições. Entretanto, ausente des~a
Casa há muitos dias, percorrendo que estava a reglao
do Norte e Nordeste do Estado de Goiás, onde participei de cerca de 68 grandes comícios, muitos deles
realizados sob a chuva, outros sob sol Inclemente, não
fol possível chegar ontem aqui a Brasílla, verificar e
compulsar os dados de que disponho na SecretariaGeral, para oferecer ao Senado e ao País a Interpretação do Movimento Democrático Brasllelro, de forma
mais cabal, mais abalizada, estribada, portanto, em
estudos feitos desapaixonadamente.
Mas, em aqui chegando, Sr. Presidente, atendendo à convocacão de V. Ex.• para vir ao plenário c,
tendo •em vista que, ainda hoje, me ausentarei para
nova viagem, só regressando a Brasília após ns eleições de 15 de novembro, embora sucintamente vou
tecer considerações a respeito do quadro que se desenrola no País Inteiro, na presente campanha eleitoral.
Tenho sustentado, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que o honrado Chefe do Governo Incorre num erro
palmar, ao emprestrur sentido plebiscitário às eleições
m unlclpals.
Mas por que, Sr. Preslc!ente? Por uma razão multo simples, a começar pela !mposslbllldade de o povo
eleger, pelo voto dlreto, secreto e universal, os prefeitos das Capitais dos Estados ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BAl - Permite
V. Ex.n um aparte?
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GOl - ...
das ·estânclas hldromlnerals e dos municípios chamados de área de segurança nacional.
Ouço, para honrn minha, o eminente Líder do
Governo Senador Ruy santos.
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O E:r. Ruy Santos (ARENA - BA) - Mais de
uma vez j:i se falou que o Presidente Gelsel dava o
sentido de plebiscito ao pleito de 15 de novembro, e
isso mais de uma vez fel desmentido. Sua Excelência
deseja, naturalmente, a vitória do seu Partido que
é o Partido da Revolução - Revolução que ele encarna - mas jamais considerou o pleito em termos
de plebiscito.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB- GO) - Eminente Lider, o seu aparte me honra, mas a Imprensa
nacional, há alguns meses, não faz outra exegese do
pensamento presidencial e honrados colegas nossos
com assento na Bancada da Aliança Renovadora Naclonai, como o eminente Senador Lulz Viana, colega
de V. Ex.•, do seu Estado, já teve também oportunidade de, da tribuna do Senado expor o seu ponto de
vista contrário à Interpretação dada pelo Chefe do
Governo ao resultado das presentes eleições.
Que o Presidente Ernesto Gelsel deseje, como deseja, a vitória do seu Partido, é natural, nobre Líder
Ruy Santos. Mas, continuando na minha linha de
raciocínio, não é possfv.el atribuir ·efeito plebiscitário a
eleições em que cerca de 35% dos brasileiros estão
Impedidos de eleger os seus prefeitos, exatamente
aqueles brasileiros que se situam nas camadas mais
esclarecidas de nossa população.
O Sr. Ruy Santos (ARENA V. Ex.• um aparte?

BAl -

Permite

O SR. LAZARO BARBOZA (MDB- GOJ- Como
dar essa Interpretação, Sr. Presidente, q11ando o Governo, temendo exatamente que houvesse um debate
amplo em torno dos problemas nacionais, temendo
que a opinião pública nacional se constituísse num
tribunal para julgar o Governo, - Impede, através
da Lei Falcão, da antllel, que os partidos políticos e
seus líderes pudessem debater os problemas nacionais
através do rádio e da televisão?
Ouço V. Ex.•, nobre Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy Santos <ARENA- BA) -Realmente,
::as eleições o cargo, do Poder Executivo desperta
maior Interesse. Mas V. Ex.• não tem razão em alegar
as capitais, a.s estâncias hidromlnerals e os Munle:plos Inclusive dn área de segurança, porque vai
h:Wer elelc:ío para vereador. Na eleição para vereador
~e aquilatará a tendência do eleitorado que se prommclou.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB-00) - Que vai
haver eleição para Vereador concordo com V. Ex".,
mas na parte Inicial do aparte com que me honrou,
frisou que as ·eleições de prefeitos municipais são exatamente ·aquelas que empolgam, que prendem mais a
atenção do eleitor.
Ocorre que grancle pal'te do eleitorado brasileiro
e-stá des·alentado com eleições, Sr. Presidente, revoltada até com a Impossibilidade de eleger os prefeitos
da capitais, pelo voto cUre to, secreto e universal.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-BAl - Temo que o
c:Jmpareclmento ao pleito vá desmentir V. Ex.•
O Sr. LAZARO BARBOZA CMDB-OOl -V. Ex".
t.erá eminente Senador Ruy Santos, a oportunidade
de compulsar o resultado das eleições de 15 de novembro, não em termos de número de comparecimento,
porque de ano para ano aumenta a densidade eleitoral
como a densidade demográfica. V. Ex•. vai ter oportunidade de aqullatar, avaliando e compulsando o :esultndo dessas eleições com o resultado de elelçoes
munlclpnls qu.e eram feitas em todo o País •n.ntes ®s
leis casuJst!ca.s, uma após outra, que vieram alijando
a catlia dia, parte substancial do eleitorado ·braslle!ro.
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Ouço o nobte e ·eminente Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena (MDB-AC) - Nobre Senador, há. ainda um dado Importante, nesse julgamento,
que não :foi citado por V. Ex•. É o fato de que o Movimento Democrático B~asllelro não pôde organizar
diretórlos em uma grande quantidade de municípios.
Isso resulta que muitos dos eleitores desses municípios, Impedidos de votar no•s vereadores ou prefeitos,
não podem, evidentemente, manifestar o que pensam
em relação ao Governo ou em relação, já. não digo a
esse plebiscito, mas a esse teste que está nas cogitações do Senhor Presidente da República.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB-GO) - Agradeço o a,parte do emlnent.e Senador Adalberto Sena,
que vem recoberto de razão.
O Sr. Ruy Santos (ARENA-BA) - Permite um aparte, Ex•.?
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB-GOl - Daqui a
pouco ouvire! V. Ex•., eminente Senador Ruy Santos.
Não se pode, Sr. Presidente, e seria até - não sei
o que digo - Inocência do Governo se atribuísse a si
a totalidade dos votos dados aos candidatos da Aliança
Renovadora Nacional, em centenas e c·entena:s de municípios deste País em que o MDB não conseguiu criar
dlretórlos. E mesmo no Estado de V. Ex"., eminente
Presidente Magalhã·es !Pinto, em duzentos e tantos
municípios o MDB não concorre, mas haverá. alguém
tão mal Informado a ponto de sustentar que nesses
lugares não existem os eleitores da. Oposição que
discordam do Governo? É óbvio que ninguém, ninguém medianamente Informado faria tal Interpretação!
Em centenas de municípios de Minas Gerais, Sr.
Presidente, o eminente Senador Itamar Franco, em
1974, venceu as eleições para o Senado. Entretanto,
até hoje, o MDB não .t~m d~retórlos em todos os municípios mineiros.
Dlr-se-la que houve. então, por parte da dlreção
do MDB, nacional e regional d.e Minas Gerais, a falta
de um trabalho mais dinâmico no sentido de preencher ess.e vazio. Ocorre, Sr. Presidente, que naquele
prooesso de agigantamento do Partido oficial, do Partido que sustenta. o Governo, todas as lideranças válidas correram para a Âllança Rlenovadora Nacional,
e se homiziaram naquilo que se convencionou chamar
de sublegendlaS Inimigas, que não se toleram, e o
exemplo •está aí: no Pais lnt.elro, candidatos da ARENA assassinados por colegas seus da própria ARENA,
cabos eleitorais d:a ARENA A, assassinados por cabos
eleitorais da ARENA B, nvlltrando o blpartldarlsmo e
a própria. vida partidária do País.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA.) - Permite
V. Ex.• um apa1,1te?
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GO.) - Sr.
Presidente, não fosse mais uma lei casuística, aquela
que fllm em dois anos o prazo do lnt.er.stíclo partidário, para quoe o cidadão, desvinculando-se de um partido, pudesse sair candidato por outro partido e,
V. Ex.• e os Srs. Senadores veriam que o Movimento
Democrático Brasileiro estaria conc-orrendo e disputando as eleições em todos os municípios do País. Não
haveria, Sr. Pre~ldent:e, duzentos e tantos municípios
em Minas Geral.s .sem candidatos do MDB; não haveria cerca de uma centena de municípios em São Paulo
sem candidates do MDB; não existiriam oito munlc!plos do meu Estado sem cnndlda tos do MDB; não existiriam, em vasta área d.a região- Norbc-Nordeste do
País, centenas de municípios em que o MDB, embora
so constitua em uma força viva, não pode lançar can-
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dldatos, porque os l!deres de malo·r expressão foram
aqueles que, desgostosos com o Partido do Governo,
vieram para o MDB desde as eleições de 1974 e que
não se vincularam a t-empo, para que pu-doessem disputar as eleições como candidatos a vereador ou pre~elto.

Sr. Pre.~ldente, seria até lmpatrlótlco se o Movimento Democrático Bra~llelro lançasse uma campanh~. em todo o País, no sentido ele levar o eleitorado
desses municípios onde ele nfio concorre, a votar em
br8nco ou anular o voto. Basta o aumento do !ndice
dos votos em branco que a antilel Falcão val proporclonar. Bast:~. Isso. Porque nas grandes metrópoles
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no
meu E~tado, na Ba.hla de V. Ex.•, Sr. Senador Ruy
Santo3, ·em Salvador •e em todas as grandes capitais
do País é considerável a faixa do eleitorado que não
sabe sequer quem é candidato a vereador. Não sabe,
porque o homem da empresa, da classe média e o
próprio trabalhador, Sr. Presidente, nem sempre têm
ânimo para percorrer os bairros acompanhando comielos. É mais cômodo ficar em c3sa, numa poltrona .e
assistir ao :Presidente eleito ctos Estados Unidos, Jlmm" r:nrt.er. dl~cutir os nrnblemas elos Estados Unidos
e do Contlnent•e com o Presidente Ford. É multo mais
cômodo do· que ·ele sair da sua casa, pegar o seu automóvel, ou deslocar-se d1e ônibus ou a pé, para assistir
a um comício numa praca distante. Principalmente
quando o povo brasileiro já tinha o hábito salutar de
ouvir pelo rádio e assl.~t!r pela televisão seus candidatos, de ambas as facções politicas.
Ora, Sr. President·e, Srs. Senadores, essas eleições
municipais que se ferirão a 15 de novembro servem
para uma anál1s,e multo ampla, mas de forma alguma
podem ~er analisados como plebiscito. E se formos
r.:1allsá-h sob esse ángulo, se com ba.se em seus re.!!llt?.dos, fo.::se se sentir o Governo autorizado a tomar
declsõe.s no âmbito da vida Institucional do País, será.
precl.so que o Governo tenha coragem de atribuir
como fatos contra si, parte consideráV'el dos votos dados aos candidatos da ARENA, d·e uma sublegenda e
de· outra sublegenda, nesta centena de municípios. em
que o MDB não concorre. Será preciso que o Gov-erno
debite a si, como voto contra si, o aumento monstruoso de votc·s brancos .e nulos, principalmente nas
grandes capltal.s, nas grandes metrópoles.
Mesmo assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores mesmo assim eu quero dizer no Senado que não vejo ninguém, neste Pais, :em condlçõe.s de afirmar que o
Partido do Governo levará grande vantagem em
número de sufrá'l'I'Js. Se se for fa2ler uma Interpretação correta, Sr. Presidente, não tenho dúvida d1e que
es>a Interpre-tação significaria para o Governo uma
adv·ertência no sentido de que ele buscasse, o mais
rápido passivei, normalizar a vida lnstl tuclonal do
País, buscas:e, o mais rápido possível. o reencontro
da Revolução com o seu programa, programa. que a
sustentou nos primórdios de 64 e que levou a maioria
da povo brasileiro - Inclusive o Senador que ~ala
nesta tarde- não somente a concordar mas a aplaudir a Revolução, porque ela foi prometida como um
granel e movimento de .salvacão nacional que viria garantir a lntocablliclad·e do Congresso e da Constituição, que viria afastar dn memória da vida pública brasileira co:stumes que deviam realmente, ser reformados, porque prometia, milagrosamente, dominar o
custo de vida avassalador; prometia pôr cobro à Inflação galopante que, desde aquela época, já. lntranqulllzava o Pais.
E o que aconteceu, Srs. Senadores? O que aconteceu é que, pouco a pouco, assim como uma espécie de
movimento de má consciência, multas dos lideres da
Revolução acabaram por levá-la a reu•egar os COilllpro-
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mlssos assumidos. E! dia a dia, mês após mês, ano
após ano, a. Revoluçao começou a marginalizar grande parcela de brasileiros da vida pública nacional tirando até mesmo a cidadania dos filhos desta Pátria,
porque Impede, não sei a que pretexto, que os habitantes das capitais elejam os pre~eltos.
Será, Sr. Presidente, que os habitantes das capitais não têm dlsoemlmento para eleger seus ~!~refei
tos? Será, Sr. Presidente, que os habitantes das cidades climáticas hldromlnerals tomariam menos saudáveis essas estã.nci!IJS pelo simples fato de caminharem
até uma uma e lá depositar um voto para prefeito ou
~reador?
·
O Sr. Ruy Santos CARENA - BA) - Permite
V. Ex.• um aparte?
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GQ) - Com

prazer.

O Sr. Ruy Santos CARENA - BA) - V. Ex.• estâ
chegando de Goiás e falando com o mesmo tom dos
68 comicios · que lá realizou; está' usando a mesma
linguagem que lá deve ter usado. Queda apenas dizer
a V. Ex.• - e há mais tempo lhe pedi licença para 0
aparte - que o argumento da não constituição de
diretórlos do MDB, em grande número de municlplos
é um argumento contra o próprio MDB, que não teve
condições para organizá-los.
O SR. LAZARO Bt\RBOZA (MDB - GO) - ContM o MDB, eminente Lider, são todos os argumentos
do Governo.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - O MDB
repito, não teve condições para organizá-los. Gostaria
de dar um depoimento :a V. Ex.• que, acredito, nem me
fique bem: há mais ou menos quatro anos eu estava
no Tribunal Regional Eleitoral da Bahla, na fase de
registro de diretórios. O MDB estava com vários processos Irregulares e eu fiz uma lntenoenção junto ao
Tribunal pal'!a techar os olhos às lrregulartda.des, porque se não fossem registrados esses diretórios o MDB
não teria :atingido aquele quorum para organizar o
dlretórlo regional. Quer dizer que este argumento de
falta de diretórlo é um •argumento contra o MDB a
quem falta capacidade de organização, poder de Comunicação, poder de :estruturação para fazer dlretórlos. Diz V. Ex.• que em todos os munlciplos há muitos correligionários; e por que não se criaram dlretórlos? A exigência da lei é um número reduzido de
eleitores, proporcional ao eleitorado do municiplo, Em
mun1cipios de dois, três mil eleltol'!es não seria dlficll ao ·MDB, se tivesse essa força que V. Ex.• diz que
tem, na consciência naclon·al, não seria dlficll, repito,
organizar dlretórlos. Quanto as sublegendas, meu nobre colega, o MDB também as usa. Ainda há poucos
dias, Indo ao Tribunal Regional Eleitoral vi uma sublegenda do MDB sendo contraditada por out'!la suble~enda do MDB, uma Impugnando o candidato da outra. Quer dizer que, se maus fados há do lado de cá,
também do lado de lá. A sublegenda é uma coisa provl:sórla dentro do blpartldarlsmo, nós não a Idealizamos, ela velo de fora, ela '\leio do Uruguai, e v. Ex.•
sabe disso multo bem. De maneira que •ela está sendo
praticada - e vou usar a .expressão que jâ se usou
multas vezes - como um mal necessário. V. Ex.• não
vã, amanhã debitar, ou por outra, somar, nos votos
contra o Governo e contra a Revolução - jâ que
V, Ex.• quer somar os brancos e os nulos - até as
abstenções, para, por um jogo de mâglca, chegar a
uma vitória espetncular.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GO) - Eminente Senador Rnv Snntos, pensei que, do Urugu·n.l
nós recrb<-.ss,••J:•;.; '" •c.11us a carne que lmpol'ltamos
constantemente, cru det.rlmento do criador nacional,
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mas vejo que Importamos, também, a sublegend:a. Não
sabia e _agradeço ao eminente Lider do Governo a lnformaçao que dá.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA.) - Sabe V, Ex.•
por que Importamos felj ão, Importamos carne? Pela
preocup~ção do Governo em não faltar alimento às
populaçoe:s.
O SR. LAZARO BARBOZA CMDB - GQ) - Mas
o Go\'erno deveria estar p'!leocupado era em amparar
o produtor rural brasileiro.
O Sr. Ruy Santos CARENA - BA) - E está amparando, Excelência I
O SR. LAZARO BARBOZA CMDB - GO) - Recentemente, o Brasil Importou, Inclusive, arroz da
Itália. E agora Importa feiJão po'!lque não há feiJão
para o consumo nacional. E quando o Governo Importa carne do Uruguai, Senador Ruy Santos.,.
O Sr. Ruy Santos CARENA - BA) - Temos problemas climáticos, Excelência.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GO) - , , ,
V. Ex." sabe multo bem que não é porque falta carne
n~ Brasil, as razões são outras; e acredito que v. Ex.•
nao queira levar-me a analisá-las, mesmo po'!IQue esse
não é o objetlvo do meu pl'lOilunciamento, nesta tarde.
O Sr. Ruy Santos CARENA - BAl -Eu vou analisá-las. Acho que não há segredo, e:relo que na vida
pública não deve haver segredos. Nós.. Importamos
carne do Uruguai, em certos per!odos, para atendler
a uma dificuldade do Governo do Uruguai e, por entenf~!mento de Governo ·a Go'Y'Cmo, houve· a lmportaçao.
O SR. LAZARO BARBOZA. (MDB - 00) - Ah
multobeml
'
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Mas havia
necessidade da carne e esta beneficiou o povo brasileiro. Quero dizer a V. Ex.• o seguinte: v. Ex.• sabe
que na Bahla há uma. zona produtora de cereais a
zona de Irecê. Essa zona de Irecê que produz feiJão,
milho, mandioca, e agora está produzindo soja, essa
zona levou mais de oito meses dominada por uma seca
Inclemente e Isso preJudicou, como em outl'!OS locais
do Brasil, a produção de cereais.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GO) - dr.
Presidente, SM. Senadores, é notável o empenho do
Senador Ruy Santos em desvl:ar-me do assunto ...
O Sr. Ruy Santos CARENA - BA) - Sabe V, Ex.•
tearel mais.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GO) - . , ,
que me trouxe à tribuna. Eu queria evitar misturar o
arroz, o ~eljão, a carne Importada aos problemas que
discute, embora deva eu reconhecer que existem ...
O Sr. Ruy Santos CARENA - BA) - Mas esse
é o tema preferido de V. Ex.•
O SR. LAZARO BARBOZA CMDB - GO.) - . , ,
ligações, porque um pais como eslie, que deveria transformar-se em celeiro para abastecer o mundo, precisa lmpoliar carne. Não porque precise da carne, mas
porque, segundo anunciou o eminente Llder Ruy Santos, pnecwava abastecer de dlnh·elro o Governo do
Uruguai. O Brasil está em excelentes condições para
praticar esta política.. - Mas não vou discutir este
assunto, Senador Ruy Santos.
Quanto à Importação de cereais, ela se dá pela.
lmp~evldêncla do Governo em plane)'ar a produção,
em amparar o produtor brasileiro, ela se dâ ...
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - E a imprevld.êncl:a da seca?
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televisão e o rádio e quando se l!ga va a televisão paO SR. LAZARO BARBOZA <MDB- 00) ... pera os programas do TRE, o índice de audiência, no
la falta de uma política racional de preços, de armameu Estado, pelo menos - e na maioria dos Estados,
zenn.mento, de transporte, e que visasse também, emiem São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceara e em tantos
nente Senador Ruy Santos, impedir a ação nefasta
outros -chegava a atingir 96%. Aquele, sim, foi um
dos atravessadores que levam sempre a pa~tc do leão,
pleito que oferecia condições pleb!sc!tár!as de a val!adeixando o produtor a sofrer essas misérias e a conçiio.
seqüência da Imprevisão do Governo, e o consumidor
à. mercê da ganância desenfreada.
Mas, apesar de tudo, devo dizer que em número
de
sufrágios,
não vejo como o honrado Presidente da
Vou agora, voltar ao tema principal, Sr. PresiAl!ança
Renovadora
Nacional, Deputado Francel!no
dente,
espero dele não me afastar até o fim da
Pereira, possa ufanar-se de antemão de que vai obter
minha oração.
uma vitória espetacular. Isto porque, em pelo menos
Quero dizer que, na real!dade, apesar de tudo, sete Estados, Sr. Presidente, que congregam 65% do
apesar da lmposs!b!l!dade de usar o rádio e a tele-· corpo eleitoral do Pais, ninguém, em sã consciência,
visão, rádio e televisão que o Governo usa, até abu- duvida da vitória do Movimento Democrático Brasisivamente, numa propaganda que ocupa os vídeos e leiro em número de sufrágios, e, em alguns deles, em
as atenções do povo, de minuto a minuto, a Oposi- número, Inclusive, de prefeitos eleitos. No meu Estado, por exemplo, Sr. Presidente, existem 223 mução vencerá.
com eleições para prefeito em 219. O MDB
Outro dia, só para exempl!flcar, viajava eu de nicípios,
ccncorre em 211. Nos outros quatro, que são a capiautomóvel e ouvia, pelo rádio, o Prefeito da Capital tal, Anápol!s, Itajá e Caldas Novas, apenas para vedo meu Estado, num programa Intitulado: "0 Pre- readores. E fruta exatamente dos desacertos do Gofeito Responde", S. Ex.• respondendo, num programa verno
Goiás, Sr. Presidente, está assegurada a
de rádio, a cartas ou pseudocartas que Jlfe eram en- vitória em
do Movimento Democrático Nacional. vamos
dereçadas pelos moradores dos bairros. O speaker lia, vencer, V. Ex.• tome nota.
por exemplo, uma carta dirigida ao Prefeito, enfatiO Sr. Ruy Santos <ARENA - BA) - Vou tomar
zando ser o Prefeito da ARENA e dizendo que o Prenota.
feito da ARENA, Deputado Francisco de Castro, fazia
uma brilhante administração. Lia a carta da consuO SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GOl - Valente, cheia de elogios ao Prefeito e ao Partido do
mos vencer em número de sufrágios e devemos tamGoverno. O Prefeito ocupava, depois, o microfone, e bém vencer - olhe lá, Senador Ruy Santos! - em
dizia: "Dona fulana, desejo dizer à senhora que a
número de prefeituras, embora o que Interessa, realsua reclamação foi a tendida, porque a administração
mente, para a aval!ação, seja o número de sufrágios.
e o Governo pensam isto, illto, isto e estamos tomando
l\"o Pamná, Sr. Presidente, não vejo como a Al!ança
tais e tais providências." Apesar de todo esse expediRenovadora Nacional possa, antecipadamente, cantar
ente, àJe que o Governo usa e abusa, a Oposição está
vitória.
Impedida de usá-lo.
No Rio Grande do Sul o chamado equilíbrio não
Há um enorme jogo de Interesses da máquina existe: o MDB deverá vencer as eleições no Rio Granadministrativa, colocada -colocada, repito, Sr. Pre- de do Sul!
sidente e Srs. Senadores - quase sempre a serviço
Em Santa Catarina e em São Paulo, embora haja
dos candidatos da ARENA. Lá em Goiás, por exem- cm São
um grande número de municípios sem
plo, o Sr. Governador, agora, às vésperas do pleito, candidatoPaulo
a
prefeito
pelo MDB, o MDB vai obter resal percorrendo o interior de Goiás, distribuindo nos sultados espetaculares,
em número de sufrágios.
palanques cheques aos prefeitos municipais. Antes,
No RI~ de Janeiro. Sr. Presidente, -o segundo covêm os discursos de endeusamento do Qoverno e da
ARENA e, em seguida, o Governador tira da pasta légio eleitoral do País.? Somando-se apenas São
um cheque e o entrega ao prefeito municipal. Lago Paulo e R!n de Janeiro, nós temos quase que 50%
depois vem um discurso, nem sempre do Governador, dos votantes, agora em 15 de novembro, Qual vai
mas de um Secretario de Estado ou de um Deputado ~er o re:mltado, Sr. Presidente? Alguém tem dúvida?
que acompanha a caravana oficial, enfatizando a ne- Sera que a Al!ança Renovadora Nacional vai consecessidade de trabalhar pela vitória da ARENA por- guir ganhar as eleições no Rio de Janeiro, ou esse
que é o Governo quem constrói,
sonho fantasioso porventura passa pela cabeça de
Ora, evidentemente, quem deve construir é o Go- alguém? Acredito que não, Sr. Presidente.
verno; mas o Governo deve estar preocupado em asseLá mesmo, no grande estado do Amazonas, grangurar eleições l!mpas, Sr. Presidente; preocupado em de na extensão territorial, mas de pequena densidaassegurar eleições em condições de igualdade para de eleitoral, eu posso dizer ao Senado e ao Pais que
os partidos. Apesar disso tudo, eminente Senador Ruy não vejo condições de o Governo ganhar. Somados
Santos, quero dizer a V. Ex.•, ao Senado e ao País os eleitores de Goiás, do Paraná, do Rio Grande do
e o faço com a autoridade de Secretário-Geral na- Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio doe Janeiro e
clonai, em e~ercíclo, do MDB - que, ·em multas Es- Amazonas, nós temos ai mais de 60% do total de
tados da Federação, a vitória do MDB vai ser retum- eleitores do Pais, e somados ...
bante. Vai ser Igual àquela que tivemos em 1974.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BAl - Permite
Aquela sim, Senador Ruy Santos, de efeito plebisciV.
Ex.•
um aparte?
tário, porque se tratava de eleição cm absoluta Igualdade de condições, sem o artifício da sublegenda, sem
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB- GOl - ... os
pressões, porque devemos reconhecer que, em 1974, eleitores dos grandes centros, mesmo de Estados em
o Governo garantiu a Usura do pleito.
que o MDB perderá ns eleições, porque não concorre
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Como está na maioria dos municípios, somados os grnndes colégios a tendência deles é de favorecer o Movimento
garantindo agora.
Democrático Bras!le!ro.
0 SR. LAZARO BARBOZA <MDB - GO) Ouço V. Ex.•, eminente Senador Ruy Santos.
Aquele, sim, foi plebiscito e V. Ex.• viu o resultado.
O MDB elegeu 16 Senadores, enquanto o Partido do
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BAl - Como não
qual V. Ex.• é o Lider nesto. tarde, nesta Casa, con- sou Secretário de pnrtldo, como V. Ex.•, conheço o
seguiu eleger apenas seis. Naquela época, tivemos a caso dn Bah!a c ló. devemos vencer por oitocentos
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mil a um milhão de votos. Lamento que V. Ex.•, tendo à sua frente essa figura simpática que é o Senador Adalberto Sena, não Inclua o Acre na sua relação.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GOl - Se
estivesse aqui o eminente Senador Eurico Rezende,
ele, a esta altura, estaria cochichando com alguém
que V. Ex.• partiu para uma intrigazinha rendllhada. Mas, o nobre Senador Adalberto Sena, que representa o pequeno mas grande Estado do Acre, pequeno porque lá deverão votar apenas 50 mil eleitores ...
O Sr. Adalberto Sena (ARENA - AO) - Talvez
um pouco mais.
O SR. LAZARO BARBOZA <MDB - 00) - .. .
talvez um pouco mais - mas não atingirá 65 mil .. .
O Sr. Adalberto Sena (ARENA - AO) - O eleitorado já chega a Isso mas o comparecimento não
vai a tanto.
O SR. LAZARO BARBOZA <MDB - GO) - Não
computei o Acre, não porque o Acre não tenha Importância, mas é porque estamos estamos discutindo
o .problema sob o ângulo de densidade eleitoral e o
Acre, embora um grande Estado ...
O Sr. RQY Santos (ARENA - BAl - Mas se
V. Ex.• citou o Amazonas poderia tê-lo feito em relação ao Acre.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB - GOl - ...
principalmente pela estatura moral dos seus representantes, de um Senador Adalberto Sena e de tantos
vultos Ilustres que aquele Estado já deu ao Brasil,
é um Estado de peqUena população, de baixa densidade demográfica. Daí porque não adquire peso significativo em número de sufrágios.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu vou encerrar o meu pronunciamento, dizendo ao Senado
que uma coisa me entristeceu multo! A violência,
já. há. alguns anos, estava banida das práticas eleitorais.
Nas eleições de 1974, no meu Estado, não ocorreu
nenhum acidente de monta, salvo os casos de brigas
Internas da ARENA com a ARENA, f~uto das sublegendas Inimigas que, como eu disse, avlltam o bipartldarlsmo; e se nós a usamos, nós o fazemos, Sr.
Presidente, porque não nos resta outro remédio, mas
este jogo não foi proposto pelo Movimento Democrático Brasileiro.
Na viagem que acabei de fazer, vi que a violência é um dado novo também no meu Estado, lnfelizmente presente na campanha eleitoral. Assisti a
cenas de violência em Porto Nacional, em Paraíso do
Norte, na cidade de Nazaré, na cidade de Araguatlns,
lá. no extremo norte, na fronteira com o Pará.
Ou é agressão que parte, comandada por prefeitos munlclpals, por delegados de polícia, por autoridades que deveriam zelar pela segurança, ou é violência que parte daqueles que, sentindo-se desesperados diante da Iminência de um resultado desfavorá. vel nas eleições, chegam a apelar para tudo.
Em Nazaré, numa tarde quente, numa concentração que reunia cerca de 3 mll pessoas naquele
pequeno munlciplo, uma pedra enorme foi atirada
por um jovem e partiu a cabeça de um rapaz que
estava a 2 metros de mim, Sr. Presidente, logo
abaixo, no palanque. Foi preciso que eu chamasse
a atenção, brusca e severamente, dos policiais, para
que garantias fossem dadas à realização do comício.
Em Araguatlns, é o próprio delegado de policia
que, de revólver em punho, sal pelas ruas, dando
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tiros, para Intimidar a Oposição, ou seja, aqueles
eleitores que querem votar no Movimento Democrático Brasl!elro. Isso se verifica em Goiás e está acontecendo não só no meu Estado como em vários outros.
Ao encerrar meu discurso, daqui desta tribuna,
quero chamar a atenção do Sr. Ministro da Justiça
para tal fato. São lntlnlldações feitas aos velhinhos
aposentados pelo FUNRURAL, Sr. Presidente, que
estão sendo ameaçados, em Goiás e no Brasil Inteiro,
de terem cassadas suas aposentadorias se votarem no
Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Isto não é
passivei, Ex.• O voto é secreto.
O SR. LAZARO BARBOZA (MDB- GOl- Mas,
está acontecendo e trarei para V. Ex.• Inquéritos com
condenações feitas por juizes a cabos eleitorais da
ARENA que assim estão procedendo. V. Ex.• sabe que
o homem da zona rural geralmente não é apenas
semi-analfabeto, é analfabeto, principalmente aquele
que tem mais de 65 anos de Idade. Dai por que, embora todos nós saibamos que o voto é secreto, a Intimidação funciona e ela está ocorrendo, Sr. Presidente.
Espero que o Sr. Ministro da Justiça tome providências a respeito, e vou mencionar alguns casos concretos, para que não se diga que a denúncia foi feita
genericamente, apenas a Oposição exercitando o papel dos "Gansos do Capltóllo".
Em Porto Nacional, ontem, Sr. Presidente, enquanto os velhos aposentados formavam fllas à porta do banco, para receberem sua misera aposentadoria, pessoas com responsabllldade de llderança na
ARENA daquele município, candidatos a Vereadores
e a prefeito da ARENA, percorriam a fila de velhinhos dizendo que aquele que fosse votar no Movlment Democrático Brasllelro teria a sua aposentadoria cassada. Chegou-se até a dizer que o Governo,
que tem um órgão de Informações multo amplo, e
que domina no setor a tecnologia, descobriu e aperfeiçoou um aparelho ultra-sensivel que !ria ser colocado - Sr. Presidente, veja o absurdo - debaixo da
meslnha nas cabines eleitorais, e esse aparelho seria
capaz de registrar o voto dado no MDB ou na ARENA. E os agentes do serviço de informações do Governo recolheriam esse aparelho após o encerramento
da votação, e saberiam em quem votou Pedro, Maria
ou João. E o velhinho teria sua aposentadoria cassada.
Isso está ocorendo, e cite! um fato concreto, mas
podere! citar dezenas de outros, Sr. Presidente; mencione! um que ocorreu ontem e que tem centenas de
testemunhas.
Não é dlficll ao Governo apurar. E o honrado Sr.
Senador Ruy Santos, que responde nesta tarde pela
Liderança do Governo, nesta Casa, por certo, como
democrata que é, homem reta que é, e que deseja
que as eleições sejam llmpas - como enfatizou· no
seu discurso - há de nos ajudar a cobrar o Sr. MInistro da Justiça providências enérgicas para que
cessem tais abusos.
Era este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o registro que desejava fazer nesta tarde de hoje, lamentando não tê-lo feito de forma melhor esquematizada, porque nõ.o pude sequer, por falta de tempo,
compulsar nenhum dado. E fora de Brasilla há 10
dias, Sr. Presidente, há 10 dias não leio sequer os
jornais. Quando entre! nesta Casa eu havia chegado
de viagem hó. menos de uma hora,
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Era. o que desejava. dizer, Sr. Presidente e Srs.
Senadores. <Multo bem! J
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Não
há mais oradores Inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Estão presentes 15 Srs. Senadores. Não há quorum
para deliberação. Em conseqüência, as matérias da
pauta, todas em fase de votação, ficam adiadas para
a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.O
524, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do discurso proferido pelo Ministro das 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. 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.
3

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n.0 8, de 1976, do Sr. Senador Franco Montara,
que assegura direitos dos empregados no caso de falência ou concordata da empresa, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 322 e 323,
de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Legislação Social.
4

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n. 0 91, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da
Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n.os 666 a 668, de 1976, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela consti tuc!onalidade e juridicidade;
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- Legislação Social, favorável; e
- de Saúde, contrário.
5
Votação, 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 constltuclonalldade e jurldlcldade;
- de Assuntos Regionais, favorável;
- de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido
dos Srs. Senadores Saldanha Derzl, Ruy
Santos e Heitor Dias.
6

Votação; em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, 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 econõmlca estadual, nos termos
que especifica, tendo
PARECER, sob n.o 807, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50 mtnutosJ
PORTARIA N.0 213, DE 1976
O Primeiro-Secretário, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 453, §§ 3.o e 4. 0 , da Resolução n.0 58,
de 1972, resolve designar Aloisio Barbosa de Souza,
Assessor Legislativo, Lulz Carlos Lemos de Abreu,
Dlretor da Subsecretaria Financeira, e Zulelka de
Souza Castro, Técnico Legislativo, Classe "C", para,
sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão
de Inquérito Administrativo a fim de apurar os fatos
constantes da denúncia feita pelo Senhor Carlos
Emílio Ramos Dias contra o servidor Pedro de Souza,
Agente de Segurança Legislativa, Classe "D" SF-AL015-Ref. 41, do Quadro Permanente.
Senado Federal, 3 de novembro de 1976. - Senador Dlnarte Mariz, Primeiro-Secretário.

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSAO DE FINANÇAS
19." Reunião (Extraordinária), realizada

em 27 de setembro de 1976
As dez horas do dia vinte e sete de setembro de
mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Teotõnlo VIlela, Vlce-Presldente no exerc!clo
da Presidência; Saldanha Derzl, Danton Joblm, Mattos Leão, Benjamim Farah, Otalr Bccker, Mauro Benevldes, Helv!dlo Nunes e Agenor Maria, reúne-se a
Comissão de Finanças no Auditório do Banco do
Estado do Paraná, em Curltlba. Encontram-se presentes, ainda, os Srs. Dr. Emílio Gomes, Presidente do
Banco do Estado do Paraná <BANDEP), Ricardo Ma-

chado, Dlretor de Operações Especiais do BANDEP,
Dr. Oslres Guimarães, secretário de Transportes do
Estado do Paraná e Belmiro Valverde Joblm Castor,
Secretó.r!o de Planejamento do Estado do Paraná.
O Sr. Presidente, Senador Teotõnlo VIlela, ao
constatar a existência de número regimental, declara
abtrtos os trabalhos, após ter sido considerada aprovada a Ata da reunião anterior, cuja leitura foi dispensada.
Inicialmente o Sr. Presidente concede a palavra
ao Dr. Oslres Guimarães, Secretário de Transportes
do Estado do Paranó., que declara a sua satisfação em
receber a visita da comissão de Finanças do Senado

Novembro de 1976

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ao seu Estado, para conhecer, in loco, o desenvolvimento do programa rodoviário ora Implantado. Prosseguindo, anuncia que Irá fazer uma palestra um
tanto quanto rápida, dando aspectos gerais da conjuntura dos transportes no Estado do Paraná e, após
a palestra, se colocará à disposição para as perguntas
que os Srs. Senadores desejarem fazer.
Encerrada a Exposição do Dr. Oslres Guimarães,
fazem uso da palavra, dirigindo perguntas ao conferencista, os ,Srs. Senadores Mattos Leão, Saldanha
Derzl, Mauro Benevldes, Otalr Becker, Agenor Maria
e Danton Jobim e complementando as respostas dadas pelo Ex.mo Sr. Secretário de Transportes, falaram
os Srs. Dr. Belmiro Valverde Joblm Castor, Secretário
de Planejamento e Ricardo Machado, Dlretor de Operações Especiais do BANDEP.
Os debates travados na presente reunião foram
gravados e as notas taqulgráflcas respectivas são
publicadas em anexo à presente Ata, com a devida
autorização do Sr. Presidente.
Nada mais havendo à tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcus· Vlnlclus Goulart Gonzaga,
Assistente da Comissão, a presente Ata, que, !Ida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e vai à
publicação.
ANEXO A ATA DA 19~ REUNIAO DA COMISSAO DE
FINANÇAS DO SENADO FEDERAL, REALIZADA EM
27 DE SETEMBRO DE 1976, EM CURITIBA, ESTA·
DO DO PARANA, DESTINADA A OUVIR EXPOSIÇAO
PROFERIDA PELO DR. OSIRES GUIMARAES- SE·
CRETARIO DE TRANSPORTES DO GOVERNO DO
ESTADO DO PARANA, QUE SE PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇAO DO SR. PRESIDENTE DA COMISSAO.
PRESIDENTE: SENADOR AMARAL PEIXOTO
V ICE-PRESIDENTE: SENADOR TEOT()NIO VILELA

Integra do Apanhamento Taquigráfico da. Reunião.
0 SR. PRESIDENTE (Teotónio VIlela) - Estão
Iniciados os trabalhos da reunião da Comissão de
Finanças. Concedo á palavra ao Dr. Oslres Guimarães,
Secretário dos Transportes do Governo do Estado do
Paraná.
O SR. OSffiES GUIMARAES - Sr. Senador Teotónio VIlela, Presidente da Comissão de Finanças do
Senado Federal, Sr. Vlce-Governador, Srs. Senadores,
Srs. Assessores do Senado, sr. Presidente do Banco do
Estado - BADEP - demais Dlretores do BADEP, Sr.
Secretário do Planejamento, meus colegas:
Seria excusado dizer da nossa satisfação em receber essa visita da Comissão de Finanças do Sena:do
Federal em nosso Estado, para conhecer, in loco, o
desenvolvimento do programa rodoviário do Estado
do Paraná. Vou fazer uma palestra um tanto quanto
rápida, dando aspectos gerais da conjuntura dos
transportes no Estado do Paraná e, após essa palestra,
estarei à disposição para as perguntas que os Srs. Senadores desejarem fazer.
Ao se discorrer sobre a politica de transportes,
não poderíamos deixar de lembrar que a ocupação do
território paranaense se deu, primeiramente, através
do litoral e, mais recentemente, pelo norte do Paraná,
expandindo-se a fronteira do norte pioneiro, durante
o chamado ciclo do café. A ocupação territorial verificada, até a década dos 40, correspondia a 25% da
superfície do Estado.
Aqui está um mapa do Paraná, que mostra a
ocupação territorial do Estado, até a década dos 40.
O Estado era ocupado, praticamente, aqui na Região
Sul, próxlm0 a Curltlba, Ponta Grossa, Indo até Guarapuava e a região do norte pioneiro mais próximo do
Estado de Süo Paulo.
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Na década dos 50, com o Incremento da economia
cafeelra, houve expansão da região norte novo e aumento da densidade demográfica das duas regiões
anteriormente ocupadas. A partir da década dos 60, o
processo teve aceleração substancial, com avanço até
o Noroeste, ao mesmo tempo que correntes migratórias, provenientes, sobretudo, do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, passaram a efetuar a
ocupação do sudoeste e do oeste paranaense. Mas, foi,
principalmente, na presente década, que a ocupação
se sedlmentou nas áreas anteriormente desbravadás
e se alastrou por toda a região centro-oeste do Estado.
Esta é, mais ou menos, a posição da ocupação
territorial em 1970. Os Srs. vêem que há alguns vazios.
no nosso Estado que estão, principalmente, no Vale
do Iguaçu ou a zona norte de Curltlba, o vale da
Ribeira e um outro vazio bem acentuado que é a região do vale (falha na gravação).
Como é óbvio compreender, a ocupação das novas
regiões gerou Incremento nr. produção agrícola, cabendo salientar que, somente num período compreendido entre 1960 e 1975, houve um acréscimo de 400%
na tonelagem de cinco principais produtos agrícolas,
a qual de 1,9 milhões de toneladas passaram para
cerca de 3,5 milhões de toneladas em 1975, sendo que,
neste quadro, estamos já com uma previsão de aumento de produção de 12 milhões em trigo, soja, milho, arroz e feijão. Neste quadro, está excluído o café.
Como não poderia deixar de ser, estão ocorrendo
graves obstáculos para o setor de transportes, pois
o desenvolvimento do sistema ficou multo aquém do
crescimento da produção. A pavimentação de rodovias,
que teve Início slgnlllcatlvo na década de 50, ao final
de 1970, apresentava uma rede pavimentada de aproximadamente 2. 700 quilómetros, totalmente desproporcional e Insuficiente para atender à demanda de
transporte gerada no período.
Até 1960, tínhamos de rodovias asfaltadas no
Paraná somente essas que estão mostradas nesse
mapa. Corlngas a Londrina, Indo até Apucarana, e a
ligação da BR-116, e mais Curitlba - Ponta Grossa.
E o Início, portanto, da expansão para a Foz do
Iguaçu. Em 1970, o quadro já era bastante diverso;
tínhamos até Apucarana e até Ponta Grossa. E~se era
o quadro de rodovias pavimentadas em 1970.
As ferrovias construídas nas suas totalidades, no
fim do século XIX, Inicio do século XX, durante o
ciclo da erva-mate e da madeira, e, posteriormente,
a construção da estrada de ferro Norte do Paraná de
penetração norte pioneiro não apresentava características técnicas desejadas para o transporte de grande cargas e, portanto, sem oferecer meios para atender
à demanda de transporte de Estado.
Essas condições foram agravadas a partir de 1970
e sua adequação não teve, em conseqüência, o desenvolvimento desejado. Aqui, os Senhores têm uma Idéia
das ferrovias existentes até 1930, aproximadamente.
Tínhamos Curltlba - Paranaguli., construída em 1885.
Curltiba - Ponta Grossa, construlda em 1890, terminada e Inaugurada durante a Revolução Federalista,
em 1894. E a antiga São Paulo - Rio Grande, que
data de 1894 ou 1896. Posteriormente, construiu-se o
ramal, que ligava Ponta Grossa a Itararé, aproximadamente entre 1914 a 1918. E, finalmente, a estrada
de penetração do norte do Paraná, que é a companhia
de terras do norte do Paraná, Iniciada na década de
1930, ficou ligada até Londrina e Apucarana, por volta
de 1940.
Quanto no setor portuário, Antonlna, numa primeira fase histórica, e Pnranaguá, num período mais
recente, procuraram atender às necessidades de movimen taçüo de carga, os quais, embora sem apresentar
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trabalhos altamente suficientes, conseguiram dar movimentação àquelas sollcltações. Entretanto, a partir
de 1969, começaram a surgir graves estrangulamentos
na movimentação dos primeiros grandes volumes de
cereais a granel, que se utlllzavam desses terminais.
Nesse período, ocorrer:am congestionamentos no Porto
de Paranaguá, pois os navios tinham que aguardar de
15 a 20 dias para poderem movimentar suas mercadorias. Essa ocorrência, óbice para o desenvolvimento
do Paraná, após constantes sollcltações do Governo do
Estado e coincidindo com a necessidade do Pais de
movimentar grandes quantidades de cereais, gerou
Iniciativa no Ministério dos Transportes e no Ministério da Fazenda, dotando Paranaguá e outros portos
brasileiros, em caráter de urgência, de condições para
movimentar grandes quantidades de granéis sólldos.
Assim sendo, no período compreendido de 1971 a 1974,
foi Implantado em Paranaguá a primeira fase do
denominado Corredor de Exportações.
Esse quadro mostra, exatamente, a movimentação
de Paranaguá de 1970 até 1976. Os Senhores vêem que
o Incremento da exportação e de movimentação de
carga geral foi slgnlflcatlvo nesses anos. Não fossem
as providências tomadas para dotar o porto de uma
Infra-estrutura adequada, teríamos por certo um congestionamento, com graves conseqüências, não só para
o Estado como para o País.
Em sintese, pode-se verificar que o transporte não
era suficiente para atender o aumento da produção,
nos últimos lO anos, fato que continua .;;endo evidenciado e agravado pela necessidade brasileira de exportação de produtos agrícolas, a flm de que o País
procure o equilíbrio da balança de pagamentos.
Os Senhores têm, neste gráfico, a evolução da
produção agrícola, as exportações via Paranaguá e as
rodovias pavimentadas do Estado do Paraná, no período de 1971 a 1975.
Os Senhores vêem aqui, em verde, que está a
produção agrícola crescendo: o Indicador 100% cresceu 175%; a exportação via Paranaguá cresceu para
187% e as sedes pavimentadas tragicamente mantendo-se sem crescimento algum.
CONCEITOS BASICOS DA POLíTICA
DE TRANSPORTES DO PARANA
O documento de objetlvos e metas de desenvnlvlmento, definido pelo Governador Jayme Canet, é
citado como obJetlvo do setor de transportes.
"A ênfase da ação estadual, na ampliação
da Infra-estrutura de transportes, será marcada
pela concentração de Investimentos no setor
rodoviário, porque, a partir da conclusão da
Estrada de Ferro Central do Paraná, os demais
empreendimentos ferroviários serão da alçada
exclusiva do Governo Federal, Igualmente, no
setor portuário, a criação da PORTOBRAs Implicará na transferência à União dos lnvestlmen tos, para ampliar e modernizar a capacidade de movimentação de cargas no Porto de
Paranaguá."
No campo rodoviário, o Governo buscará os seguintes objetlvos: Integrar os programas rodoviários
federal e estadual, cabendo ao primeiro construir os
grandes eixos viários e, ao segundo, assegurar a Integração de todas as regiões do Estado aos ditos eixos:
criar, mediante diálogo de cooperação técnica, condições para o cumprimento Integral da programação
federal; gestlonar a antecipação dos vencimentos federais e a Inclusão de rodovias altamente relevantes
para o Estado, nii.o contemplado no II PND; criar
formas novas de cooperação Est.ado/Munlciplo para
n execução c conservação de obras; desenvolver novas
tecnologias de construção e pavimentação para tomar
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viável financeiramente a execução de um amplo programa rodoviário e aglllzar os organismos estaduais
de construção rodoviária - esses objetlvos setorlals se
harmonizam perfeitamente com os grandes objetlvos
do Paraná para os próximos anos: Intensificar a contribuição estadual ao desenvolvimento do Pais, no
sentido da manutenção do crescimento acelerado de
Integração da economia nacional e Internacional,
como preconiza o II PND; a melhoria de padrão de
vida da população, com a ampllação da riqueza Interna e a criação de novas oportunidades sociais; melho··
ria da ocupação ·e estruturação do território paranaerise, com a redução das disparidades regionais; a
busca entre a expansão econômlca e a preservação
dos recursos naturais do Estado e o aumento da representatividade econômlca, politica e Institucional
do Estado.
A SITUAÇAO DOS TRANSPORTES EM FUNÇAO
DA ECONOMIA 'ESTADUAL
A deficiência da Infra-estrutura viária toma perceptível a dlficll. situação em que se encontra, atualmente, o sistema de transportes do Paraná, em decorrência da demanda gerada pelo número de produção
agricola e agropecuárla, notadamente, produtos agricolas cuja produção, em grande quantidade, necessita
de meios de transporte mais adequados e de maior
capacidade de cargas.
Os Senhores, nesse mapa, têm, apenas para três
produtos - soja, trigo e milho - uma posição da
produção em relação a diversas regiões de planejamento do Estado. A única região, digamos, que não
tem produção - quase que a produção é doméstica é a do litoral e, acentuadamente, o oeste e o sudeste.
Os Senhores vêem, aqui, a posição da soja no
oeste e o que significa. Essa é a região que os Senhores
vão ter a oportunidade de visitar, que é, hoje, uma das
que têm maior deflclêncla de rodovias, principalmente, de rodovias pavimentadas. Não é tanto não ter
rodovias; as rodovias - como dizia o ex-Governador
Emílio Gomes - são solúveis em água. Quando chove,
como normalmente acontece no Paraná, não se pode
trafegar, porque as condições não o permitem. Quando
há uma seca relativamente prolongada, também há
multa dificuldade de se trafegar nas rodovias devido
ao pó, porque o solCl é arglloso - e de um argiloso
multo fino - de modo que a camada de poeira que se
levanta não permite o tráfego de caminhões ·e automóveis, que têm de viajar, para a sua segurança, de
luz acesa, e, assim mesmo, com velocidade bastante
reduzida.
A esse fato, agravam-se as condições de transportes rodoviários, ou seja, as cargas, ·por Isso, vêm
aumentando eradatlvamente, utilizando-se Intraestrutura tecnicamente calculada para cargas e volumes de tráfego bastante Inferiores àquelas que toram
proj etadas.
Os Senhores têm percorrido várias estradas do
Bras!! e têm visto a deterioração de determinadas
rodovias. Essa deterioração, em parte, é conseqüência
do aumento do volume de tráfego, do aumento das
cargas por eixo e, principalmente, da solicitação que
essas rodovias vêm sofrendo. Há bem pouco tempo,
houve quase que uma remodelação completa na VIa
Dutra. Hoje, a BR-116, no trecho Curltlba - São
Paulo, está totalmente superada. No nosso Estado,
quase todos os eixos rodoviários, construidos há alguns
anos, desde 1970, pelo Estado, que fazem parte da
malha rodoviária federal, necessitam urgentemente
de uma restauração completa do pavimento.
Se os Senhoretl tivessem oportunidade de viajar
de Curltlba a Paranaguá, ou de Curltlba a Ponta
Grossa, veriam que, afinal, a não ser as estradas que
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foram construídas de 4, 5 anos para cá, as demais,
todas elas, necessitam de uma obra bastante grande
de melhoramento e reforço de pavimento.
Atualmente, o Brasil possui 76.300 quilómetros
de rodovias pavimentadas, enquanto que o Paraná
tem 3.460 quilómetros, ou seja, 4,5% do total brasileiro, dispondo de uma rede de transportes rodoviários
de aproximadamente 116.000 quilómetros, sendo 3.460
de rodovias pavimentadas e 112.000 quilómetros de
rodovias não pavimentadas, noventa e dois por cento
das rodovias do Estado têm como característica fundamental o fato de permitirem apenas tráfego temporário durante o ano, sendo que os 8% restantes têm
condições de escoar a produção paranaense, Independente das condições primárias.
Aqui, este quadro mostra, até 1975, a posição da
rede viária do Paraná por categorias -federais, estaduais e municipais.
Os Srs. têm, aqui, de um total de 3. 900 quilómetros de rodovias federais, 2.237 pavimentados, 1.118
com revestimento primário e 496 quilómetros em leito
natural.
O Estado tem 1.169 quilómetros pavimentados,
1.345, com revestimento primário e' 2.777, em leito
natural.
Os municipios têm 73 quilómetros pavimentados,
3 .107 quilómetros de rodovias com revestimento primário e 102.900 quilómetros de rodovias em leito natural. As rodovias municipais são exatamente aquelas que levam dos centros de produção para os centros
em que há maior circulação das mercadorias, e as
estaduais e as federais completam a área viária do
Estado.
A CONSERVAÇAO POR PARTE DO ESTADO
Para os Srs. terem uma Idéia, dos 2. 337 quilómetros federais, o Estado conserva 1.161 quilómetros e
o DNER, 1.075. Portanto, o Estado ainda tem um
encargo bastante pesado de conservação de rodovias
federais. O Governo Federal, praticamente, conserva
50% da sua rede, no tocante a revestimento. Esses 236
quilómetros correspondem à antiga estrada da RIbeira e um trecho próximo à Foz do Iguaçu. Mas,
como os senhores vêem ai, a posição do Estado em
relação às rodovias é exatamente esta: 92% das rodovias não têm condições de trafegab!l!dade durante
todo ano. Se choveu, parou. Em multas regiões, esse
fato, devido à posição do solo, parando de chover,
duas, três horas depois, as rodovias estão novamente
em tráfego, como ocorre no Nordeste do Paraná. Já
no Oeste e no Sudoeste, a situação é bem diferente,
porque basta chover um dia para que as rodovias
fiquem Intransitáveis, pelo menos, durante três dias.
As condições de solo no Noroeste e no Sudoeste, principalmente no Sudoeste, não permitem que o tráfego
seja intensificado logo após o período de chuva, principalmente se este for prolongado.
Quanto à extensão ferroviária de 30.394 km no
território brasileiro, o Paraná possui 2.431 km, representando 8% sobre o total. Por outro lado, a produção agricola paranaense representa, hoje, 60% da
produção agrícola do País e 13% das exportações brasileiras. Por sua vez, se compararmos a produção agrícola dos seis principais produtos - algodão, café,
soja, trigo e milho - em relação à produção do Pais,
verifica-se que a menor participação foi a de
(Inaudível) .
Os senhores vêem aqui a produção em toneladas.
Em 1970, tlnhamos uma produção de seis milhões e
quinhentas mil toneladas; em 1975, chegamos a treze
milhões; em 1970, a rede pavimentada era de dois mil
e setecentos km; em 1975, três mil e quatrocentos e
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sessenta. Quanto à produção, nesse período - cinco
anos - cresceu 5%, a rede pavimentada cresceu
28,14% . A fim de se obter alguns valores comparativos de custos e de fretes rodoviários e ferroviários, a
Secretaria de Planejamento editou, em 1975, um estudo de simulação para o transporte das safras de
soja, com as seguintes premissas: a) - transporte
efetuado totalmente por caminhão, numa distância
média de 540 km; b) transporte misto por caminhão,
numa distância de 50 km até um terminal ferroviário
e, por ferrovia, o restante do percurso.
Obter-se comparativamente, nas duas alternativas, apenas para o ano de 1980, somente para o soja,
uma economia de fretes de novecentos e onze milhões
de cruzeiros e uma redução de consumo de cento e
treze milhões de lltros de óleo diesel, somente considerado o percurso de Ida das zonas de produção ou de
Industrialização, em dlreção a Paranaguá.
Em termos de economia de divisas, é uma quantia
considerável e os valores ficam mais expressivos, se
levarmos ainda em conta as reduções do custo operaclonai decorrentes de uso de uma eficiente rede de
transportes rodoferroviários. Esses dados, se extrapolados para os demais produtos transportados em sacas, gerariam números ainda maiores, a justificar o
amplo programa de infra-estrutura de transportes no
Estado do Paraná. Somando-se ainda as deficiências
de comerc!a!lzação, aUmentadas as perdas e divisas
de combustível e fretes peja ut!l!zação preponderantemente de transportes rodoviários, temos o que chamariamos um desperdício global de quatro milhões de
cruzeiros a valores atuais, suficientes para suprir
parte das necessidades prioritárias do setor de transportes. Considerando-se ainda que o transporte rodoviário, a situação típica atual é percorrer 7,5% das
distâncias Indicadas de leito natural. Se pudéssemos
reduzir para 2,5%, por exemplo, teríamos uma redução de fretes rodoviários de cerca de sessenta e
nove milhões de cruzeiros, por ano, para o transporte
de sete milhões de toneladas, ou seja, a totalidade
das safras de milho e soja para o ano de 1976.
Finalmente, convém sallentar que, enquanto a
Infra-estrutura viária do Estado se situa em torno
de 6,5% da média nacional, as nossas exportações em
relação ao País atingiram, para os principais produtos exportados, um valor em torno de 40% no período de janeiro a junho de 1976. Esse quadro mostra
o aumento da participação das exportações do Estado,
Já em 1976. Os Senhores vêm o aumento das exportações, no gráfico aqui mostrado, de 1970 a 1976, em
que elas vêm crescendo, gradatlvamente, a uma taxa
de crescimento, a partir de 1972, de 30 a 40% por ano.
A Rede Rodoviária Estadual, até 1965, apresentava cerca de 600 km de rodovias pavimentadas, sendo aproximadamente 100 km estaduais e
700 km federais. Em 1975, a situação da Rede
Rodoviária do Estado era a seguinte: 1.160 km
de rodovias pavimentadas estaduais e 2.240 de rodovias pavimentadas federais; 1.170 km de rodovias
estaduais com revestimento primário e 1.346 km federais. Do total de rodovias pavimentadas federais
1.161 foram construídas e atualmente se acham conservadas pelo Estado, através do DER. Enquanto Isso,
o total das ferrovias do Paraná, em 1975, era de 1.892
km e atualmente, 2.431 km, com a inclusão dos trechos da Estrada de Ferro Central do Paraná e Ponta
Grossa - Itapeva. A Estrada de Ferro Central do
Paraná os senhores sabem que foi construída pelo Governo do Estado e foi entregue, no ano passado, à
Rede Ferroviária Federal, para exploração. São 331
km !lgando Apucarana a Ponta Grossa. Ela teve um
periodo de construção que demorou 27 anos e o Estado
se engajou, nesse programa ferroviário. Por uma série
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de problemas, a. ferrovia esteve parallsada por multo
tempo, ficando quase que abandonada na programação federal, mas, em 1972, o Governo Estadual resolveu colocar recursos para terminar completamente a
ferrovia, que foi entregue e está em tráfego. Fellzmente, estamos, hoje, com esse peso a menos no nosso
orçamento e os recursos, que eram anualmente carreados para o setor ferroviário, hoje, estão sendo apllcados com maior intensidade, no setor rodoviário. Temos um convênio com Governo Federal o qual devia
uma indenização de cerca de seiscentos milhões de
cruzeiros ao Estado do Paraná. Recebemos, aproximadamente, quatrocentos milhões e estamos recebendo
o restante. Ao final da construção, foi feito um levantamento e, na realldade, a preços atuallzados, a rodovia custou ao Estado do Paraná cerca de um bilhão
e oitocentos mil. O Estado está ainda procurando conseguir a complementação desse convênio, que ascende
à ordem de mais de um b!lhão de cruzeiros. Naturalmente que os recursos que foram entregues pela
União, durante esses 27 anos, e estão sendo entregues,
também os valores foram obtidos. Mas, de qualquer
maneira, o Estado teve e tem um desembolso de caixa
de cerca de um mllhão de cruzeiros, que, de certa
forma, faz falta para o desenvolvimento do programa
rodoviário.
As proposições para a solução atual do período de
Governo, a programação federal, que deve ser incrementada para resolver alguns problemas fundamentais da estrutura de transportes do Paraná, está con'substanciada no II PND, através da construção de
cerca de 867 qullômetros ferroviários e melhoramentos em 331 qullômetros em Unhas existentes e a construção e dupllcação de 2. 904 qullômetros de rodovias
federais pavimentadas. Essas são as metas do II
PND. O PND previa, em ferrovias no Paraná a nova
construção da llnha Curitiba-Paranaguá, a variante
de Engenheiro Bley-Curitiba e Engenheiro BleyEngenheiro Gutierrez, Guarapuava-Cascavel, Cascavel-Foz do Iguaçu, Cianorte, Umuarama e Joaquim
Moutinho ele Mouras, que é um pequeno trecho de interllgação próximo de Jaguarai. Isso dava um total
de 867. E mais melhoramentos na atual Jlnha Curitiba-Paranaguá, quase 108 qullômetros, que seriam
melhorados, enquanto estaria sendo feita a construção
da nova ferrovia. E o trecho de Jussara a Londrina,
no Norte do Paraná, em cerca de 200 qullômetros.
Portanto, daria um total de programa, entre melhoramentos e obras novas, de 1.108 qullômetros. Esses melhoramentos, basicamente, seriam para adequar as
ferrovias atuais, uma à condição mais de emergências
e a segunda, as grandes dargas transportadas no Norte do Paraná, principalmente, àquelas que demandam
em direção a São Paulo. No setor rodoviário, previa
o PND rodovias, no sentido norte-sul, como é o caso
da BR153, que era de Ourinhos à divisa do ParanáSanta Catarina, a 158, divisa do Paraná-Santa Catarina-São Paulo linaudivel, defeito na fita) .
Alguns trechos de dupllcação, como .Curitlba a
Campo Largo e Campo Largo a Ponta Grossa, e mais
o trecho de Ourlnhos até Jandaia e de Jandaia a~é
Paranavai, dando um total, portanto, de 2.904 quilómetros de rodovias consignadas no II PND.
No setor ferroviário, estão em fase de construção
106 qullômetros e em execução 111 qullômetros de
n1elhoramentos. Decorridos 2 an,os do PND, a situação
hoje comparativa é essa: dos 867 qullômetros programados para o inicio de obra, por todo o período,
estão apenas em construção 106. E dos 7.331, estão
em execuçflo 306, sendo que, de Jussara a LOndrina,
os 195 estavam no programa mas, iniciados mesmo,
só 65 qullômetros. No setor rodoviário, a comparação
com o PND está mais ou menos esquematizada assim:
dos 2. 904 qullômetros, estamos em obras cc.m 686
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qullômetros, sendo que Curltlba-Paraná-São Paulo, as de llgação, Santo Antônio e já concluídos,
União da Vitória, divisa do Paraná devem estar concluídos em 1977, Francisco Alves e Guaira, convênio
com o DNER, estará concluída no final desse ano,
Campo Mourão e (!naudive!) já tem uma parte concluída e uma em execução, Para vai e Londrina devem
estar prontas em outubro, Curitiba e Campo Largo,
com 23 qullômetros, foi iniciada no ano passado e
deve ficar pronta em 1977; Iraci-Relógio - concluido, Toledo e Cascavel, concluido. Nessrs dois últimos
anos, foram apenas iniciados esses 22 qullômetros de
Curitiba a Campo Largo e foi aberta a concorrência
para a dupllcação de Curitiba a Paranaguá mas, segundo estamos informados, a firma não assinou ainda
contrato com o DNER e há quem diga que, possivelmente, não assinará. E foi aberta a concorrência também do trecho de Campo Mourão a Guaira. Parte desse
trecho, que é Campo Mourão-Guaira, o DNER fez a
concorrência, essa está em julgamento, 'e parece, segundo informações, que também essa concorrência
deverá ser an~da, por falta de recunn.s. Por ai os
Senhores têm uma idéia de que a programação federal está com um atraso considerável e, de certa
forma, vai prejudicar bastante o desenvolvimento
do programa.
Programação Estadual.
Levando-se em conta que, a cada ano, reforçamse algumas tendências básicas da economia paranaense a saber: a crescente participação de produtos
de alta tonelagem da produção agrícola parana~nse,
como o caso do trigo, soja, milho, arroz, feijao e
outros; ampllação do papel estadual. como exportador de bens primários e semimanufaturados, tanto
para o mercado externo como para o interno; o aumento do nível de produtividade da lavoura e da
pecuária, embora esses níveis inferiores aos passiveis
de serem atingidos em prazo relativamente curto, face
às condições estaduais existentes, haverá necessidade
de, em curto prazo, se c·onsolldar os eixos viários básicos, federais e estaduais, e de se desenvolver um
amplo programa de rodovias pavimentadas, bem
como, revestimento primário, a fim de que o Estado
conte com uma malha rodoviária, que permita tráfego permanente. Para atingir a esses objetivos, vem
sendo desenvolvida uma programação rodoviária que,
sinteticamente, poderemos enumerar: implantação
básica de revestimento primário em 483 qullômetros
- esta é a malha pavimentada existente - implantação l:ásica e pavimentação em 3.575 qullômetros;
melhoramentos e pavimentação, 171 qullómetros;
melhoramentos e revestimentos primários, mais 968
qullômetros; obras de área especial, 7.000 metros e
restauração de pavimentos, em rodovias estaduais,
238 qullômetros. Para a consecução desses objetlvos,
foram concluidos e estão em execução cerca de 3. 700
qullômetros de projetas de engenharia. Neste mapa,
basicamente, talvez seja até mais fácll de serem
verificados pelos Senhores: essns rodovias em azul
são as principais, pavimentadn.s e apavimentadas. As
rodovias em vermrlho são as rodovias a!lmentrLdoras,
com recursos próprios, as em verde, com recursos de
financiamento e os tracinhos em amarelo são as
setas. Então, ao final do programa, o Paraná ficaria
com esta fisionomia, sendo que dessas rodovias aUmentadoras - aqui nã·o está bem claro -parte delas
é ou será pavimentada e parte seria executada com
revestimento primário. Naturalmente, existe um critério para a seleção daquelas que serão pavimentadas
e as que continuarão com revestimento primó.rio. Os
critérios biísico~ são os de tráfego nas rodovias.
Esta programação, entretanto, sofrerá conseqüente desdobramento, no âmbito municipal, estando 11
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Secretaria de Transportes empenhada em aux!l!ar as
Prefeituras, para que essas, dentro de sua programação, executem pror;ramas de melhoramentos de revestimento primário, cm estradas do plano rodoviário
municipal, que tenham como principal função levar
os produtos do centro de prQdução das rodovias estaduais aUmentadoras e rQdov!as prontas. Com tal
objet!vo, foi criado um programa pelo qual o DNER,
atrn.vés de termo de aju.~te, presta auxíl!o aos Municípios, com recursos financeiros, materiais e equipamentos. Dentro da sua programação, já foram assinados 253 con vénias, num total de 10 m!l qu!lômetros, tendo sido executados cerca de 30% dos serviços
programados. A maioria dos Municípios tem deficiências em suas estruturas; os departamentos rodoviários municipais, a maior parte das vezes, são pequenos, Isto é, não contam com uma frota não só de
veículos, como também há falta de equipamentos,
como tratares, pás carregadoras e outros Implementas necessários ao problema rodoviário.
De qualquer forma, já conseguimo~ que, pelo
menos, 30% de.sses trn IJalhos fossem realizados, num
período de 10 meses. E, à proporção que o DNR vem
se equipando, tem transferido, gradativamente, alguns
equipamentos usados, mais ainda utll!záve!s, para os
Municípios, logicamente os Municípios mais carentes,
de modo que eles possam Intensificar esse programa,
Dentro do programo. rodoviário pretende-se, portanto, ao final do atual período de Governo, elevar
em 400% a Rede Estadual pavimentada existente em
74, a qual passará, estadualmente, de 1.160 km, atualmente, para 4. 806 km, em 1979, fazendo-se com que
todas as rodovias não pavimentadas, pertencentes à
Rede Estadual, recebam revestimento primário e procure-se atingir, pelo menos, 20% da malha rodoviária
municipal, através de construções pelo PROSACAS,
como também, elevar o número de obras, o que corresponde ao dobro do período executado de 70 a 74.
Para a consecução desses objetlvos serão necessários
recursos de aproximadamente 5 bilhões de cruzeiros,
alocados das seguintes fontes: 1,5 bilhões de financiamento, 1,3 do Fundo Rodoviário Nacional e 2,2
b!lhões de recursos do Tesouro do Estado.
Vou, rapidamente, falar sobre um problema de
rodovias alimentadoras, que os Senhores tiveram
oportunidade, Inclusive, de tomar conhecimento, durante a fase de solicitação de financiamento, por
parte do Estado do Paraná, para que esse programa
possa ser cumprido.
O programa de rodovias al!mentadoras previsto
no período de 75 a 79, ·ora em fase de implantação
básica, com a cooperação financeira do Banco· Nacional de Desenvolvimento Econôm!co, originalmente
havia sido projetada para 1.240 de rodovias, com revestlment·o primário. Por decisão governamental, o
referido programa foi completamente ref·ormulado. A
principal alteração Introduzida foi a de se executar
as principais rodovias alimentadoras da rede projetada com pavimentação asfáltlca econôm!ca. Assim
sendo, a nova programação está assim del!neada: em
execução, de 729 km de pa vlmen tação econômlca e
182 km de revestimento primário, com recursos próprios, e a execução de 1. 098 km de pavimentação
econômlca e 178 km de revestimento primário com
recursos de financiamento. Essa, digamos assim, é a
1.• fase do programa de pavimentação de rodovias
alimentadoras. Volto n repetir: esse programa foi
Implantado: lnle!ndo no período do Governo anterior, com rrcnrso.s flnnncindos parte pelo BNDE, que
!nlclalmr•l'' · ··r:1111 ;,o•:: lluje, reprL·.,c!1tam cerca de
30% !lu l"' ... · · • •·. • ,. programa estava concebido,
totalmente, para a eun.::éru;;fto e revestimento prlmn-
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rio. Posteriormente, houve uma mod!t!cação, partindo-se, então, para algumas rodovias a serem pavimentadas com revestimento de baixo custo, revestimento econôm!co. Os Senhores vão ter oportunidade
de conhecer uma delas, no local, que é uma experiência que o Estado fez, a fim de se lançar, já, para
essa etapa do programa. Então, estão aqui estradas
729 km, escolhidas principalmente, aquelas que tinham projet·O mais adiantado e alguns critérios de
seleção, para Iniciar a pavimentação da Região Noroeste do Paraná, que é sujeita ao fenô'meno da
erosão.
Ao abrirmos uma rodovia naquela região, serão
logo tratadQs os problemas relativos à proteção dessa
rodovia e, conseqüentemente, da pavimentação pois,
com um ou dois períodos de chuva, ela praticamente
terá que ser reconstruída. Partiu-se, então, para a
pavimentação, logo de início, de todas as rodovias do
Sudoeste e, como disse algumas estão com os projetas
mais adiantados.
Este programa, harmônico com o programa rodoviário estadual, constitui, dentro do conjunto de
ação do Governo, parte integrante do amplo esforço
destinado a acelerar o processo de desenvolvimento
social e económico dentro do Estado, mediante estratégia, que aspira a redução e a el!m!nação dos
equ!librio.s regionais e a elevação dos níveis de renda
da população estadual o que torna mais acessíveis
à população !nterlorana· os serviços e equipamentos
sociais. A construção de rodovias, ·elemento indispensável na Implantação, Implementação e consolidação
de uma infra-estrutura básica, já em adiantado estágio, em execução no Estado, em outros setores,
como energia elétrlca, telecomunicação etc., representa o complemento necessário de apoio logístico,
inclusive com reflexos positivos diretos, tanto para
o desenvolvimento econômlco, como para o desenvolvimento social.
Assim sendo, o programa das rodovias alimentadoras está expresso nos seguintes objetlvos principais:
Assegurar l!gação entre as regiões de produção
aos eixos de áreas mais Importantes, implantadas ou
a Implantar-se permitindo condições de escoamento
de safra agrícola, Independente de regiões cl!mát!cas:
dar prioridade a um elenco de obras que beneficiam
grande número de regiões do Estado, em padrões e
qualidades de segurança, v!.sando, mais em particular, a.s relações de rentab!lldade do benefício social,
com Interiorização de equipamentos e serviços sociais
a partir de uma. rede eficiente de transportes no Interior; possibll!tar a expansão do setor secundário,
notadamente o agro!ndu.strial, e o terciário do Interior, favorecendo a fixação do homem às regiões de
produção agrícola: permitir utll!zação integral do
sistema de transporte, armazenagem, nas vias locais,
pontos de embarque e desembarque e pontos de esc·oamento, assegurando a redução de custo de comercialização e trnn.sportes, a fim de se obter a agregação de valores da produção que se destinam aos mercados nacionais e Internacionais.
Parte do programa de rod·ovias alimentadoras,
objeto de pedido de financiamento do BID, divide-se
em três subprogramas:
1.0 - O revestimento económico de rodovias aUmentadoras, abrangendo um total de 549 km. Esse
já é um outro elenco de rodovias.
2.o - Subpro~ramas, com a construção e melhoria. de rodovias alimentadoras com revestimento económico, Inclusive, !mplantnçüo.
Por co!nc!dêncln, é a mesmo. qullometragem. O
1.0 é apenas pavimentação; o 2. 0 já é implant.acão
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e pavimentação. Nesse segundo programa, contratamos todos os projet·os de engenharia, com firmas de
consultor!a, está em execução; e o subprograma 3. 0 ,
que é a construção de melhoria de rodov!a.s al!mentadorns, com revestimento primário, numa extensão de
178 km. Sã-o as rodovias de menore.s densidades de
tráfego, que seriam, !n!c!almente, construídas com
revestimento primário.
Aqui, há uma observação: esse programa já está
em parte sendo revisto e, possivelmente, apresentam
2 subprogramas ao BID. Um deles de Implantação e
pavimentação e outro de revestimento primário. Esse
trecho de União da Vitória a Blturuna e o trecho segu!n te de Bi turuna-Foz do Areia, serão também pavlmen tados, dando condições de se ter uma ligação
norte-sul, através desse trecho que já está sendo pavimentado, entre Guarapuava a Foz do Areia, Então,
teríamos uma l!gação, a BR-156.
Eu gostaria de observar aqui aos Srs. que, dentro
desse programa de pavimentação, tem algumas rodovias do Plano Rodoviário Federal contra o Plano
Nacional de Viação que estão sendo executadas pelo
Estado, com recursos do Estado, sem nenhuma participação federal, quer através de convênios, quer através de projetes ou qualquer tipo de ressarcimento.
Uma delas é a l!gação Mauá-Fax!na!-Iva!porã, que
já esta concluída. Deve ser lnagurada, agora, nesse
mês. O outra delas é a l!gação da BR-153, com um local chamado Santa Rita até Palmas, já em construção, e de Palmas até Pato Branco. É a BR-280. Essa
rodovia de 1.• classe está sendo construída também
pelo Estado. Estas são as prlnclpals rodovias. De qualquer forma, são rodovias que constam no Plano Naclona! de Viação e que o Estado tomou a sl a responsab!l!dade de construção. Aliás, tem um outro trecho,
que também é coincidente e que é Guarapuava a Rio
Bonito, também, já com a fase de terraplanagem concluída, e a fase de pavimentação está sendo licitada.
o 1.o subprograma do PIS prevê a utilização de
tecnologia e padrões mais econômlcos na pavimentação deste trecho, levando-se em conta experiência
com resultados altamente satisfatórios em outras regiões do País. Quatro trechos que estão sendo construidos pelo Paraná, ou seja: Toledo Plana! tina, que
os Srs. vão verificar, Sertanópol!s, Primeiro de Maio,
Paranavai, Ivalporã e Ponta Grossa, até o aeroporto,
em que foram apl!cadas técnicas novas de pavimentação, visando não só uma quantificação de custo,
também uma apreciação técnica sobre aqullo que se
propõe dentro do programa. Pretende-se ut!llzar, nesses pavimentos, trabalhos inferiores de solos estab!l!zados, solos finos, solos betúmenos, solos melhorados
com cimento ou aditivos finos, além de melhorar as
condições de suporte do superlelto, por Intermédio
de um mais vigoroso controle de compactação da camada final de terraplanagem. A pista de rolamento
ser:í. revestida ao mínimo permitido pela segurança,
ao mesmo tempo em que o dlmenslonamen to será felto por etapas, para um período de vida útll de 5 anos,
após os quais, haverá o aumento de tráfego e poderá
ser executado um reforço. Os senhores sabem pelos
padrões do DNER, a largura da pista pavimentada
sera de 7,20m. Estamos reduzindo nessas rodovias al!men tadoras, a pista de 7m e 20cm para 6,60m. Quem
conhece e tem viajado sabe que, hií alguns anos atrás,
a largura de pavimento, mesmo de Rodovias Federais,
estava em torno de 6 a 6,30m. De modo que a redução
não hnpl!carú em modificação básica de condição de
segurança. Mas ela representa uma dlmlnulção slgn!f!cat!va no custo do pavimento. Naturalmente que
para aquelas estradas mais sujeitas à erosão haverá
necessidade das camadas inferiores feitas na largura
total da terraplanagem. A terra planagem, também,
estamos fazendo com Um de largura, na maioria dos
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casos, enquanto que as rodovias de 1.n classe federal
o mínimo vai de 12,80 a 14m.
o subprograma 2, também, diz a dar técnicas de
pavimentação econômlcas já mencionadas.
o subprograma 3 envolve as rodovias alimentadoras com menor o tráfego das dos subprogramas anteriores e deverão receber um tratamento de revestimento primário de jazida, de modo a permitir o escoamento normal dos produtos agrícolas. Para a real!zação da programação total de rodovias aUmentadoras, os Investimentos necessários estão assim alocados: no programa já em execução está previsto 541
bllhões de cruzeiros, com recursos próprios. Quando
me refiro a recursos próprios são aqueles que provêm,
basicamente, do orçamento estadual e do Fundo Rodoviário Nacional; e no outro subprograma, com recursos de financiamento, está previsto um total de
1 bl!hão, 740 mllhões e 024 mil cruzeiros, dos quais se
prevê um financiamento de cerca de 50 milhões de
dólares, do Banco Interamerlcano de Desenvolvimento, ou seja, 32% do total do programa.
Conclusão:
Ao se encerrar esta rápida dissertação sobre o
sistema viário do Paraná, conviria ainda informar ao
preclaro auditório que, além dos setores mencionados,
a jurisdição da Secretaria de Transportes se estende
também sobre a concessão de transportes coletlvos lntermunlclpals, a infra-estrutura de aeroportos a nível
estadual e, finalmente, a jurisdição dos portos de Paranaguá e Antonina. Só para os Senhores terem uma
Idéia da programação de aeroportos até 1974, tinhamos construido, pelo Governo Federal, 10. 400m de
pista e construído pelo Governo do Estado mais
2.400m, portanto, num total de 12.800m.
A programação federal prevista para 75/79 prevê
a ampllação de Cur!tlba, no Aeroporto Afonso Pena,
Londrina e Mar!ngá - mais 1. 800m de pista - e algum melhoramento no aeroporto de Foz do Iguaçu.
E a Estadual, de 75 a 79; já está concluído Paranaguai
e a COPEL construiu um aeroporto em Foz do Areia,
para atender as necessidades da obra- mais 2.900m.
Estão em obra a pavimentação do aeroporto de Ponta
Grossa, a pavimentação do aeropor~o de Pato Branco
e deverá ser lnlc!ada a pavlmentaçao do aeroporto de
Cascavel. O aeroporto de ~ascavel fazia parte do
programa do oeste do Parana, do Prodoparque. Estamos aguardando que o Governo Federal, através do
Ministério da Aeronáutica, l!bere alguns recursos para
complementar a pavimentação desse aeroporto. O
Estado já executou a terraplanagem e está em execução a parte de drenagem. É um aeroporto que está
sendo executado já com a característica para a_plsta
de 2. 200m, de modo que, dependendo da soluçao financeira o aeroporto podera ser executado em condições para tráfego de aeronaves de grande porte,
como os Beings 737.
A !nlclar Isto é, pavimentação: Guaíra Umuarama, Cascavei. Assis, Paranaguá seria pavimentação
também muito embora o Estado tivesse executado a
iluminaÇão do aeroporto, União da Vitória, São Mateus Jacarezlnho e Campo Mourão e Cornéllo Procóplo. 'como os senhores vêm com as cidades pr!nclpals
das micro-regiões, estaremos com um programa de
pavimentação.
Esses aeroportos, logicamente, como Ponta Grossa
e Pato Branco também, e como Francisco Beltrão e
Poncatu são aeroportos para naves de pequeno portes digamos para a chamada aviação de 3.0 nivel;
nã~ comportariam aviões, jatos, de grande capacidade de carga, mais sim, aviões pequenos, tipo Bande_lrante, aviões jato executivo de pequeno porte. Sao
av!ões mais para transporte de passageiros do que
propriamente de carga.
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O SR. PRESIDENTE (Teotónio VIlela) - Com a
Mais de qualquer forma, estaremos, ao final de
79, se tudo correr bem, com 21. 500m de pista, o que palavra o Sr. Senador Mattos Leão.
representa um acréscimo considerável, em função do
O SR. MATTOS LEAO- Inicialmente, Sr. Presique existia no Estado do Paraná.
dente e Srs. Senadores, Sr. Secretário Os!res GuimaQuanto ao Porto de Paranaguá, eu gostaria de rães, quero externo.r a nossa alegria e a nossa satisfasalientar que somente a movimentação de cargas no ção de estarmos aqui, hoje, no Paraná, o nosso Estado,
Porto de Paranaguá vem crescendo a uma média de no meu Estado, a Comissão de Finanças, cumprindo
30% ao ano, representando um substancial aumento o que determina a Constituição, para sentirem logo, e
da receita cambial do País. Sobre a Infra-estrutura ou vir a palestra do eminente Secretário, sobre a aplide Paranaguá, hoje, está em execução um silo de 100 cação dos 50 milhões de dólares que o Senado Federal
mil toneladas e está sendo completada a dragagem autorizou para que o Estado fizesse um empréstimo
do novo canal de acesso, com 12 metros de profundi- pelo BID. A nossa satisfação e alegria é Imensa, Srs.
dade. Assim, o Porto terá condições para receber na- Senadores e Srs. Assessores do Senado, que hoje nos
vios de maior calibre, melhor ainda, alguns navios, visitam.
que hoje têm necessidade de aguardar ma,rés altas
Ouvimos com atenção a brilhante palestra do emipara poder deixar Paranaguá, não terão esse proble- nente Secretário Os!res Guimarães. No entanto Sr.
ma e, a ampliação do cais, apesar de estar prevista Presidente, eu gostaria de pedir mais alguns esclareno plano portuário, não foi Iniciada. O Porto de Pa- cimentos a S. Ex.•, Sr. Secretário.
ranaguá, hoje, é auto-suficiente e o Estado não aplica
Seria o caso da ferrovia, porque, há poucos meses,
nenhum recurso de capital no Porto. Todos os recursos são provenlen tes do Fundo Portuário, ou me- ouvimos a palestra do Presidente de Ita!pu, o Presilhor, das taxas que são arrecadas pelo próprio Porto, dente Costa Cavalcantl, em Foz do Iguaçu. A Comissão
algumas delas redistribuídas, através, hoje, da POR- de Minas e Energia lá esteve e ouviu a palestra de
TOBRAS. Esse quadro representa o aumento, já, da S. Ex.• Ele nos disse que a ferrovia, que hoje foi, inclumovimentação de mercadoria, os senhores verificam sive, comentada pelo Secretário, que ligará Guarapuava a Cascavel, Cascavel a Foz do Iguaçu e, num fuque, desde 1964, passou de 876 mil toneladas para,
hoje, até agora, já com 5 milhões de toneladas. Então, turo, Foz do Iguaçu a Assunção, está excluída do plahouve um acréscimo multo grande, em decorrência no de Ita!pu.
não só do aumento de produção do Estado, como tamSr. Presidente, Srs. Senadores, reputado esta ferbém, em parte, da Incrementação do Corredor de Exrovia
grande Importância, não somente para o Paportação, e conseqüentemente, o terminal de Parana- raná, de
mas
como para o Bras!!. Não é de grande imporguá. Infelizmente, os senhores não vão ter oportuniconstrução de Ita!pu. Mas esta região do
tância
para
dade de visitar o Porto, mas acredito que numa pró- Paraná, comoa explicou
bem o Sr. Secretário, é de granxima ocasião, talvez, depois das eleições, quando estide produtividade; é produção de soja, produção de miver mais calma a situação eleitoral, os senhores ainda lho
e até um pouco de produção de café. ·E também
~enham essa oportunidade e, aproveitaria o ensejo
ligará o vizinho país, o Paraguai, capital AsSunção,
para convidá-los, porque, realmente o Porto tem uma ao Porto de Paranaguá, que é porto livre do Paraguai.
ativ!dadc multo particular, multo especial, e somenEntão, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário se o
te indo, verificando no local, é que se pode ter uma Governo
do Estado do Paraná fez alguma reivindicaIdéia.
ção, junto ao Ministro de Transporte e a Sua Excelência o Presidente Ge!sel, nesse sentido, para que
Hoje, também está se procurando atraçãO' de alessa estrada não fosse excluída do Plano Nacional de
gumas indústrias para Paranaguá, já está Instalado
Ferrovias. Era Isso, Sr. Presidente.
o complexo de fert!llzantes da beque, junto ao Porto
e, possivelmente, mudará um pouco a fisionomia desO SR. OSIRES GUIMARAES - Em primeiro lute. Essa primeira etapa da beque é mais uma unidagar,
quero agradecer ao Senador Mattos Leão, as pade de mistura, mas ela passará,- futuramente, a produzir fertilizantes, que seriam exportados ou consu- lavras elogiosas que me fez e que são mais um reflexo
nossa amizade pessoal e per ele ser nosso represenmidos, pelo próprio Estado. Mas o principal objet!vo é da
tante, mas, de qualquer forma, agradecemos, dizendo,
a exportação. Algumas outras indústrias, também estão procurando se situar na área portuária. Isso o que apenas procuramos dar uma Idéia daqu!lo que se
Estado tem procurado, também, fac!l!tar, Inclusive programa no Estado do Paraná.
Instalou-se junto a Paranaguá, uma cooperativa mulRealmente, o Paraná é um Estado que necessita,
to grande da região oeste do Paraná, que construiu, cada vez mais, de transportes de grandes cargas e
de um ano e melo para· cá, um sUo horizontal de 120 e~sas, para serem transportadas, só têm um melo:
mil toneladas. Esse sUo está Interligado no sistema do não é aumentando a frota de veículos, não é ampliCorredor de Exportação. De modo, que é uma feição
ficando as estradas. As grandes cargas, realmente,
que está chegando, tornando o porto multo aberto necessitam de ser transportadas por ferrovia. A popara a iniciativa particular. Hoje, uma grande quan- lítica que o Bras!! deverá tomar com respeito às restidade de carga é mov!men ta da por particulares, em
trições da ut!l!zação de combustíveis líquidos, cada
Paranaguá, ao contrário do que vinha sendo feito, há vez mais, Impõe, vamos dizer, a prioridade no setor
alguns anos, em que a movimentação era totalmente ferroviário.
feita pela administração dos portos, portanto, estatal.
Ficamos bastante satisfeitos quando, durante a
Creio que, de um modo geral, é uma rápida Idéia do
primeira fase do lançamento do Programa Ferroque se poderia dizer sobre o setor de transportes. Coviário Nacional, se previa, não só a execução da noloco-me à disposição dos senhores e, peço desculpas
va linha de Cur!tlba - vou mostrando no mapa,
se me alonguei um tanto. Multo obrigado.
porque alguns dos senhores, talvez, não estejam tão
O SR. PRESIDENTE (Teotôn!o VIlela) - Os Srs. fam!l!ar!zados - não só funciona Cur!t!ba-ParaSenadores têm a oportunidade de complementar qualnaguá, como também, a melhoria de Curlt!ba a PIquer informação ao Sr. Secretário.
nhais a variante de Pinhais e Engenheiro Bley a
Engenheiro
Gut!errez, a remodelação da atual ferroCom a palavra os Srs. Senadores.
via que liga Engenheiro Gutierrez a Guarapuava,
construída antes de 1930, concluída depois de 1930,
O SR. MATTUl:l LEAO - Sr. Presidente, peço a
também, quer dizer, dentro daquele processo dos 25
palavra.
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anos - quero dizer que a central do Paranã levou
25 anos, mas todas as demais, também, levaram condições mais ou menos, de grande período. A não ser
as mais antigas, as que foram construídas por volta
de 1890, essas foram executadas com mais rapidez.
Mas de qualquer forma, a remodelação dessa, como
também, constava, neste programa ferrovlârla, a execução da ferrovia até cascavel. Posteriormente, com
a adoção do programa da construção de Ita!pu, a necessidade de cargas exigidas por essa hldrelétrlca, a
quantidade não só para o transporte de equipamentos e, também, o aumento da produção geral no oeste do Paraná - como os senhores viram naquele
grãflco - houve o Governo por bem colocar as clda·
des de cascavel e Foz do Iguaçu no Programa Ferroviário. Para Isso,. foram contratados os serviços relativos aos projetes finais de engenharia, que segundo· se! já estão concluídos, pelo menos a sua maioria.
E sofremos um certo Impacto, quando soubemos que
a ferrovia teria sido considerada em segunda prioridade. No meu entender, em primeiro lugar, a prioridade é prioridade. Não existe primeira nem segunda, em ser prioridade, por si só, Jâ é a primeira.
De qualquer maneira, o Governo colocou, por falta de recursos, segundo a Rede, a ferrovia de Guarapuava a Foz do Iguaçu em segunda prioridade. Segundo estamos Informados, estaria sendo paralisada
também ou nem seria lnlclada a construção da nova linha de Curltlba a Paranaguã, que é um ponto
de estrangulamento e que val gerar graves problemas, não só para a movimentação de cargas no Porto, como também um estrangulamento multo sério
entre Curltlba e Paranaguá.
De modo que o Governo do Estado tem questionado para que esta ferrovia não seja relegada, vamos dizer, a um caráter secundário, que ela ;ealmente seja lnlclada e seja Incrementada. Esse pedido tem sido feito, não só pelo Governo do Estado ou
pelos nossos representantes, mas também tem sido
reivindicação constante das classes empresariais do
Estado, levadas, através de memorial, ao Sr. Ministro dos Transportes e ao Senhor Presidente da República.
De maneira que só _podemos dizer que estamos
aguardando uma deflnlçao. vamos ver se o Govemo,
no final deste ano, tomarã algumas decisões e esperamos que as ferrovias não sejam totalmente excluidas da programação, mesmo porque ela vai representar um problema bastante grave. Este problema,
em parte, o Estado está superando, ou está tentando
superar, como eu disse, com a construção de uma rodovia, que é a BR-280 e também o trecho de Francisco Beltrão em dlreção a Capanema e que daria condições a essa região do sudoeste, que hoje praticamente
se utll!za da BR-277, através do trecho Três Pinheiros-Pato Branco, de passar a se utlllzar de um outro
eixo rodovlârlo. Isso realmente trarã um pouco de
desafogo. Mas, de qualquer forma, a rodovia BR-277
serã multo solicitada e, além das suas condições
atua!s, que vão propiciar alguns estrangulamentos,
ela tem uma deflclêncla também, num trecho mais
a~tlgo, de pontes. Existem várias pontes que, se Jã
nao ca!ram é porque, como digo, Deus é brasileiro,
pois foram dimensionadas e projetadas para 15, 20
toneladas e estão, hoje, com 35 toneladas a 40 toneladas. De forma que estas pontes terão que ser não
só reforçadas como também alargadas, ou melhor,
terão que ser reconstruídas,
O SR. MATTOS LEAO - Teremos que considerar
o seguinte: antes, não havia os transportes pesados
dt: ma_qulnnrla, como acontece agora. Essas pontes
nao lrao suportnr.
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O SR. OSffiES GUIMARAES - Não irão, de mo·
do algum, suportar. Estamos sabendo também que,
por parte do DNER, as pontes não foram colocadas
no programa do próximo ano, ou melhor, foram colocadas aqui pelo Distrito Rodoviário Federal de Curitiba e levadas à sede do DNER, mas este Departamento, por medidas de economia, não as colocou no
programa de execução de obras. Então, Isso realmente, dentro de no máximo dois anos, estaremos com
problemas serlisslmos nesta rodovia. A solução, se não
sair a ferrovia, será a duplicação da rodovia. Quer
dizer, são medidas que se conflltam. Então, enquanto
o pais buscar uma ampliação do setor ferroviário, o
setor rodovlârlo, cada vez mais, estã crescendo. 1!:
claro que o crescimento é natural. A própria natureza das cargas está aí para demonstrar. O trecho Curl·
tlba-Paranaguá é outra Incógnita. Além do mais, é
um trecho bastante pesado. Não é um trecho que,
mesmo que se colocasse o dinheiro à disposição, seria
exeqüivel em dois ou três anos e nem outro tampouco.
O prazo de maturação de um projeto destes é de, no
mínimo, cinco anos. Ninguém se iluda que se vá construir uma ferrovia em menos de cinco anos.
O SR. MATTOS LEAO - Estou satisfeito.
O SR. PRESIDENTE (Teotônlo Vilela) - Com a
palavra o Senador Saldanha Derzl.
O SR. SALDANHA DERZI- Sr. Presidente, em
primeiro lugar, quero cumprimentar a brilhante exposição do Sr. Secretário dos Transportes, que realmente nos deu uma visão geral do plano rodoviário
e ferroviário do Estado do Paraná. Desejo cumprimentar o esforço que está fazendo o Estado do Paraná para resolver o seu angustiante problema, no
transporte dessa extraordinária produção que estamos assistindo, e a contribuição que está dando o Paraná para o desenvolvimento do Brasll.
Desejo formular duas pequenas perguntas:. FII!
dito pelo Sr. Secretário que o Estado construiu dois
trechos de estradas do Plano Rodoviário Nacional.
Desejaria saber se não houve nenhum convênio, em
que o DNER se cemprometa a reembolsar o Estado,
nessa comt,rnção de estradas do exclusivo compromlsso da União, através do DNER. Essa é a primeira
pergunta, porque, em Mato Grosso, Já se deu um fato
semelhante, de uma estrada Importante de uma região que realmente estava abandonada, construída
para o Estado. Não se! se foi falta de entendimento,
diálogo, entre o Departamento de Estradas de Mato
Grosso e o DNER, mas, no final, o Estado arcou com
as conseqüências, Inclusive, fazendo empréstimo externo, para construir uma estrada da estrita obrl·
gação da União, através do DNER. A segunda seria
saber como está a programação, se o Sr. Secretário
puder informar, dessa Importante estrada para o Estado de Mato Grosso e também para o Paraná, de
Po.ranavaí a Dourados, procurando o Corredor de
Exportação Paranaguá, porque realmente há necessidade, não só dessa estrada, como de outras, numa
ligação do extremo sul de Mato Grosso, que é uma
área explosiva de grande desenvolvimento e que deverá ter a sua produção escoada através do Paraná.
Se há um outro entendimento, quer dizer, se os estudos já se fixaram numa outra rodovia que viesse em
procura do Porto de Paranaguâ. Não quero ser longo
e quero cumprimentar, mais uma vez, o Sr. Secretário e o Governo do Estado do Paraná pelo extraordl·
nárlo esforço que está fazendo para amparar os hO·
mcns que estão produzindo para a grandeza do Paraná e do Brnsll. Multo obrigado.
O SR. OSIRES GUIMARAES - Em primeiro lugar, Sr. Senador, temos algumas rodovia;, que estão
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sendo construídas, hoje, ainda em convênio com o
DNER. E quero adiantar mais: não sei se é o pensa·
mento do Governo Federal, orientação superior, mas
o DNER tem procurado, de dois ou três anos para
cá, evitar os convénios, não delegar obras. De qual·
quer maneira, existiam algumas obras j:i. delegadas
e que, hoje, estamos executando com o DNER. Vou
me permitir mencloná·lo.s para mostrar a extensão
desses trechos. Um deles é o trecho Santo Antônio a
Ibalt!, com cerca de sessenta quilômetros. Foi concluído e Inaugurado este ano, entregue ao tráfego e
feito com recursos federais, f!scallzado pelo DNER.
O DNER executou, mas quem pagou foi o Governo
Federal. Está concluído e já em tráfego, não inaugurado, o trecho Iratl a Relógio. É um outro trecho de,
aproximadamente, sessenta quilómetros, também por
delegação federal. Estamos concluindo um trecho de
Francisco Alves a Guaíra, da BR-277, que exatamente seria a ligação por Mato Grosso. Nesse trecho, o
convênio é um pouco diferente. É um convênio em
que o Estado executa, !atura e vai receber o dinheiro.
Tomamos, inclusive, a iniciativa de liquidar o trecho
e deixar para receber depois o dinheiro, posslvel·
mente no ano que vem. Porque os recursos do orçamento deste ano, dotados pelo DNER não são suficientes para o pagamento dos compromissos com a
firma empre!te!ra. Mas, considerando que apenas
estes 50 km que estão faltando para a ligação com
Guaíra, multo Importante, é evidente a Importância,
inclusive um aspecto até de estratégia paraguaia, etc.
Achamos que paralisar a obra agora, no mês de setembro, para recomeçar em fevereiro - só o que se
pagaria de aumento do custo em conseqüência da
desvalorização da moeda e mais os serviços que são
perdidos, porque é uma região também sujeita à erosão, região arenosa, que seriam fatalmente perdidos
com a paralisação da obra -Iria causar um prejuízo
correspondente a, pelo menos, mais de trln ta milhões
de cruzeiros. Então, o Estado resolveu, num esquema
com a firma empre!telra e até com a aquiescência do
Banco do Estado, liquidar a obra. Quer dizer, vamos
adiantar, fazer uma operação de crédito. A emprel·
telra fará esta operação de crédito diretamente com
o Banco, com o aval do Estado, para se liquidar essa
obra e entregar esse trabalho.
Esses são os trechos que temos em con vênlo com
o DNER.
Mencionei de propósito a BR-280, trecho da BR·
272, que vai de Mauá a Portubá c um outro pequeno
trecho, que colnclderá com a futura dlretrlz da 4~7.
se não me engano, que vai a Ivaiporã.
E estes dois trechos aqui, não temos nenhum
con vênlo com o Governo Federal.
SALDANHA DERZI - Nem promessa
O SR. OSIRES GUIMARAES - Nem promessa, e
vou dizer mais, nem conversa, porque, quando se falou no assunto, mudou-se de conversa inclusive, isso
ocorreu, numa reunião que houve no ano passado, em
que se pleiteou, devido a necessidade, esse tipo de
ronvênlo. Falou-se em ressarcimento, no futuro, mas,
não h:i poss!bllldade, pois existe um II PND e, graças its linhas de conduta do Governo Federal nos setores rodoviário e ferroviário, não haverá possibilidade, em hipótese nenhuma, de ser modificado. E
essa intenção do Estado esta vt~ expressa, - não sei se
o Senhor teve oportunidade de saber - quando foi
elaborado esse documento de meta do Governo ntual
em que seriam Incentivados os contntos com o DNER
para que trechos altamente prlorlt:irios para o Estado e que também são altamente prioritários pum
o Governo Federal, para a Nuçfto como um todo, seriam lntens!flcados.
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Infelizmente - sou bastante fraco e fiel, e não
poderi::t deixar de ser - o Governo Federal está com
::t programação do II PND completamente atrasada.
E:, se está atrasado aqullo que esta como meta de
Governo, os senhores imaginam aquilo que estamos
gcrenc!ando para ser executado. Nem se fala! São
c;tradas, como disse, que têm uma prioridade multo
grande do Estado, que têm necessidade de ser executadas, porque elas vão tirar riquezas de determ!naci:ts regiões, que hoje não têm estradas. Este trecho
aqui era praticamente impossível trafegar quando
chovia, E mais: se temos um programa de estradas
alimentadoras, que ligam os eixos viários básicos, então, a primeira coisa que se tem que fazer são os eixos viários Jiláslcos, senão, ficaríamos com estradas,
vamos dizer assim, penduradas, que acabariam não
tmdo saída. Claro que os eixos rodoviários básicos já
construidos, tanto os federais como os estaduais, emJ.;ora tenham multas deficiências, já representam alguma coisa. O Sr. Senador Mattos Leão, por exemplo,
•abe bem como está determinado trecho, ali, de Pato
Branco a Três Pinheiros. Esse trecho está liquidado,
é de responsabllldade Federal, mas o Governo Federal não nos dá o dinheiro para a recuperação. De
qualquer forma, dá para trafegar: arruma buraco
aqui, desarruma buraco all, mas ainda há condições
de trafegar. Vamos admitir mesmo, até, trechos que
si o considerados como prioritários, para dupllcação,
que não sejam duplicados. O que vai acontecer é que
um caminhão, ao Invés de levar duas horas para !r
daqui a Ponta Grossa, . vai levar cinco. Um automóvel, ao invés de levar uma hora, como levava normalmente, vai levar duas, duas e mela. De qualquer
forma está pavimentado, tem alguma condição de
tráfego, precária, com todas as conseqüências de
tramporte d!ficll, com segurança a mais precária
possível. Mas, como disse, existe.
Então, o Estado teve que tomar essa ln!clat!va
c ela foi tomada, apesar de a estrada estar, teoricamente, considerada no Plano Nacional de Viação. Mas
clu não tem programação e, simplesmente, o DNER
se nega até a entrar no mérito se deve ou não ser
!t!to o convênio. E vou dizer mais uma coisa: existe,
aqui, um trecho que tem uma densidade de tráfego,
que é dos maiores do Brasll, que é de Londrina a
Cambé. Tem 16 mll veículos por dia. Quer dizer, não
é estrada nem para ser dupllcada; é estrada para ser
com três ou quatro faixas de cada lado. Isto aqui foi
objeto de um convênio, o chamado contorno de Cambê, Cantorno de cambé e Contorno de Apucaraima.
Temes um convênio, assinado com o DNER, desde
1971. Atê hoje, não recebemos nem um tostão deste
convênio, que está assinado. Não é de se dizer que o
negócio está na gaveta, não. Ele está assinado.
SALDANHA DERZI - Isso foi conversado.
O SR. OSIRES GUIMARAES - Foi conversado,
mas simplesmente deixam de consignar recursos no
ressarcimento do convênio. Só nesses dois contornos,
j:i temos aplicados ali 30 mllhões de cruzeiros, com
conseqüências políticas para o Estt~do ou para o órgão
Estadual, que é o DNER, a Secretaria dos Transportes, as mais diversas possíveis, por que não se aplica
n quem quer que seja que o serviço não está sendo
executado, porque a responsabllldade é fedem!. Isso
tem criado uma série de dt:lculdadcs, além de outras ... Mas, sobre a llgação que o Sr. se referiu a
Mato Grosso temos, como disse, uma futura llgação,
que seria através de Guníra, e existe aquela estrada
que está cm fase de conclusão até Paranaguaí. E o
senhor perguntou como estariam as demnrches para
a conclusão dn estrada.
O SR. SALDANHA DERZI - Primeiro esta estr:tda, no trecho de llgnçõ.o com o Parnná, se está
tendo programação.

\,
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O SR. OSIRES GUIMAR!I.ES- Exato.
O SR. SALDANHA DERZI - Foi protelado por
falta de uma definição na construção das barragens.
O SR. OSIRES GUIMAR!I.ES - Das barragens.
O SR. SALDANHA DERZI - Tinham umas barragens para serem construídas e locadas em estradas
estaduais. Mas, hoje, estão definidas as barragens.
O SR. OSIRES GUIMAR!I.ES - Praticamente sim.
De qualquer maneira, o DNER ainda não fez o projeto da l!gação, mesmo considerando que a Barragem
de Guaira e Barragem de Porto Primavera estariam
como que definidas. E as llgações com o Paraná seriam cm Guair::t c na região do Paranapanema. Mas,
pelo que se!, não concluíram o projeto de nossa engenharia. Estávamos aguardando ainda a definição
das barragens, multo embora, saibamos que parte delas já estão definidas. E, quanto a essa outra l!gação,
há um Interesse multo grande não só do nosso Estado, como do Estado do Mato Grosso, que se defina
também o problema da construção da ponte, porque,
como o senhor sabe, a travessia ali tem 7 qu!lõmetros.
E com um transporte de balsa e bastante dlfíc!l, caro,
porque um carro, para .atravessar em frente a Guaíra, parece-me que esta pagando CrS 40,00.
O SR. SALDANHA DERZI - E o transporte de
Guaíra é, mais ou menos, de 600 veículos por dia.
O SR. OSIRES GUIMAR!I.ES - Pois é.
tensidade de tráfego multo grande.

t

uma in-

Para sua Informação, esta estrada aUmentadora,
Cjue vai de Nova Londrina até Querênc!a, possivelmente, a levaremos até o Porto Aluá.
O SR. SALDANHA DERZI projeto a esse respeito.

Parece que há um

O SR. OSIRES GUIMAR!I.ES - 1!:. Seria a da
transversal que l!ga Ponta Grossa a Pontal do Tigre,
que o DNER fez uma parte do projeto, l!gando Pontal
do Tigre a Campos Mourão. O trecho de Campos
Mourão a Ponta Grossa está no estudo de v!ab!l!dade
e não foi feito mais nada. Acredito que d!f!c!lmente
será incrementado.
O SR. SALDANHA DERZI - Multo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Teotôn!o V!lela) palavra o Sr. senador Mauro Benev!des.

Com a

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, Sr.
secretário, Sr. Governador, Sr. Presidente d·o Banco
do Estado, antes de mais nada, queria significar o
meu apreço ao Estado do Paraná, que, através de todas as suas forças atuantes, vem, aqui, procurando
acelerar o desenvolvimento de uma das mais Importantes unidades da Federação.
Estamos hoje aqui, Sr. Presidente, e V. Ex.• bem
o sabe, no cumprimento de uma atribuição que nos é
delegada expressamente pela Carta Magna em vigor,
a da flscal!zação. E é realmente alentador para nós
constatar que, nessa legislatura, é essa a terceira
viagem que empreende a Comissão de Finanças ao
Interior do País. Já estivemos em São Paulo, já estivemos no Rio de Janeiro e, hOje estamos no grande
Estado do Paraná, acompanhando a execução dos
planos governamentais, quer os de âmbito federal,
quer os de ãmb! to estadual, sem fim, em relação aos
Estados, esse trabalho nosso jamais possa ser inquinado como de !nfrlngênc!a ao princípio da autonomia estadual.
Esse apreço, que !!z questão de ressaltar, no Estado do Paraná e às suas forças atuantes, já se ma-
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n!festou positivamente, quando o Senado teve oportunidade de apreciar o pedido de autorização para
concessão de empréstimo de 50 m!lhões, destinado à
construção dessas rodovias alimentadoras.
No âmbito desta Comissão, o pedido do Estado do
Paraná teve uma tramitação realmente recorde. E,
por um dever de justiça, teria eu que ressaltar, neste
instante, não apenas para os Senadores que acompanharam a tramitação da matéria mas, sobretudo,
pna o Secretário de Transporte e outras autoridades
que aqui se encontram, que a tramitação foi célere,
ultrapassando aqueles obstáculos regimentais naturais, graças sobretudo ao empenho da representação
do Estado, no Senado Federal.
Os Senadores Mattos Leão, Acc!oly F!lho e Leite
Chaves real!zaram um trabalho de catequização dos
Senadores Integrantes da Comissão de Finanças e,
posteriormente, no Plenário, para que ficássemos
consciente da necessidade que tinha o Estado do Paraná de rea!!zar aquela transação, realmente vultosa,
e que sempre esse tipo de autorização demora, para
o cumprimento de exigências regimentais, apesar da
nossa Assessoria trabalhar realmente a todo o vapor,
para cumprir as a tr!bu!ções funcionais, Informar e
instruir conYen!entemente os processos que são submetidos ao exame da Comissão de Finanças.
Mas, a bancada do Ceará, no Senado, Irmanou-se,
trabalhou Ingentemente e conseguiu, Inclusive, que
essa proposição fosse votada em 48 horas, no Senado
Federal.
Lá estava presente, também, esse extraordinário
homem públ!co, que é Emíl!o Gomes, e lá ofereceu,
realmente, todas aquelas Informações supletivas; que
- pelo menos - passe! a exigir como um curioso que
sou desse tipo de proposição que tramita na Comissão
de Finanças do Senado.
Realmente, constatamos que a potenc!al!dade
econômlca do Paraná, diante de sua capacidade de
endividamento, asseguravam a tranqü!la !!qu!dez daquela sol!c!tação de 50 milhões de dólares.
Portanto, era esse registro, Sr. Secretário, que eu
me sentia na obrigação de, assim, allge!radamente,
fazer nest·e Instante, como homenagem aos três Senadores do Paraná. Mattos Leão, que foi o Relator
da proposição da Comissão de Finanças, Acc!oly F!lho
e a Leite Chaves, que realmente se comportaram com
a maior nobreza, fazendo com que, naquela oportunidade, sempre prevalecessem os Int-eresses do Estado
do Paraná.
No que se relaciona, especificamente, a exposição
do Secretário, t~ríamos que recolher - nós, Senadores - uma Informação da maior Importância, que
chega assim ao nosso conhecimento, dentro dessa
franqueza elog!ável com que se comporta o Secretário
de Transportes, na exposição que nos fez há poucos
instantes.

t exatamente a confirmação daquilo que, a!! ou
acolá, nessa ou naquela proposição, na apreciação
desse ou daquele problema, constatamos em relação
à real!dad·e bras!le!ra. t que as metas governamentais, dellneadas nos seus famosos planos, longe estão
de serem atingidas. Em relação às metas, por exemplo, do setor rodoviário, do setor ferroviário, a constatação que se faz na manhã de hoje é verdadeiramente dolorosa. E não !ria, agora, reproduzir todos
aqueles dados que, al!nhados pelo Secretário, foram
expostos há poucos Instantes.
Mas, em relação, por exemplo, ao problema ferroviário. As ferrovias hoje são apontadas como uma
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alterna tiva vállda, diante da crise energética que se
abateu sobre o mundo e, conseqüentemente sobre o
Brasil.
Dos oitocentos e tantos quilómetros previstos, no
II PND, apenas cento e vinte ou cento e trinta qullõmetros foram executados até agora. E no momento
em que o Governo anuncia uma politica de restrição
de gastos, Inclusive em obras reconhecidamente prioritárias, vamos chegar à evidência de que nem sequer a metade dessas metas programadas, no II PND,
serão alcançadas. Daí por que - e me dirijo, já agora, em ·especial aos Srs. Senadores - nõs, que temos
a prerrogativa de fiscallzação e controle dos atos do
Executivo, deveremos nos aparelhar convenientemente para promover o acompanhamento de todas essas
metas, para que, ao final de cada exercício, se possa
fazer, realmente, uma avallação, uma anállse percuc!ente, daqullo que foi possível atingir dentro do
respectivo exercício, ou dentro de uma programação
plur!anual.
Portanto, há no âmbito do Senado - e me dirijo
agora aos assessores -, uma discussão de natureza
doutrinária sobre se, na apreciação das contas do
Senhor Presidente da República, deve o Tribunal de
Contas, que é órgão auxiliar do COngresso Nacional,
promover ou não essa avallação de metas constantes
dos planos governamentais.
Realmente, é um debate doutrinário, que não deveríamos exatamente nos reportar a eles. Apenas, eu
o faço, nesse Instante, para ver se encontro realmente aquelas condições Ideais de influenciar os eminentes colegas, para que se. consc!entlzem, dessa necessidade de aparelhar o Senado para o cumprimento
dessas metas.
Mas, Sr. Secretário, dirigirei, agora, a V. Ex.a, algumas indagações:
O empréstimo concedido ao Paraná, no montante
de 50 milhões, deveria ser transacionado com uma
entidade creditícia, a ser indicada pelo Ministério
da Fazenda, ouvido, naturalmente, o Banco Central.
A autorização foi concedida em junho, por uma
resolução do Senado Federal. Decorridos. praticamente, mais de 90 dias, não sei se essa matéria, estritamente financeira, o Secretário de Transportes teria
condições de respondê-la. Mas, teria algum outro
obstáculo na realização dessa transação, porque supõem-se que, quando o Estado do Paraná encaminhou
o pedido d·e autorização, já havia realizado _algumas
gestões no sentido de viabilizar a concessao desse
empréstimo.
Decorrido já 3 meses, e sendo realmente premente a necessidade de utilização desses rcursos, como
o Secretário justificaria essa delonga na concessão do
empréstimo.
O SR. OSIRES GUIMARAES - Bem, na matéria
financeira, como o Sr. disse, eu não teria muitas condições de responder, mesmo porque não venho acompanhado, par e passo, a tramitação do empréstimo.
!!: o que eu poderia lhe dizer, inicialmente. Depois,
vou passar a palavra :vo Dr. Ricardo Machado Lima
ou ao Dr. Emilio, que darão a informação a respeito
do empréstimo em si.
Em primeiro lugar, quero aproveitar a oportunidade para agradecer de públlco, não só aos nossos
Senadores, Mo.ttos Leão, Accioly Fllho e Leite Cho.ves,
como aos demais membros da Comissão de Finanças,
e posteriormente, aos da Comissão de Constituição c
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Justiça, a tramitação tão rápida do empréstimo sollcitado.
Os Srs. vêem que o Paraná realmente tem necessidade de acelerar os seus processos, não só constru tivos. Logicamente, para que esses tenham uma duração relativamente curta, há necessidade de recursos
financeiros. Os recursos financeiros demonstrados, na
ocasião da solicitação do empréstimo, não são suficientes os recursos internos, quer do fundo rodoviário, quer das dotações orçamentárias, razão pela qual
se buscou um financiamento externo.
O Estado, também - os Srs. devem ter analisado
- é um Estado que tem boas condições não só de
pagar os financiamentos, como também tem boas
condições de pleitear financiamentos, porqu·e é um
Estado que não apresenta altos índices de endividamento, ao contrário, existem baixos índices de endividamentos. E a aplicação, também, no setor público, o se to r in vestlmen to é um se to r preponderante, ao
contrário de alguns Estados - e aqui não vai crítica a
n!ngt1ém -, mas alguns Estados, em que o setor de
gastos públlcos, princip~lmente de pessoal ou mesmo
de manter a máquina administrativa, está altamente
comprometido. No nosso Estado, felizmente, há um
certo equiiíbrio e ·OS gastos públicos são reallzados de
maneira bastante adequada. Mas, tenho a impressão
de que não há propriamente um retardamento na
concessão do empréstimo. As d·emarches para a obtenção desses empréstimos, em âmbito internacional,
que é o caso, são realmente de maturação um pouco
lenta, embora um esforço feito, vamos dizer, em ámbito interno. tenha acelerado. Mas, não temos condicões, muitas vezes, de acelerar a concessão de empréstimos no exterior. Parece-nos, e o Dr. Ricardo
dirá, que as negociações estão ·em fase final e já
quase que se avizinha a data para assinatura do
contrato.
O SR. RICARDO MACHADO - Posso dizer aos
senhores que o Banco Central nos liberou as negociacões com o exterior, a partir do dia 20 de agosto,
par'a a formação do Sindicato dos Bancos e, vamos
dizer, fazem da operação e esta operação foi encerrada no dia 2 de setembro. Foi constituído.
Do dia 2 no dia 20, foi liberada a colocação, no
mercado ln ternacional, a demais bancos que quisessem participar. Eu, na quinta-feira, recebi de Nova
Iorque, já, a minuta do contrato, que foi a Brasília
para encaminhar à assessoria internacional do Ministério da Fazenda, à Procuradoria da Fazenda, que
tem o aval do Tesouro, a operação, ·e ao Banco Central. Estamos fazendo todo o esforço para assinarmos esse empréstimo e desembolsá-lo até o dia 15 de
outubro.
O SR. MAURO BENEVIDES - Pergunto, agora,
ao Secretário de Transportes. Na conc·essão do último empréstimo, de autorização de empréstimo de
50 bilhões, o Senado é obrigado a promover um lev:J.ntamento da divida externa do Estado. Realmen~e.
o débito da divida externa, obtido pela averigu:;tçao
procedida pela assessoria do Senado Federai, e de
120 milhões de dólar·es. Anteriormente, o Senado Federai havia concedido empréstimos ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem. Como Depart:J.mento Nacional de Estradas de Rodagem, emborn
de estrutura autárquica, seja vinculado à Secretnr!a
de Trnnsportes, acredito que o Sec1.1etár!o, talvez,
possn responder.
Nesses empréstimos anteriores do DNER para os
corredores de Exportação, para conservação e construção de obras rodoviárias, para ligação Santo An-
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tônlo da Platina à BR-153, estão comprometidas as
quotas do Fundo Rodoviário, pura o ressarcimento
desses empréstimos, ou elas estão cm condições de
serem ainda garantia par:~. outros em9réstlmos?
O SR. OSIRES GUIMARAES - Não. Vou responder rapidamente. As quotas do Fundo RodovláriJ
estão compromlssadas para alguns empréstimos anteriores já citados, por exemplo, o caso de Ibaítl a
Ventania em que houve um empréstimo externo e
havia um outro empréstimo também da Rodovia do
Café que o Estudo, atravé3 do D)IER, vinha pagando.
Note-se que tcdas essas rodovias são federais. O
Estado contraiu o empréstimo e pagou cJmplementando nquela Informação do Senador. Mas, esses empréstimos praticamente estão no fim. Quer dizer,
já estão em fase final de liquidação. Não são esses
que estão onerando a Quoh do Fundo Rodoviário. Os
que vêm onerando são empréstimo feitos no âmbito
Interno, para aquls!r,ão de equipam·entos e algui!s
trechos rodoviários. que foram financiados atraves
da Caixa Econômica e do BNDE. Então, para esse
novo empréstimo não há previsão de vinculação do
Fundo Rodoviário para pagamento dele. O empréstimo seria contraído e pago pelo Gov~rno do Estado.
Estaria, digamos assim, no todo do orçamento do Estadual e o governo do Estado, então, destinará, como
de fato destinou, no setor rodoviário. E o Sr. poderá
notar que o empréstimo se situa, neste caso, em torno
de 20 a 30% do valor dos investimentos no setor
rodoviário.
Não sei se o Dr. Belmiro, Secretário de Planejamento teria alguma coisa a complementar.
O SR. BELMIRO VAL VERDE JOBIM CASTOR
(Secretário do Planejnmentol - Talvez, apenas em
r.eforço à palavra do Dr. Osires, V. Ex.• já mencionou
que o total de empréstimos do Estado. de débito
externo é de cerca de 120 milhões de dólares. Queria lembrar que, neste ano, a rec.alt~ própria do Est~do foi calculada na mesma base de conversão e
seria, nnis ou menos. em cerca de 600 milhões de
dólares. Então, o Estado tem realmente uma posl<;fio de endividamento extremamente cõmoda, levando-se em conta, a!nda mais, que esses 120 milhões
de dólares têm um perfil d·e escalonamento bastante
ulongldo. Serla, talvez, só essa Informação adicional.
O SR. MAURO BENEVIDES - ... na Instrução
do processo, lá, no Senado, a autorização legislativa,
concedida pela Assembléia do Paraná, em dezembro
deste ano. E·2 revestiu de uma característica que significou umu manifestação de confiança dos Deputados Estaduais na ação do Governador. ll: que a
autodzaçúo concedida pela Assemllléla 'Legislativa
não foi especificamente para essa transação. Ela
!o! bem mais ampla, porque significou uma autorização no montant·e de cinco bilhões de cruzeiros e na
lei ele dezc:mbro, deste ano, apenas havia uma Indicação expressa de um empréstimo a ser concedido
a COPF.L, no montante de quase três bilhões de cruZ•eiros. Pci-t.~nto, na conformidade da .autorlzaçã,o
legislativa, o Estado ainda disporia, nessa faixa de
200 milhões de dólares, para transaclonar c~m base
naquela autorização de dezembro de 1975.
O SR. OSIRES GUIMARAES - Certo. Apenas,
aquele total de autorização legislativa d·e 2 milhões
c 900 mil que corresponderiam ao empréstimo da
COPEL slgnl!lca u capacidade de aval do Estado e,
levando-se em consideração que a entidad~ energética de capacidade própria de pagamento, esse aval
é praticamente nominal, é apenas uma garantia.
Realmente, há essa demonstração de confiança.

II)
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O SR. PRESIDENTE (Teotônlo VIlela) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Otalr Becker.
O SR. OTAIR BECKER- Sr. Presidente, eminentes amlg:~s, Secretário de Obras. Quis a benevolência
do Sr. Presidente e dos membros desta Comissão que
pudéssemos aqui nos encontrar, no dia d-e hoje, para
constatar, através da representação grãflca e das
pai~ vras do Secretário de Obras, o sistema circulatório do Paraná, que ainda que não esteja de acordo
com os desejos dos paranaene.es, expressos pelo seu
Secretário, demonstra-nos que esse Estado não está
• À. beira de um colapso. Sr. secretário da sua exposição e dos gráficos que nos foram apre"·entados, eu
me permitira destacar um ponto que me chamou
a a tenção e, certamente, de todos os demais Srs. Secretários. Quando V. Ex.a nos mostrou o Incremento
da produção agrícola e o incremento de rodovias no
Paraná. Considero extremamente valioso para todos
nós que V. Ex.a nos desse, rapidamente, assim, uma
Idéia de qual seria o ponto Ideal. Incremento produção versus incremento quilômetros de rodovias ou
de sistema viário Integrado: ferrovias e rodovias?
O SR. OSIRES GUIMARAES - Bem. t um estudo um pouco difícil, porque demandaria um estudo
de ·economia, não só de economia agrícola ou de economia do Estado de um modo geral, como o de
economia dos transportes. Mas de qualquer maneira, não existe um parámetro que defina qual seria
o Incremento Ideal. O Ideal não existe. ll: aquela
história: "O rico, quanto mais rico, melhor. E o
pobre sempre quer ser rico". No nosso caso, é o pob!e
que quer ser rico. De modo que, se a nossa produçao
hoje é de cerca de !3 milhões de toneladas, o Ideal
seria que ela fosse, talvez, de 50 milhões de toneladas. Há uma série de fatores que vão !Imitar essa
produção. A p~:)prla taxa de produtividade das lavouras, de fatores a Influir no bom resultado dessa
produção. A prova está das lavouras que o plantio
agrícola do Estado que já não é muito grande, porque exatamente os campos já estão ocupados, a não
ser essa parte do Vale do Rio Iguaçu, do Vale do
Ipaítl.
<Falha na gravação.)
Agora, quanto ao percentual de rodovias pavimentadas, também não sei o número correto (falha
na gravação) nos Estados Unidos, como no Estado
de Ohio, onde se vê praticamente rodovias :Raralelas. Isto seria o Ideal.
De qualquer maneira, o que existe, num quadro
que poderá ser analisado. o Estado, hoje tem 100
mil qullômetros de rodo,la, sejam elas federais, estaduais ou municipais. O Ideal seria que pudéssemos
ter os 100 mil qullômetros pavimentados, ou 90%
disso pavimentado. Agora, é uma meta um pouco
difícil de ser alcançada. Os Srs. vêem que, com um
esforço multo grande, pretende-se, em quatro anos,
duplicar aquele pavimento. Não há dúvida que essa
duplicação será difícil mas, 10 vezes mais 70 mU
qullômetros? Como quantificar Isso? Não há parâmetro. Poderia ser quantificado dentro de um modelo matemático, se na matriz se levasse em consideração váriC's fatores de nivels. talv-ez por um exercício de planejamento de alto nivel e, provavelmente,
esse planejamento vamos precisar para todos os dias.
De qualquer maneira, o que se pretende neste
Governo é que. em Unhas gerais, todas as sedes de
municípios estejam ligadas a uma rodovia pavimentada. Aquelas menores, aquelas cujo tráfego também
é menos Intenso, não serão favorec.ldas com pavimento asfáltico; serlnrn pavimentadas com revcstlmen-
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to primário e aquelas, que têm já um movimento
De modo que não é propriamente novidade, enfim,
maior, serão revestidas com pavimento asfáltico, por- a adoção de preferências de materiais locais. Numa
qu~ essa, em linhas gerais, é uma Intenção. A outra
rodovia, com pavimento com brita graduada, se o Sr.
Intenção é que a malha. rodoviária do Estado .seja não tiver brita, e puder utilizar pelo solo-cal, traz
totalmente livre dos problemas de chuvas que dei- cal e utiliza solo-cal. E há um critério, Inclusive, de
xam água permanente em todo o ano. A malha ro- utilização dos elementos construtivos mal.> próximos,
doviária do Estado são 7 mil quilómetros de rodovias diminuindo, portanto, o custo da Importação de maestaduais, propriamente ditas, e 3 mil de rodovias, teriais de fora. da área. Isso é uma coisa. Para os Srs.
que chamamos de rodovias assistidas que são as .rodo- terem Idéia de outra que mencionei, também, são os
vias municipais, que dão uma certa colaboração. En- padrões; porque nós estamos adotando o padrão estatão, terlamos 10 mil quilómetros, no total. Desses 10 dual, mais próximo do padrão de São Paulo, tanto de
mil quilómetros, pretende-se que 7 mil sejam pavi- largura de plataforma como, também, de largura de
mentados e 3 mil, com revestimento primário.
pavimento. Quer dizer, não está se adotando estradas
do tipo DNER, com rodovias de primeira classe, de
O SR. OTAIR BECKER - Sr. Secretário, cons- segunda classe, com um pavimento com fases bastatamos, nesta Comissão, que o Paraná adotou um tante ampliadas de pavimentação.
sistema de pavimentação económico. Eu gostaria de
saber se essa tecnologia made paranaense e se efetlPara os Srs. terem uma Idéia, uma rodovia de privamente levou em consideração o seu custo em rel&.- meira classe, hoje, custa - prlmelrn. classe DNER ção ao custo de uma estrada de longa duração - se custa em torno de 2 milhões e 500 a 3 milhões de cruesse é o termo exato - pois que, recorde que V. Ex.a zeiros por qullômetros. As rodovias do tipo das rodoa certa altura disse que a vida útil dessas rodovias vias de baixo custo, de pavimento econômlco, elas se
seria em torno de 5 anos.
situam numa faixa que vai de 700 a um milhão de
cruzeiro
por qullõmetro. Portanto, praticamente cal
O SR. OSIRES GUIMARAES - Bom, vou rapidamente responder, pois, tenho a. Impressão de que para um terço. E Isso permite que nós executemos dois
já estamos na hora; mas, vamos ter a oportunidade terços a mais.
Inclusive de conversar mais. Mas, só para não ficar
um outro detalhe que é bastante Importante
sem a resposta e depois os Srs. Senadores vão ter a paraHá
se entender, de um modo geral, a filosofia de um
oportunidade de ver.
programa desses. E que, ao se pavimentar uma. única.
Existem critérios - vamos dizer - para proje- rodovia o senhor está vendo uma única alternativa.
tas, portanto, para o dimensionamento de pavimen- Ou se pavimenta uma malha. maior, ou Indivíduo tem
tos. Claro que existem critérios e, no geral, os cri- alternativa de tráfego, e, portanto, pode acontecer
térios nossos adotados são os padrões americanos que que, até certo ponto, a Intensidade de tráfego didesenvolveram a tecnologia de pavimento. Mesmo na minua a um determinado ponto. Digamos, hoje, a.
Europa, na maioria dos países da Europa adotam-se exemplo, estamàs terminando o programa de Ipaítl,
oa padrões americanos. De modo que não é por ser pavimento de baixo custo. Todo mundo vai correr em
europeu ou ser americano. ll: porque eles desenvol- clma dessas estradas; quem vier de Guaíra, de Terra
veram essa tecnologia e, ainda será adotado o pa- Roxa. Mas, amanhã ou depois, quando tivermos a
drão americano, principalmente, no dimensionamen- apresentar uma outra alternativa, o Indivíduo, então,
to do pavimento, aqueles padrões da Amerlcan Asso- tem alternativa. E possível que os mil veículos, que
clatton EA. Multo bem. As rodovias são dimensiona- trafegam por lá passem a ser menos de mil veículos,
das para uma determinada vida útil, para um deter- daqui a 1 ou 2 anos. Então, não existe, digamos assim,
minado volume de tráfégo e, enfim, para determina- novidade. As rodovias de pavimento econõmlco exisdos critérios. O que se pretende, por fatores econó- tem no mundo Inteiro: na Argentina, na França, na
micos? Em primeiro lugar, é que esse dimensiona- Inglaterra, em alguns países da Afrlca, nos Estados
mento não seja feito para uma vida útil multo longa. Unidos. Naturalmente, que elas viio ter que ser multo
No geral, as estradas .~ac\erals são dllmen.slonadas mals popular. O processo de planej amento que terá
para uma vida útil de 15 anos ou 20 anos. Então, que se Incrementar, no DNR, para acompanhamento
Isso dá um dimensionamento de pavimento bastante da evolução dessas rodovias, tem que se~ bastante
mals reforçado do que se o Sr. dimensionar por 5 preciso.
anos.
O SR. PRESIDENTE (Teotõnlo VIlela) - Eu deEm segundo lugar, existem cálculos, por estran- sejaria fazer apenas uma breve advertência: temos
gulações, para o número de velculos, existem critérios um compromisso às 12:30 horas, no Palácio, solicitaria,
para Isso. Naturalmente, esses critérios também fo- assim, que as perguntas fossem mais resumidas e,
ram, de certa forma, revistos. Se é para 5 anos, esse também, as respostas.
critério pode até variar. Basicamente, as rodovias esSenador Agenor Maria, dispomo~ apenas de 10
tão sendo dimensionadas para um volume de tráfego
não superior a mil veiculas por dia. Claro que a rodo- minutos. V. Ex.• está com a pala v!':..
via poderá ter 2 mil.
0 SR. AGENOR MARIA - Sr. Secretário, quero
Agora, o que caracteriza o pavimento económico me congratular com V. Ex.• pela palestra feita e pelo
não é a má qualidade do pavimento, e nem é para- convite que nos f~l feito.
naense o knuw-bow do pavimento econõmlco. O paviNa realidade, a nossa presenç~ aqui é de multa
mento económico existe nos Estados Unidos também,
que é um pais que tem uma malha rodoviária bas- oportunidade, porque estamos conhecendo uma série
tante adiantada. Eu mesmo tive oportunidade de ver de fatores.
rodovias construidas com essas técnicas e principalA agricultura brasileira responde co:n e7%, na
mente de melhorar a qualidade de compactação do
solo, através de processos mais eficientes e controle sua pauta de exportação. O novo problema do Brasil
não é só produzir, é produzir economicamente. O que
tecnológico ma.ls eficiente.
estamos sentindo, na palestra do nobre Sccret:i.rlo, é
Quer dizer, a rodovia, com pavimento económico, de que o Paraná aumentou maravilhosamente o seu
tem um problema: exige uma técnica e uma fiscali- volume de produção, m.!.; precisa escoar essa produção, dentro de preços realmente baixos, o que só
zação mals aprimorada.
Novembro de 1976
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ser:l. passivei, através de estradas, que possa proporclonar aos veiculos o transporte dessa produção de
maneira racional e econômlca.
Cheguei à. conclusão, pela explanação do nobre
Secretário, de que do aumento de prioridade deste
Pais no Estado do Paraná, n.0 1, porque não é só produzir; é escoar a produção e economicamente, porque
o que estamos sentindo é que ou procuramos exportar
economicamente, ou não teremos condições de competir, no comércio Internacional, com outros paises
produtores de soja, de café, etc. De forma que a ímlca
pergunta que eu queria fazer era se as estradas vlclnais, que são da obrigação dos Prefeitos dos Munlclplos, estão correspondendo a essa exigência, estão
correspondendo a essa necessidade de expansão.
O SR. OSIRES GUIMARAES- Tenho a dizer que
existe um programa, no Estado, chamado PROSACA.
Esse programa, exatamente, vai de encontro às necessidades das Prefeituras. O Senhor viu que a malha
rodoviária municipal existe, multo embora não seja
adequada. Houve, até, uma certa confusão do termo
vlcinal quando se pleiteou empréstimo ao BNDE, mas,
ao final, as estradas municipais é que são consideradas vlclnais. Então, foi organizado esse programa a
que já me referi, em que ao DNR, o Prefeito apresenta
todo ano o seu plano rodoviário municipal que é aprovado pelo DNR, como o plano rodoviário estadual é
aprovado pelo DNER. Dentro desse plano rodoviário,
procuramos pegar aquelas estradas que são mais Importantes, as que têm ligação com outros Municlplos
e suscitar um Interesse do Prefeito, para que ele revista da melllor maneira essas estradas. E o senhor
vai me perguntar como suscitar. Suscitar da seguinte
maneira: o Prefeito, revestindo 1 km de estrada, o
Estado dá a ele 12 mil cruzeiros por km. Mas, uma
contribuição em óleo Diesel. Multas vezes, o Prefeito
não tem caminhões ou máquinas a óleo. Mas, a nossa
contribuição é em óleo Diesel, para evitar o problema
de distorsão do programa, com o problema da gasolina, que corresponde a mais ou menos 6G~ litros, e
Isso, se não me falha a memória e mais ainda um
auxilio de 750 cruzeiros por km, para que se faça
buelros, arrume alguma ponte de madeira ou faça
algumas pequenas verificações com relação às máquinas, enfim, melhorias, mas, multo simples. Claro que
o que está se dando não é aquilo que custa uma conservação ou um revestimento primário bem feito, nem
uma ratificação. Mas, o senhor pode raciocinar que
Isso dá em torno de Cr$ 4.000,00 por km. E ao Prefeito,
que assumiu compromisso de fazer, logicamente, nós
adiantamos óleo, para ele começar e, depois, vamos
verificar o andamento dos serviços.
De um modo geral, o andamento ainda não é satisfatório.
Todos os Prefeitos, multo satisfeitos, assinaram
convênio e procurou-se, afinal, um primeiro que era
10% de malha rodoviária municipal, o que nos dá lO
mil km e Isto nos custa 40 milhões de cruzeiros que
correspondem a um juro bastante grande; alguns
Municípios, dependendo do Prefeito, dependendo do
Interesse, têm dado bons resultados. Vou dizer mais:
em alguns, fizeram mais do que aquilo que estava previsto. E alguns, realmente, nem começaram.
Então, estamos há 10 meses com o programa.
Agora, no fim do ano, terá necessidade de se fazer
urna avaliação, provavelmente aqueles que estão mais
adiantados terão novos trechos e aqueles que não começaram ou fizeram multo pouco serão cortados.
Também não adianta nada o Prefeito ter multa vontade de fazer 50 km de estrada revestida e não poder
fazer.

Novembro de 1976

O SR. AGENOR MARIA -A minha preocupação,
nobre Secretário, é que o Ministério dos Transportes
está atrasado com o pagamento dos empreiteiros da
ordem de 2 bilhões de cruzeiros. Se o Ministério dos
Transportes está atrasado, sem poder pagar, esta
soma astronôrnlca de 2 bilhões dos empreiteiros, os
Estados têm dificuldades de fazer empréstimos, nos
Bancos, para atender à demanda, corno estarão as
prefeituras? Multo mais arrasadas. Dai a minha preocupação. As estradas vlclnais representam a base n.o
1. Na minha região, no Nordeste, acontece Isso. O
transporte encarece 4, 5 vezes mais. E esse encarecimento vai, no final, na venda daquela matéria-prima, encarecendo tanto, que fica o produtor sem rentabilidade. E fica o consumidor brasileiro sem poder
comprar. Essa, Infelizmente, é a realidade. Multo
obrigado.
O SR. OSIRES GUIMARAES - Em verdade, viu
o senador que os munlclplos, de um modo geral, não
usam, para esse tipo de serviço, o empreiteiro. São
feitos por administração d!reta. Quando multo usam
aqueles carreteiros - como chamamos - que são empreiteiros de transporte de pedra. Então, não há uma
Influência multo grande do setor empresarial, nessa
rede municipal.
Mas, para os senhores terem uma Idéia, recebemos, por km de estrada, um mU e quinhentos cruzeiros do DNER para conservação. E estamos dando aos
munlc!plos quatro mil cruzeiros, por quilómetro.
Muito embora seja multo pouco, é multo mais do que
aquilo que o Estado recebe por um tipo de serviço
quase semelhante. Aqui vai a confirmação do que
fazemos. De modo que o Interesse do Estado é esse.
Estamos, por outro lado, reequipando o DNR e quanto
à compra de equipamentos novos, já temos urna lei,
que pe:·mlte doação aos munlclplos. Então, estamos
d~ando equipamentos usados aos rnunlcip!os. Naturalmente, o equipamento é bastante comprometido,
mas, às vezes, a Prefeitura ainda o utiliza e, com Isso,
é passivei que se possa desenvolver mais o programa
chamado Prosaca. De qualquer forma, conseguimos
com o PROSACA que se minimizasse multo o problema de chuva no Interior, porque os prefeitos, de um
modo geral, fazem o seguinte: em vez de revestir a
estrada totalmente, Iniciam o revestimento por trechos e, depois, eles vão melhorando. Isso já deu um
grande descanso para nós, pois tivemos condições de
cuidar um pouco mais de malha rodoviária estadual.
O SR. PRESIDENTE CTeotônlo VIlela) palavra o senador Dan to Joblm.

Com a

O SR. DANTON JOBIM - Quero lhe fazer ama
pergunta brevíssima, apenas para satisfazer minha
curiosidade, porque talvez eu possa ciasslfzlcP.. até de
uma pergunta simplória. Venho acompanh' · .~o. com
admiração, a exposição feita pelo Secretárl
, Transportes, mas eu queria saber o seguinte. .. ;~vi referências a uma série de obras a estradas que vão ser
construldas, ali, na fronteira com o Paraguai. E pergunto eu: será que o projeto de Itaipu e Gualra, mais
em cima, evidentemente, não vai Inundar áreas consideráveis, que evidentemente vai. Fui até Relator, no
Senado, do projeto, e evidentemente vai Inundar
grandes áreas, nessa região, será que houve entendimento, ou está havendo entendimento, com Italpu a
respeito, por exemplo, dessa gravlsslma ocorrência?
O SR. OSI~S GUIMARAES - Em primeiro lugar, é o seguinte, Senador. Quanto à. região considerada dentro da área que seria Inundada por Italpu,
não temos, na realidade, nenhuma estrada projetada.
Já tivemos até um pequeno problema, porque tivemos
que desviar urna estrada, porque passava no canteiro
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de Itaipu. Houve essa necessidade, mas é uma estrada
precária.. Aliás, ela não é nem estadual, é federal, tol
desviada, e a.s outras estradas, principalmente essa
que vai de Céu Azul a Santa Helena, que está sendo
construída, já foi projetada, de tal forma, que não
seja atingida por Inundação de I tal pu. E o DNER,
que projetou o trecho Toledo-Marechal Cândido
Rondon-Guaira, passando por "Terra Roxa, já levou
em consideração esse fato. Praticamente, de Porto
Mendes para cima, mesmo a estrada atual não será
atingida. Ela será atingida de Porto Mendes para o
sul. com respeito ao norte de Guaíra, o Senhor,
olhando aqui, vê que pratlc11mente não temos estrada
nenhuma projetada. Essa região é uma região com
pouca densidade demográfica. :E: mais de criação Intensiva de gado. De modo que as poucas ostradas que
tem lá, provavelmente algumas sofrerão problemas de
Inundação. Esta outra, que está sendo projetada, que
vai até Querêncla, não tem influência nenhuma.
Querêncla está bastante longe do rio Paraná. Prova-

;._,

....•

velmente, sofrerá Influência, no trecho novo, a;.. ·, '?· . -·
to Caluá. De modo que tem se procurado cm"'''' ...·::
esse fato e, às vezes, n melhoria, com rcvl.,tiiHu''"··
primário, é feita na estrada atual, sem se pro[';r,·.m::r
a longos prazos. Mas, quando a estrada é uma r.::trari<•
nova, de Implantação nova, tem sido conmtltacl~. C
senhor se referiu a dois casos. Mas, tlvemoR, nu ca,:;)
de Guarapuava a Pinhão e essa estrada que vc.l ii:· l'''"
do Areia até a Guarapuava, esse trecho ti vem• :: ,,.:.
reformular o projeto. O projeto já devia csl.ar .::.r,cluído há 1 ano, tivemos que reformular, t~:,,·,., ,_.,::
vlstn a área que vai ser inundada, pela usln:.c (,,, ·:c·o:·.
do Areia, que é da responsabil1dade do Estado.
O SR. PRESIDENTE <Teotônlo Vilela) - ;~gr:t
deço a exposição e as explicações do Sr. Secretário ci(;
Transportes. Agradeço o comparecimento das autor!dades e dou por encerrada a sessão da Comlssfw de
Finanças.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 15 minutas.)
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local, Anexo 11- Tírroo
Telefone, 25·8505- Romols301 o 313

ARENA

l. Conoto Plnholro
2. Jos~ Gulomord
3.. Toolónlo VIlela
4. Renato Franco
5. Jos~ Eslov11

MDB
l. Agenor Mario
2. Evondro Carreiro

COMIIIAO DI AGIICUUUIA-(CA)

luplent••
I. Saldanha Oorzl
2. Jos~ Sornoy
3. Bonodlto Ferreiro

I. Evoldslo Vloiro
2. Gllvcn Rocha

Anlstonle, l•do Ferreiro de Rocha- Romol312
Rounl~ll: Terços.felros, àsiO,QO horas
loco!, Solo "Clóvis BOYIIocqua"- Anexo 11- Romo1623

17 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

COMIIIAO DI CONinTUIÇAO I JUITIÇA-(CCJ)
113Mombrosl

COMPOSIÇÃO
Prosldonlo, Or11to1 Quírcla
Vlco·Prtsldento• Benedito Forrolro

i
Tltul••••

lulllent••
ARENA

I. Vasconcelos Torres

2.
3.
4,
5.

I. Altovlr lool
2. Otolr Becker
3. Renato Franco

Paulo Guerra
Bonedlto Ferreiro
ltollvlo Coelho
Mendes Canelo
MDB

l. Agonor Mario
2. Oroslos Quórclo

l. Adalberto Sono
2. Amoral Polxolo

Prosldonto, Accloly Filho
t•.VIco·Prosldonte, Gustavo Coponomo
2'·VIco.Prosldontll Paulo Bro11ord

Tltul••••
I. Accloly Filho
2. José Sarney
3. José llndoso
4. Helvldlo Nunes
5. ltollvlo Coelho
6. Eurico Rozendo
7. Gustavo Capanema
8. Heitor Dlos
9. Honrlquo do lo Rocque
I. Dirceu Cardoso

2. leite Choves
3. Nelson Carneiro
4. Paulo Brouord

ARENA

luplent••
I. Mottosle~o
2. Otto lohmonn
3. Petrilnlo Porto Ilo
•· Renato Franco

5. Oslrtl Teixeira

MDB
1, Franeo Montare

2. Mouro Bonevldos

Anlllenle, Marcus Vlnlclus Goulorl Gonzogo- Romo1706
ReuniOes1 Quarlas-folras, àsllt30 horas

local, Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romols621o 716

Aulslonle, Mario Holona Buono Brond~o- Romol305
Reuni~••• Quortos.folros, às 10,00 horas
local, Solo "Clóvis Bovllocquo"- Anexo 11- Romol á23
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COMISSlO DO DIITIITO RDIIAL-(CDP)

COMIIIlO DIIDUCACjlO I CULTUIA-(CIC)
19 Membro si

III Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Torso Outra

Presidenta: Heitor Dias

Vlco-Prosldonto, Henrique do Lo Rocque

Vlco-Prosldonlo: Adalberto Seno

Suplente•

11tvlarea

Suplente•

Titular••
ARENA

ARENA
I. HoiYídlo Nunes
2. Eurico Rezende

3. Renato franco

l. Arnon do Mollo

1. Augusto Franco

1. Tono Ouffa

2. Lulz Ca•alcanlo

2. Gustavo Capanema

2. HoiYídlo Nunes

3. José Llndoso

3. João Calmon

3. Jos' Sarney

4. Vlrglllo Tóyora

4. Henrique do La Rocquo

~- Ruy Santos

4. Oslros ToiKolro

5. Mondes Cano lo

5. Saldanha Dorzl

6. OHo lohmann

6. Heitor Dias

MDB

7. Henrique de la Rocque

8. Otoir Bockor
MDB
1. Adalberto Sono
2. Lózaro Barboza

I. E•oláslo Vioiro

I. Franco Montara

2. Paulo Brossord

2. lia mar Franco

1. Evandro Carreiro

3. Adalberto Sono

2. Nelson Carneiro

Assistente, Cleldo Mario 8. F. Cruz- Ramol598
Reuniões, Quintas-loiras, às IO:ÓO horas

3. Ruy Carneiro

Local: Sola "CióYis Bo•llacquo"- Anexo 11 - Rama1623
Assistente: Ronaldo Pacheco do Oll•olra- Ramal ~6
Reuniões: Quintas-feiras, às 9z00 horas

COMIJSlO DI PINANÇAI-(CP)

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

117 Mombrosl
COMPOSIÇÃO
Presldente1 Amoral Pehcoto

COMIIIlO DIICONOMIA-(CI)

Vico-Prosldente: Tootónlo VIl olo

III Membros!

Suplante•

Titularei

COMPOSIÇÃO

ARENA
Presidente: Milton Cobrai
Vice-Presldente; R111ato Franco

luplentea

Titulare a
ARENA

I. Benedito Ferreira

I. Milton Cabral

2. Augusto Franco

2. Vasconcelos Torres

3. Ruy Santos

3. Jossé Freira

4. Catt~to Pinheiro

4. lulz Cavalcante

5. Hol•idlo Nunes

S. Arnon do Mollo
6. Jorbas Passarinha

1. Saldanha Dorzi

1. Daniel Kriogor

'2, Benedito Ferreiro
3. AloKandro Costa

2. Jos' Gulomard
3. José Sarnay

4. Fausto Castelo-Branco

4. Heitor Olos

5. Joss' Frolro

S. CaHoto Pinheiro
6. Osires Telxeiro

6. VIrgílio Tá•ora
7. Monos Loõo
8. Tarso Outra
9. Henrique do la Rccquo

10. Hel•ídlo Nunes
11. Teotónio VIlela
12. Ruy Santos
MDB

7. Paulo Guerra
8. Renato Franco
MDB
1, Franco Montara

2. Orastes Quórclo

I. Agonor Maria
2. Amoral PoiKoto

3. Roberto Saturnlno
Auislente 1 Daniel Reis de Souza- Ramo1675
ReuniOesz Quartas-feiras, às I0100 horas

local: Solo "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramall62l • 716

1. Amoral Peixoto

l. Danton Joblm

2. leito Cho•es

2. Dirceu Cardoso

3. Mauro Benevides

3. E•oláslo VIeira

4. Roberto Saturnlnc ·

5, Ruy Carneiro
Abistente1 Marcus Vil'licius Goularl Gonzaga- Ramal303
ReuniOesz Quintas.relras, bsl0z30 horas
local! Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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--------~~~~==~~~~~~--------------COMISSAO Da LIGISLAÇlO SOCIAL-(CLS)
17 Mombrosl

COMISSlO DI RILAÇOIS IXTIIIIOIIIJ-(CII)
115 Membros I

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vico.Presldente: Jossó Freire

Presidente, Daniel Krloger
J9.VIce-Presidentez luiz VIana

Suplente•

2'· Vlco·Presldento, Vlrglllo Tóvora

ARENA
1. !Y\un 1!I''

2.

D'JiriÍCIC (~·•·llfillll

1, Virgílio Tó~oro
2. Eurico ~ezende

3.

)!.,fi,u;. l'rJW.Hi:dJü

3. Accioly Filho

·\. Honriquf) dt1 (o lk<t:•!UO

5,

Jos~~

1.
2.

FronccMonrror·

I. lózaro Borboza

Nnl~011

2. Ruy Carneiro

Fr11iro

MDB

Assi~lf"'rllt

Rcunic_i,

local.

~:

Cor ·
:

,jn

S{ruza- Ramol675

r.)• ,.. : .. ·,.:,q·,, ús 11:00 horas

.)uld ''I

·r,. . •, i.; •. ~dllcquo"- Anexo 11- Ramol623

·.:o;,;:,~,:;;,,i;,

DI MINA511NIRGIA-(CMI)
17 Mombrosl

ntular••

Suplente•
ARENA

1. Daniel Krieger

I. Accloly Filho

2. lulz Viana

2. José llndoso
3. Conoto Pinheiro

3. Virgílio Távora
4. Jessé Freire

4. Fausto Castelo-Bronco

S. Arnon de Mello

5. Mendes Canele
6. Holvídlo Nunes

6. Petr6nio Porte lia

7. Saldanha Derzi
8. José Sarney
9. Joõo Colmon
10. Augusto Franco
MDB
I. Danton Joblm

COMPOSIÇÃO

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

2. Gilvan Rocha
Prflsidente: João Calmon
Vicu-Prosidenre: Oomíclo Gondim

Tltulclrc/0

Suplente•

3. Itamar Franco

4. leito Choves

5. Mouro Benevldes

ARENA
1. Milton Cahn11
2. Arnon do M olln
3. Luiz Cava lcw1!o
4. Comício Gondtm
5. João Cclmon

I. Paulo Guerra

Assistente, Cóndido Hlporst- Romol676

2. José Guiomord

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas

3. Virgílio Tóvoro

loco h Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 o 716

MDB
I. Dircou Cardo•,, ·
2. Itamar Froncn

I. Gilvon Rocha
2. leito Choves

COMISSlO DI SAÚDI-(CS)
17 Membro si

·.-r< if,, Olivtlira- Romol306
''• ,,., l(tJQ horas
· • ,. , ;•tu"- Anexo 11- Ramol623

Autsrorltc; Rvnol, • ! ·• I•·
ReuniOu~: C.:'t••ll~<''

Local: Solo "CI•.I·, ·

COMPOSIÇÃO
Presidente: Fausto Castelo-Branco

COMISSliO DI RIDAÇAO-(CII)
ISMombrosl

COMPOSIÇÃO
Presidentez Donron Joblm
Vice-Presidentez Renato Franco

Titule,.••

Suplente•
ARENA

1. José Lindoso

I. Vlrglllo Tóvora

2. Renato Franco

2. Mendes Canele

Vlce-Presidenle: GU\Ion Rocha

Titular••
I, Fausto Castelo. Bronco

I. Saldanha Dorzl

2, Co tlele Pinheiro

2. Mendes Ccnale

3. Ruy Santos
4, Otolr Becker

5. Altovlr leal
MDB

3. Otto lehmann
MDB
I. Danton Jobim
2, Orestes Quércio

Suplente•
ARENA

I, Dirceu Cardoso

Assistente: Maria Carmem Castro Souza- Roma1134
Reuniões: Quarta s-leiras, às li :30 horas
locolt Sola "Clóvis Bo'.lilacqiJo''- .Anexo 11- Ramal623

I. Adalberto Sono

I. Evondro Carreiro

2. Gil\lon Rocha

2. Ruy Carneiro

Assistente: lódo Ferreiro do Rocha- Romol312
Rouniócs: Quinlas.lolras, às II100 horas
Local: Sola "Ruy Barbosa"- AnoKo 11- Ramais 621 e 716

,"'
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COMISSAO DI SIGUIIANÇA NACIONAL (CSN)

COM155AO DI,.ANSPOms, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PIJIUCAS-(CT)

17 Membros!

17 Membros!

COMPOSIÇÃO
Presldentez José Guiomord
Vice.Presidente: Vasconcelos Torres

COMPOSIÇÃO
Presldentch Alexandre Costa
Vico.Presldento: Lulz Cavalcante

Suplantei

ntularea
ARENA
I.
2.
3.
4.

Luiz Cavalcante
José Lindoso
Virgílio Tóvoro
José Guiomord
5. Vanconcelos Torres

I. Jarbas Passarinho
2. Henrique de La Rocque
3. Alexandre Cosia

MDB
I. Agenor Mario
2. Orestes Quérclo

1. Amoral Pehcoto
2. Adalberto Seno

Quarta-fclru 10 7455

Assistente: Lbda Ferreira da Rocha- Rama1312
Reuniões: Quartas.fieras, às 12:00 horas
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

ntularea

Suplente•
ARENA

1. Alexandre Costa
2, Lulz Cavalcante
3. Benedito Ferreiro
4. Jout Estevos
S. Paulo Guerra

I. 0110 Lehmonn
2. Mendes Conoht
3. Teat6nlo Vilela
MDB

1. Evandro Carreiro
2. Evolósio Vieira

I. Lózoro Barbozo
2. Roberto Soturnino

Assistente: Cláudio Carlos R. Costa- Ramal301
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:Xl horas
Local: Solo "Clóvis Bevllocqua"- Anexo 11- Romal623

COM155AO DISDVIÇO PÚILICO CIVIL-{CSI'C)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presidente: lózara Barboza
Vice-Presidente: Otto Lehmann

ntularea

I) SDVIÇO DI COMIISOU MISTAS, f.SP:CIAI5
I DIINQUIIITO

Suplente•

c..~

ARENA

1. Augusto franco
2 Otto Lehmo nn

I. Mollos Leão
2. Gustavo Capanema
3. Alexandre Costa

3, Heitor Dias
4, Accioly Filho
5. luiz Viana

MDB
1, Itamar Franco
2. Lázaro Borbozo

1. Danton Jobim
2. Mouro Benevides

Assistente: Sonio Andrade Peixoto- Ramol307
Reuniões: Quintas;feiras, às 10:00 horas
local: Sola >~Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

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

Cholo, Ruth de Souza Castro
Local, Anexo 11- Térreo
Telolone: 25.8505- Ramal 303
I I Comissões Temporárias para Projelos do Congresso Nocional
21 Comiss6es Tomporórlas poro Apreciação do Veto•
31 Comissões Especiais o do Inquérito, o
41 Comissão Mista do Projeto do lei Orçamentório lar!. 90 do Regimento
Comum!.
Assistentes de Comissões: ttaroldo Pereira Fernandes Aliou ao Oliveira - Ramal 674; Cleldo Mario B. F. Cruz Mouro Lopes do Só- Rama1310.

Ramal 67J.;
Ramal 598;

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

10,00

C.A.R.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal- 623

L~ DA

09,00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

RONALDO

HORAS

QUARTA

SALAS

ASSISTENTES

C. E. C.

CLÓVIS BEVILA'CQUA
Romal-623

CLEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

SÕNIA

CJ.

RUY BARBOSA
Ron•ois- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.C.J.

10,00

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romol-623

MARIA
HELENA

C. E:

RUY BARBOSA
Romois-621e716

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CÁNDIDO

C.M.E.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Romal-623

RONALDO

C. A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 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
Romois-621e716

L~ DA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

CLÁUDIO
COSTA

)0,00

10,30
)0,30

11,00

11,30

12,00

11z30

'.·.•

,.

,, ,,

. ,,

'
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SENADO FEDERAL
SUMARIO
1
1.1

- ATA. DA. 206,a SISSAO, EM 10 DE NOVEM·
'BRO DE 1976
- ABERTURA

l.Z l.Z.l -

EXPEDIENTE

Mensacens do Senhor Presidente da Re·
púbHca ·

.Restttutndo autógrafos de projeto de let sancionado:

N.0 181/78 (n.0 342/'76, na origem), referente ao
Projeto de Lei da Câmara n.• 76, de 1976 (n.•
2.181·8/76, na Casa de origem), que autoriza a
União a renunciar a direitos credltórios em favor
do Munlciplo de Urussanga, no Estado de Santa
Catarina. <Projeto que se transformou na Lei n.•
8. 373, de 8 de novembro de 1976) .
De agradecimento de comunicações:
N.0 182/78 <n.• 344/78, na origem>, referentes
aos Decretos Legislativos n,ae 69, 81 e 82, de 1976, e
aos Decretos-leis n.ae 1. 376, de 12 de dezembro de
1974 e 1.477, de 28 de agosto de 1976.
1.Z.Z·- Requerlm011to
N.• 574/78, de autoria dos Srs. Senadores Ruy
Santos e Adalberto Sena, solicitando que não sejam reaUzadas sessões do Senado nos dias 11 e 12
do corrente, em virtude do periodo pré-eleitoral e
de acordo com entendimento das Lideranças.
Aprovado.
1.2.3 -Comunicação da Presldênda
- Prazo para apresentação de requerimento
previsto no I 3.0 do art. 86 da Constituição refe·
rente a subanexos orçamentários.
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 Silveira, publicado no "Jornal do Brasil", edição de 5 de outubro de 1976. Votaçã.o a.dla·
da por falta de "quorum".

- Requerimento n.0 531/78, 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.O 8/78, do Sr. Senador Franco Montoro, que assegura direitos dos
empregados no caso de falência ou concorda.ta da
empresa. Votação adiada por falta de "quorum".
- Projeto de Lei do Senado n.O 91/75, do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que a.crescenta pa.rá·
gra.fo único ao art. 394 da ConsoHdação das Leis
do Traba.lho. Votação adiada por falta de "quo-

rum".

- Projeto de Lei do Senado n.• 92/75, do Sr.
Senador José Esteves, que dispõe sobre a transferência da sede da Superintendência. da. Borracha
Para. a clda.de de Ma.naus. Votação adiada por falta
de "quorum".
Projeto de Lei do Senado n.• 125178, do Sr. Senador Oslres Teixeira, que autoriza os Governos
Estaduais a Implantar agências de Banco Oficial
ou Caixa Económica Estadual, nos termos que especifica. (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Votação adiada por falta de "quorum".
U - DESIGNAÇAO DA ORDEM DO DIA DA
PROXIMA SESSAO. ENCERRAMENTO
Z - CONSULTORIA. JUlUDICA
3-

Parecer n.0 63/76
RELATóRIOS DAS COMISSOES PER·
MANENTES

t 5-

ATAS DE COMISSõES

MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VICE-LtDERES DE PARTI·
DOS
7 - COMJ'OSIÇAO DAS COMISSOES PER·
MANENTES
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ATA DA 206.n SESSÃO, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1976
2.a Sessão Legislativa Ordinária, da s.a Legislatura
PRESJDtNCIA DO SR. MAGALHAES PINTO
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os
Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Jessé Freire - Domlnlo Gondlm - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Ruy Santos
- Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Lázaro
Barboza - Accloly Filho - Otalr Becker.
O SR. PRESIDENTE (Maga.Ihães Pinto) - A lista de presença acusa o comparecimento de 11 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à leitura do Expediente.
• 1!: !Ido o seguinte

art. 66 da Constituição, no que diz respeito às seguintes partes do Projeto de Lei n. 0 11, de 1976-CN, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exerclcio financeiro de 1977:
SUBANEXO PODER LEGISLATIVO:
Senado Federal;
SUBANEXO PODER JUDICIAR.IO;
SUBANEXO PODER EXECUTIVO:
Ministérios dos Transportes - Parte Geral
SUNAMAM - PORTOBRAS - DNEF E DNER;
Ministério da Saúde;
Ministério da Previdência e Assistência Social;
EXPEDIENTE
Ministério das Minas e Energia;
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REFtrBLICA
Ministério da Aeronáutica;
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
Ministério das Comunicações;
N.0 181/76 <n.0 342/76, na origem), de 8 do corrente,
Ministério da Educação e Cultura.
referente ao Projeto de Lei da Càmara n,0 76, de 1976
I - Gabinete do Ministro;
(n.o 2.181-B/76, na Casa de origem), que autoriza a
União a renunciar a direitos credltórlos em favor do
II - Departamento de Assuntos Culturais;
município de Urussanga, no Estado de Santa CatariMinistério do Exército;
na. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.373, de
8 de novembro de 1976) .
Ministério da Indústria e do Comércio;
do Interior.
Ministério
De agradecimento de comunicações:
I - Parte Geral -Territórios, SUDECO e FUNAI;
N.o 182/76 Cn.0 344/76, na origem), de 8 do corrente, referentes aos Decretos Legislativos n,Oa 69, 81
II - DNOS e DNOCS.
e 82, de 1976, e aos Decretos-leis n."" 1.376, de 12 de
Ministério da Agricultura.
dezembro de 1974 e 1.477, de 26 de agosto de 1976.
I - Gabinete do Ministro;
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Ex·
pedlente lido vai à publicação.
II - Departamento de Administração;
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
Fundo Nacional de Desenvolvimento;
1.0 -Secretárlo.
Transferências a cargo dos Estados, Distrito Fe1!: lido o seguinte
deral e Municípios, e Reservas de COntingência;
REQUERIMENTO N.0 57t, DE 1978
Encargos Gerais - Encargos Financeiros da
União
e Encargos Prevldenciárlos.
Nos termos regimentais, requeremos não sejam
realizadas sessões do Senado nos dias 11 e 12 do corO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Pasrente, em virtude do período pré-eleitora.! e de acordo sa-se à
com entendimento das Lideranças.
ORDEM DO DIA
Sala das Sessões, em 10 de novembro de 1976. Ruy Santos - Adalberto Sena.
Presentes na Casa 11 Srs. Senadores. Não há
quorum para deliberação. Em conseqüência, as maO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De
acordo com o disposto no art. 238, II, do Regimento térias constantes da Ordem do Dia, ficam com sua
Interno, o requerimento que acaba de ser lido poderá votação adiada para a próxima sessão.
ser votado com a presença mlnlma de 11 Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, desigEm votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam nando para a ordinária a realizar-se dia 16, terçafeira a seguinte
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
ORDEM DO DIA
Aprovado o requerimento, não serão realizadas
-1sessões do Senado Federal nos dias 11 e 12 do corVotação, em turno único, do Requerimento n.0
rente.
524
de 1976 do Sr. Senador Vasconcelos Torres, soO SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nos
termos do art. 97, caput, do Regimento Comum, e licitando a 'transcrição, nos Anais do Senado Feuma vez que já foram distribuldos os avulsos dos res- deral, do discurso proterldo pelo Ministro das Repectivos pareceres e emendas, esta Presidência abre lações Exteriores, Embaixador Azeredo da Silveira,
o prazo de 5 dias, a partir de 12 do corrente, para publicado no Joma.I do Brasil, edição de 5 de outubro
apresentação do requerimento previsto no 1 3.0 do de 1976.
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Votação, em turno único, do Requerimento
531, de 1976_. do Sr. Senador Otalr Becker, solicitando
a transcrlçao, 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 segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n.0 8, de 1976, do Sr. Senador Franco :Montoro, que assegura direitos dos empregados no caso de
falência ou concordata da empresa, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.0 • 322 e 323, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Legislação Social.

-4Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n.0 91, de 1975, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da
Consolidação das Leis do Trabalho tendo
PARECERES, sob n.O• 666 a 668, de 1976, das Co·
missões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldlcidade;
- Legislação Social, favorável; e
- de Saúde, contrário.

-5Votação, em primeiro turno, do Proj etc 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 constitucionalidade e jurldlcldade;
- de Assuntos Regionais, favorável;
- de Eeonomla, favorável; e
- de Finanças, favorável, com voto vencido dos
Srs. Senadores Saldanha. Derzl, Ruy Santos e
Heitor Dias.
-6Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 296
do Regimento Internal, do Projeto de Lei do Senado
n.o 125, de 1976, do Sr. Senador Osires Teixeira, que
autoriza os Governos Estaduais a Implantar Agências de Banco Oficial ou Caixa Econõmlca Estadual,
nos termos que especifica, tendo
PARECER, sob n.O 807, de 1976, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.

_,_

Discussão, em turno único, da emenda. da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0
26, de 1968 <n.o 1.867-B/68, naquela casal, que dá
nova redação ao § 1.0 do artigo 449 da Consolidação
das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.O• 571 e 572, de
1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça; e
- de Legislação Social.

II)
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Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e jurldlcldade, nos termos do art. 296. do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n.O 135, de 1976, do Sr. Senador
Franco :Montoro, que estende aos trabalhadores rurais o abono previsto para os trabalhadores urbanos,
a ser pago pelo FUNRURAL dentro de suas dlsponlbllldades financeiras, tendo
PARECER, sob n.O 518, de 1976, da. Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade e lnjurldlcldade.
O SR. PRESIDENTE (:Magalhães Pinto) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão ds 14 horas e 40 mtnutoa.)

CONSULTORIA JURíDICA
PARECER N.O 63/76
Sobre a licitação para prestação de servlç011
de limpeza e de vlgiJância, a. que se refere o
Edital de Tomada de Preços n.O 3/76.
Por determinação do Senhor Primeiro-Secretário,
e de acordo com as disposições do Ato n.O 9, de 1973,
da Comissão Dlretora, procedeu-se a licitação, por
Tomada de Preços, tendo por obj etc a prestação de
serviços de limpeza dos Edlficlos do Senado e de
vigilância nas residências oficiais da SQS 309.
II. Requisitos básicos de quallt!cação quanto à Idoneidade financeira e capacidade técnica foram fixados pelo Senhor Primeiro-Secretário no Oficio n.0
61/76, que determinou a licitação (fls. 1).
III. O Edital, cuja divulgação obedeceu às exigências legais, alcançou seus objetlvos, conforme se vê
do documento de tls. 22, comprobatório de que nada
menos de 9 (nove) empresas especializadas compareceram à Subsecretaria. de Patrlmõnlo, ali recebendo
Informações detalhadas.
IV. O Edital, como norma ordenadora geral Interna
da licitação, 11em caráter condicionante, vinculando a
Administração e os proponentes, quanto à habllltação,
ao julgamento, ao contrato que origina e à sua
execução.
V. O salutar sistema da licitação pública, regulamentado pelo Decreto-lei n.O 200 na área. da Administração Federal e posteriormente estendido pela.
Lei n.O 5.456, de 20·6-68, aos Estados e :Municípios,
busca limitar a autoridade administrativa, restringir
o arbitrlo do poder público e atingir melhores preços
através de um processo competitivo.
VI. As licitações, em qualquer de suas modalidades,
se desdobram em fases distintas e sucessivas: a. habllltação das firmas Interessadas e o recebimento, a.
abertura e o julgamento das propostas. Sobre todas
elas deve dispor o edital respectivo.
VU. A habllltação diz respeito ao atendimento das
exigências de Idoneidade financeira e capacidade técnica, estabelecidas no Edital, e sem cuja comprovação a empresa não é admitida a licitar, não pode
propor.
VIII. No caso em exame, conforme s~ vê das Atas
de tls. 29 e 105, toram consideradas habilitadas, as
7 (sete) empresll.'l que apresentaram documentação,
sem quaisquer reclamações dos Interessados. Assim
admitidas a licitar, foram recebidas e abertas ll.'l propostas, das quais uma foi desclassificada, por apresentar divergência entre o preço total e a soma das
parcelll.'l que o compunham.
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IX. O menor preço, tanto para os serviços de limpeza como para os de vigilância, foi oferecido pela
"Dinâmica - ErnJ)l1esa de serviçru Gerais Ltda.", com
sensível vantagem sobre a segunda colocada, "Confederal S/A - Comércio e Indústria", principalmente
para os serviços de vigilância, em que os preços da
segunda superam os da primeira em mais de 36%.
X. O Sr. Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, através do Oficio de fls. 107 e seguintes, relatando a vistoria a que procedeu nos equipamentos das
empresas licitantes, referindo-se à "Dinâmica Empresa de Serviços Gerais Ltda." nos itens 3, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, não faz nenhuma restrição, quanto ao seu equipamento ou materiais, ou quanto à falta de atendimento de qualquer
·
das eXigências do Edital.
XI. Em seu "Parecer", o zeloso Dlretor da Subsecretaria de Serviços Gerais opina pela adjudicação
dos serviços de limpeza à "Confederal S/A - Comércio e Indústria", fundamentando esse seu entendimento na alegação de que esta empresa tem melhor estrutura, equipamentos mais sofisticados, e já
vem prestando serviços ao Senado. Opina ainda
aquele diligente Diretor no sentido de serem adjudicados à Confederal também os serviços de vigilância,
para não dividir responsabilidades.
XII. As diversas considerações do Sr. Diretor da
Subsecretaria de Serviços Gerais se referem a aspectos de que não cogitou o minucioso Edital, criteriosamente elaborado pela Su00ecretarla de Patrimônio,
e pelo qual se rege a licitação. Além disso, como salienta o seu Relatório a fls. 114 (Item 4 .1), os uniformes utilizados pelas diversas empresas do ramo de
vigilância são padronizados pela Secretaria de Segurança Pública, como é padronizada a preparação dos
guardas, que somente estão aptos à contratação por
qualquer dessas Empresas, após liberação pela Secretaria de Segurança Pública. Também é padronizado o armamento.
XIII. Inquestionavelmente, a segunda empresa colocada em preços é de bem maior porte que a primeira, e apresenta maior número de declarações de
serviços contratados. Entretanto, os limites mínimos
de comprovação de Idoneidade financeira - Capital
de CrS 2. 000. 000,00 - e de capacidade técnica serviços prestados de Cr$ 300.000,00 mensais- determinados pelo Senhor Primeiro-Secretário a fls. 1 e
eXigidos pelo Edital, foram superados pela primeira
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colocada em preços. Tanto assim que foi ela declarada habilitada, conforme se vê às fL>. 105.
XIV. A circunstância de a segunda colocada v! r
prestando ao Senado, e a contento, os serviços licitados, não é, por si só, suficiente a afastar outra que
ofereça preço menor. O serviço a contento é dever
legal e contratual. O inadimplernento da contratada
expõe-lhe sanções graves, inclusive declaração de
inidoneidade, impeditiva de participar de quaisquer
licitações com o Poder Público. A se entender de
outra forma, não teriam sentido as normas que obrigam a licitação, como o Ato n. 0 9 da Comissão D!retora e do Decreto-lei n. 0 200.
XV. Se a empresa que oferece menor preço foi considerada habilitada, nos termos do Edital; se seu
equipamento e materiais foram considerados satisfatórios, conforme consta do relatório do Sr. Diretor da
Subsecretaria de Serviços Gerais; se não há razão
relevante que determine sua desclassificação; se o
preço oferecido pela segunda colocada, no caso de
vlglláncia, é 36% mais caro, entendemos que a adjudicação dos serviços à segunda colocada não encontra suporte legal ou jurídico, e iria ensejar, certamente, recursos ao Poder Judiciário, cujo provimento
poderia ter profundas repercussões, com maiores ônus
para o Senado.
XVI. Se assim, no entanto, não entender a Comissão
Dlretora, encontrará, no próprio Edital, alicerce legal
para tornar sem efeito a licitação procedida, mandando renová-la.
Realmente, no capítulo - Disposições Gerais item 6.1 - está expressamente estabelecido que, a
critério do Senado Federal, a Tomada de Preços
n.o 3/76, poderá ser adiada, revogada ou anulada,
sem que, por qualquer motivo, possam as licitantes
reclamar direitos.
Fora dessa opção não há, dentro das normas juridlcas e da ética administrativa, outra atitude a
tomar a Alta Dlreção da Casa, senão reconhecer a
legitimidade da habilitação da finna que, cumprindo
todas as eXigências do Edital, ofereceu a melhor proposta para prestação de serviços de l!rnpeza e conservação do Senado Federal e vigilância na SQS 309,
credenciando-se a firmar, com esta Casa, o competente Contrato.
Brasíl!a, 9 de novembro de 1976. - Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo, Consultor Jurídico.
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SUIISI~CJW'l'.\ltL\

ll.\S ODJJ;.,;~{JE~

SJ:J:\"I~'OS IJE CO:\IISSúJ·:s I'I~Jt:\1.\:\T:~TES

CmllSS.\0 DE

l\CRICULTURJ\

Rf.L,\TúltiO COHJmSI'tl~OE~TE ,\0 :\JtS UE
PRESII>EXTE:

SENADOR ORESTES OUCRCIA

ASSJSTE:o;TE:

MARCUS VINICIUS CiOULART

OUTUDRO

C:ú~ZACA

DATA CE RE•

NúMi:AO E EMENTA

Ci:~I\1:~..:TO
CO~.~:SSAO

NA

REt.ATOA
DES:CNADO

DATA DA
DIS·

TRISUIÇ.I.O

COt'>CL.US.l.O
DO PARECER
00 AEt.ATOA

19.10.76

SENADOR
ACt::;an MARIA

19 •.10.76

-

-

PROJETO DE LEI DA C~~RA N9 87, DE 1 976 Dispõe sõbre a ap1i~açÃo obriqatõria, cm
atividades aqr1co1as, do parte dos recursos
destinados a projetas na área da Amazônia
Legal e dá outras providências,

19.10.76

SENADOR
IT/1LIVIO
COELHO

19.10176

-

-

--

-

-

-

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 140, DE 1 976 Acrescenta dispositivo ao Doe. Lo! n~ 221,
do 28 de teveroiro de 1967, que dispoo aobre a proteção e estimulas a pesca.

15.10.76

SENADOk
PAULO CUERM

19.10.76

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 178, DE 1 976 Acrescenta parágrafo Unico ao art. 34 da
Lei Complementar n9 11, da 25 de maio do
1971, estabelecendo prescrição quinquenal
para as importâncias devidas ao FUNRURAL.

30.9.76

SENADOR
MtNDES CANAI.E

19~'10.

MAT!R!AS O!STR!BU!OAS

76

................................................
BRASfLlA, 51 de

"

.

COMISS.I.O

PROJETO DE LEI DA Ck~ N9 78, DE 1 976 Inclui programa de melhoria de condiyõco
de habitAbilidade dos trabalhadores
nos
projetes de financiamento agropocuã

SfiHESE DOS nABALIIOS PA COMISSÃO

.~.

CONCt.USM
DA

outub~a

de l 916

OBSERVAÇOES

:x
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Jl.\S Co:\IISSói;S

CO:\IISSOES

l'l~lt:'IIA!':I~~TJ~S

CO:\IISS.\0 IJI~ COUSTI':'UIÇJI.O E JUSTIÇA
P.EI..\'J'úi:JO COIU:ESI'O~'DE:\TI~ AO :\JCS DE
PflESJni~:\'Tf::

OUTUBRO

DE HJ 76

StllADOR hCCIOLY FILIIO

ASSJSTI~XTE; liARil\ lltLl:IIA DUtNO DIW101iO

DATA DE RE'·
CE'BIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESI:mACO

DATA DA
CISTRIBUIÇA.O

;:;::SMEM 109 lti0/76 elo sr. Prosidonto
d•
~opúblicD., sibr:~oton<Jo ii AprovD.ção do Son~
.:.o rcclornl, o norno do Dr • .:ros~ FERIIAUUl::S
c;.:::·i.s, 19 sulJ-l•rocurador-Goral dn napü. ..
bli.::<l, pol:'ol cxcrcar a cargo do l!iniatrodo
':':!.:::::.nul ;"c~cral elo Rccur:.o11, n.t VDCJD. docorrente da npo11otnadoria do Dr. EDdr411
dll. Silva Cueiros.

30.09.76

SENADOR HELV!
CIO NUN&S •

01.10.76

c;:cto

22.U~.76

SENADOR ll.EL SON CARNEIRO.

23.09.76

SI:UhUOR I'l'AL!
VIO COELHO. -

04.oa. 76

NüMERO E EMENTA

"S" :19 ll/7G do sr. Presidenta do
Tribunal rcdoral, Ilopro~ontação
r.:;> ~.:2, l;;:.taUo Rio do Janeiro, incouutitu
cio::tJ.l!l.la.Jo da~ uxp:os:;Õos "c do ~tnisté=
::io ?C:.bl!.co" o "ou na carreira dO !liniotõ
rio PÜ~lico", aludidas no u.rt. 115
da
constituição daquela ~atado.
llu?rcmo

<>no;r:-:o .LI:I 51.:!:!.00 :;9

159/76-Cor.~plomentar.

24.06.76

Introduz rnodi!icações na Lo1 Complementar
n9 26, do 11.09.75.

CONCLUSI\0
00 PAAECE'A
DO RELATOR

CONCLUSI\0
uA
COMISSAO

OBSEAVAÇOES

SECRETA

(06.10.76)

Favor.iivol com
I'roieto Resoluçao.

APROVMO.

(06.10. 76)

constitucional i\PUOVJ\.DO.

juridico,noa
•tormoo
elo auba
;itutivo que

(06.10. 76)

2

~eroce.

;,utor: Senador llc1son Carneiro.

-·

17.05.76

SEUJ\DOR IIELV!
CIO IWNES.

25.05,76

constitucional AI'ROVJ\.DO.
o juridic:o.Fa- (06.10. 76)
vorii.ve1 quanto
ao mérito.

25. 06.76

SCNJ\DOR JIELV!,
DIO NUNES,

04.08.76

Constitucional APROVJ\DO.
o jurldico.
(06.l0.76)

ar::::o "S" ~;Q 12/76 do sr. Proaidontu do
::·.:r.:c:-:o ':rihunal Focloral, nocurso Extraor
ct:.n:r:.o n!? 70 H6, do ~stado do São Pau
!o, :.nco:1•t1tUCI.10n4lidAtlo elo axp!eaa&o. oon
ti~A no par§grA!o único do aut. J4 e
doloc-.:;;i:io cxpresua no 5 29 do art. J!;i, ambos
Co ;ucroto~loi nQ 167, do 14.2.67, d4']Ue1c
!:,::ado.

22.0!1. 76

SEIIADOR NEL SON CAnHEIRO,

23.09.76

FAvoriivc1 com
Proioto Rooo•
1uçao.

PROJ;.;•:o LI:I SEIU.J.JO 119 127/76;

26,05,76

SEJ/ADOR HEI
TOR DIJ\So

02.08,76

SENADOR IIEI.V!
DIO NUNES.

no;~';'O

LEI SCl:;,uo :1? 114/761

r.l ter a a Lo i n9 5 .:!68, do :!4.11.75 tixando :~ulta pocuniSrill para os rooponsiivcio
pelo ;-retosto do tituloa j.:i pagos.

;..,;ter: Senador Lei te

~ROJ!:':'O

Chaves.

LEI SE:IIhDO ll9 156/761'

G.:~r.:.nto pa~ar.~onto do juros c cerração monot.:r1.1 sobre quantias dopooitadns compul
.;orix.;ontc.
-

/.utor: Sanador Vasconcelos Torras.

=

E~tabeloce

prazo pll.r4 a convocaçÃo obriqa ..
te~:~~ ~o alunos oxcedontco o dii outras pr2
vit.Otmc ... as.

.

26.05.76

APROVADO.

(06.10.76)

confltituc:iond APROVADO.
o juridico.
(06.10. 76)

J..utor: Sanador !lolson CArneiro,

?;\OJC!O LCI

s~:u.t~o

llQ 1n/7r11,

/,ltor o~ artu. 11 o J7 do cocreto•loi
;!27' do 26,02.67, quo clou novo1 rudação
t.;ocroto·lo.l. n9 1 9él5 (CÕdirJI"• do llinas)
2!l.Ol.l!l~OJ

/ou tor 1 Sanador Otto Lohrnann.

n9

•o
da

11.08.76

Constitucional APROVADO.

• jurldico.

(06.10.76)

Rediatribuido
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NÚMERO E EM~NT A

i'i ..:J:.:':'O L.t;I ZI::;r,oo!:? 237/?G:

DATA CE

RELATOR

CATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSI\0

DESICNADO

DISTRIOUICAO

22.0~.76

~cur.non IIELV!
OIO llut1ES.

2J,O!J. 7G

Con::ti tucionAl APHOVAOO.
o juridico,
(06.l0. 76)

01.09.76

S'f:tll~DOR H&LV,!
CIO NUNES.

01,09.76

Inconstitucio,., APROVADO,
nal.
106.10.76)

30.08.76

SENADOR ITAL,!
VIO COCLUO.

01.09.76

Inconat1tucio
na.1 tt in~url=
co.

01,04.76

SENADOR Hl:NRI
QUE DE IJ\ RO§
QUE.

04.08.76

Inconatitucio- 1\l)RQVADO,
rindo prA::o
na1,
do pedido de
Vencidos os
Sen. Laite Ch,:: klilighcia.
voa o tlelson
Carneiro.
(06.10.76)

05.03,76

Sf:.11l\DOR l!CLV!
DIO :lUNCS,

0~.03.76

jinconstitucio- APROVADO.
1na1,
Vota com rostrições o Sen.
Nelson Co.rnoi
ro.
(06.10.76)

01.1~.7~

SEN1\DOR LEITE
CHAVES,

09.03.76

Inconat1tucio .. APROVJ\00,
~~1 o 1njuri• Vencidos
ico,
Sen.No1aon Ca
neiro o He1to
Dias,

CONCLUSAO
00 PARECER

CONCLUSAO

DO RElATOR

COMISSAO

OA

OBSERVAÇOES

Piopõo nobre o cniino obrigat1rio 1 em to•
;;;.,.; ..,J :.;:,;.:.;:;11 JUr (IJ.CO:i 'jQ r'õl. u 1 U.J Ubci
-

:!!.:."1 ":Ji.:c.•.fls !!U:,\!100:> l'ui.!.li:lr,ant:J.io 11 ,
,\~t::l::

Sonauor

It<~~ar

l~:.u,(,:o,

PROJETO LEI SI::UADO U9 211/761

loltorA o Oocroto-loi n9 1341, do 22 do a-

gosto d.,

U7~.

Autor: Senador Vaseoncolos Torres.

PROJETO LEI SE!lADO

~9

208/76:

n~aegura

direitos especiais aos servido ..
do QuaQro da Secretaria do Tribunal
•~cqional do ";"rabalho da la. Rogiii.o,

AFR.:....:~.

(06,10. 7fi)

r c•

Autor: Senador Vasconcelos Torres.

I

PROJi::TO LEI SEI/ADO tl9 58/76:
oS nova reCA9Ão ao Item I di llr~. ll
Lei n9 5 607, de 1960 (Lei Orgânica
Previdência Social).

do
do

;,".t':.or: Senador Orestes Q\OÕrciu,

?Z.~c;:.,:-:oa

LE:

Si::;;~\CO

!i9 Ol/7Gz

D!apõo sobre o amparo ao trAbAlhador do •

~~~ii~~a~~~n~:r:n;i~~=~~~a.~o~f!e~;~

de

inV!,

l!.dc:~.

Autor: Senaclor Franco ltontoro.

?ROJETP U:I SEI/ADO NQ 2GS/751
Diapõo sobro vantagens de ex-combatentes
para aeronautas e dli out.raa providências,
l•Utor: SenAdor Vasconcelos Torres,
PROJETO LEI SI:tlADO NQ 27/76 I

••

I
19.03. 76

~~~"g~~r.ii~~!

23,03.16

Inconatitucio• APROVADO.
(06.10.76)
nA1,

07.05.76

~~~r.ii~~1

07.05.76

Iniurldico,con ,/\PROVADO.
tr rio qu~tnto (06.10.76)
no mérito.

S~NADOR IIErmr
QUE DE LA RO!l

06.ll..75

Inconatitucio.. 1\PROVNlOo
(06.!0.76)
nal,

Proibo 4 peaoa da baleia no mar torrito r~a~ ~rAt~+~~Jo par d•l Anaa,·

hutorz sono.dor Vaaconceloa Torres.

='i\OJ!:TO Lt:I Sl:I1AD0

li~

132/741

Oi :i pÕe sobre a obrigatoriedAde do doAr aan
CjUOo

Autor: Sanador VAaconealoa Torrea.

Pf.OJ&'I'O Li::I SL:tlhDO fl9 203/751
Ioonta do irnpoato sobro a circulaçÃo
~o
todas as oporaçãoa intoroatadu~~~~ que da atinam quaiaquor produtos aoa
05 (ci:lco) Bstaclo~ .. o nonor ronda ~ar cap!,
ta do lloriloato o du outras provicluncills.

::~o:-cadoriaa

;,utor1 SonD.dor Alexandra ceata.

os.u. 71.

ou•-

7464 Qulnta-felri '11
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio'll)

NUMERO E EMENTA

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMJSSAO

PROJE'l'O L&I SEIIADO N9 188/761

l:d.08, 76

RELA)OR

DATA DA

OESI.GNAOO

DISTRtBUJÇA.O

No,.mbro de 1976
CONCLUSAO
00 PARECER
00 AEI.ATOR

CONCLUSAO

V!

18.08.76

Constitucional J\IIROVADO.
106.10.761
o juddico.

g~~u:.~LV!

30.09. 76

~~atituc.t.onal APROVADO.

SENADOR HENRI

05.10,76

SENADOR UEL

O:CO NUNES.

OBSLRVAÇOES

OA

COMtSSAO

Di&ponaa a conoordinoia do Amfreqador no
caso di op9io do empregado pe o aiatama
FC'l'S.

Autor1 Sanadoa.· Franco Montcro.

PROJETO RESOLUÇXo N9 lOl/761

l8,01,76,

Eataboloco allquotaa mixtmaa no imeoato •.!!
~ro operaçõoa relativa• i oirculaçao de
morcador.t.••·

a juridico.

(06.10.76)

Autor, Podar Executivo.

PROJE'l'O LEI SENADO 119 219/761

03,C!il,76

QUE DE LA RO~
QUE,

Regula o reajuatamanto da aluqui11 de tm6
ve11 urblno• • di outua proV1dlno1at. -

06.10,76

SEIIAilOR HELV!
DIO NUNES,

06.lq. 76

'

Di1pÕa sobre o mercado do valor•• mob111i•
rio• • cria a Comiaaio de Valoraa Hob111irioa - CVM.

~diatribuldo.

orivol quanto
o mãrito, com
I!Jil!lndll n9• 1
a 2•CCJ.·

Autor• Senador Itamar Franco.
PROJETO L'.:I CXUARA N9 72/76 e
EMEIIDA N9 1 • PLENlRIO,

onstitucional APROVADO.

o juddico,FD.• .(14ol0, 761

const1tuc1o•
.nda e jurldicoa o Proje
to a a cmendi
Contdrio a
emenda por in
conveniente.

APROVADO.
Vota com raatriçCea o San,
Franco Mentor
114,10.761

.

Autor1 Podar Executivo.

SENAOOR DIR -

04.06.76

onatitucional APROVADO.
juridico.ra- 114.10.761
orival quanto
o mérito.

NEUSAGEM N9 167/76 do sr. Presidenta da
República , submetendo i aprovação do S~
naCo Federal propo1ta do Ministro Fazenda,
para que seja autorizada a Pra!oitura Mu•
nicipal do Ouro Fino (fiG) a olav.ar o rncn•
tanta da tua dldiva contol1dada.

13,lQ, 71' SEIIADOR IIENRI

13.10.76

ontti tuoional ~ROVADO,
Yl4;l0.761
o judd1co,

HZ!ISACl::!l tl9 165/76 do sr. Proftidcnto da
República, submetendo à aprovaçio do San!
do Federal, propotta do Ministro l"azondA,
p4rA quo aaju autor1aada a Pre!oitura Hu•
nicipal do Rio do JAneiro a olovar o mon~
tanto do aua divida conao1idad&,

13.10,76

13,10, 7G

Conut1tucional ;.PnOVACO.
VotA com res•
o juddico.
trições San.
rranoo Monto•
ro,

PROJETO LEI SENADO N9 140/761

03,06.76i

CEU CAMIOSO.

Acraacanta diapositivo ao Dacrato-lo1 n9
221, da 28 de fevereiro do 1967, ~uo d11pÕe sobre a protoçio a oatlmuloa a p11Cio
Autor1 Senador Ualton C:arnitiro,

QUI DI LA R~

QUE,

(PROJETO RESOLUÇXI> DA COMISSXo ECONOIIU)

St:W~OR JJEI •
'l'OR DIAS.

(PROJETO RESOLUÇXo DA COIIISSXo ECONOIIIA)

PROJETO LEI SEUI\.DO Jf9 252/76.•DP

01.10.76 SENADOR JIEI •

U,10,76 lcc:\'ltitucional APROVADO.

TOR DIAS.

Eleva em Cr$ SDO.OOO.OOO,OD o 1im1tu atri•
buldo ao CovornAdor do Di1trito Faaara1 pa
ra abertura da cráditoa luplemontAroa.
-

ft

:Jilrldico.

Vota com ras•
triçõos son.
Franco tlonto•
ro,
114 .lo. 761

Autorr POdar Executivo,
PROJETO LEI SENADO N9 235/761
Altora a Lai n9 6 182, de ll do doa-=bro
do 1~74 e di outras providências.
Autora sonador JolAuro Donavidoa.

22.(19.7'

SEUADOR IIENRI
QUI DE W. ROl!
QUI,
..

14.10.76

onotitucicnal APROVADO,
o jur!dico,noa (14.10. 76)
termos do aub!
titut1Vo quo .2
tareco.

~adiatdbuldo•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se5i o 11)

Novembro de 1976

·DATA DE

NOMERO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

OFICIO 11 5 11 U9 13/71i !lo Sr, Governador elo
I:EOtAt!o do Rio GrAnüo do sul, solicitllndo

1~.10,76

norto~Arnorica

DATA DA
DISTAIBUIÇAO

SE:UJ\DCR JOSC •

19,i0.76

SJ\lUICY'

autorizaçÃo ao senado FeUaral para con tratar ompristimO axterno no valor
de

vinte milhÕaa da d6laros

AeL~TDR

DESIGNADO

•

.

Qul nta fd
. -

,I,

CONCLUSAO
DO PARECER
DO REl-ATOR

CDNC"US1,0
DA
COMISSAO

conatitucio• APROVAOO.

nal
co.

1

..

jur!d!, 119.1o.76)

-

no~.

(?F.OJtTO RESOLUÇT.O CO!USST,u FI!!NIÇAS)

OFICIO "S" tl9 14/76 do Sr, Governador do
E::n:a.c;o do Hn to Cirouo, GOlicitando 11uto-

r1zalão

raUorBl parG

po.SaQ~Uo

1~.10,76

cmerosti~o

externo no valor do doz mi
lhooa do d6lares.

Constitucio•

APROVAOO.

SENJ\DOR HEI•
'I:OR DIAS •

19.10.76

SEUADOR I'l'AI.!
VID CO&Z.UO,

04,06.76

Conatitucio• APROVAEIO.
nal e jurtdi (26.10.76)
co.Favorivei
quanto· ·ao mi
rito.
-

SENADOR 0'1"1'0

04.08.76

Const1tuc1o• APnoVADO.
nll:e judd! Vota com roatr1çÕ•• San.
He lvld1o Nunea.
(26.10,76)

no.l o jurld!

co.

contr~tar

(19.10.76)

-

(PROJI:TO ru:SOLUçJ\0 COUISSJiO FII/1\.liÇAS)

PROJI;TO LI::I SC:ll\00 %19 ltiü/76,,

20, 06,76

cá nova rodaçÃo as alinoa "a" o "b" do Art
79 da Loi n9 605, de 5 de janeiro do 1949.

J.Utorz Senador Oreetos Quôrc1a.
PROJETO U:I SEUADO 119 l67/76r

28•06. 76

LEIU·IAIIN,

•••

AlterA o art. 540 da Con•olidaç:io du Lei I
do 'L'ubalho.
Autor' sonado:e Udaon carneiro,

PROJ::;':O LU SE::4\I.l0 11~ 62/7 S ; cã ncvn roda
ç:i::~ ao ar-:. 3? o ac:o:ocunt:~-lnu p:.rSt;Jrn!Õ,
ronu::-.ora~o o atu4l G 29 .::o nrt. 7? o .lO
Paraq. único do art. 1~, todos dn Lei n?
5 107, do 1J.9,G6 (GGTS) 1 119 156/75- hcrosconta para1.ao nrt,3? dn Lei FGTSJ n9
165/75; Dotor!':lina que 110 procod•. D.oc =~1culoa dos jurou e carroção rnonotSria trir.:ostul dos depósitos do FCTS.
Autorou Scnadoreo llo1v!dio Nunea,rlolaon
cwrn ciro e Uarcoa Freira.

29.03,76

PROJETO l.I:I SEIIJ\DO 119 192/16:

!7.08.76

SEill\DOR IU:I':OR DII.S.

30.03. 76

SI::NADOR I'l'JI.LI
VIO COELHO. -

18,08, 76

Prejudicial! APROVADO.
dado e arqu!, (26.10.76)
v~unto.

Acrescenta parágrafo ao art, 117 da Lei
n9 5 988, de 14.12.1973.

Const1tuc1o• APROVADO.
nal e jur!d! (26.10.76)
co, com lub!
t1~ut1vo.

Autor: Senador Vasconcelos Torrou.
PP.O.ji:'l'O Lt:I SE::;.DO 119 JG/7l(SUDS'l'ITUTIVO
OÃ CLS) ~ Reduz o limite do iüado da AP9
~enta~oria por tempo de oorvi~o 2aa Dulfi~
ro~ para ~S 1nou, altarA a ra dÇAO Qo art.
J~ e seu n 19 da Lei Or~SnicA da Providên
eia Social.
as ::9s ~7/74-A1tera a 1cgiol. Prov.Soc1Al
P!.S t:9 211/75 " CiopCo .sObro A D.pooontadooo
rill proporcion~l, aos 25 anos de serviço.
PLS U9 252/75 .. llcroscunta parag, no art,
32 c·a Lei J B07,do 2G,8.!1GO.
..

...

':..'

..

;I

20.04.76

SEtiADOR HEITOR DIAS.

os.os. 76

-

Conatitucio•• APROVADO.
(26.10,76)
• jllrid1co,

Pro~udioadoa,

~.

tl~ ::'óulhor pelo IllPS aos 25 anca da aorvi•
ço, Alterando o 11 caput" do art. 10 o aous
itens e ~ 19 da Lei 5 B~O, do 8,6.73.

AutOrOSI Sanadores Vaoconcoloo Torrea
Uolson C!lrno1ro
Oreatos Quôrch.•

?ROJ~TO L~I

SEI/ADO ll9 234/'!6:

Aooogura direitos À promoç4o o aproveita•
~onto do empregado cm ativ1dada privati~n
do hllbilitaçÃo qualificada.
1,utor1 San4dor Fr4nco Montoro,

17.00,76

S~llADCR

LEHtwlN.

OTTO

17,09.76

comatituC1o- APROVJU)Q.
nal a jurld! (26.10, 76)

oo,

,. 11

DBSERVAÇOEB

7o465

--

h

7466
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11\

Qulnla·Celra 11

NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI SENADO N9 179/761

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

ll.08.76

e motliticA dilpoaitivoa no Do'"
n9 lbL do 24.a.66, que diopõo
sobre a protiaaao ào aeronauta.

1\erli~centa

RElATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

SEilADOR ITAL!
VIO CO&LIIO.

12.08.76

NoYOmbro de1976
CONCLUSAO
DO PARECER
DO REI.ATOR

CONCLUSAO

DA

DBSERVAÇOES

COMISSAO

conatitucio'" APROVADO.

nl!.l a jurldi (26.10.761
co com cmana'a
n9i::•CCJ. r avo·

croto·l~i

dvelquanto
ao mir!to.

l•1.1t0r1

Sanado.~:"

llol.aon Carneiro.

PROJETO LCI SE!iADO U9 171/761

02.08 •.76

cá nova redação ~o ort. 472 o aou parÃgra•
to 19 de Uocreto-1oi n9.S 452 1 do 19 do

SeNADOR .ITAL!
VIO COELHO.

04.08.76

Conot1tuc1o..

~~~c~n~~i~~~

(26.10. 761

quanto ao m!,.
rito.

caio do 1943 (CLT).

Autor: Senador Crostas

APROVADO.

Q~rcia.

Pr.OJETO LEI SI:tll\00 ll9 203/161

2(.0ü.76

SI:Nl\DOR OT'l'O
LllH>Wm.

31.08.76

Inconatitu cional.

Ol.lO. 76

SENADOR ITAL!,
VIO COELHO,

06.10.76

Con•titucio• APROVADO.
nal • jurld! (26.10. 761

·Di~põo

sobra a concosnão Qo sa1&rio-~amili
~o~ trabalhadoras autônomos, polo Siatam&
Coral da. Pre~vid8ncia. Social.

APROVADO.
(26.10.?61

l1utor; Sanador Va.sconcelos 'l'orroa.
PP.OJI:TO LEI CAHARJ\ N9 36/761
~caputM do art. 19 ao
.lQ;J., Na n.iLil.'l;h ... ,. ••

c5 novm rodaçÃo ao
Últ'HA4!'a•:j,~"

go.::".l~.J.o

n? l

co.

ao cõnjugu quo opta pala tributa
çZo ~o sue= rend!J,Iontos s~paradAmontc dÕ
c:~cça~do•casl, m@~ado do vnlor do oncar
gc::; c!c !a.milill.
:.:.:tor: Deputado João llonc:oa.
~F.OJ!:TO

OtCr.:.:':'O LI:CiiSLATIVO N9 31/76:

14.09.76

;..;::ova as contas da Rodo F!rroviiria Fado ..
ral S.A. o do suaa subsid~arias, relativas
ao oxorcic1o do 1~70.

?P.OJtTO LEI cAlL\RA N9 77/7 61

04.10.76

Prorroga o prazo de validada de carteira
do identidade para estranueiro.

SENADOR IELV!

17.09.76

Arquivamento APROVADO,
(a6 .10. 761

SENADOR NEL•
SON CARttEIRO,

05.1D.76

Co na ti tucio• AP~OVADO.
(26,1Uo 76)
nal
ao,:· .ra Or viil
quanto ao mérito.

RelAtAdO Ul
Plenirio.

SENADOR I'l'ALI
VIO COELHO. -

26,10.76

Conatitucional • judd!

APROVADO,
(26.10. 761

Relatado em
PlenÁrio.

SENADOR"l'I'ALI
VIO COEt.UO, -

18.10.76

Conatitucion11.1 e judd!

APROVADO,
(27.10.761

SENADOR O'l'TO
LtllM1\NN,

as.1o.16

DIO NUNES,

AUtOr I Poder Executivo.
PROJCTO CECRE:TO LEGISLATIVO NQ 39/76 1

.
26.10. 76

r\::>;oriza o Presidente ~a l!o~Übàica a au..:.õ;~ Põ&.t::o, no
ocu.r o a. p::ir.lo~ra
.:;::.:~:::ena de nover.Uro vindouro, .. PArA wn o_!l
centro com o Presidente dA Republica do
~cru, na fronteira brauileiroTparuana, an
:rc 4G cidades da Tabatinua e Ramón cao-t..!.llo.

cp •

.. ~;,~o:.:-::;ou

~ROJI:'l'O

LEI Cfll-11\RA t/9 86/761

I a••f4i

15.10. 76

P.oti!ica, co~ õnuo, a Lei n9 6 27~, de O~
Cc c.!a:c:.1:0ro do 1975, quo "Eotirna a Rocei ..
ta o !ixa a oospaoa da UniÃo para o oxorcicio financeiro do 1976".

co.

;,•JtOrl Deputado Luio Draz.

:.:..;;;:SI1CE!! UQ 165/76 do Sr, Proaidontu dll
r.:fJ:.bl.ica, submetendo À aprovação do s~
zt:.~o r.:doral, propoota parA que ooja au
to:l.~a.Uol .1 Prefeitura Municipal do Uo-ji Cuaçu (SP) a olavar o montanto do oua
ti!vida conoolidada.

(PROJCTO RI:SOLUÇltO C011ISSJtO tCON011IA)

20.10.76

Conatitucional e jur!d!,

co.

1\P~OVADO,

Votll cor.1 roatriçõaa San,
Na1aon Carnoi

ro.

(27 .10. 761

Novembro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção 11)
NCIMERO E EMENTA

I

::;;:;s:.CE:~l W? 166/76
Ropú~lica propondo

do sr. ProPiclonto ela

ao Sanado Fodoral, oo~
ja autorizada a Pro!oitura Municipal• do
Santo Andrá !SP) a olovar o montante do
&Ua divida consolidada.

0.1":"A rjE
AECE;":n..lENTO,
NA COMISSA.O.

20.10.76

Qulnta·felrn 11 7467

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUICAO

SENADOR OT'l'O
LCIJ!UWN.

25,10. 76

CONCLUSÃO
DO PARECER
DO RELATOR

Conutitucio ..

nal o jur!d!
co,

CONCLUSAO

OBSERVACOES

OA

COMISSA.O

APROVADO.

~3tA 1 8o~ 6 tac·

triçõoa San.

Nel.aon Carne!,

ro,

(i'ROJI:TO RESOI..UÇ:\0 COHlSSf.OECOU011IJ\)

?ROJI:'Z'O I.ti ~t.\RA U9 74/761

21.09.76

Oispõo sobro as oociedados por açõas.

SE:Nr.DOR &URI"'

06,10. 76

CC RI:ZENDE.

nal o judd1

co,com 24 o=

mandas da n'il11
1 a24•CCJ.
Prejudicado.

hUtOrl Poder Executivo.
PI\O.T:TO LEI SEt:l\00 tl9 1G2/7Gt
;,sacgura aos cr.tproqados o dirdto do pro!o
=õncia para subscrever 201 do~ Au~ontos dÕ
cApitais reAlizados por sociedades anõni•,,:
:nas.
Autor; Senado~ Vaaconcelos Torras.
PRO.!!::'OS LEI SI:liNlO U9S l2B/7GI
Dispõe sobro o exercicio da pro!iasão do
corretor do imóveis, 131/76 - Disciplina
o •Kerglaio da ptóC,ttig d• agtracol Gt
1a.Oveis Oll\ todo o tarrit6rio nacional.

10.06.76

Autor; Senador Nelaon Carneiro.
PROJE'!'O LEI CÂMRA U9 6S/761
Dispõe sobre causa do espaciAl aumento da
pena, quanto aos crimoa contra a Adminis•
tração Pública, prasicados por ocupantes
do cargos cm comissao da adminiatraçao d!
reta e 1nd1rota, regula a forma de
seu
proccd~ento e di outras providência••
Autora Coputado uorton l:lacedo.

30.08.76

PROJETO U:I CAHARA tl9 69/71il

Ol.o~.76

S&NACOR PAULO

DS.10.76

D!lOSSAlUl.

o& nova roda;io ao art. t4 da Loi n9 i 050,
de 5 de feverelra da &vag, ij~~ ••••hft*RR~
norr..u pau a concessllo da and:atencia ju•
diciiria aoa noccasitadoa.
Autorz Deputado Josú Doni!&cio Nato.

PROJE~O

03.09.76

SEUJ\DOR OTTO

05.10.76

LEI!Ml\NN •

Sanador Evolisio Vieira.

LEI CAHARA N9 7l/7G;

Introduz modificaçõoa o acrásc1moe na Lei
do Rogistros PGblicos.
A~tora Dap~tado

nadoraa tleluo
Carneiro ,Fran o
MOn toro e PAU
Drossard.

•

Q5 225/76.

OAdO.

A~tora

Rcdistribuidc.

Voncidos, orn
pArto, os 50'"

Anexados polo

09.06.76

Considera circunstânciA atenur.nte da pena
o fato de ter sido o agente menor abando•

PROJ~TO LEI SENAOO N9 215/761
Dispõe sobre a incluoio doa scrv~ços oopo
cializados do medicina, higiene a aoguran
ÇA do trabalho, corno serv1ço conatanto dÕ
elenco de bono!Icios c aorviçoa do sistorna geral da previdQncia aocial.

APROVADO.

(27 .10. 7 6)

hutorcuu Senador Henrique da La Rocque.
SenAdor Benjamim Farr.h.

PROJETO LI:I SEUADO N9 lS0/7G1

ConatitUcio-

lJ. 09.76

SENADOR ITALI•
VIO COELHO.

05.10.76

Alipio da Carvalho

-..·

,.

UE i 14$ t4AIAFI+*

.

7468 Quinta relra 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~ IIO II)

NúMERO E EMENTA

PROJETO LEI SEJIJ\DO t/9 232/76:

DArJI. OE

RECEJIME'NTO
NA COMISgAo

RELATOR
CESIGNAOO

DATA DA
CISTRIBUIÇAO

Novomb ro dc 1976
CONCLUSAO
00 PARECER
DO REL.ATOA

CONCLUSAO
DA

COMISSÃO

OOSERVAÇOES
J\ sem paro.
sor anoxado
aos PLS 207/
7G a 88 a ou
troo 4 ale !
na•ado•.

w7.D9.76

toscnrActcri:a pensões civio o rnilitaros
do ':-.:c.l::~uor nAturo:a, corno romlir.~ontoo
t:ib~t&vois parA fina do Irnpooto aobro 4
Ronaa.

(06,10.76)

;.utorz Sanador t'austo Castelo Dro.nco,

PROJI.:TO LEI SElll\.00 U9 233/76:

Jl. SCM pAra
&ar anexado
40 PLS 98/76.

17.09.76

so.lário adiciono.l paro. os tro.~!
l~d1oroo quo prostorn sorviçoo om D.tiviUE
êos orn contÃto pormo.nonto com onorgi~ alétrica, em condiyõoa do poriculosidnd~.
Ins~itui

..

/,utorz Senador llolaon Co.rnoiro
P:10JI:'l'O LEI SE:JlliDO 119 4l/7G:l\ltora o art.
JC?,caput,do Oocroto-loi n9 ·~a9, do 26.12,
l~6~ 1 que dispõe aobro 4 vorlficnç~o judici~l êo inoJlubrido.Jo;P~S Gl/7G:Ua novn ro
Carão AO art. 39 cl~ Docrato-loi 36~ 1 UO !'7
26.12,68/,quo dispoe sobro a vorificaçno
jud~cial da insalubriclaJe a poriculosida4o;PLS 1J0/76z Introduz altor~çõco no Docrcto-loi Jd9, quo Jispõo sobro o adicionnl ele insAlubrJ.r.llldezo poriculonidatlo/PLS
:!l0/761Dli nova rodaçiio ao art. 39 do Decro
to-lcl. 389.
õutor1 Senador Nelson Carneiro.

25.09.76

StUAOOR DIRCtU CARDOSO,

06.10.76

:·u::;SACi~/1

N9 160/76 do Sr. Prosiclonto Ja. Ro
submetendo Q aprovação do Sona.dorc:ca:al, o norne do cr. Jost FCRHAilDI:S or~uTl,S, 19 Subprocur4dor-Coral da. República.,
para exercer o carqo do Ministro do rribunal Federal de Rocursoso, na vaqa r.lacorran
to da aposentadoria do Or, Eodras da Silvi
Cueiros.

30,0~.76

SE:JJWOR JI~LV!
CIO %/UNES,

30,09, 76

PROJETO L~I cf,Hr\M 1:9 36/76:
nova rccl.açlio ao "caput" do Art, 19 do
C~croto-lei n9 1,301, de 31.12.1973, asse
gurando ao cônjuqe 'JUO opta pela tributa=
ção do rendirncntos, soparadamonte do c~beça-tlo-c~sal, metade do valor de oncar ;os tlo t'4r.1Ili4.
hutor: Deputado João /1ono:z:as.

01,l0.7õ

SENADOR I'l'li.I.!
VIO CO&LIIOo

05.l0, 76

PROJ~'!'O

01.10.76

S&Nli.COR ITlJ..!
VIO COE:LHO,

05.10,7~ ..

~~bl!ca,

~5.

L&I SEUADO t/9 248/76; •

Proibe a pesca da baleia no mar torrito rial brasileiro.

Anexados pelo
ROS 490.

1\utor: Sanador Nelson C4rno.1..ro.
PROJ~TO

LEI SENADO N9 249/76;

Ol,lO, 76

Introduz modificaçÃo no § 19 do art. 461,
da consolidaçio das Leis do Trab 4lho.
Autor: senador Nelson carneiro.
PROJETO LEI SEJIADO N9 250/76;

SENADOR UJ::NRI
QUE OE LA
QUlli

noc

05,l0.76

-

-

Ol,10, 76

SI::UADOR O'l"l'O

05,10.76

LEIUW.:U,

CIS~OE

SOBRE restriçÕes Ã AquisiçÃo do :n~
nJ.çao para 4rmAs do togo o dÃ outraa providências.
hutor; Senador Holson Carnoiro,
PROJt'l'O Ll:I SE:tll\.00 ll9 251/761 '
Altera. o art. ü9 da. Lei n9 S 107 1 do 13
Co notombro de 1966, quo criou o Fundo
da Garantia do Tempo do Serviço.
Autor1 Sonodor /loluon Carneiro,

Ol,10,76

A .SClM para.
sor 4nexado
Aoa PLSl::El/74 : .
o domais projotos que tra "
mi tam om con=
junto.
(06.10. 76)

Novembro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo IJ)

Quintoo felr1 11 7469

r-Núf~ERO

~ROJt:TO

CAiA '-JE
AECE!liMENTO
NA COMISSM

E EMENTA

LEI m::u,oo ll9 252/761 (DF)

Ol,lO. 76

DATA DA
DISTRIBUIÇAO

SCUADOR JIEI -

ll.lO, 76

'I'OR DIAS,

t:lova cm Cr$ soo.ooo.ooo,oo o limito atri~u!clo AO Governador ciO Distrito Fadoral
rA nbcrturA de crâditoJ auplSmonta.rea.

RELATOR
DESIGNADO

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO
Pnzo 5 aea •
11Õoa ordini ..
;ia a pa.ra "'"'

Clblllllnto

P!

mandai. Ati

••

cue 9.lo. 76l

;,\ltor: Podar I:xocutivo

!'ROJI:'!'O Lt:I !iEJ:,\00 119 253/761

JOse

Ol.l0.76

SENADOR
SARtlt'l.

04.l0.76

St::UADOR NELSON CARNEIRO-

Di::põo !!Obre o oxarcicio dA profiaaíio do
A:ti~ta c dá outrAo providências.

05.10. 76

/,utor: Scno1dor llclaon Carneiro,

!l~OJ!::?O

LEI C;"'.:·W\RJ\ 119 77/7G:

rrorroga o prazo do VAlidado do carteira
do idontidado para oatrangoiro,

05,10.76

;,utcr 1 POder executivo.
PROJI::TO LJ::I St:llliDO 119 207/761
Altera 4 Legi~lação do Imposto sobro 4
da a Proventos da qualquer nature2a,

30,08.76

Rodiatribu!do
SGM parA aer
nexado AOS
LS 232/76 o
IS/75 c outros
rojctoa a ele
nexados,
(D6,l0,76)

noE

;,utor: Senador Roberto Saturnino,

Pi\OJI:TO:.LEI SE/lADO U9 219/76:

03.09. 76

SEUAOOR IIENRIQUE DE IJt ROCQUI:,

0S,l0,76

Recliatribuido

13,09.76

SENADOR HEI."!,
CIO NUUES,

OS,lO, 76

Radiatribulclo

03,0G,76

~rADOR IIENRIE UE LA ROC-

P.cgula o rcajuata de AluquÕia do· imóveis U!
b~nos c dS outras providências.
t\utor: senador Itwmar Franco,

l'P.OJI:TO U:I

c:JtAM tl9 70/76:

;,ltu:-a a rcdaçiio do item _I do art. 70 da
Lei n9 5 108, de 21.09,66, que inlititui o
Cédigo :;ac1on.1l da ~r;'i.naito.
loutor: Deputado Vicente VUo1o.
I'nOJI::TO DECIU;;TO LEGISLATIVO 119 17/76:

OS, lO, 76

Rediatdbuldo

u~.

:.!:cr.l o Ccc.tútO Legislativo n9 ~ti,
tlo
l9i ~, quo di.upõu sobre o pecúlio ilarbl'<~e!l
tar,
i.IJ'tor: scnar.lor 1:a1son Carneiro,

pr.OJCTO DECRETO Lt:GISU;TIVO N9 3:!/761

-

05,10.76

SEtiADOR UEioVIOIO NUNES.

DS.l0,76

OS.l,0,76

SEIIADOR UELVIUIO NUNl:S1

OS,l0,76

.

l.~rov~

a pre:::;taçiio da cont<UI da Rodo ForrOvi,jria Fcdoral S/S ~ à.o ... auaa aubaidi& •
riuu, rclativan ao oxurctcio do l973.

p;IQ;;.;:·o DECilt':O Lt:GISL/\.':'l\'0 119 JJ/76:

1'

j,!,rOVol oltl contas dil Potróloo S/A•PETROURÂS•
r\llutiVI.IU no oxorc!c1o du l!JGII, ..

131M li

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçuo 11)

7470 Qulnta·lelra 11

I

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NUMERO E EMENTA

05,10,76

PI".OJI:TO DI::CJU::TO LEGISIJ\.TIVO tl9 34/761
;.prova 11s contos dn RodC! rorroviliria Fado:ol S/A o do ~uas n~boJ.diãrias, ralattvan
ao oxorc!cio do 1~7~.

PROJ.I;TO LEI St.:WilJO !19 :.!54/761

05.10. 76

Dispõo oobra a aminu~o do nolo co~omorativo Co contonlirio da r.;orto do oacritor JOS~
:n: h!.!:liC4\.R o dá outras prov.J.clüncian.

RELATOR

DATA DA

OESIGNAOO

0/STRIBUIÇAO

SENADOR UI::LV,!
DIO N!JUES.

05 .10. 76

SEUADOR LEITE

05.10.76

SEUMIOR LEI TC
CJtr.VtS,

18.10.76

cur..ws.

No,.mbro de 1976

CONCLUSAO
DO PAAEC!;A
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA
cor.uss,\O

OOSEAVAÇOES

;,utorr Sanador Hauro lloncvicloa.

PROJETO LEI SEflhDO !l9 255/761

OG •.".D.7fi

Dispõu uobro 4 proibiç3o do ntorrnr torro•
nos da ~.,rinhn o clÃ outrao providünciali,

Autor,

Son~dor

Vanconcoloo Torras

PROJI-.:TO LEI C..1!IMJ'\ 119 7</76•

06,10.76

SI:ziADCR HELV,!
CIO HUNES.

06,10, 76

06.10.76

SENADOR EURICO
nEZE:NDE,

06.10. 7G

Rcdistribuido

07 ,10, 76

Arexado pelo
RQS 508.

01spõe sobra o ln~>FifilijO dA vnlDI'fllil m9bU~;..
rios ~ cr•a a Comisnao de Valores Mobiliarios. - CVli
!ou ter: POdar EXecutiVO,

PiiOJZ:":'O LI:: I

C.".:t;~IV\

119 74j76:
Soc!odadcs por ações.
;;~:;o:: POdar Executivo.
P?.OJ!;:':O LEI :ll.:!óAllO !19 l6:.!/7G;
A!lsogura aos empregados o direito de preto
r~ncia para nubscrovcr 20\ dos aumcnt~s.dõ
c~pitais realizados por sociedades anoni ~i:r-õo sobr~ a~

07.10.76

ma::..

Autor: senador

Il~OJ!:'!'O

Vasco~colon

Torres.

DECRC':O LL:GlSLM'IVO !/9 35/76;

11.10.76

GI:HAOOR JU~LV,!
DIO Nut/ES.

11.10. 76

Ul:L sou CJUUn:Ino.

;.prova as contas da Petróleo n rasiloiro
S.A ... PETROn~\s o sua subsidiária, rola
tivas ao oxcrc!cio do 1970.
-

18,10, 7G

.

:
PROJ!:TO t.CI ::n::ru..oa r;9 258/76:
';'o::-.:l~ a Igreja t:o:;sa Senhora ela Pa:, cm I
p.:i.r,u:.14l 1 n.l

ciUado do Rio !.lo Jttnoiro o

outras providüncias.

~H::NADOR

18.10.76

dlí

.

Autor; Sanador Vasconcelos Torroc.

Pf~CJi,;':'O

LEI SL:!IJ\DO !/9 259/761

11,10. 76

SI::f/AOOR 1-lEtliii

18,10.76

QUL: 01: LA ROC'

ouc.

::odi!ica o 5 19 do arti']o 224 da Consolidação dan Lain do Trabalho.

-

;,u:;or 1 Sanador ::oloon Cll.rnoiro.

:::::Sl.GC/1 :;ç. ltj•l/7G cio Sr, l'cu:;!Ur:::tto
da
1\up::..l!ca, propondo uo SunuJo !'OdL!l''ll,
·~
ju uutori::.:~cl<l 11 PrufoitU!'II :tunicipul

'.

""

:liql.lol :.rcunjo (Si') 4 n1cV.Jl." c1.1 1 mi lh.Jo cio cru::.oJ.ro:~ o mont11ntu c.Jo nuu diviconuolic.lllcill,

da

(PROJl.TO RL:.SOLUÇ1io o,\ com:.;:;;:a t:COllü!·lih)

13.10,76

SCI/hDOR m:I TOH DIAS.

18.10. 76

'No•cmbro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçào ll)
NúMERO E EMENTA

UE:lSAGEM 119 167/76 do Or, Prooidcnta
do
República, propondo no Senado l'odoral,
jn autcri;.:.Qo. a llrohi.turo. nunicip4l
dÕ
Ouro Fino (!lC1 a elevar o rnonttm··.o Uo ouo
dívida consolidnda cm Cr$ 664,000,00.

••

DATA ;::H.:
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

CATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

13.10,76

SENADOR IIJ:itiRI

13.l0. 76

Qunta-era
I I I 11 7471
CONCLUSAO
00 PARECER
DO REIJ\TOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇOES

COMISSAO

QUE Dt: LA ROS

ouc.

(PROJ!':TO RESOLUÇ;',a COHIS::i1i.O t:CO!lOitlA)

IU:::s;,GI:H llQ 166/76 do Sr, Praaidcnto

do

RcpÚl:llica, Gl.lbmctondo à aprovo.çiio dO Sana
elo fuo!cral, propoata 11ara quo ucja autorr
zada a !lrofoiturD. f.lunicipal do Rio do Ja:;

13,10.76

SE!lADOR DEI 'l'OR DIAS,

13.10.76

14.10.76

SENADOR HEt.V,!DIO NtnlES.

14,10,76

14.10.76

SENADOR O'r'rO

18.10, 76

14.10.75

SCUADOR II&LV!
DIO NUNES.

18,10, 76

SEilADOR LEITE

18:10.76

noiro n elevar o montanto do sua d1v1da,
consolidada cm Cr$ 1.608 1 400,00.
(PROJ~TO

IU::SOl.UÇJiO

COHISS~O

ECO!lOI·\Il\.)

PROJETO LEI SCIII\DO U9 9B/7fi - Institui o
adicional do pariculosidndo pnrn on alo•
tricitSrios.

AnoxAdoa pelo
RQS 497/76.

PIIOJI:TO LEI St:!l/\00 ll9 233/76 .. Inatitui
snl5rio adicional parn os trnbalhadoroa
Cj\:a praatcm Barv!çoa cm ativ.idadoa am
con~nto por~nnontc corn ancrsin alátricn,
er:: ce:.Uições de poriculoaidado.
;,-.:.tor1 Sanador llelson CArnai:o.
PROJETO Lf:I SEIIADO U9 260/761

ttlnwm.

Acrescenta diapoo1t1vo À Lei n9 l 690-~ ,
da 25 da abril de 1961, que 4Utor!;Cl A U"'
nião a connituir a &r.lproaa Contrais Elãtricas Brasiloirali s.r~.. - Elotrobr5.o
d~ outras providências.
Autor1 Sanador Vasconceloa •.torres,

•

PROJ'CTO LEI Si:::IADO N9 261/761
Inclui o curso do Artoa Craficas dentro 00
ni'nistrados palas Escolas Técnicas Fada ..
rais.
AUtOr I Senador Vasconcaloa Torras.

P~O.;!:'I'O

LEI S!:::ll\00 119 262/7fit

14 .10. 76

CHAVES.

Dispõe sobro a obri9atoriadAdo da prévia
aprov.,çi'o oUcial à fo:lbricaçlio cl:l aõria
do novos rnodcloc do votculos automotoras
o dú o~tras providüncias.
AUtOr I Sanador VaaconccloD TorroB.
'"PROJ'E'I'O Lti c1JWVI N9 86/76:

15.10.76

Sl:.'UAUOR I:'AL,!
VIO COELHO.

18.10.76

18.10.76

SEUADOR JOSC
SJ\.RNEY.

18,10, 76

1~.10.76

Sl:.''I;ADOR IIELV,!

18,10.76

Ratifica, s~ õnus, a Lo! n9 6 279 1 da O~
~c dc%ambro do 1975, que "Estima a Roceita o fixa a Uoapasa dA União para o oxordcio tinancoiro do 1976".
Autor1 Deputado LUi% Bra%.

PROJI:TO LEI

5~111\00

U? 2fiG/761

CriA o Conselho do Into9ração da I~voatimantos, destinado a avaliar operaço2a do
qualquer natureza, rotorontea a tuouo o
incorpora,õoa, nquiuição do controlo ací2
n.irio o cas11ÜO de atiVO/ ditnonu~":)nar o i!J
pActo elo invcutimonto oxtorno diruto do ca
pital oatran9o1ro o d& outras providÜn -c: ias.
• <·

PROJETO

"''

DEC~70

"

..

LtGlSLA'I'IVD fl9 36/7GI

CIO

NUN~S.

11prova aa conta& do. Rod9 ?orroviliria roJ!
rul S,A, a auao aubaidio.r1as, ro1ativu"
ao axorcicio do 1974,

4 . . . . ,····-

1!&1 $.

747% Qulala-feln 11
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DATA OE
RECEBIMENl O
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

L&I CÂIIJ\M

PROJETO

.ik:.Z ti JJU.J!ibiB~- .ki JP.i44 4ii.P!M9.&Miihiliil,

ll9

79/761

hcraaconta pariqrafo ünico ao Art. 20
Oocroto-loi n9 3 689, do 3 do ou~ubro
1969 - C6digo do Processo Panal,

RELATOR

CATA OA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇIIO

11.10,76

SENADOR IIELV!
DIO NIJUCS, -

25.10~76

ll.l0.75

S&Nl\DOR JOS!:

<S.lm. 76

do

Novembro del976
CONCLUS.\0
DO PARECER
CC RELATOR

CONCL.USAO
OA
COMJSSAO

do

Aueor1 Daputadc Aloisio Santos.

PROJI:'I'O LU Sl:IUWO 119 2SG/76z

SJ\IUlE:Y •

E~e~baloco iaonção do corroçno monotérin
para a aquiaiç~o da imóveis popu;arcs,po-

.

lo Sistema Financeiro da llabitaçaS',
P?r
p:~.rto do pessoas quu porct:l.ulm sal<~rioa do
valor oquivalonto a atõ trõa aalÃr!oa-~I:li::-.os.
Autor: Senador Noloon Carneiro.
ll.l0.76

PROJETO LEI SI::UA.DO 1:9 257/761 •

oS nova rodação ao ~ 19 do art. 457 do
Oocroto-loi n9 S 452, da 19 de maio de l94

SENADOR liE:NRI

cu~ o~

QUE.

u. nof

lB.l0.76

(CLT)

Autor: Sanador Orostea Quõrcia.

.
14.10.76 SCNACOR IIEI ..

PROJI:'I'O LEI SEUl\00 119 263/76-0F

lB.l0.76

TOR DIAS.

Altera disposições do Cocroto-loi n9 82 ,

êe 26 do dozomhro do l9G6, que regula o
Trib~cârio

Sistema
~utor:

do Distrito Federal.

Poder Executivo,

l,.l0.76

PROJt'l'O U:I Sf:UADO 119 2G4/16:
I:~tAholacc limito para reajuotamonto do n
luguãis cm locações roaidonciaio,

SE!lADOR UEURI

QUE DE: LA RO~
QUl';.

2S.l0.76

Autor; Sanador Agonor Maria,

'
PROJI:'l'O LEI SE!li\1.10 119 265/761
El!~!na

lS.lO. 76

a ox1gÜncia do por!odo do carõn c!.a parn concessão polo IUPS, do boMfi
o
cio~ om virtuUo do incapacidade para
t:Qbalhc cu ~rto do segurado.

m::IIJ\DOR I'l'AL!
VIO COE:LHO.

18,10,76

SE:t/J\DOU O'l'TO

25.10.76

SEIIADOR ll&I'l'Oi;

19.10.76

-

Autorz Sanador Agonor Maria,
LEI Ci..:!AR~\ N9 üll/76;
oS nova r~d~Íão aoa ~~ 39 o 49 do art. 29
Co Lei n9 5 134 1 do 2G de j~nho de 1~70 ,
q~u "diaFÕo oobro normaa do DiroltO Pro coos"Jal do Tr<lb.:~lhc, ~ltara diapoBitivczs
d.:1 consolid;::.ç~o c!li:J Laia do ':'r.:li.Jalho, dio
c1r.:~n~ a concoo~~o o pr~utaçãc do aooiu:
t:o3ncia judic15.rin na Justiça do 'l'rnbnlho,
a cl~ outras proviUâncins.
Pr.oJ;:':O

,\utort Doputlldo PrllnciHco

16,10, 7G

u:u:wm.

J\mnrnl.

cr:c'!O ns" ::? 13/IG Uo Sr. Ciovorn~Uor do
J:otc.c!o !.lo Hio Ciramlo <lo Zul, solicit<lntlo
no Sanado rodarnl autor!;aç~o 4 firn do
q~o poo:ua o .t:o tndo do Rio Granc.lo do Sul
cor.tratar o~prú:~tinc externo no v"lor do
ZO rni~hõo~ do dÕlaruo nortowarnoric4noo.

l9.l0.7G

(r'HOJI.:TO lU:SOLUÇf.O COIIISS1iO ~'!1/A:lÇhS)

11
S" U9 14/76 do ::ir. Covornlldor do
l.:ot"Co do Mato Ciroooc, aolicitnndo llUtori::ll}ão do Senado l'odornl pnrll contrnter
or.~~~otimo oxtorno no valor do 10 milhooo
do dolaroo norto~~oricanoo.

c.r::::c:o

1~.10.7G

DihS.

OBSEAVAÇOES

No..mbro de 1!176

• ••

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11)
DATA DE

NOMEAO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

PROJ&TOSIJ;;I S!;tiAOO ll9Sl28/74sAcrooccnto. pa

19.10.76

rSgra!o o.o art.U9 dA Loi 5 107, do lJ.~.6U
69/75- Altero. o art, 89 da LeiS 107, da
13.9.661 16~/75• Dá nova rMdAyio i• l•tra•
b e a do inciso II o ao incioo III do nrt.
i9, i~roacenta par&~ra!oo aos arto, 10 o
11, todos da LeiS 107,do 13,9,66 (FGTS) 1
189/75z ActoiConta dispoaitivo ao art, 89
da Lei S 107 1áo lJ.-9.66, 197/751Acroacon•
ta o'modi~ico. dispoaiçõoa na Lo! 5 107, do
13.9.66 1 que criou o I"G'rSr 198/75- oS novo.
roco.ç&o a o.creaconta Q•lpoa1t~vo ao artrU9
da Loi 5 107, do 13.9.66J 226/751 Introduz
D041fiçayõca na Lei S 107, do 13.9.66J 15/
76- Introduz modificações no sistema
do
Fundo do GarantiA do ~ernpo de Sarvtgor 79/ 6 Acrescenta diapositivo i Lei n9 S 1 7, de
13.9,661 200/76• Altera a rodayão da altnaa e do item II • do ltem III do ar~. '09
da IÃi n9 5 107, de l3,9,66r 47i76 - P•rmi
te aoa empregados a utilização da conta vinculada do FG~S para a construçÃo da casa pró1riar 251/76 - ~tara o art. 89 da
Lei 5 07, do 13.9.66, que criou o FGTS,
AUtoreal senador
Senador
Jenador
senador
Senador
Senador

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIBUICAO

SENADOR JOSg

Q lnl !eira 11 7473
CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

OBSERVAÇl)ES

COMISSAO
~axadoa

25.10. 76

pt~lo

RQS 529/76.

SAIUlCY.

Adalberto Sana.
Ua1son carneiro.
!leitor Dias.
Orestes Quórcia.
Agenor MAria.
Franco Montare.

PROJt'l'O LEI S&NIJ)O 119 267/761

19.10. 76

StNJ\DOR I'l'AL,!

25.10.76

20.l.0.76

SENADOR 'HELV!
DIO NUNES.

28.10,76

2U,l0.76

SENADOR C'I'TO
LE:II!WIN,

25.l.0.76

20.10.16

BEII.N>DR C'I'TO
LEIUUWN,

VlOCQWIO,

••~~•laca

oritlrioa para a apcova;io, de
tloraat&il • di outraa providlnciaa.
1o.utor1 Sanado: Itamar Franco.
Pro~etoa

PROJOTO LE:l cAMMJ\ ~~ 90/761

Autoriza o Poder ~eCutivo a.abrir'À Jus•
tiça Federal de l 'Inttincia o cridito O!
pecia1 do Cr$ 1.200.000,00 para o
fim
que eapecifica.
Autorl POder Executivo.

N9 165/76 d.o Sr, ?residente da
República, propondo ao Senado Federal ••
ja a Pre!eitur• Uuni'cipal da Moji Guo.çu(SP) a eleva.r em Cr$ 1.400.000 1 00 o monta.nte d.o suA dlviaa consolidada.

HEI/SJ\GEH

Pruo recebimente aund.aa
na CCJ d•
S
ao .. õet ordiniriu.

(PROJETO IIESOL~çltO·coHISSltO ECOIIOHIA)

N9 166/76 do Sr, Preaidente do
República, pr~pondo·ao Sonoao Federal •!
ja AUtoria~da A Prefeitura Municipal de
SAnto Andri (SP) &,elevar em ...........
Cr$ 40,ooo.ooo,oo·o-montante do sua dlvi
da consolidAda,
·
ME:IISAGEU

25.10.76

lPROJOOO RESOLUçAD COHISSXO ECDNDMIA)

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

ReunlOu Ordlnãrla•,------------------1·
EKiraordln'4rlaa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __;.,
Raunloe~

Projalos ralaladoa ------------------~!.
Projetas dlatrlbuldoa
58
Projotoa em d1Hg6ncla -~---------------
Oilclo• recebido•

------------------J.>.

OllclOI
Pedido•eKpodldoa:==================~
de vll\1
Emendaa apreaenladu-----------------'2!:1~
Subemantlaa eproeentadu

----------------=-

Subatllullvo• --------------------'~
Projeto• do Roaoluçlo ----------------~'-

Oocleraçllaa da valo
'õiidõ.~=============:::t:
Comparoclmanlo
do autoridade~
7

VD!DI com111pedldo1
flltrl;llllll.::================±
Convil~a
..

a . iLIWd&L n.mt.Nf4!.4JIHIP2HHRJGJII#J:md!..ilfi\llli4.@

No•ombro de 1976
SUBSECRETARIA DAS COMJSSOES
SERVIÇOS DE

CO~IISSOES

COniiSSAO U O

I'ERMANENTES

DISTRITO FEDERAL

RELATORIO CORRESPONDENTE AO ~ltS DE
PRESIDENTE:

SENADOR

ASSISTENTE:

RONALDO PACHECO DE OLIVEIRA

REITOR DIAS

.

CATA OE RE·
CEBIMENTO
NA. COMISSAO

NOMERO E EMENTA

EROlSIO

~E

LEI DQ SEBaao na

~~3.

21

DE 10 76

OUTUBRO

DATA DA
C IS.
TRIBUIÇAO

RELATOR
OESIONAOO

CONCLUSAO
00 PARECER
CC RfLATOR

CONCLUSAO
c~

COMISSAO

~226·nE

(Menaa,em nD· 155, de 1976 - na 289, de
23.09, 6, na or1som).
DISPO& SOBRE O ESTATUTO DO MlOIS-

29.09.76

~O OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

EB~lQ ~

•11

~o Ull~O

J!ll

~52 1

SENADOR
HEITOR DIAS

ELEVA EM 8500,0QO,OOO 00 (QOI!:HE!!
TOS ~.ILIICES DE CRUZEIROO) O LIHfTE ATRIBUIDC AO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA
ABERTURA DE CRelliTOS SUPLEMENTARES.

DE LÉil DO SEt;ADo Hll

al~~

n:onsa.getl %111 116, do 1976 -

31.08.76 1

n•

or1toc)

~

FAVOMVEL AO
PROJETO,

Em 06.10.76

FAVOMVEL AO
PROJETO,

Em 21.10.76

DE J.CizR ..DE

(Mensagem na 163, de 1976 - na 298 1 de
~0.09.76, na orisem).

fRO.:t:TO

29.09.76

DE

l22~H>E

nA

236 1 de

I

1o.1o.76

SENADOR
HEITOR DIAS

1o.1o.76

AEllQm2

02.09.76

ESTI~.A

A ~.Fr.EITA E FIXA A DESI'llSA
DO DISTRITO FEDERAL PARA O EXERCfCIO FINA!!
c::IP.O DE 1977.
PARI'E 1 • GkB!NEI'E DO GOVERNADOR E PROCURA-

SENADOR
SALDANHA DE!IZI

DOR14 a:'1'1\A.L ••., ••••• , •• •••••••••

-

PAR7'!! ? PARTE 3 •

SECR.~T~I.i

A DE

GOVE!l.~O

RIAD~ A~~INISTRAÇXO
SECRETAR.~.

SENADOR
HELV!DIO NUNES
SF.NADOR
RENkTO FRANCO
SENADOR
DALBERTO SENA

E SECRETA-

••••••••••••

DE FINANÇAS , • •,,,, •• ,

PARTE 4 • SECRETARI.\ DE EDUCAÇXO E CULTURA,
PAR':';: j • SECRETkRIA DE SAOilE E SECRETARIA

!fE:NRI~tm

DE VIA~IO E OBRAS E Sl
CRETARIA DE SERVI OS P~LICOS .. ,

llltUQft DlA8

~

•

~

- SECRETARIA DE AOR!CULTDRA E PRODU
ãXO E SECRETARIA DB SEGURANÇA PO-.

~

• TRIBCIIAL DE COIITAS DO DISTRITO li.
DERAL 1 RECEITA E TEXTO DA LEI , , ,

o~ao

de

LA

SEC~ARIA

LICA ••••••••••

.

SE!IADOR
DE
ROCQUII

DE SERVIÇOS SOCIAIS •••••••••••••

"§" 1111 :~.s:, 12~ :1f2D - codcio
:Yo.76, na origom ,

15.09.16

FAVOMVEL

Em

15.09.76

FAVOMVEL

Em

~
.

15.09.76

FAVOMVEL

Em

HR~YA'~
• o.

Em

~

Em

~

FAVOMVEL

=-~~

L.(ZARO BARB
SENADOR
OTAIR BECKER

1,,09·76

FAVOnlVEL

15.09.76

FAVOMVEL

15.09.?6

FAVOMVEL

I

aP-249,

DO SENHOR Plll'.SIDENT!! DO TRIBUNAL ~
CONTAS DO DISTRITO FED~RAL 1 EIICAMINHAIIDO A
SENADO FEDERAL O RELAT RIO E O PARECER Pru!
VIU DAI;UELE TRIBUNAL, SOBRE A APROVAr.O .~
CONTkS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERA 1 REFE
RENTES AO EXERCtCIO DS 1975•

Em2AiHfV~2

l5o09o76

Sf;NADOR

I ••••••••••••••••

FAVOMVEL
15.09.76

26,l0.?6

SENADOR
SALDANRA DERZI

27.10.76

StNTESB pos TRABALHOS pA coHtssxo
REU!IIO!S ORDIN.(IUAS ...... ' •••••••••
REUNICES EX'l'RAORDINWAS • I

I • •

• • • • • • • • • • •

•

PROJETOS RECEBIDOS ................... I
PROJE'rOS DISTRIBUIDOS • I

•• ••• ' • I • • • • • •

PROJETOS RELATADOS ••••••••

•

I. I.........

Bro1!11a, 3l 4o outubro do 1976

l
l
2
2

10

~v~~~
o.

Em~~~
Em

~

OBSEAVAÇOES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11)

No•embro de 1976

Quinta-feira 11 7475

SUBSECRETARIA DAS COI\IIOSOES
SERVIÇOS DE COMISSOES PERMANENTES
COMISSAO DE ECO!IOIUA
RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO MtS DE
PRESIDENTE:

SENADOR MILTOII CAII!AL

ASSISTENTE:

DANI!:L REIS DE SOOU

OU'IUillú

DATA DE AE•

NúMERO E EMENTA

CEBIMENTO
NA COMISSAO

PROJE'rO DE LEI DA CIJWU NO 3 0 DE 1 9?6.

Rerula ! rosponaabilidade civil dml
emfresas de onibus no tr~nsporte de paSSA

0... 06.?6

Pft 1ft ?Q,

..

DATA DA
018-

REl-ATOR
QESIGNADO

TRIBUIÇAO

Senador ORES.. 0... 06.?6
TES QtnlRCIA

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

Red1atr1bu1do

se ros.

n.o 6eru1dor

Nl

••••••••

lhos Pedera.l

~

Regionais do·

à Lei nD2.SOO,

gu

da

outr~s

Cons~

01,10,?6

Sena.dor RUY
SAN'! OS

01,10.?6

mica, dispõa

providencias.
Ne~son

Acrescenta dia~aitivo

à Lei nQ 2.800 1
de lB de junho de l 5'6! que "cfiD. o.s ConD!•
lhoa Federal e Regiona s de gu mica, dispoe

Sene~.dor

SAl!! OS

RUI

01,10,?6

H!RSAGEH NO 164 0 do 1 9?6
Dp ••• ••••idlftil dl •·~~1iea 1 IU~I• OJ,10.76

tendo a aprovação do Sona.do edernl, propo4
ta do Sr. ~~iatro da Faz6nda., pa.ra ~ue I!•
autoriZada a P)eteit\ll'a. liunlc1r.l 4e São
1agel Arcanio(SP a !levar em Cr ··~····••
1. o.000 1 00 ht= milhao de cruzeiros o moD
tante de 11ua d :vida. consolidada.

Senador RUY
IWITOS

01.10.?6

:.AprOV<l o
pa.rooer 1 em
07.10.76

SAN'l:OS

Clona~

LS 109 e

to no 260/76,

do Sen. Gust»,
VO Capa.ne::1:t.o

Parecer pela
Aprova o
prejud1c1ill1111
da.de do proj.A parecer,
.
07.l0.76
to 1 ern v1rtu•
de d'o .,Parecer
r::~.voravel ao

rí.ve:l.,

os

l.l9/7é 1 f!CO

~ncxado.

indo por a~A
aento.r um ~
jeto de lleao ..
luçõ:o.

o projeto
triU!Iit:1 em
con,unto com

a llxrov:t:;a.o
do equer1ce!1

l.ovnõ •

Parecer rav.Q

U.10.76

Cu:~t.:...vo

o projeto
tramita em
con}Lnto com
os S 109- e
ll2/?61 r=-ce
a

do

O.~OV:l~:l.O
11uer1:~en

to no 260/76 0

do Sen. Ouat~
vo Ca.po.ne::1a..
Aprova o :p.a A Henaagem to
~"'Plb•à1a:iii
nadot; restos Querc1a 1 "!.

rea•r:!.
••
13. 0,76

OS.10,76 e re

distr1'bu1r1a a
Senador Ruy
Santos~ em

13.10, 6

0~;10,?6

Senador ARNCR

DE MELLO

o~.l0.?6

••••••••••••• ••••••••

Rediatribu14a 13.10,76

ao Senad.ar

Parecer to.~~ Aprova o P•·
rável 1 conclu· recer~ em
l3.1 .?6
in1to por a.~re
sentnr um ;~
jeto de Reso

çiio.

-

ROY SAUl:OS

HEIISAGEH NO 168 0 do 1 9?6
0~.10,76

tendo a aErovalão do Senado edor,l, pro•
posta dO r. H n1etro d.a Fazenda, para ªue
1eja autorizad.a o Governo do Estado do 1o
~~ Janeiro a elevar em Cr$-l.B08.400.ooo,oo
hum bilhão, oitocentos e oito milhÕes e
quatr~centos mil cruzeiros) c montante de
lU& d vida consolidada.

ljOU.

:lon.

PLS no l09/'26

ltftador IVY

••coo

LS 112 e

119/?G, taco
ftprov:Lião elo
Requer !:~nto
,o 260/76,do

a.o qual esta
a.naxa.do.

i•

tendo a a~reoia.çao do Senado Feder ] ~roposta. do r. IUniatro da Fa:r.onda. 1 o'b e 1va.n
do alteror a Reaolusüo nQ 6~, de 1 9?5! que
dispõe sobr2 opora}oos de credito dos stadga e Hunic p1oo 1 1xo. aeus limito a e condJ,

da.de do proJ.s:
to 1 cm virtuLÕJ

Autor; Senador Jlelaon C1rneiro

MENDAGtH NO 162 0 01 1 976
DQ sr. Prao~donto da Ro~b11o:i ouboa

oon~unto

os

C:q•;mcm:'L.

prajud1c1tl.l1·

i11

t

~ Sr. Presidente da lle~Ública 1 au~

traL'I1t:l.

em

0?.1 ,76

p:..vorú.vel :10

Acrescenta diapositivo à Lei ng 2.800 1 01,10.?6
de lB de junho de l 95'6 1 ctue 11 jr1a os Con!A
lhos Federal Regionais de gu mica., diapoe
aqbre o exero c1~ d.u protiaaa.o de qu!m1co 1e
da outras providenolab.

ao Senado Federal, seja autor z&d& a
eteitura Mun1ci8D.l de Ouro Fino(HG) a e.
levar em Crl-66~. 00 100(se1acentoa e sesa::
ta o iuatro mil cruzeiros) o montante de
aua d vida consolidada,

Sub11ti~

tivo c.present~
do pn1> CCJ l o
poln prejutl cf:.
iü.1da.de dos P

de do~Po.recerl

~rneiro

H!NS.IGEI! NO 16? 0 di 1 976
Do Sr, Pree1dente !o Re~b11c&! pro-

mo.. do

Parecer pela
01,l0,?6

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 119 0 do 1976

~;ndo

ao

CCJ

Aprova o P& o projeto

ravel, na tor .. receró

do 1 9?G.

aobro o exerc!ci2 da protissao de quiln1co 1e
dá outras providencias.
Senador Nelson

proJ!Ito
examo .ia

nlls 112 e 119 1

Carneiro

PROJETO DE LEI DO SI!NADO 110 112 0 de 1 9?6

~utor;

,Parecer tav,g, Aprova o PI O·Rela~r
recomendou
ra.vel.
· recerô ·em
07,l ,76
a recessa c1o

.Parecer tava

aqbre o e:urc!c12 da protissa.o do qu!1nico e

Auto:: Senador

OBSERV.-.ÇOES

l~.o6.?6

PROJ!TO D! L!I DO SI!IIADO 110 109, 4o l. 9?6
de 18 de junho de l 95'6 1 que "!ria. os

CONCLUSAO
DA
CCMISSAO

NOII UE MELLO

.Autor; Deputado Benrittua Turner

Aoro~oentn diapositivos

·c0NCLUSAO
DO PARECER
DO AEI.ATOR

01.10.76

Senador VAS.

co:ICELOS TORRES

0~.10.?6

Senador PAUI.O 01.10.• ?6
GIIEIUIA

••••••••••••• ••••••••
Rod1atr1buido 06.10.?6
ao Se!Udor

MILTON CABML
(AVOCADO)

Pa.;ecer ta- Aprova o pa..
vora.vel 1 COD recer~ em
l3o1 ,?6
cluindo por
apreaentar
um Projeto
de llesoluçiio.

Pa.t;eoer ravoravel, prc
tor1do oro~
m~nto 1 cm P
nnr1o 1 cone
indo por ~~
nontnr um
jcto de Uo:.o ..
lut;ão.

1

o ~areoo~ do

re 11.tor

aem
onar1o ~em

~ov~d.o

06,10.?

.

DATA llE
RECEDIMEI>JTO
NA COMISB~

Nú!.',ERO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIONADO

OISTRIBUICAO

PROJETO DE LEI DA C111AJ1~ NO 72 1 de 1 976
D1~põo

N•bdl976
oemroe

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

7476 Quinta relra II

aobro o mercado de valores mo- 1t,.10,?6

b1l1,r1oo e eritt. a ComitJaÕ:o ele ValoroD Mob1lta.r1oo .. CVM,

Senador RUY
SANTOS

14.10.?6

CONCLUSA.O
DO PARECER
00 REI.ATOA

CONCLUS/..0
DA
COMISSAO

PatBccr ra.

Aprovn o P4 O prQjeto vol

voro.vol, com receri em
a Subemonda
J4. 0,76
nD l-CE que

ore.roce.

tou a. Coeis •
são por ter
recebido n E..
ra~ndu do PJ.c ..

nario nDl 1 de'

a.utori.:l. do S,t

Autor: Poder Executivo

n.:u!or Vuconcalos Xo::-re:s.

MRUSACEK NO l65 1 ae 1 9?6

Do Sr. Presidente da República. ~ro- o5.l0.?6
~ndo ao Senado Fedoral 1 aeJ, autor!:a a a
eteitura Municip!l de MOi i ~~u(SP) a
elevlr e~ Cr$~1.4CO.ooo,oo hum m lbão
e
qu~tr!centoc mil cruze1roc) o montante do
sua d vida conaolidada.

Mr.IISAütH u• 166 , do l
~ondo

OBSERVAÇOES

Senador CA~ 20.10.76
TE PINHEmo

976

~a.recer

tav,;

Aprova o pa.. A Mensagem ro
d1str1bu1da a
. 20,1 .76
Sen. Aueusto
Fr.:t.nco ee~
?,10,?6 • r o
diatribui~:a a
Son. Ca ttota ·
Pinheiro, e11
20.10.?6

re.vcl 1 conclJl racer& em

indo por a~r,c
sentar um r~
j etc de Reso~
luçiio.

~nrecer ta~

Doaos§,enaPa••~ante
o
erãlda seR!~·~~~··!
au o~ za ~~·
a a

s;,;~s,~e

1

dn,HM~ Dio!Do,e

!lHO

re1'e1tura Municignl de Snnto Andre(SP) a
elevar em Cr$-40. oo.ooo,oo(qu:nonta. 71~
lhões de cruzeiros) o montante de sua d v~
da. consolidada.,

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

Redistr1bu1~a

no Sanador

••••••••

20.10.?6

't~'~~'~~ ~

r oero 811III
20,1 .76

-

BEIIEDITO FERR~ IDA

PRO.n:TO DE LU DO SENADO NO l8l, ao l 976

Dispõe sobre a uniformização do sa.lário-m!nimo em todo o Pa s.

lale11 conc/;j
ijj,! '!III·~
sentar um
jeto de Reaoluçiio •

01,10,?6

Senador PAULO .01,10,?6

CWRRA

Pnroccr !c.- Concede vista Ao Senador
vor.lvel.
ao Sona.dor
Arnon dft t·:elArnon de Hello2~,0·~ .76
lo em

~7.10.76

Autor1 Senador 1-ia.rcos Freire

PROJETO DE LEI DO Sll!!ADO 110 166, de l 9?6

Garante pagamento 4e juros e correção
monetária sobre quantias depositadas co~pulsoriamente.

06,10.76

Senador AlUlON 15~10.76
DE MRLLO

Autor: Senador Vasconcelos :l'orros

PROJETO DE LEI DA CA!Wt.l ND 80,

ao

1 9?6

U,l0,?6
DispÕe sobre a opçõo de compra ;elo
Poder Executivo do mercadorias ezportãveia.

Senador JA.RIIAG PASSAR!IIUO

15.10.76

AutorJ Doputado Aucusto Tro1n
PROJETO DE tEl DO SENADO NR 181, de 1 9?6
DispÕe sobre a un1f:rm1zação do salário~m!nimo em todo o Pn •

01.10,?6

Senador PAULO 01,10.?6
GWRRA

Pzu:;ecer ta. .. Concede vista Ao Senador
vorwel.
ao Senador
Arnon dtt f·:el ..
Arnon de J.!ello
lo em
2~.0·~ .?6

~?.10,?6

Autorr Senador 11arcos Freire

P!IOJETO DE LEI DO SENADO !IR 166 1 do 1 9?6

Garante pagamento de Juros e correç~o
monetária sobre quantiaa depositada& compuls oriamenta.
Autor1

Sen~dor

06.10.?6

Senador .ARNON 15~10.?6

DE HEI.LO

Vaeconceloe :l'orrea

PROJETO DE LEI DA Cll!ARA NO 80, de 1 976

U,l0.?6
Dispõe sobro a opçiio de compra gelo
Poder Executivo de mercadorias exportãve1a.

Sanador JJJtBAS PASSARINilO

l5.1o.?6

Autor1 Doputado Augusto :l'roin

I

Novembro del976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçao 11)
NOM~ AO

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

E EMENTA

REL.ATOR

DATA DA

OESIGNAOO

CISTAIBU!ÇAO

PROJETO DE LEI DO SENADO 110 219 t do 1 '976

Regula. o rc~justo de o.lugu~io do imÓveis urbanos e da outra3 prov1dono1ao.

1~.10.76

mn

SI!:IUldor I\O

~O O/,~URIIII/0

1'..10,76

Quinta-feira 11 7477 ,
CONCt.US.I.O
DO PARECER
DO RELATOR

CONC!.USAO
DA

Pqrocor tnv,g, Aprova o
ravel.
recor cm
27.1 3-76

PA

-

Autors Senador ItarDo.r Franco

PROJtTo DE LEI DA C!Y~ NO ~. de 1 976
Dispõe sobro ao sociedades por ações.

Pl:}rocer'ta.v,Q

2?.10.?6

1utorJ Poder Executivo

OBSERIJAÇOES

COMISSAO

Senador JES~ 27.10.76
FRE;t:Rll

ravol 1 coo
a.s Emendtu1

de nlls 11128CE que orero-

Aprova o PA Ao projeto e:
1111
tava anexado

reoer&

2?.1 .76

ce,

o PLS 16:2/?6 1
que recebeu
Pllrecer pela
prejud1ciul1-

do.de 1 0::1

27,10.7!>.

Parecer pel11

PROJETo DE LEI DO SEIWlO 110 162, de 1 976

sro~ud~oi>l,j,

I

Aasegura aos emprosados o direito de
~referência para subscrever 20% dos. auceA
to~ de capit~l realiz~dos por sociedades
anonimas.
~utor'

27,10,76

SenRdor JESst 27.10.76

FRlllRE

Senador Vasconcelos Torres

PROJETO DE LEI DO

SE~ADO

Parecer pa-

NO 2~, do 1 975

Dá nova reda.~ão ao artigo 1?3, do Pecrato-lei nD 2.6f 1 de 26 io setemb~o de
l 240A q,ue '1dispoe sobre a.s sociedades por
açoes •
Autor: Senador Nelson Carneiro

la

21,09,76

PRemo DE LEI DO Sl:IIADO NO 275 t de 1 975

DispÕe sobre a pa.rticipaçio.de empresaa br.a1leiras nos contratos de serviços
com clausula de risco, tirmadoa por campanhias esta.to.is.

19.03.76

Senador J'ARBA 2l,D9.?6
PASSARIIlHO

Senador I.UlZ
CAVALOAtm:

19.03.76

•••••••••••• ••••••••

Rodistribu~~~ o5.o5.76

............. ••••••••••
no •Senador J'
ll.\S PASSARINH

Autor: Senador IOS'F. SARNEY

Senador RD!l'.j\ 12.05.76
TO SA~UR;tr.IO
(VISTA)

PROJETO D~ LEI Do SENADO Hl 221+, do 1 975

Senador ROW.jl 13.05.76

Dl1põe aobr• tix&Xio do• ~1m1t•• 4t
pr&IOS e jurog nas ven a.s a credito, e do
outras providencias.

l.)o0,o?6

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

~O SA~IlRIIIND

Senador

JES~

mF.IIUI

.Autors Senador Agenor Maria

09,06.76

(VIS~A)

Torno. obr1satór1a a decl!ração,.do prA
total na§ vendas a prostaço.o e da ouras providencias.

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

Seno.dor REN.\- 2o.o4.76
~o F!UNCo

I'ROmO D! LEI D1 CAI!ARA NO 21, de 1 976
~o

19.0~.?6

Senador RO~ 2B,o4.76
TO S,\~llRNINo
(VIST4)

••••••••
•••••••••••••
Sanfldor ~s~ 09.06.?6

Autor1 Deputado Herbert Lev,r

illEDlE

(VIS~A)

I'ROmo DE LEI DO SENADO NO

1~1,

do 1 976

Proibe a co~orci~lização de.infl~~veis em embalagens plnsticas.
Autor1 Senador Orestes Quérci~

21.10.76

Sonndor LU IZ
CAVALCANIE

28.10.76

Senador J'ARBAS 29.10.?6
PASSARINHO

29.10.76

PROJETO DE LEI DO IIKNADO Nl 110, do l 976

Rovosa o artiio 3~? do Decreto-lei Dg
5,452, de l' do •• o do 1 94J(Conso11doçao
das Leis do Trab~ho),
Autor1 Senador Orc5tea QuéroiB

ade do projotr;, em Vil:
tudo do pl)r~
cer tavoro.vo
oo PLC ?4/76
o. que esto.va
anexndo.
prejud1c~

alidade do
projeto.

Aprova o pa- o projeto ea
f'ICI!'&

•m

27.1 .76

tava anna.do
oo PLC n•?4/7
face a apro-.ra
ç'iio do Rl!ªue:o
mento nD oS
?6, de aut:~ri
do Sen. Gus ta
vo Capaneo:~..

Aprova o p&recero em
2?,1. .76

~recer

ravg, Aprova o pa.recer do rel~
tor 1 Sen.J'arb:ls Pass::~.ri ..
nho, tendo VA
to vencido 1 em
sepo.rado, do
Sen,Roberto
Saturnino.

Foi concedido
Vista ao Sen.
Roberto Sa.tut
nino em
12,0~,?6, Eo
27.10,76 oreregeu voto co
traria o.o pr~
jeto,. send.o o
mesco vencido

o voJ1recer con- tiAprova.
do Sen,J'es
trar1o.
I J'roi!'l,!lUI
passou a ser o
parecer, tendo vo to venci
do, em sep:1ra
do 1 do Sen,Ro
berto Sa turn1
no em
2í".l0.?6
Aprova o paPl\tao•r rnv.Q recer do Bel&
ráv•l.
tor 1 Sen, Re ..
n:l to Fro.nco ,
tendo voto.s e
sepa.rado dos
Sen.J'essé Fre
re e Roberto
~ turn!no 1 em
27.10,?6

Pai concedido
YiltJ ao Sen,
.feu 1rftire 1
eo 9.!>.7ó, A
Com1ssio aprg,
vou o vo~o do
Sen.J'esse,.Frfl
re, contr::~.r1o
ao projeto.

re.vel,

O ~ojeto tem
vo e111 sepa ..
rado, venci~o
do Sen.Jesse
Friire 1 contr
rio ao praje ..
to IJ voto tavoravel do Se
Roberto S.3.tur
nino 1 n:. toro
de Substituti
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S!NTESE DOS TRABALHOS OA COMISSAO

Rountlloa

3
3

OrdlnArlaa-~-----------------

RouniOIII Exlroordln4rlaa - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pro)atoa rolalodoa

-------------------19
lB

Projetas dlatrlbuldoa

Projotoa am diligência - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OIIcloa recebldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5

01/cloa a x p t d l d o t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Podldoa de vlata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
Emendai apr01ontadu

-------------------<6

Subemandn apunontadu - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l

Subalilulfvot - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Projatoa da Aaaoluçllo - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DaclaragOtl de

6

voto--------------------

Complrtolmtnto di autorldadat - - - - - - - - - - - - - - - Votoa com roatrlgôoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con'vltaa e x p e d i d o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Votos vencidos, •••• , •• , •• , ••• ,,.,, •• ,,, •••• ,,.,, •• ,,, •••• ~
Votos em Separado,.,, ••• ,, ••••• ••• ••• ••••••••• ,,, •• , , •••• .,.
Braallla, om 31 de outubro ele 1 9?6.

SUBSECRETARIA DAS COMISSOES
SERVIÇOS DE COMJSSOES PERMANENTES
CO~IISSAO

DE

EOUCAÇ~O E CULTURA

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MI:S DE

DE ID 76

OU'I'USRO

PRESIDENTE: Senador TARSO OUTRA
ASSISTENTE: CL&IDE MARIA BARBOSA FERREIRA CRUZ
DATA DE AE·

REI..ATOA

CEB~ENTO

N(JME'RO E EMENTA

DESIGNADO

NA C MISSAO
1

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 234/75 1

que

01 ..04. 76

"Dispõe sobre a tranat'arôncill de tuncionii ..

rio público eatudante uniVersitirio, o
outras prov1dinciu 11 ,

••

.............u

DATA DA
015·
TAIBUIÇAO

CONCI.USAO
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

sono.dor TARSO

06,04,76

Pelo arquivAma!!, Aprovado,com

OUTRA

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

to.

*******"'"'****
Redistribuido

23.06,76

voto vencido
do sr. Sena ..
dor Adalberto

Sr. SenAdor

SenA, em

IU:!NRIOUE DE LA

l4 .lO. 76

r~o

....

OCQUE

PROJETO OE Lti DO SENADO N9 116/76, que
"Inclui entre as atribuições do ~OBRAL ~
difusÃo de rudimentos de &ducaç~o SAn i t2_
ria",

01.10.76

sen11rlor IIENrU• 01.10.76
t'l~

or:

U

ROC·

Fovoriivol
omend~.

com \Aprovado, om

14,10.76

uc.

PROJtTO O& LEI CO SENADO N9 235/76, que
"Altera a Lei n9 6 ,182, do 11 do dezembro
de 1974 c di outru providõnc1As",

14.10.76

senador ACALDCRTO SENil,

l4 .lO. 76

P.:r.vor.ivel, nos Aprovado, em
tcnnos dA Emc!!. 15.10.76
da Subatituti ..
VA aproscnt.:r.da
polA comisaio
de Constituijçio c Justiça,

PROJETO OE LEI DA CAMJ\RA N9 89/76, que
"Autoriza a do.:r.çio À Univeraid.:r.dc Fcdar~l
Bahia do imóvel que manciona na cidade
de Salvador, Estado da Bahia",

lB.lD. 76

son.:r.dor
CAL'ION,

26.10.76

IF~vorivel,

,.

JoJtD

{Iniciativa dA Praaidõncia da napública)
PROJETO OE LEI DA CÂMARA N9 84/76 1
que
~oiopõo sobra A obriqAtoriodAdo do cnoino
do portuquõa nos curaoa auporioroa do qr!
duAçiio".

14,10.76

sanador EVE~, 14 .lD. 76
SIC VIEIM

Aprovado, om
27.10.76

OBSERVAÇOES

,,'

Novembro dol976
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.

DATA

NOMERO E EMENTA

D~

flELATQR

DATA DA

c_IIIONADO

DISTAU,UIÇAO

SCn4dOr J01í0

07,10,76

I'IICIIIMt!NTO

NA COMIISAO

PROJETO DE L&I 00 SENADO N9 237/76 1 que
"Dispõe sobro o ensino obrigatório, em t2,
dos os cursos jur!dicos do Pais, da discf.
plina "Direitos Humanos Fundamentais",

07.10.76

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 127/76,
que
"Estabelece prazo para a convocsçio obri91tória do alunos excodontos, o dÃ outrao
providências",

07.10,76

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 109/76, que
"Acrescenta diapositivos i Lei nO 2.800,
de 18 do junho do 1956, que. cria os Conselhoa Federal o Regionais do Qulmica, di!
põe sobra o axorc!cio da protisoio de quimico e di outna providiinc.ias M,

07.10,76

Quinta !eira 11
CONCLUSlO

bO PARECER
DO REI.ATOR

CONCLUSAO
DA

OBSERVAÇOES

coMissl.o

CALMON,

Senador OTTO

07 ,lO. 76

LEIIMI\NN

Son4dor MCN-

07,10,76

'l'ramitando co!!:
juntamente co"'
os PLS n9s ,,
112/76 • 119/
76.

CES CANALE,

S!NTESE DOS TRABALHOS DA COMISSXO
Reuniões Ordinárias • , , • , • , , • , •••• , •• , , • , , .• , , •• , , ••• ,01
Reuniões Extraordinárias • , , , , , , •• , , , , , • , , , • , • , , , • , , •• 02
Projetc,s relatados •• , •••• , , ,, , , •• , , ,, , •• , , • , • , , ••• , • ,04
Projeto• distribuidos • ,, • , •••• ,, , •• , , , , , , , • , , , , , •• , • ,06
Emendas

~~;presentadaa

, •• , • , •••• , , , , •• , , , , , , • , , , • , , • , • ,01

Draa!lia, em 28 de outubro de 1 976
SUDSECI\ET,\RJA D,\S

CO~USSOES

SEI\\'JÇOS DE COMJSSOES
CO~JJSS,\0

DE

1'~:1\~J.INESTES

FINANÇAS

1\EJ.\TOJ\10 CORRESPONDENTE AO MtS DE

OUTUBRO

PRESIDENTE:

SEttAf'lOR AMARAL PEIXOTO

ASSISTENTE:

MARCUS VINICIUS COULART GONZAGA
DATA DE RE·
CE81MENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

-

DE lfl76

RELATOR
DESIGNADO

CATA DA
OIS·
TRiaUICAO

CONCL.USAO
00 PARECER
CO RELATOR

CONCt.USAO
OA
COMISSAO

PROJETO DE LEI DA ClMARA N9 76, DE 1976
Autoriza a UniÃo a ranunciar a direitos
cradit6rios em favor do Municlpio do Urussanga, no Estado do Santa Catarina.

24.9. 76

SENADOR
HENRIQUE DE
LA ROCQUE

7 .10. 76

Paracer favor i
vol.

Aprovado o
parecer na
reunião do
dia 7 .10; 76

PRO~ETO DE LEI DO SENADO N9 263, DE l 975 •
Disciplina a venda, no comároio varejista,
dos coroai• •condicionado• em pacote• pa4r2
n1za4oo.

30.9,76

SENADOR
RUY SAN'l'OS

30.9. 76

Paracar pala
rejeição,

Aprovado o
p.ueeer na
rauniio do

OBSERVAÇOES

7.10,76.

.

,, !
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DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

. RI!LATOR
DESIONADO

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 175, DE 1 976 ~ 30,9.16
Dispõe sobre os aorvidoroa públicos civis
da Administração Direta do Distrito Federal
o do suas Autarquias, segundo a natureza ju
r!dica do vinculo omprogat!cio o di outraa-

SENADOR
SALDANHA

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 lBC, DE l 976 •
COMPLEMENTAR - Parmita aposentadoria volun-

SENADOR
HENRI CU!:
DE LA ROCOUE

I·

DATA DA
DISTRIDUIÇAO

30, 9, 76

COHCLUSAO

DO PARECER
00 AEI.ATOR

• CDNCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

PAracar favo Aprovado o pa
reeor na rou

rávol.

DERZI

ni.io do 7.lo.

~-

providinciu.

30.9.76

tiria, na• condiÍÕoa que especifica, ao1
funcionlrios púb !coa do Diatrito Federal
inclu!doa om Quadro Suplementar ou poatoa
em diopon1bil1dado.

U,10.76

Pancor favo .. Aprovado o pa
rocor na rou
rivd~
niiio do
14.10.16

.

i

.

,,
I

r:

Ili

t
19,5,76
PROJETO DE LEI DA cAMARl N9 7l, DE 1975 Diapõo aobro concoaaão do empriatimoo poaaoaia a ompregadoa, pela ~a1xa Econõmica F!
deral, medianta amo~tizaçao manaal daaconta
da em tàlha da pagamento o di outraa provi=
dinciaa.

SENADOR
JESS! FREIRE

vista ao Sr.
Sanador Leite
Chav.. na rou
niio do
24.6.16

-

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 252, DE 1 976 Eleva em Cr$ soo.ooo.ooo,oo (quinhontoa mi•
lhõea de cruzairoa) o limite atribuido ao
Governador do Diatrito Federal para abertu•
ra do criditoa auplementaraa.

21.10,76

SENADOR
ALEXANDRE
COSTA

21.10.76

Parecer favo- Aprovado o pa..
r.ívol.
rocor na rou
nião do
u.1o. 76,

PROJETO DE LEI DA clHARA' N9 74, DE 1 976 Diapõo aobra aa aociodadao por açõaa.

21.9. 76

SENADOR
HELVIDIO

21.9.76

Parecer pela
aprovaçio com
ao altoraçõoo
contidaa nu
Emenda•
1, 2 o 3-cr.

NUNES

•••

SENADOR
HII'l'OR DIAS

28.10.76

Parecer favo- Aprovado o pa·
recer na rou•
rival.
niio do
28.10,76

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 72, DE 1976 ..
Diapõe aobro o mercado de valores mobilii
rioa o cria a Comiaaio de Valor•• Mob111i rioa - CVH.

-

l4 .lO. 76

SENADOI
HENRIQUE DE
LA nocoue

14,10,76

Pa'recer pela
rejeição· DA
emenda do
Planirio N91.

OFtCIO "S" N9 14, DE 1976 ·Do Sr. Caverna•
dor do Estado do Mato Groaso, aolicitando
autorização do Senado Federal, para contra·
tar, no exterior, empristimo do US$ •••••••
lo,ooo,ooo.oo (dez milhÕ•• de délaroa norte
amoricanoa} para aplicação no programa rodõ
v1irio do E:atado, noa termo• do Projeto di
Raaolução apresentado.

14.10.76

SENADOR
SALDANHA
Df:RZI

14 ,lO. 76

ortcio "S" N9 13, DE 1976 - Do sr. Governa•
dor do Estado do Rio Crando do Sul, aolici•
tando autorização do senado Federal
para
contratar oporaçio do cridito oxtern~,no V!
lor do US$ 20,000,000.00 (vinte milhooa do
d6laroa norto•americanoa)

19.10.76

SENADOR
DANIEL
l<RIECiER

19.10.16

P.trecor_pola
rprovaçao
·noa tirmbs
da Projeto
do RaaoluXio
apre•enta o.

I
I
I,

I

Aprovado o pa•
recor na rau ..
nião do
27.10.76

28 .10. 76

PROJETO DE LEI DA clMARA N9 89, DE 1976 ..
"Autoriza a doação i Univeroidada Federal
da Bahia do imóvel que menciona, aituado na
cidade da Salvador, Eltado da Bahia.•

'I

Conc~a:~o

2.6.76

Aprovado o
parecer na
reunião do
14.10.76.

Aprovado o
parecer na
rouniio do
14.10.76,

Parecer pela,.! Aprovado o
parecer na
termoa da Pro- reunião do
jato do Roao;~ 19.10.76
ção aproaenta•

~~rovaçio noa

do.

&BilktwA.P~UGitSX.WS%1Mtllt4kiAihttSkii&ZZ!UU:U

M4l&IEOGJ.B
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DATA OE

NOMERO E EMENTA

RECE61M~NTO

.

PROJtTO DE RESOLUÇXO N9 101, DE 1976

NA COMIIIDAQ
~

Eata

bol~ca al!quotas mÁximas no imposto aobro õ
por~çêos relativas À circulaçÃo do marcado:

7,10.76

AII.\TOA ·
~E8UlNAOO

SENADOR
SALDANHA

• OATA PA ,

! ou t>A;:;mn

OISiR!"Uiij~6~
13.10,76

CONCLUSAO

CO ntLATOn

Parecer hvo

rivel.

CERZI

r14s,

CONCLUSAQ
CA
COMISSAO

OBSERVAÇOES
I

Aprovado o P!
recor na reu ..
n!Ão de

28,10,76.
.

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 243 1 DE 1976 ..
Cispõo sobro o &otatuto do Maqiatõrio Oficia
do Distrito Federal.
·

29.9.76

SENADOR

7,.1o. 76

Parocer !avo .. Rollltlldo oral
monta na aaaa o
rival.
oxtrllordiniri
de 7.10.76 •

6,10,76

Relatado onl
Paro cor favo- menta
na aos
rival.
aio de 6',10, 7

HENRIQUE DE

LA ROCOUE
.

HE~SAGEM

N9 162, 'DE 1976 .. Do Sr. Proaidonta
da Roe~b1ica, propondo ao Sanado Fodor~l alteraçao da RQsoluçio n9 62, de1975, quo diapõo sobre operações ae crédito dos Estadoa o
Hunici.pioa, fixa uua 11m1tea o condições".

•
6.10,76

SE: NADO R
SALDANHA
CERZI
SENADOR
:.<.AURO DENEV!

8.6.76

.

28,4,16

.

.

30.9.76

-

-

PROJETO DE LEI 00 SENADO N? 2 1 DE 1976 - E quipara oa Sindicatos is Entidades filantrópicno, para os fins da Lei n9 3.577, do 4 do
julho do 1959.

4.6.76

PROJETO DE DECRETO LECIS~TIVO N9 2, DE 1976
Aprova as Contas do Presidente da RepUblica,
relativas ao exorclcio do 1974,

26.4.76

PROJETO CE LEI DO SENADO N9 11, CE 1975 .. Di
nova red~ção ao caput do art. 29 da Lei
5.107, de 13 da setembro de 1966.

"28.5.76

SENADOR
ALEXANDRE
COSTA

PROJETO DE DECRETO LEGIS~TIVO N9 lS,DE 1975
Aprova as contas da Ride Ferroviária Federal
S/~ e de suas subsidiárias, relativas ao o xcrc!cio de 1971,

21.8. 75

SENADOR
VIRGILIO
TÂVORA

21.8.75

PROJETO DE LEI DA cAMARA N9 16, DE l 976
Cctc~ina levantamentos prévios de custo pa
ro fixaçÃo de preços do produtos aqr!co1as7

30.9.76

SENADOR
LEITE:
CHAVES

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 19, DE 1 975 - •
Altera a redaçio do art, 19 da Lei n9 3.738,
do 4 da abril de 1960.

30.9.76

SENADOR
ALEXANDRE
COSTA

••

.

-

OES

S~NADOR

VIRCit.IO
'l',.VORA

-

-

30,9,76

-

-

13.10,16

-

-

-

-

6.• 8.16

.

.

22,9.76

.

-

.

--

PROJETO DE t.EI DA ~~RA N9 32, DE 1976
Acrescenta parág~ato ao Art. l4l do Decreto
Lei n9 200 1 de 25 do fevereiro de 1967, dia
pondo sobro aa comissões do licitações.
-

24.6.76

SENADOR
LEITE CHAVES

6,8.76

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 38, DE l 976 ..
Dispõe sobro o cancelamento de registro de
protesto do titulo.

24.6.76

SENADOR.
HELVIDIO
NUNES

1,9.76

SENADOR
:LEITE CHAVES

-

PROJETO CE LEI DA CÂMARA N9 55, DE 1976
Xodi!ica diapositivos da t.ei n9 4.137, de
lo de setembro do 1962, que roqula o roprea
sÃo ao abuso do poder econõmico.
-

cE

PROJETO DE LEI DA CAMARA N9 72,
1975 Dispõe sobro conc~aaão do empréstimos poa •
soais a empregados, pala Caixa Econõmica Fo
dcral, mediante amortizaçÃo mons~l dosconti
~~ cm !61ha do pagamento o di outras provi:
düne1as,

19.5.76

PROJETO DE t.EI DO SENADO N9 82, DE 1975 Determina gua matado do montante das subvtln•
çõas ordinariaa recebidas pelos estabeleci mentes do ensino davori ser obrigatõriamonto
raatituida aob a forma do bolsas do estudo.

19,11.75

ROJETO CE :LEI DO SENADO N9 84, DE 1 975 •
nova rodaçio ao art, 79 da t.ei n9 4.266,
o 3 da outubro de 1963.

p~

.

SENADOR
JESSf! FREIRE

2,6,76

ConcocUdo via
ta AO Sr, se=
nAdor Bor.odi ..
to Forrur"
nA reuniÃo de
24.6.76

Concedido via
ta ao sr. se:
nador I.oittl
Cho\VOS

reuniÃo
24,6.76

7.4.76

SJ;:NADCR
DENEDITO
FERru:IRA

25.11,75

SENADOR
LEITE CHAVES

28.4.16

PArecer pela
rojdçiio,

no

de

ajeitAdO o pa
rocar na rou
ião de 28,10. 6.
/.provAdo o pa
rocar do Rola
tor do voncid
Sono Heitor
Diu, P.ela aprOVaÇAO dO
Projeto.

.

........
='

-

.

via
ta ao sr. soii
Bonadito For:-eira na rouniio de
24.6,76,

Conco~ido

7~111

.

Quinto !eira 11
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..
NOMEAO E EMENTA

CATA PE

RELA TOA

PATA PA

NA COMidBAO

Oõ510NAPO

OIIT~IDUIQAO

RECEDIM~NTP

CONi::LUSAO
00 PARECER
DO Rfi.ATOR

CONCLUSAO
DA
COMISBAO

-

-

30,9. 76

-

-

13.10.76

-

-

PROJtTO DE LEI DO SENADO NQ 99 1 DE 1 976 Inclui os Viajantes Comorciaiu Autónomos on
tro oa bonot1c14r1oa do Programa do Intogri
çio social {PIS) o di outras providências.-

28.10.76

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 111, DE l 975 Introduz modificação na Legislação da rrov,!
dãncia social,

l7,9.76

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 114 1 DE l 976 ..
Altera a Loi n9 6.268 1 do 24 do novembro do
1975, fixando multa pocuniiria para oa roaponsivoia pelo protesto de t1tuloa jÃ pagos,

7,10,76

SENADOR

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 125, DE 1 974 Modifica a redaçio do art. 49 da Lei Complo
montar n9 11, do 25 de maio de 1971 e di o~
tras providências,

4.3. 76

SENADOR
ROBERTO
SATURNINO

ll.3.76

-

-

SENADOR
MAURO Bf!NE:VIDES

26.8.76

-

-

SENADOR
MAURO
BENEVIDf!S

22,9.76

28 ,lO. 76

S&NADOR

HELVIDIO
NUNES
SENADOR
MAURO BENEV!

OBSERVAÇOES

DES

.

HELVIDIO
NUNES

('l'RA."'ITANCO E:M CONJUNTO COM O PROJETO CE: LE:I
DO SENADO N9 21, DE l 975)
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 138, De 1 976 l9,8, 76
Modifica dispositivos do Doc.Lei n9 7.661,
do 21 de junho de 1945 o do Doc.Lci n9 75,
de 21 de novembro de 1966, para o fim do com
patibilizar a legislação que trata da inci ;
dõncia do juros c carroção monctiria aos dibitos do aaturoza trabalhista.
PROJETO DE: LEI DO SENADO N9 143, DE l 976 Institui adicional por tempo dB serviço aos
trabalhadores regido pelo pelo Decreto Lei
n9 5.452, de 19 de maio do 1943.~(CLT~
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 158, DE 1 976 ..
Dispõe sobre terminais de transportes ter rrcstres e di outras providéinciaa,

PROJETO DE LEI DO SENADO N 9 164, DE 1 976
Altera a radação do diapositivos do Decreto
Lei n9 5.844, de 23 do setembro de 1943 e
di outras providéincias.

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 176, DE 1 975 •
Disciplina a ~oatinação de prêmios da Loteria Federal nao procurados no prazo legal.
P~:l..ETC

CE I.EI 00 SENADO NG 264 1 OE 19?5- Autoriza
a C:edu;ão 1'10 Impcatc sobre a renda e d& cutraa pro11it:!ne.1Ãs.

l7,9,76

Concedido via
ta ao Sr. Sen

dor J'elli Fre
re em 16.9.76,

-

-

l7.9.76

-

-

SENADOR
ROBERTO SATUR·
NINO

l3.lO. 76

--

-

20.5.76

SENADOR
ALEXANDRE COST

2,6.76

-

13.6,?6

SENADOR
HENRIQUE 0C I.A
RCCCUE

16,8. 76

-

-

18,8.76

..

-

l8.B. 76

-

-

-

-

20.8,76

SENADOR
JESSE': FREIRE

30.9.76

(o:-:.:.•.'ITArDC E~ IDNJUNTO CXJM OS PL.Ss,l 259/75 1 253/75
179/?5, Bó/75, 2f1J/?5, 72/76 1 81/?6 c 126/76)
PF!J.!:TC OE LEI C:O SENAOO NG 21$8/ OE 19?5 .. Autoriu
ca::u;Õ':I no im,ccato acbro a ronda e d4 outraa previclnciaa,

13.8.?6

SENADOR
1-E:NRIQUE DE I.A
AOCQUE

(TP,:,t,'ITANOO ElA c::IJ'4..UNTO OJM CS PL.Sa.l 2154/75 1 259/?5
253/?5, 1"'FJ/7S, 88/?5, 72/76, 81/76. 125/76}

PR:J~TO

CE I.EI 00 SENADO ND

~9/?5

- Autcri:o dodu-

13,8.76

çii':l no Impcato aobre e. ronda a c& cutrcaa prcvid6n ciaa.
PROJETO CE t.EI CD SEN,!,CQ NG 58 1 DE 1975- Concoda
benção dll impoato éa rani:l"' lia polllloaa que up11ci
rica.
-

1.3,6.76

SENAOOA
HENRIQuE CE I.A
AOCQUE
5~tiAOt:R

1a,6, ?5

t-1E:-o;ntCuE CE I.A
AOCCUE

(TRII.'.~ITANOO EtA CONJJrlTO COM OS PL.Sa.t 179/75,25.3/?5,
2fl9/75, '264/75, 268/?5, 72/75, 81/75 11 125/76}

PROJETO OE L.EI 00 SENAOO Ng 1?9 1 OE 19?5 .. Autori;r:a
a 1nc1uaii:::t do a1ugulll ontro oa abat1montoa na Oac1a
raçiio áa Aanca de PIIIICII. F:t'aica,

13.6.?6

5F.IlAOOR
H~,.,;AIQ~

-

]B;a, 7S
CC: L.A

RCOlUE

(TAA',IITAM:lC EM CCNJ~NTO CJ~.! OS PL.Saol 88/?5, 2~.:1/?5,
'Z59/?5, 2~/?5, 268/?5, 72/?6, 81/75 a 126/76)
F~:;::ro C~ t.E:

1::>ro c

O' EC::.:.C:l
:~g 253, OE 19'75- Oi~t:lÕ!I
C:11 r11n::1, bruta da pcoaoa r!oictl.

a::~~ot~r:.ltMtc

(ii=!•,•:r;.·:~~ E•.! ct:IJ~MO C:~.t OS P\..Sa.l 1?9/?S,O.!l/?S,
:.:.9/75, 254/?5, í.~/?5, 7'2./?6, 81/76 11 12.15/76)

1.3,6,?5

5ENADCA
HENRI(;UC Cl: L.A
ROctlUE

1o,a,?e

-

-

Aguerclanda A apl'aentayio
parecer pelo R!
la ter.

••

Aguardando A apl'aentayio
po1"1!cer pala R!
laqtor.

••

Aguardando o apreaenteçio di:
par.car pelo F! 1
lotpr.
AgYardoné:::t a epnuantaçi::~

••

Pal"'lcer pelo R!
1ator.

Aguardetldo a apreeanta;io da
parwc•r pa1o R!
lator.

AQuordanC:::t e 11 •
I=II"Geanta;iio C:a
:::tarecar i=al:::t A..,
lato r •

...
JMMMh Jtll&

JIW&i.2.RI.J.6Si~

Novembro dcl976

Qulnla·fclra li 74HJ

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL IS e~i o lll

I

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSi\0

NCJMERO E EMENTA

::c.;STO t.E LEI DO 5ENAOO Nl 126, DE 1~?6- Autcri.zu
: a:a:t .. •r,to doa aÍugu41• da daclara;ão do ronda d.:~
:us:a f!llica 11 ó& cutro.a prcvidftnciah

1:1,8,?6

RELATOR

DATA DA

OESIONADO

OISTAIBUIÇAO

CONCI.USAO
DO PARECER
DO RE:I.ATOR

-

18,8, ?6

5ENFIDCrl
I'II!NRICUE DE I.A

CONCLUSAO

"

OOS(AVAÇOES

COMtSSÂO

-

~?:OJETO OE: t.EI 00 SENAOO ND ?2 1 DE 19?5 ... OiapÕo 11.ê_
a~timanto

:reu

Ql.lll

13,6,?6

no imposto éa renda devido, ca em-

t1var ~~da ampragodca um fai~<.l:l at&ri11

a..::er1or o .:o anca,
(TFt..'.'ITAfiOO ErA CONJJNTO C:0'-1 OS P'-Ba: 2'3/J/?5, 254/?5,
2!!~/75, 2!!3/?5, 179/75, Ba/?S, Bl/?5 11 1213/?S)

;:;:o,ZTO OE LEI DO SENAOO NR Bl, DE 19?5- Faculta lia
:eaa~111 fhic11a dal:lu;zirem, para afa1to 1:111 llbat1munto
::::~ I~;::ato da Aani:IA, aa contr1bu1çÕca que fizerem 110
Cl1rodr1oe doa Part1doa Pol!tico11 o C4 cutr~Sa pro111
::II'IC11111o
(TFA','ITANOO EM CONJUNTO CDM OS PL6a.: ?2/76, 258/?5,
2'!.4/?S, '259/?5, 2a:l/7S,~?9/?s, as/'75 a l2s/7-s)

l3.S,?6

Ai;l~oo•lro:t~n~ a

O;:lNIIOnto:;Õ::~ CD

paruccr pelo P2,
lat:r,

FiOCOOuE:

(";':::•,on,;~:OO E'M CON.l.INTO COlA 05 PLBa1 Bl/?6, ?2/75,
2.;.!:/?S, 2SII/?S, 259/?9, ~3/?5, 1?9/?IJ D 68/?5)

tra o

5(NAOOA
HENRIQUE OE L.A
ACctluE:

16,8,?6

SENADOR
HENRICI.f CE LA
ROO:M::

1a.a. ?5

REUNIOES REAL !lAVAS • , •• , •• , • , , , • , , , • , , , , , • , , , •••••• , •• , • , • ,
PARECERES PROFERIDOS
MATERIAS VlSTRIBUlVAS

-

-

-

-

A;;-.or:lo.nl::~ a ~

pruonta;a::: c:a
paroccr pa!o
Relator,

11 !
cc
p11rocar !=I lO
Relotor,
Ag~,;Crd5nd:

praacntayo:~

"

1'

SUBSECRETARIA DlS COMISSOES
SERVIÇOS DE COMISSOES

l'ER~IANENTES

COMISSAO UE LEO ISLAÇ~O SOCIAL
REL.\TCltlO CORRESPONIIENTE AO ~ltS DE
PRESJD:!~:TF.•

SE!IA.OOR !U.:LSO!l CAR:mmo

ASSISTENTE:

DAIIIEL !\E IU DE SOUZA

NúMERO E EMENTA

OUTUIIRO

CATA OE FIE•
CEBIMENTO
NA COMISSAO

DE ID ?6,

RELATOR
OESIONACO

CATA DA
CIS·
TAIBUIÇAO

~~ ~~~~:~t;~o~j

J

)0,09.?6

Senndor :FRAN..

co Ho:nono

Ol,l0.76

ra.vcrÃ

vel com ns E..
rnan :1.0 do nllsl
c. 26-CLS que .Q

CONCLUSAO

OA

COMISSAO

OBSERVAÇOES

Aprov:&. o PW.

,\o

C6.l .?6

doo o ::..:

raccrl, c:n

pre!lrmto..

c1enc1u.

Autor: Poder

CONCLUSI.O
00 PARECER
DO RELATOR

P:~.reoe:r

PRO.n:TO DE LEI DA CAI:ARA NO 6) 1 de l 9?6

Dispõe sobre o se~uro
ttBbalho n cargo do IN S o

projeto
rorc.n c.nex, ..
~~

da 19?~, e n.
l?J~::!~·/75 e

:!4? 9 111.9 e
?CI fJ.CO
a"rov.f..c·t~
4i!l/?•:· ' •!b

19

~ccutivo

Sen.Frllneo

I:On tot•o,

rue car fiLVOrÁ

rnOJtTO OE LJI DA C~ NO 29 1 de l 9?6

Acrescenta. 1tem no nrtigo l~ dn Lei
nO S.Jl6 1 de 14 de setembro do l 96?, ~UO
integra o aeiuro de noi~eQtos do trnbnlhQ
nn Providênc a Social a dn outra.s provido~

)0,09.?6

Senador ffiAN,.
CO XC!I!ORO

velo

Ol.lC,?6

Aprova. o P.l. 0 projc·tO fo
:1nax:~.do :.o:s
recaro em
C6.l ,?6

Deput~do

!heodoro

IL: ::o 6~ !
?6o::...i ... ?3

::!:!9/75 e

:4,~.

3?,149 (I 19.,
{o, fnce :. ... :-'
\"a.~:io RqtE
!tl 176, :\.:~

c ias.

hutcr1

II

~~ndes

~ .. n.Fr~:'l:::o

:!onto:-c•,

... .L.

7484 Qulnla-lelra 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçdo li)
DATA CE
AECEDIME:'NTO
NA COMISSÃO

NúMERO E EMENTA

PROJI:TO DE LF.I DO

SE!IAO~

RELATOR

DATA DA

OESIQNADO

OISTAIBUIÇAO

mcssn do rolntÓrios

rcf~rentco

res, pelas empresas

d~

de trl\l:.lllho no::; sjm.l!cutoli da

a ncidontca

trv.h~Llhoclo

DO RELATOR
P;.~ J'C'C~"II'

:lo 19? 1 ae 1 976,

Dispõe 11ohre o. obricatoriocl:u\c de rc-

CONCLUSAO
00 PAA!;CEA

J0,U?o76

Son:Ldor Fnt.rr..
CO !·:~~~:1'01\0

01,10.76

!'nvo ..

r:~·11:l 1 tr:.n:J!'Orln:J.Iltlo-c na

rw.n~!a

:?G-CL:.;

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

OBSEAVACOES

06,1 .?6

H.C 6)

7~

reDpcct1va. ca.tceorin

t'!

(' li...:l 173

no l'LC vJ/76,

-

.,, •

Aprove. o PA O projeto toi
rcccro cm
a.nox.ltlO
!.lo
::&

Q

:22~·

~~~~:?,1i1

1~?6

1 !'.:t:o

nprov •..Jo

"ll<::ri:l~nt'='

J.utor1 Sonador llaloon Cnrnoiro

~917

I

R~ ..

4.1?

~-..1 1 d.o ~·:n':'.-:lo:o

:·r:1nco ,;Jntcro

.

rRo.r;:ro OE LU DO SF.IIAOO :10 110 1 ao 1 976

Revocn o nrtico 3~7 do Decreto-lei no
5'·1•5'2 1 dn 10 de maio do l94J(Con::;olidn-;ão
dns .Leis tdo 'l'rc.ba.lt.o}.

19.08.76

m:rm~
QUI:; DC LA nc_

3onndor

02,09.?6

flJ;:OCOr contra.rio.

\Tm

27.10, 6

Autor I Sen:1dor Orestc!l Quércia.

I'ROJllTO UE L!;I DO SF.:Ir.DO NO 193 1 ao 1 976

lntrod\la Altal'IU]ÜO na, LDi flll 6.~05' 1dCI
29 de a.bril da 1 9?5', que 11 C!It:~.belcce a. dc.:J,
carnctcrizn~no do sa.lÓrio~mÍn1~o como !'a.tcr
de corre~iio mcnotiÍria etc".
Autcr1 Senador Vnsccncolos Torres

Aprovo o porccor, com
voto vencido
do So.Fr.:..nco
l:Ontoro? cm

0~.09.?6

:ifln~,o:o Li~ZA ..

HO !WlBOZA

:17.09.76

-

I

P4roccr ta.vo- Aprova. o pnra.vel.

r~~~fó.7~

-

-

Pl!recCII" con .. Aprova o patra.rio.
reccrà em

PROJJ:TO DE LEI DO SENADO NO 27'+ 1 de 1 975

Acrescenta. d .srsitivo O. Lei
nv 4..?49, 19.08,?6
de 12. de ncoato rt
965' 1_que 11 d1:spÕo sobre
c pncnl!lentc d:. er•; t1!'1ca;.:~.o prevista nn .Lei
nR 4.090 1 de 13 ot jUlho de l 96~.

Senador J'AR ..

BAS PASilARIilHO

27.1 .76

0<.~9.7ó

-

Autor: Senador N'e.• 1on Co.rndro

PROJETO DE LEI DO SZIIADO NO 46 1 ae 1 976

Rerormula. c~itérios de renJUst~mcnto
colct1vos de s~arios dns ca.t~cor1ns pror1ssion~1s e da outras providencias.
Autor:

Sen::~.dor

Ilel:<Jn.

22.04,76

J'Ait..
llol::l P~8S,\R<•

2B,OI, 1 76·

Sen11dor J'ARRA.!:l PASSARI-

2?.C5.?6

St~nfl.ao.-

NrtO

~nrecor ra.v,g Aprova o paro.vcl 1 n:1 !'o,t rccero e:n
m:t r:a I:r.1cmd~
27.1 .76
n~ 1.-CLJ(Sub.!!,
tii.utivo} que
npre:Jentn.

C~rneiro

!'ROJUO o r. Lti DO St/IAilO NO 73 1 do 1 976

tstaboloce prioridade n& concessão
prestações aos cecos.

ao

27.05'.?6

ln!O

Autor: Sena.dor N'elson Ca.rneil'n

~nrt'lccr ra.v,g Aprovo. o parav el, coo c. recero em
tmonda. n; 127.1 .76
CLS CJ.UO a.presenta,

PilO.nn'O DE LEI 00 SEtfADO t:O 123 1 de 1 9?6

Concede a .. Grat1r1cu.ção de Ua.ta.l ao~
Vendedores Autonornos e da outr.:~.s providcnc1ns.

o;.oG.76

Sen:1dor J'AR!JAS

"'

PASS,\RI!IT!O

aprecb~~:> :1

fedido do
a. to r.

rROJ'ETO DE LEI DO SEIIAOO NO 99 1 de 1976-CO!J
FLtHE!IT.\R •
Inclui os Vioja.n~es Cooerc141s Autôno- 12.08.76

~os

entre os bencricinrios.do rrocrn~a de
Soc13l(riJ) o da outr3s providên
cias.
1\utorl Senodor Orosteo Quórcia.
Integrn~ãc

Pa.tec:er contra.rio.
Senador

OOUI~

CIO OONDIJ.I

12,08.76

18,o6,?6

siU"88frlfll/1
DO/II-

tl

21,,06,76

Pnt;eccr contra.r1o.

R:

Aprova o parocer.
com
voto vencido
do Senador
Fri'.RCO J.lon ~

ro?
om
2 ,10.?6

FRO.rt.TC DE LF.I DO SEIIADO NO 101 1 do 1 976

Autor: ~en3dor Oreot.os Qu;;rcia.

Inclu:!.do
p.:I.J;!t.l d:L rcJ,&
nião do dia.
2?.10.7ó, e
a.diD.d:l. :1 SU:l

06,08.?6

A.utor1 Senador Uelson Carneiro

DÚ nova. rodação ao art1~o 47~ o seus
llltolaUII I a .ti lltl Dttt11't:d,tt-1t .. nb
,4.~!! 1 t.ltt
lR de ~aio do l943(Consol1da.çao das Leia
do Trnbalho).

-

Concede viu
to ~o pSolot
bi\C!. 01'
Ja.rba.o Paaon
r1nho em

-

lU)

6

27.1 .76

-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçõ o li)

Novembro de 1976
NúMERO E: EMENTA

PROJETO DE LEI DA

566

C~\AllA

RELATOR

DATA DA

DESIONADO

OISTAIBUIÇ.\0

18.08.?6

S!nRdor ffi/.!1-

IJO 56 1 do 1 976

Altera. o pc.r.ícrnro único do mrt1io

d~ Consol~da~Ro d~o

DATA DE
RECEBIMENTO
NA COMISSA.O

leio do Trabn ho

co 1:o:rrono

19.08.76

era 11
Q uInta..!I
CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSM

DA

7485

OBSERVACOES

COMISSAO

Pl)rcccr tnvo- Aprova o para.vel.
recero em
2?.1 .76

.

upro\•a.da. pelo Dccr .. to-lai nll 5.45'2, de 111

do maio de l 943.

Autor: Dcputndo lnerte Vieira.

PROJETO DE LEI DO SEIIADO NO 160 1 do 1 9?6

Dú nova redação a.o Earúsrnto único do

artigo 133 dn Conoolida~ao da.s Lois do Tr4
balho, aprovadn pelo Decre~o-le1 no 5.452,
de lg d~ maio de 1943 1 e da cutr~s prov1den
c ias.

18,08.?6

Oana.dor li'ftAN·
co }10 ~rroRo

O~o09.?6

Pl}recer !avo- Concede vill- Ao Senador
to do ~rejo. Do:~1c1o Con ..

r:'lVol.

to 1:1.0

Do~:~icio

onado
Oon..

d1m 1 cm
27.10.76

dim,

e:~

27.10.76

Aütor: Senador Heitor Dias
FROJI'TO DE LEI DO SEIIADO NO 161 1 do 1 976
SQRQI~W QQ t;~~~i~~~~~ ~ ~li d~Li ~~

R~.e~of8

~a·~or=

01,10.76

Sanador .TARBA 01.10.?6

Inclui a dC,II\ de ca.sa..ontre·os segura- 01.10.76
dOS tacultettivo:s 1:l. Previdoncio. Social,

Senador rnA.N- 01.10.?6
co 110:rrono

tolga, ~or mês, para tratar de interesse
particu ares.

:i:lit9Cit'ID

Autors Senador Vasconcelos Torres
PROJETO DE Lt:I DA CAHARA 10 82 1 do 1

Pt;recer ro.vo- Rejeita o PA 'Ao Sen!\dor ~
ravel.
recer do Re- micio Go:1ç!ia,
d•f~a- ~~ J:!1•l:'=hJ'I9•
na para re
t::t.r .o vencido
o Scn:~.dor Do~:~icio Gond1::1 1
em 27.10.76

bt•• •

97~

I!]stitui a anotnçf., de rospon.:;~.b1lidada tccnicu" nn prc:~t.:1;:io do sot•vi~os de
t~')t;ttnher1a. 1 de a'q,u!.t!'t.\•t'B e ncronomiL\ 1 e
da outraa providencias.
11

PAOOAlliiiHO

Autor: Des.:utado ndó~.!.o ~lartins

PROJUO DE LEI DO 'iEIIADO NO 131 1 de 1 975

AutorJ Senador

Va~~oncelos

Torres

l'ROmo OE LEI DO ijf.NADO Nl 126 1 do 1 975

a &•a•qão
do orbilo
10 ~a Lei
ng 5·9A~~era
e ezembro
t1 1 9? ~ que
1 e 1
~ispõe sobre a rotroat1v1dnde da o~~ao P~
lo reRimo do Fundo do ünranti~ do empo
~e Serviço.

Olol0o76

~i!!Rr

msst

Olol0t76

/

Autor: Sona~or Oroatos ~uércia
PROJETO OE LEI DO Sl:UADO 110 92 1 do 1 976

da

Introduz mo~ificnlõos ao artigo 4?2,
Le s do tr~bal o.

01.10.76

Consoli~a~ão d~s

ScmRdor .n:sst

01,10,?6

FREJI\E

//
Autor; Sena.dor Jlelson Ca.rnoiro

/

PROJI'TO DE LEI DO SllNADO 110 96 1 do 1 976

Altera. ll rcdaiiio da al!noo. 11 b11 do artiao 580 1 da Censo ida.~ão dns Leis do Trabalho.
Autor: Senador Ruy Carneiro

01.10.76

Senndor DOI·tiCIO GOIIDIH

o1.10.76

.

Tra.1:11ta om
coniunto com

o'P

S 144/76 1

f'lee aprov:~.r;õ:o do Ro."!~
r!manto .261
76 1 do Se:'\:.\•
dor Acc1oly
Filho, o:~
22.06. 76

PROJETO OE LEI DO SENADO NO 1441 do 1 9?6

UtQra a roda.!lo da al!nea. 11 b11 do ar580 1 da Conso id:~.ção dna Leis do Traba ho 1 aprova.da
polo Decreto-lei na ,.452 1
de lD do ma.io de l 943.
ti~o

~utor1 Senn~or

Nelson Ca.rnoiro

0~.~0.76

Senador l)OMI-

CIO OOIIDIH

01.10.76

O projeto trJ.
mita era aon•
~unt.o eor.~
o
LS 96/76 1_f:l.

ce aprovo.~o
do Ro~ucr .e.:1
to 26l/76i ~o
S'on.Acc!o 1
Filho & co
22.0 .76
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DAT,o!, OE
RECEaiMENTO

NOMERO E EMENTA

PROJETO DE LEI DO SCNADl

no

RELATOR

CATA DA

NA COMIS~AO

OESIGNAOO

DISTRIBUIÇÃO

Ol.10,?G

Sona.dor H!fmi
QU~ DE LA no

01,10,?6

01.10.76

Senl\dor DOHI-.
CIO ODNDII•!

01.10.76

01.10.76

Senador DOMICID OOIIDIM

01,10.76

CONCLUSAO
DO'PAFlECER
DO RELATOR

CONCLUSAO

DA

COMISSAO

I

OBSEAVACOES

120, de 1 9?ó

D~

nova rednção ao § lg do art1a0 4??
da Consolidaçao da: Lois do Trabalho.
~utorr

Novem bro de 1976

QUE

Sanador Donjamin Farah

PROJETO DE LEI DO SENADO 110 1~7 1 de 1 976

Determina. que os empregados.de esta•
ções dO interior rar~o juo a romunera.çQo
corrosgonrtento o.o rocimo dO "prontid~D.0 t
pelas orn3 que oxcoaero~ as da jornada.
normal de trabalho •
11

•\utor: Senador Franco 1•tntoro
PROJ!:TO DF. LEI DO SEIIADO IIO 162 0 de 197~.

Intro4ul

~o~1r1oa;!o• n~

Lei nG

~.10? 1

do 13 de setembro do 1 966, que criou o
do de ü~ranti~ do Tempo do Servi;o.

~

lutor: Senndor NelBon Carneiro
PROJETO DE LEI DO SENADO NO 16~ 1 do l 976
Dispõ~

a. 11ue se
julho de
dO Na. tal
Autor~

sobre o cálculo d~ ramunernçõo

01.10.76

rt .. ·ere a. Lei nD lt-.090, de 13
ge
19~! 1 que institui 3. crnt!f1CllÇQ.0
p~It

Senndor FRAN- 01,10.?6

CO UOII!ORO

os trabnlhnaores,

Senadc\ Va.oconcolos Torres

-

PROJETO DE LEI CD SENADO NO 206~ do 1 976•

Dá nova. reda.Bão ao pnrúera.ro s~~undo
dO o.rt1&o 132 do ecreto-lci nQ ,.45'L de
10 de ma.1o de 19*3CConaol1da.çEo da.a eis
do Tra.ba.U:lo).
Autor: Senador Ore<~t.as Quércia

01.10.76

Sem.~or D0:1I- 01.10.76
CIO GO!IlliH

01.10.76

senlld.or

08.10.76

Senador ;r ARB.\f

mOJ!:TO DI: LEI DO SENADO NO 217, do 1 976

• n1ep!9 •obra a tranarerânc1~ do a•ro•
via.rio e da. outr~s providencias.
Autor: Senador Franco

Jmt~

QUE DE LA RD
QUE
-

01,10.76

Montar~

PROJETO DE LEI DD SE!JADO !JO 173 0 de 1

O projct:l !oi

97>

Restabelecq, em~ra.vor do a.posentndo
que tenha. r~torn~do a !tivida.de, o d1rdto de receber os bencr cios decorrentes
d~ 1ec1slo.~ão sobro acidentes ~o tra.ba.lbo.

a.neXlldo

PASSAni:ll!O

27.10.?6

sa.pons:1:1o dos
lllOS::lOS ~:t 06.
10.?6, ct.;orc
nU."lCill::IO:"'t:l d
Hosa.

J.utor1 Serudor Franco lbntoro

~ROJETO

O projeto to1
llneX:!,.d.O OC3

DE LEI DO SENADO. NO 229 1 de 1 975

Considera. crime contra. a. liberdade ou
orga.n1zaçKo do Trabalho n nã2 adoçno, por
pnrte da empresa., do.a·prcv1donc1ao e ca.u~
las locais destinadas a evitar o a.c1donto
de trabalho.

09.10.76

Sl."i1dor JES.

s.

)1Ui:Jllll

27.10.?6

PLC 63 o ~9/~
c 173175"(FL3

PI.S 24 139.149

197/76, • de-

snponst•. .!o d.os

lll0Sr.l03 1 CO:'lfO
~e pronnn~i!l·

•\utor1 Senador Leito Chaves •

.

rROJ!;TO DE LU DD SE!IADD NO

003

PLC 6) o 2)/7
e PLS ~29/7;
2'• 0 l9~1~9e19
de 19 6 • ~e-

mente .1l :;.·,:ta
em 06,lO.?é

2o,

O projeto foi

do 1 976

Dispõe sobro o aocuro do a.cidontes.do
trabalho em favor dos trnbu1hadoros auto~
moa.
.\tltorr Senfldor Fra.noo Montoro

3..1~X3dO

09.10.76

Senador JARBAS 27,10.76
PASSMI!mO

~0:1

rLc 63 e 2')/7

o PLS 173 o 22
'~' o ~9,1!•9'
197/7 , C dO•
Sllpi'Hl:l:J.'JO:J dO
m~:~r.~os,

c1.m!'o

mo pro1N1·~h. ..
monto (l:l ~~~!l.l
l'm Oó.lU.76,

se: &JZMIAM!L&AWMLMU&2&2ii!ii.

Novembro de 1976
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NOMEAO E EMI:NTA

I
I

DATA 01:

RI::LATOR

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIEIUIÇ110

aen.dor DOI•IICIO OONPIM

2?.10.?6

Dis~õe sobro 4 concessão de·crat1f1cn- 08,10.?6
de r sco de vidn nos trnbnlhndores nB
con~trução civil.
Autor: Senador Vasconcelos Torres

Senndor ruu. 2?.10.?6
co 110mono

07.10.?6

Senador r-ENDES 27.10,?6

0?.10,76

Sen:ldor

C.\NALE

C~rneiro

FROJ'ETO DE LEI DO StNADO 110 188 1 de 1 976
mnm~

Qtm DE LA
QUE

no

27.10,?6

Autor1 Sono.dor FrBnco tbntoro

-

PROJ'E'!O PE LF.I DO SEN•DO NO 185' 1 do 1 9?6

Dispõe sobre o en~uadramonto do.s emprA 01.10,?6
s~1 locadoras de,serviços nos aeroportos e
da outras providencima.

Son:1dor MENDtS 01,10,?6
CANALE

Autor: Senador Franco Hontoro

FROJ:.'TO Pt LF.I DA CA!WIA NO 81 1 de l 9?6

Estende o salário-ta~!lia criado pelo 14.10.?6
nrtigo 2a da Lei no 5,55'9, de ll de dez:em..
bro de l 968, aos herdeiros de seeurado fA
lecido no cozo da aposonto.doria por invo.lidez.

m.ur.:

2?.10.?6

Senador UZA-

2?.10.?6

SenadOr

CO lj;JmORO

Deputado Adhomar Chisi
PROJETO DE LEI DA Cl!WIA NO 83 1 de 1 9?6

Dá nova redar,ão aos Brt1eos 10 e 20

1\..10.?6

da Lei nO 2S73 1 do ;5 de acosto do 1955,

RO BARDOZA

CJUC 1n:~t1tuiu o ao.lar1o ad1c1onBl de per1culos1dade e dB outral providências.
Autor1 Deputado

Wil~ar

Callnnhol

OF!CIO 01 6' NO 16 1 DE 1 9?6

26.10.?6
Do Sr, Governador do Estado ·do Par~
11ol1citando a.v,tor1zo.çao do Sert:~.do ~odor ,
fara alienar o. Companhia Agro~Pecuo.ria Rio
raguaia-CAPRA dez(lO) glabas de terras ~
voluto.s, situaAo.s no 1nter1or do.quele Esta-

Senador JARBAS 2?.10.?6
PASSARINHO

do,

Autor:
OF!CIO 01 601 NO 17 1 de 1 9?6
Do Sr, Governadot do Estado do PAr~i
sol1c1tc.ndo a.utor1za.r.o cto Son,do Federa ,
para alieno.r quinze( 5) globas de terras
devolutas, o1tuadAB no ~ntori~r daquele EA
to.do, no J.fun1c1p1o dn Sno Dom:Lneos do CB·
p.im,

::.os

PLC 63 29/76~
e PLS 1 73,~2
?5 e 24 1 1~9 c
19?/?6, • d•do::~
f::~.ce

eru 06ol':lo?6

PI\OJ'E'!O DE L!: I DO StNADO NO ,159 1 do 1 976.
CO!-\PLEMEHTAR.

concord5ncia do emprceador
da o8çao do empreendo pelo siatem~
do FUndo de o.rnnt1a do Tempo de Serviço,

O p:oojeto !'oi

no prom;nciamonto d.n l~·,so.

~Do

Disrens~ !

OEISERVACOES

sa.pen:J:l..~O

.

~o c~:1o

CONCI.US.\0
DA
COMISSAO

mesmos,

PROE'!O PE LEI DO SENAPO NO 149 1 do 1 9?6

Autor: Senador Nelson

00 RELATOR

nnox:J.:!.O

06.10.?6

Autor: Senador Orestes Quórcin

Introduz mod1t1cações na ~e1 Complementar na 26, de ll de setembro de l 9'75'·

CONCLUSÃO
00 PARECER

I

PROJETO DE LEI PO SENADO 110 39 1 do 1 9?6

Dispõe sobro a extensão do aeeuro de
ncidentos do trnbnlho rural noa Pequenos
Propr1etir1osf Parceiros, Arrondntnrios 1
Posseiros e n ina.

gutnta,felrAJJ.. l~l!l

26.10.76

Senador .iARBAS 2?.10,76
PASSMINI!O

_,.

O projetu foi
nnoxo.do
nos

PLC 6] 29/?é~
e PLS ?1~22

1

?5' • 24,] e
197/76 1 o deSBpensndo do:~
CC'!J::IO:Jt fo.ce
no pronu!'\c1:.mente da. !·~::~.
•• 06.10.76

l'IIsu .. 1165 MAS&A .&.$

4!#184Jf41..:P..Fb.4LS4.!lii!UP.%1?ill!'AA.~;t§.l·El.'t!~... Jml1fi'l11llilt~mm.B~~t!ruj~~~tll~~lllillm~~~~
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S!NTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

1

Aaunlllea Ordln•rla: -~

----------

Rllunillo: Exrraordlnlltlu
Projotos relatndoa
Projotoa dlatrlbuldoa ·-

1

13
27

Projotoa 11m dilto"ncla ,

---·--

Ollcloa rocobldoa ••...
OUcloa upodldoa ·-·
~

Podldoa do vlata

-~·----

-----

Emondaa oproconlodna
Subamondaa nproaontndaa ,
Suba11tutl~o•

··--..

-··~·-·---

2
28
1

Proj11toc do Aosotuçllo - - - - - - - - - CacloruçOoa da v o t o - - - - - - - - - - - - - - - - - - Comparecimento do autorldadn
Votos com reatrlçOea - - - - - - - - - - - - - - - - - Convites oxpodldcs - · - - - ·

Votos vencidos •••••• ,, ••••••••••••• ••• ••••••••• ••• ,, ••••• 3
Votos cm Separado •••• •••••• ,,, •••• , • , •••••••••••••••••••• l
Bras/1111, fim 31 de outubro do l 9?6,

HVIISI:CIIIl1',1JUA ll.IS

CIJ~IISSOJ.:S

Sf.R\'IÇOS Of. CO!IISSI)ES

CmiiSS,\0 DE

l'f.RM~NF.NTES

MINAS B ENERGIA

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO n!ES DE
PRESIDENTE:

SENADOR JOXO Ci LHON

ASSISTENTE:

RONALOO PACHECO DE OLIVEIRA

NúMERO E EMEN'A

~D;;IO

DE L~I 00 SEt!AOO

llll 12~1 12~

DE ID

76

t"hTA DE AE·
l'F:JtMitJTO
NA CCr~•SSAO

RELATOR
DESIGNADO

,0?,10.76

LUIZ CAVALCAII!

CATA DA
CIS·
TRIBUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLUSAC

DA

OBSERVAÇOES

CCMtSSAO

122Q

ALTERA OS ARTIGOS 11 E 37 DO DECRRTO·LEI NO 227 1 DE 28 CE FEVEREIRO DB 1967!
<L'E DEU NOVA !IEDAÇXO AO CECIIETO·LEI • N
1.93; (CODIGO DB MINAS), CE 29 CB JANEIRO
DE: 1940.
~~

OUTUBRO

SE~AOOR

26.10.?6

Sen11.dor Otto Lohowln

B1NTE§E

pos

TRARALUOS DA C011ISSXO

PROJETOS RECEBlDOS .. , .... , • • .. ,, ... • •,,
PROJt:TOS

DI~l-!RIBOIDCS

DF1CIOS RE::~BIO~S
OFlCIOS EXPAOICOS

• , .. , , .... , , , , .. , •

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

1
l

4

3

Braail1• 1 3l do o•t•bro do 19?6

t

i

I

I

I

i

!
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SUDSECRETAIUA DAS CO:IIISSOES
SER\1ÇOS DE

CO;\ti!;S/\0 DE

CO~IISSOES

l'ERMANENTES

1\ECAÇAO

RELo\1'01110 CORnESPO~DENTE AO MES DE

OUTUP

PRESIDENTE:

SENADOR OAUTOH JOBIH

ASSIS'I'E~TE:

M1rl11 Cermon Cutro Souza

CATA CE FIE•
CI!OIME~TO

NúMERO E' EMENTA

NA C:OMISSI10

RD

RELATOR
DESIGNA CC

CATA CA
OIS·
TRt!liJ!ÇAO

CONCI.USAO
CC PARECER
DO F'lE:LATOA

CONCI.USAO

a.

co~.::ss;.,o

ODSEPVAÇ,O:.;::;

PARECER H' 811/Z6
P.ed11çio fl'nal do Projeto de Rasol'uçio o!
103/76, gue altero a Resolução n~ 62/75,
que dlspoc sobre operações de crédito dos
Euados e Hunlcfplos, fl~ta seus \Imites a
C"ndlçÕet.

6, I O, 76

PARECER N' 816/76
Rodo~io final do Projeto de Lei do Senado

7. I O. 76

n~

2 3176-0F, que dispÕe sobre o Estlltuto
do Magistério Dti ela I do Distrito Federlll.

Senador Otto 16,10.76
Lchmann

Rcdaçio final

Aprovado
6. 1 o. 76

••

...

Aprovado
7, I O, 76

••

5 enll do r HenCanalc

7, I O, 7 6

Redllçiie final

Senador Vlrgr
I lo Tiivor•

7, I O. 76

Redaçio fi na I

Senador VI ror
I lo Tiiovr•

7, I O, 76

Senador VI roT·
!lo T.i'vora

a. 'o. 7 6

PARECER N' 817/76
hdaçio finei do Projeto de Decreto Legl•l!
tlvo nt 28/76 (n! 60•9/~6, na Cim1r1 dos Da
put1dos), que 11prova o taKto do Acordo 9isf
co de Cooperação Clantrflca e TCcnlca, con:
cluTdo entre 1 República Federetlva doBra·
sll e 11 RepÜbllca~d ... .tlondura•, em 9rasflla,
li de junho de ll7 6.

7, I O, 76

Aprovado

7, I O, 76

'"

Aprovado
7, I O. 76

••

Redaçio fI·

Aprovado

'li

8, I O, 76

,.

•

PARECER

N~

818/Z6

Redaçio fln1l do Projeto de Decreto t.eglsl!
tlvo n' 2';/76 (n' 61-B/76, na Cimara dos De
ta dos), que 11prova o teKto do Acordo 8CslcÕ
de Cooperação ClcntTflca e TCc~lca, concluT
do entre 11 República FediHitlva do Brasil ê
1 República da Guatemala, em 9rasrlla,
16 de junho de ll76.

7. , •• 76

Redaçio fI·

'li

I

•

~~ftCSE!

N! ••!lZ'

Radeçio final da• emendu do Senado ao Pro·
Jno de Lei da Cimara n~ 6)176 (n! 2.40~·9/
76, na Cau de orl~en), que dispÕe lobre o
ugu r o do ecldentcs do trabalho a caroo do
Instituto Nacional de Prevldincla Socl11l
(INPS}, e di outras provldênclu.

8. I O, 76

PARECER N! 8~.u.zi
Rodaçio final do ProJeto de Resolução n'
1~6/76, que autorlta o Governo do l•tado do
Rio de Jane! ro a el ov11r cm Cr$ , , , .. , , , , , ,
t.aoa.4ao.aoa,oa (hum bllh:io, oitocentos c
oito mil e quetrocentos mi 1 crurelrot) o
nontante de sua dfvlda consolidada.

I~,

I O, 76

Senlldor 1\enoto FrMco

I 4, I O. 76

Redaçio f I•

ool

Aprovooo
1 ". 1 o. 76

'"

----

PARECER H! 850/76
Redaçio final do ProJeto da Resolução o!
107/76, que autorlta a Prefeitura Munlcl•
pai da Duro Fino (MG) a elev,H em Cr$ ...
664.000,00 (sellcento' t. '"'anta e qulltro
•li cruzeiro•) o montant~ de 1u1 dfvlda
consol ld11d1.

I~,

.

I O. 76

eBsi,iB H! i!il2i
Redaçio do vencido, para o turno suplemen•
tar, do Substl tutlvo do Se~nado ao Projeto
da Lei de Cimara 1'1' 76/75 (n~ 1,)39•C/6B,
na Cua de orloem), que dispÕe sobre o CKO!
dclo da profluiio de Gcôgrafo, crlll os
Conselhos Federal c Rc2lonal1 de Gcogra·
fia e dá outras provldcnclu.

7, I O, 7 6

Seriador VI rgr
I lo Tàvoro

...

Senador Men·
Ca na I e

I~.

I O, 76

Rodaçio' fi·

'li

1~. I O, 76

Redaçiio do
vencido

Aprovado
I~, I O, 76

Aprov11do
26.10.76

••

••

7490 Qulnto·felro 11
NOMERO

PARECER

DATA DE
AlrCEBIMENTO
NA COMJSSAO

e' F.MENTA

N~

n~

)9/76 (n' 77•0/76, n1 Cimara dot Do•

P~tados),

RELA TOA

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIDUIÇAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

CONCLU~ÂO

DA

OIJSERVACOES

COMJSJAO

883/16

lledaçio final do Projeto~~~ Decreto Leglth· 26,10.76

tlvo

No,.mbro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçdo 11)

que autorlra o fresldente da Re·

Senador Jotõ
Lindo to

26,!0,76

Redaçio fln'l

Aprov~do
26.1~.76

S~nador

26,10.76

Rca1çio final

Aprovado em

om

publica a ausent•r-se do ••(•, no decurso
da la, quinzena de novembro vindouro, para

un enr:ontro com o Pruldanto da República
do Peru, na fronteira bras! lelro·paruana

antro as cidades de Tabatlnoo o Ramón Ca~tll
lo,

"'

PARECER '" 88~176

Redaçio riMai dn emendas do Senado ao Pro•
jeto do Lei da timara n~ 72/76 (n' 2.600-A/
76, na Casa da origem), que dltp~e sobre o
rucado de valara' moblll.irlos a cria a
Cordssão de Valores ;::..,ll!IÍrlot,

26,10.•76

Lehmann

Dtto

26.10.76

PARECER N' 885/76
Red1çio final do Projeto dt Lol do Senado"' 26.• 10.76
252/76-0F, que •!cva 011'1 Cd 500,0DO.OOO,OO
(quinhentos mllhoes de 'ruzolros) o I Imito
atrlbufdo ao Governador do Distrito Federal
para. abertura de cr~dltos Juplementarcs.

ill!!'P

N'

Senador Otto
Lehmann

Redaçio final

Aprovado 1m
26.10.76

886176

Redaçio final do Projeto di Reto1uçio n'
r~a/76, que autor 1 za o Caverno do Estado do
III~ Crande do Su I a rui I 11 r opcraçio de ·~
prestlmo externo no valor do US$,,,,,,,,,,,
20,000,000.00 (vinte mllhÕu de dólares nor
tc·a~crlcanot) para flnan,lar obras do lm•
plantaçio o concluiio do rodovlat ostadu-

26,10.?6

Senador Rena
to Franco

26.10.76

s,nador Mon•
du Canalo

26.10.76

Senedor VIrgTI lo Tiovra

27.10.76

Senador Rena
to Franco

27,10.76

Senador VI r•
grilo Tivor1

U,I0.76

Redaçio fln,l Aprovado em
26.10.76

a Is.

!ARtCER N!' 887/76
hdação flui do Projeto da hsoluçio n!'
IOg/76, que autoriza o Cov•rno do Estado do
~ato Grosso a rullur operação d• emprÕt·
timo externo lio v1lor d1 U5$ ............ .
IO,OOO,OOO.OO (dez mllh~es de dÓlares nor•
te·a~erlcanot), para financiar a execuçio
de obras rodovlirlas.

PARECER N!' 89]/76
fledaçio tlonal do Projeto de Decreto Le!JIS"
latlvo n!' 36/76 (n!' 67•0/76, na Cãmara dos
Oeputadosl, que aprova o toxto da Conven~io
lntcrnoclonal de TclccomunicaçZes, assinado pelo Brull cm 11ilega•Torremollnos, em
1!73.
PARECER H!'

26.10,?6

2?.10.76

Redaçio flna1

Aprovado em
26.10.76

Redaçio final

Aprovado em
2).10.76

89~/76

REdaçio finei do ProJo~.: d~ Decreto Legls• 27.10.76
letlvo n!' 37/76 (n' 73"8/7&, na Cimara dot
Depu todos), ~uc aprove o teJCtO do Acordo so re
Transporte Aorco, 'oncluTdo entra 1 RepU•
bllca Federativa do Bra~ll c o Ralno dot
Parses Ball'los, em DruTIIe, a 6 de julho
dt 1976.

Red1çio final

Aprovado em
27.10.76

PARECER N!' 899/76
Rcdeçio final du uendu Co S.nado 10 Pro·
Jeto da Lei de Cimara n!' 7~/76 (n' 2.55g•B/
76, na C111 do origem), qu1 dispõe ,obra
as Sociedades por Açães,

28.10.'76

Aprovedo em
28.10.76

PreJeto de Lei do Senulo nt 17J/74 1 que
d•1 nova radaçlo u t lf ·do ert. U da Lei
n, 4,728, dt 14,7.65, que discipline o mar•
cado de capitais a estebelece medidos para
o seu desenvolvimento,

I
MP

a:e

AM&iAi&iiSU.IIS:S&t.IIPW&IMCEZ:S-iill

DIÁRIO DO CONGRESSO NACION AL( sedo II)

No•eonbro del976

DATA OE

NIJMEflO E EMENTA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

RL!LATOR

DATA OA

OESIOrlAOO

OISTAIOUIÇAO

Qulnla·f~lrn
CONC~USAO

00 PAHECER
00 RELATOR

OONCLUSAO
DA

11 749

OBSERVAÇOES

COMISSA.O

Projeto de Lei do Suado n'l 219/16, que re~
guie o reaJu•t• de •lugu~ls da lmivels urbanca • di outras provldãnclea,

Projeto de L1l do Senado"' 235176, 'que alt
r11Lel "' 6,182, de 11 da dcumbro da
197~. • di outras provldincles,

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

RaunlO&a Ordln4rlaa
Raun!Oea Extroordln6rlna - - . . . . I . L - - - - - - - - - - - -

Projotos rol11lodos -----''.i6_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Projotoa dlltrlbuldoa --LJl.ii.Q-t..UÀ.t.A.d.oJ...l..--------Projntos em dlllgônclo - - - - - - - - - - - - - - - - OIIcloa racobldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OIIcloa oxpcdldos - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pedidos do vista - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Emendas a p r e s o n t e d a s - - - - - - - - - - - - - - - - SubomandDI 11protenl1d1S - - - - - - - - - - - - - - - Suballlullvoa
Projetes do Rasoluçllo - - - - - - - - - - - - - - - - -

DoclnrllçOea do v a l o - - - - - - - - - - - - - - - - Comporoclmonto do outorldodoa - - - - - - - - - - - - - - Votos com rc51rlçôca

Convites oxpodldos ~-----------------

Srasllltt, em 29 de outubro do 1976

SVBSECJtET•IItiA DAS CO~JISSOES
SER\'JÇOS DE
CO~I!SS,\0 DE

CO~IlSSOES i'ER~IAl'El'TES,

llELAÇCES ElCIERIOIIES

REL,\'fORIO CORJtESrONDENTE ,\O ~~~S DE

OU:ruERO

DE 1!1?6

l'RESIUENTE: SEIIAllOR DANIEL KRIEGER
ASSISTENTE:

ClJIDmO I!IPFERTT

NCJMEAO E EMENTA

DATA DE: AE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

:-!ISAG~"·\ 110 , A,-/?~ - ~ Sr, Pre!idento
da
Ro~~~l1ca 1 subcaton~o a a~ro~ao do Sanado

30';09.?6

RELATOR
DESIGNADO

Senador
DAliTON

Fediral a escolha do Slt, ROll
LF.SLIE .., MO~ B~:.U.L, Dtl'baixacl.or cio Br&nil. junto a R_a
p lic& Popul.ar do Mol:biquo, par~~
t1V'&IIIonte 1 exercer ;.
ção de Ealb
dor o

~nsU

DATA DA
OIS·
TRIBUIÇAO

CONCL.USAo
DO PARECER
00 AEI.ATCR

os;,1o~76

-

CONCLUSAO

DA
COMISSJ..O

-

CBSEAVAÇO~S

J.proc;_ac1• n:
roun101o se
cr~t:l..de

JOBIM

06',10.?6

llinto ao REINO DE L!llO~O,

eB2<.~~ ~~B~Q •~g•~~li!Q u• 3~~2g
t~ti 4a Convon!ao lnt~rnao1onal d
~~lacomun1c&çoea 1 aaa1na o p~o Era~1l
~
~.ál&g&-Torromolinoa 1 11111 19?3·,

Aprova o

u·.lo'.76

Sanador

l!AURO
BENEVIDES

-l!li!IUCim-.aaS...Bn•z•z=-a........_,l.&.&n__.miJI~IN•R•.IEMil&SSMI&O&A~U!i~ID&UJ~ES·i·O&OIM1Rh·ii~&~45-0
...

l3:.l0~76

Fa.vor,vel

.lprov11.~Üo

(l.~.lO.?ó)

,.._,_.

. .~----~~----------~-------.~-----.n.n.w

__

7 Wl Qulnta-relra 11
.··-·

Novembro del976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
(S i 11)
·····-·!to

--·· ..

·-··-·

CATA OE
AECI:BIMr!NTO

NCME'RO F. EMENTA

NA COMISSI\0

·-····

Lli.?J.m npmo tmr~~~
J.;1t'tá"<.t o to:.to cio •cord.o ao â.o ran:~po:rto
J.,~:"lll, concl\:Ído entro a Rep ~ca Federat.!v:.t cto,draa11 e o Reino doa'
se:s ll&.1zos,
~r. lr•t:l 1& 1 a 06 de ;lull!o da l976i,

llt>'.lor,76

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTAIDUIÇAO

CONCLU:lAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

Sanador

19:,10~?6

Favpr~vel.

J.prpvagão

~·

26'.10 1~?6

l'avorlvel

--

ODSERVAÇOES

(20.l0•,76)

ll:AMioll
FlUNCO

...

gr:.T,pll.JlJ<Çll&:l:Q I·Eg!~I.!II:I'Q N• !tQá~
hJ'I'Ci\'.,1. o te1to do novo .S..forclo elo co.c;Q'rcio
"' P;.~;~ontoa Clntl•M ltop lic11. Fedo:rnt:Lva

26,l0~76

do r.:•o...all e a Rap. :Lca oc1Al1ZJta d.a Ro·
::.Ja:J.,, ~•o1llado om llrae;~Üa, em 05 de :u,~

nl:o do 1.975·,

'

I::J!0:T,P.J' D•CBMQ LE:gl§I../:I.IVO !fg

411~

A}•r,w ... o texto à.O onvCIU.o 1õbi'ê 1'r~port.~':l t~r!t:!Jt:l.'lu assinado entr aRe
1c11.
Ftl:lM'at1v~ c1o 1 Draa~e a ftepaJ:Lca cmocrá
tica./.leciL, etl Bra:s 1a 1 em ~3 do Ju.lbo de

26".10'~?6

l?'/é.',

~--·-

1 ! ,-. !\':..P.'::7.t:r!LI"'.P~1ó.l:.IY.!1.11fi?J2li
•.: ......... ~ !;cr.~o 5o J.oorao ::o'Ere rm.sJlorte

A:lS1nado· ontro~Rc•
ed~r~~t~va do »raaU
8tp 1cl.
J.rcclina Do::.oprkt1aa, emllrat
1 em 13 dt
;\J,riJ. de l9(6,
t

• j,';~·~1·.~õ.o !·~r .. til:.a.,

26•il0~76

hla

r1~i l1cu

r:; P'r.'".lllQJl!'ruLé'l'Il'O sl:t 32/?6
,.·~ ta•i:~ o ~jNiiclonta d.a ltep~bl1ca a auaen
to.r .. ::o Qo Pa. a1 no d.ec\U'ao ela prUo1l'~~
:er,a. d.e novembro vinQouro 1 ~· WD tocou,tro com o Pre=idante 4a Re
1oa do Parui
na fronteira. bra&Uell'o-~ 1 tntrt• &I
cid.o:dou do faba.tin~;a 1 B n Caatmo·.
i).C;~...

DIIIZl

!;"f~ial
(2

olo.76~

R:EUNI~ Rl~IZADAS •••••••••••••• , , ,

3
P.ROPOSIÇCis BECESIDAS, •• ,,,, •• , ••••• 5
PARECERES PROFERIDOS, ••••••••••• ,,,, 3

Erast11a 1 29 do outubro do l976
SUml,mET,\IUA D,\S

CO~IISSOES

SEiti'IÇOS DE CO!IJSSOES

I'ER~IANENTES

co~uss,\o DE &A11DB

llELATóRIO CORRESPONDENTE AO MIB DE

ODTUBBD

l'll~tiiDF.NTe:

IIIIAIIOA J'.WITO WTJILO IIIWIOO

.\S.~JSTESTE:

LiDA J'IRRim4

lll RDOIJA
DATA CE RE·
CESIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO ll EMENTA
.

lllil:!.l:lli..~ ~lU Q~ ~lMm.t. l:ID ~a.

a

::l.SZ~

RELATOR
DESIGNADO

CATA CA
CIS.
TRIBUIÇAO

(AVOCAIJO)
lli:IIAllOII J'.ll11

29.09. 75

CONCLUS,'O

o aproveitamento do1 a~1
no iiarv1ço ?ú~lic..:J e 111 elij)rtaa »1'1'
·,
Gtttcr~Lna outraa provi4enc1a••

CA

COMISSAO

tO OüULO •
II8AIJOO

Parecer prel!mJ. J.grovad.o

nU" por audien• 3 ,10,75.

.

c1a ao Ir.ust1tu-

to Bonj IIÚII
Conatant.

·' .

OBSEAVAÇOES

111

o

~l.e.c.

JtU

ponde a. di.l.Z
gine.l.a J~ol.J..:
eUa:da., t a

Stc11.e..t:cur..la.

da. Com.luão
tnearn.lnha,
nuta. da.ta.,o
p11.oje.to a.o

Rr.tatoll.,

c-l!J.~T~Q

CONCLUSAO

DO PARECER
DO REI.ATOR

Em 25/10/76,

29.09.75

Au~ori;~

'•

DE 18 76,

IIi

LI~ I2Q ~~:U~Q

U"

;u~. ~ ~226

ltlclUi entr• 11 ~~l'i~:!.~G'tl "'" NB~ 1Jo10o?6
K d~fU~·Q 41 r~dl~ant01 d1 tdUC&ÇÂO l&fti
rillo
..
.

'
'

~~Aillln IW~ii

TI PIIIBJIIBO

l5.l0'.?6

.

"

JQAIMI Alt

muasacmcn:a:naam:aaaa:::m::aaasca.A

Novcmb~dcl976 -------------~O~I~ÁR~I~O~D~O~C~O~N~G~R~E~S~S~O~N~A~C~IO~N~A=L~(S~c~çã~o~IIL-) ----~--------·
SUBSECRETARIA DAS COMISSOES
SER\'IÇOS DE COMISSOES

I'ERIIIANE~'TES

COMISS,\0 DE SE:JtiiUNÇJ. NACIOIJ/IL
RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MtS DE cmmJ\0

DE 10

?~•

PRESIDENTE: SENADOR JOS4 GOIOIWUl
ASSISTENTF.: Li!DJ. FE!UllliRA DJ. ROCHA
CATA CE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NúMERO E EMENTA

~::u~J:Q

121 lllli•

~

çhtARA

n11 a~.

mli

..Utor& d1spos1t1voa da Loi n.ll

do 2? de junho de l 9?2,

DATA DA
OIS·

AEL.ATOR
DESIGNADO

CONCLUS1.0
DO PARECER

TRIBUIC~O

DO

RE~ATOR

CONCI.U5AO
;'ll~~.c

DA
COMJ:.;:,:.O

rW•' Ç('JES

-

;1.~2~

5, ?8?, llt.l0.?6

BEIII.DOR LOIZ
CAV/ILCAir!E

16,10.?6

"""

-·-

SUIIHIX:JI!;'I',\IIIA Jl,\S CO>IISSO!>S

SER\'IÇOS DE CO)IJSSOF.S l'F.RliANF.NTES
CO)!JSs.\0 DE S~RVIÇO PÚBLICO CIVIL
REL.\'fóiUO CORRESPONDENTE AO MtS DE

pnJ:SIIlENTF.t

SCNA!>OR LÂZARO BA,BOZA

ASSISTENTE:

S~NIA OE ANORA!>~ P~!XOTO

OUTUBRO

DATA OE RE·
ceart-.:ENTO
NA COMiflSi\0

NOMERO E EMENTA

PRO TE: '!'O OE LEI DA CÃ:·:ARA Nll B5~76 :
Dispõe sobre pensões a dependentes de se~vidor pÚblico Ialecido no gozo de dupla
aposentadoria.

DATA DA
015·
TAIBUIÇAO

Sanador Ita .- !19.10.76

mar Franco

providencias.

CONCLUSI.O
00 PARECER

DO REt.ATOR

""c~:c:..ust.o

01,

OiltiERVAÇOE:.i

COM:S~AO

14.10.76

-

A1 ter.s a Lei n11 6.182, de 11 de dezembro de 15.10.)6
o~tras

REL.ATOR

DESIGNADO

Senador Otto
Lehmar.n

14.10.76

PROTE:•o DE LEI DO SE1lADO NV }.3,/76 :

1 974 e da

DE 10 76

FavorSvc1 nos
·Aprov.~•lo, cm
termos dol Eme,!l
19.10.7ci
dol Sub:>tltUtiva
do CCJ

----·-P:::O!E:TO OE LEI DO SEI/ADO NG 234/7'3:

14.10.76

::.i!:pÕe sobre a transferência de funcionário

senwdor Nilu-

11;,!0, 76

F'cWOI'~Vt':;_

ro nenovides

21.10.7t.

?'~~lieo

estudante universitário e dá outras
•providências.

S1NTESE'Oqs TRABALHOS DA

~euniões

Aprov.~dc.

COMISS~O

Extraordináriac

2

Projetes Relatados

2

Projetes Distribuidos

3

Drasilia, lO do outubro

do 1

~76,

'c

i

I

7494 Qulnra-relra li

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçdo lll

~t:mu·:cngTAitiA

No•embro de 1976

DAS cmm;sot::s

SEII\'IÇOS UE COJIISSOI·:S l'lmntANENTES
Cll)IISK\Il 1>1': rllJJIIOR!E'l 1 C0f!U!IICAÇ0E:l E OBRAll PilDLICAS
IIEI,.\'r!\1110 COIInESI'ONDii:\TE ,IQ M~S llE OUrOili!O

DE 19 76.

I'IIESIIH:S'l'li: SE!iADOR ALENJIDRE COSIA
MiSISTJ~X'l'l~:

CLAOD:O C.ARI.OS RODRIGUES COSl'.A
DATA CE: RE·
CEBIMENTO
NA COMISS.\0

NUMERO E EMENTA

:fllO~&Q

:OA Q1~1l6B.A :!" ~. 1m J226
Ruvoga d1apo51t1vos da Lei na ~.108 06,05.76
de 2l do "tec~to d• l 966 (C&tiso 11ac1on;;,{

d.e

RELATOR
DESIGNADO

CATA DA
015·
TAIBUIÇAO

SE:IADOR ROBJlli
ro SAXUllNIIIO

06,05.76

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
CA
COMISSAO

OBSERVAÇOES

1~1~1

I!l!:

Favorá:vel ao
.Aprovado em
Projeto nos te1: 7.10.?6.

"

:::os elo Subat:ltJ,l

'I'r~:~tto).

tive ela C'I' 1 ... e
:pola roje1çao

d.a ecencl.a nQl -

de do Plenário

I!BQJ=Q [!f: Lf:I ~A Çl~l·WlBil H" g~. Ql:i :1.22g
D~ nov~ r~claç;o ao Art. llO elo có~

02,09.76

do Nacionil Qe tr~uito, detor~~o o P&
&•conto pelo 1nrr~tor de multa de trânsito
da lUA

Nli:JDES
CJ.NALE

09,09.76

Favorável.

.Aprovado eJll
0?.10,?6.

rddpon~~b111J•4o.

I'RCJ~T::::tQ

_

SE.~.\ID R

Q6 Ictii QQ

~ml.tlno

uc l!t.

Acru:u.:t~nt~o. d1upo:J1t1vos

ç~o da~ L~1ü

~[!ll.T1:"j'n 1.1~

du

tr~b~o.

Qr.-r.ll::;IQ

~~ :1.~2~

i Consolida.

L~QI~L6TIVO

li"

-

3~l2~

17.09.76

SE:lA.!lOR NEli•
DES CA!lALE

l~.l0,?6

SFJIADOR AL:S
XJJIDRE COSXA

EB~l!l:~Q

~~~a~MXorremol1nos,

Dll:

gr.ot~u~o L~gi§LAlTíO

U" 32l2fi

Aerov• d tuxto 4o Acordo sob~e Xr~
Aeruo 1 conclu1do entro a Republica ..
oderativa do ErMsil e o Be1no ~os Pa ses
Ba.1xo:~, um IJ;.•aDÍl1a. 1 a 06 ele jul.llo de 1976.

n1r Icf.:I QQ

§l::ll~Q

Aprovad.o em
07.10.?6.

1~.10·.?6

Favorável,

.A.provaclo
lJ.l0.76.

..

&m 1973,

1~.10,76

~o r te

~an~rtto

Favorável.

(AVOCADO)

AJlrov• o tax:t.o 4a ...Conven;Uo InternA
c1onal dm Tolu~owun1caçoes, ass1nado pelo

Dras1l u

17.09-76

uc 23t

(AVOCADO)
SEilADOR AIE
XANDRE COSXA

20.10.76

SENADOR NEliDES CA!IAIE

28.10.?6

Favorável,

Aprovado em
20.10.?6.

~: :1.~2~

28.10,76

Obr1ca. 6Ul omprosaa do Distrito P'ec1era.J., ~ue comurc1aw no ramo de carros novoa
e uca o~, u. to~·u19 locias ~r1va~~vos ele cat".:1t~n.:..t.lonto A U;, c.utras providencias,

S1!1TESE OOS TJMBMcHOS pA COtj!SSÃO

3
3

ReuniÕel' ord.1nlÍr1as •••• , ••••• , ••• , •• , • • • • •

Projetou d1=tr1bu1d.os •••••••••••••••••••••
Projetoa rel&tllcl.Oa •••••••••••••••••••••••

5

Bras!lia, em 28 de outubro de l 9?6,

Ctáud.<.a Ca.ua
da Se~vlço de

C~e6e

Com.i4~Õe4 Pe~manente4

AIS

1.

LL&&iii&WMSII.CWMIMSSJIQLJW.&&i2LJ.RUh1

Novembro de 1976

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção

ll)

Quinta-t<dr:o 1I ; l'lr•

------------~-~~~~~~--~

ATAS DAS COMISSÕES
CO~USSAO

DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA

31.• REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA
EM 26 DE OUTUBRO DE 1976
As dez horas do dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos e setenta e seis, na Sala Clóvis Bevllácqua, sob a presidência do Sr. Senador Accloly Filho,
presentes os Srs. Senadores Dirceu Co.rdoso, Helvídlo
Nunes, Henrique de La Rocquc, Gustavo Capanema,
José Llndoso, Italívlo Coelho, Franco Montoro, Otto
Lehmann, Paulo Brossard, Eurico Rezende e Heitor
Dias, reune-se a Comissão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores José
Sarney, Leite Chaves e Nelson Carneiro.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá
Início aos trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da Ma da reunião anterior é, em seguida, dada
como aprovada..
Passa-se à apreciação das proposições constantes da pauta: 1) Projeto de Lei do Senado n.o 1B8!76
- Dá nova redação as alineas a e b do art. 7.o da
Lei n. 0 605, de 5-1-1949. Relator: Senador Italivio
Coelho. Parecer: Constitucional e jurídico. Favorável
quanto ao mérito. Aprovado. 2) Projeto de Lei do
Senado n. 0 167/76 - Altera o art. 540 da Consollda~ão das Leis do Trabalho. Relator: Senador otto
Lehmann. Parecer: Constitucional e jurídico. Aprovado, votando com restrições o Sr. Senador Helvidio
r:unes. 3l Projeto de Lei do Senado n.0 62/75 - Dá
nova redação ao art. 3.0 e acrescenta-lhe parágrafo,
renumera.ndo o atual 1 2.0, ao art. 7.0 e ao parágrafo
único do art. 18, todos da Lei n.0 5.107 (FGTSl:
n.o 156/75 - Acrescenta. parágrafo ao al'lt. s.o da Lei
n.o 5.107, de 13-9-66; n.0 165/75 - Determina que
se proceda aos cálculos dos juros e correção monetária dos depósitos do FGTS. Relator: Senador Heitor
Dias. Parecer: pela prejudlclalldade e arquivamento.
Aprovado. 4) Projeto de Lei do Senado n.0 192/76 Acrescenta parágrafo ao art. 117 da Lei n. 0 5.988, de
14-12-73. Relator: Senador Italivlo Coelho. Parecer:
Constitucional e jurídico, nos termos do substitutivo
que oferece. Aprovado. 5) Projeto de Lei do Senado
n.o 36/71 - Substitutivo da CLS - Reduz o !Imite
de Idade da aposentadoria por tempo de serviço das
mulhe:res para 25 aoo~~, altera a redação do art. 32
e seu § 1.o da Lei Orgânica da Previdência Social;
n.o 47/74 - Alterr a legislação da Previdência Social;
n.o 211175 - Dispõe sobre a aposentadoria pr·oporclonal aos 25 o.nos de serviço da mulher através do
INPS; n.o 68/76 - A&egura a. aposentadoria da mulher, pelo INPS, aos 25 anos de serviço, alterando o
c~put do art. 10 e seus Itens e § 1.0 da Lei n. 0 5 .890,
de 8-6-73. Relator: Senador Heitor Dias. Parecer:
constitucional e jurídico o substitutivo da Comissão
de Legislação Social ao PLS n. 0 36/71 e pela prejudlclalldade dos demais projetas. Aprovado. 6l Projeto
de Lei do Senado n.o 234/76 - A&segura direitos à
promoção e aproveitamento do empregado em atlvlclade prlv~ttlva de habilitação qualificada. Relator:
Senador O•to Lehmann. Parecer: Constitucional e jurídico. Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado n.0
179/76 - Acrescenta e modifica dispositivos no Decreto-lei n. 0 18, de 24-8-66, que dispõe sobre a profissão do aeronauta. Relator: Senador Italivio Coelho. Parecer: Constitucional e jurídico oferecendo a
Emenda n.o 1-CCJ. Favorável quanto ao mérito.
Aprovado. 8l Projeto de Lei do Senado n.0 171/76 Dá nova redação ao art. 472 e seu § 1.0 do Decretolei n.o 5.452, de 1-5-43 ICLTl. Relator: Senador Italivlo Coelho. Parecer: Constitucional e jurídico.

Contrnrio quanto ao mérito. Aprovado. 91 Pr·njl'ln dr•
Lei do Senado n.o 203/76 - Dispõe sobre n r:r.HII'"f·':ún
do salário-familla aos tl>abalhadores autónomos, p!'lo
sistema geral da Previdência Social. Relator: f1<,na.rlror
Otto Lehma.nn. Parecer: Inconstitucional. Apr"'':"'"
10) Projeto de Lei da Câmara n. 0 36176 - ll:'1 ""''"
redação ao caput do art. 1.0 do Decreto-lei n." I . :1111.
de 31-12-73, assegurando ao cônjuge que opl.:r '"''a
tributação de seus rendimentos separaclnlll('ll 1,. do
cabeça-do-casal, metade do vo.lor de encargos ti•· t'amilia. Relator: Senador Italívio Coelllo. Par•·r·•·r·:
Constitucional e juridico. Aprovado. 11 l Projrl. .. de
Decreto Legislativo n.o 31/76 - Aprova as contas ela
Rede Ferroviária Federal S.A. e de suas subsidiárias,
relativas ao exercício de 1970. Relator: Smndor Hclvídlo Nunes. Parecer; pelo arquivamento. Aprovado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se n reunião lavrando eu, Maria Helena Bueno Brandão,
A~sistente, a presente ata que, Ilda e aprovada, serí.
assinada pelo Senhor Presidente.
32.• REUNIAO ORDINARIA, REALI<:.ADA
EM 27 DE OUTUBRO DE 1976
As dez horas do dia vinte e sete de outubro de
mll novecentos e setenta e seis, na Sala Clóvis Bevllácqua, sob a presidência do Sr. Senador Accloiy
Filho, presentes os Srs. Senadores Italivio Coelho,
Heitor Dias, Eurico Rezende, Nelson Carneiro, Henrique de La Rocque, Otto Lehmann, Helvídlo Nunes,
Dirceu Cardoso, Gustavo Capanema, Mattos Leão,
Fro.nco Montoro e Paulo Brossard, reune-se a Comls.~ão de Constituição e Justiça.
Deixam de comparecer os Srs. Senadores José
Sarney, José Llndoso e Leite Chaves.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá
Início aos trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da .Ma da reunião anterior é, em seguida, dada
como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação dos projetas
constantes da pauta: ll Projeto de Lei da Câmara
n.0 86/76 - Ratifica, sem ônus, a Lei n. 0 6.279, de
9-12-75, que "Estima a Receita e fixa a Despesa da
Uniõ.o para o exerclcio financeiro de 1976". Relator:
Senador Itallvlo Coelho. Parecer: constitucional e
jurídico. Aprovado.2l Mensagem n.0 iJ5/76 do sr.
Presidente da República, propondo ao Senado Ferem!. se,ia autorlzaê!a a Prefeitura Municipal de Mor.lGuaçu (SP) a elevar o montante de sua divida consolldsda. Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer:
constitucional e jurldico o PRS da Comissão de Economia. Aprovado, votando com restrições o Sr. Senador
Nelson Carneiro. 3) Mensagem n. 0 166/76 do Sr. Presidente da República, propondo ao Senado Federal,
sej'l autorizada a Prefeitura Municipal de Santo
André (SPl a elevar o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Otto Lehmann. Parecer:
constitucional e juridlco o PRS da Comissão de Economia. Aprovado, votando com restrições o Sr. Senador
Nelson Carneiro. 4) Projeto de Lei da Câmara n.o
74/76 - Dispõe sobre as sociedades por ações. Relator: Senador Eurico Rezende. Parecer: constitucional oferecendo Emendas de n. 0 s 1 a 28-CCJ. Em
discussão, usam da palavra vários Senhores Senadores. Encerrada a dlscu~são, o Sr. Presid~nte põe em
votação o parecer, ressalvadas as emendas. Aprovado,
votando vencidos, em parte, os Srs. Senadores Franco
Montara, ~Telson Carneiro e Po. ulo Brossard. Passo.-se
à apreciação das emendas. Usam da palavra os Srs.
Senadores Franco Montoro, Paulo Brossard, Nelson
C.unelro, Otto Lehmann, Heitor Dias, Itnlívlo Coelho
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e Helví~io ~unes. Encerrada a discussão, procede-se
a votaçao. Sao aprovadas as Emendas n.os 1 a. 3-CCJ,
5 a 17-CCJ, 19 a 24-CCJ, 26 a 28-CCJ; retirada as de
n. 0 s 18 e 25-CCJ; prejudicada. a de n.o 4-CCJ; rejeitada a de n. 0 12-CCJ. O Projeto de Lei do Senado
n.0 162/76 - Assegura aos empregados o direito
de preferência. para subscrever 20% dos aumentos de
capital realizados por sociedades anônima.s, anexado
ao Projeto de Lei da Câmara n.o 74/76, é considerado
prejudicado.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida ·e aprovada, serã
assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSAo· DE ECONOMIA
20. REUNIAO EXTRAORDINARIA, REALIZADA
EM 31 DE AGOSTO DE 1976
As quinze horas do dia trinta e um de agosto de
rnll novecentos e setenta e seis, na Sala Epitácio
Pessoa, sob a presidência, na forma do § 3.o do
art. 93 do Regimento Interno, do Sr. Senador Jessé
Freire, e a presença dos Srs. Senadores Franco Montoro, Agenor Maria, Augusto Franco, Vlrglllo Távora,
Jarbas Passarinho e Ruy Santos e dos Srs. Deputados
Ulisses Potlguar e Vingt Rosado, reune-se, extraordinariamente, a Comissão de Economia.
Deixam de comparecer, por motivo just!tlcado, os
Srs. Senadores Milton Cabral, Vasco·ncelos Torres,
Lulz Cavalcante, Arnon de Mello, Paulo Guerra, Renato Franco, Orestes Quércla e Roberto Satumlno.
11: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em seguida, é dada como aprovada.
A seguir, o Sr. Presidente anuncia que a tinalidade da presente reunião é ouvir a palestra do Dr.
Benedito Fonseca Moreira, D!retor da Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. (CACEX),
que abordarã o tema: "os problemas relacionados
com a Importação do algodão".
Trata-se, acrescenta o Sr. Presidente, de uma
providência visando colher subsídios para que a
Subcomissão criada para estudar o assunto possa
Inseri-los no seu Relatório a ser, oportunamente,
submetido à apreciação da Comissão de Economia
do Senado.
Prosseguindo, o Sr. Presidente faz elogiosas referências às at!v!dades do Dr. Benedito Fonseca Moreira à frente da CACEX, e concede-lhe, em seguida,
a palavra, para que possa dar Inicio à sua conferên6
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Com a palavra, o Dr. Benedito Fonseca Moreira
ngradece a honra do convite que lhe foi feito para
comparecer perante a Comissão, e começa por dizer
que acha o debate útil, conveniente e extremamente
necessãrlo, principalmente quando hã dúvidas em
relação a problemas que Interessam ao País.
Ao encerrar a. sua exposição, o Dr. Benedito Fonseca Moreira. coloca-se à disposição dos Srs. Congressistas para prestar os esclarecimentos que se
fizerem necessãrios.
usam da palavra, para debater o assunto, os Srs.
Senadores Augusto Franco, Agenor Maria, Franco
Montoro, VIrgílio Tãvora e os Srs. Deputados Ulisses
Potlguar e Vingt Rosado.
Concluído os debates, o Sr. Presidente, em nome
dn Comissão, agradece ao Dr. Benedito Fonseca Moreira n valiosa contribuição prestada à Casa, com
tão elucldantes esclarecimentos sobre a matéria, e
determina que ns notas taqulgrãflcas desta reunião,
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tão logo traduzidas, sejam publicadas em anexo à
presente Ata.
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.
ANEXO A ATA DA 20~ REUNIAO fEXTRAORDINA·
RIA! DA COMISSAO DE ECONOMIA, REALIZADA
EM 31 DE AGOSTO DE 1976, DESTINADA A OUVIR
A PALESTRA DO DR. BENEDITO FONSECA MOREIRA, DIRETOR DA CARTEIRA DE COMtRCIO
EXTERIOR DO BANCO DO BRASIL SIA (CACEXJ,
SOBRE "OS PROBLEMAS RELACIONADOS COM
A IMPORTAÇAO DO ALGODAO", QUE SE PUBLICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR
PRESIDENTE.

PRESIDENTE: SENADOR MILTON CABRAL
VICE-PRESIDENTE: SENADOR RENATO FRANCO
APANHAMENTO TAQUIGRAFICO DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) - , , , Numa
das últimas reuniões da Comissão de Economia, por
proposta do nobre Senador Franco Montoro, foi designada uma subcomissão para ouvir autoridades ligadas à problemãtlca do algodão. O Senador Paulo
Guerra telefonou-me, eu estava em Natal, e pediume, dizendo que falava em nome, também, do Senador
Agenor Maria, que coordenasse esta reunião.
Como primeiro passo, visitei o Dr. Benedito Moreira e solicite! de S. s.a que nos desse o prazer de
aqui comparecer e conversar com os Senhores Senadores interessados no assunto, mormente porque, tanto quanto pude acompanhar pela imprensa, o problema foi fartamente divulgado. E nenhuma autoridade
em melhor situação para nos dizer dos rumos da Importação do algodão que o Direto~ da CACEX, o Ilustre economista Dr. Benedito Moreira, a quem conheço
há muitos anos e o sei detentor de todas as qualidades, de Inteligência e de trabalho, o qual tem dado
à CACEX uma situação singular, nesta difícil luta
que travamos com as exportações e importações brasileiras.
Concedo a palavra ao Dr. Benedito Moreira, para
que S. S.• faça sua exposição e ofereça aos Srs. Senadores respostas às informações que qualquer um
dos Srs. Senadores presentes deseje ouvir do Ilustre
dlretor da CACEX.
Com a palavra o Dr. Benedito Moreira.
O SR. BENEDITO MOREIRA - Sr. Presidente,
Senador Jessé Freire, Srs. Senadores, agradeço o convite que me !o! feito para aqui comparecer, porque
acho útil, conveniente e extremamente necessãr!o o
dlã!ogo, quando há dúvidas em relação a problemas
que interessam ao Pais, seja o Pais como um todo,
sejam algumas regiões específicas.
Tive oportunidade de ler alguns - não sei se
todos - debates que foram realizados nesta Casa sobre a questão do algodão. Hã dois ou três pontos que
queria, de inicio, comentar: o primeiro, que preocupou-me um pouco, é que nos debates, é natural que
ocorresse, foi apresentada a Idéia de que havia sido
liberada. a Importação de algodão. Não foi liberada
essn Importação nem o Governo disso cogitou. O segundo ponto, a colocação de· que hã uma. decisão de
moto proprio ·da CACEX. Esse tipo de decisão não é
especifico daquele órgão. A importação ou a exportação, sobretudo as restrições à Importação ou à exportação, ou a suspensão de restrições, são decisões
do Governo, de que a. CACEX é executora. li: claro que
a CACEX co-pnrt!clpa, multas vezes, das decisões,
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assessorando os escalões do Governo. Mas o Importante é des~acar que o que ocorreu, em realidade, !ol
a autorlzaçao especifica de uma operação caracteri~ada para atender à situação peculiar de um contrato
e a uma situação particular e peculiar de um pais
vizinho e que, constantemente estamos sendo solicitados a fazê-Ia, por dl!erentes 'motivos que preteriria
não ~lscutlr nesta oportunidade. De modo que a lmpressao que tenho é a de que, a esta altura, os Srs.
Senadores, depois de ouvirem inclusive os esclarecimentos de Ministros e de outras autoridades, devem
estar co~vencldos de que não houve a liberação de
lmportaçao e, sim, autorização de uma operação quase que corriqueira no mercado Internacional.
Não ob.~tante esta preliminar, que me parece básica para esclarecer logo de inicio um ponto, gostaria
de aproveitar a oportunidade para conversar um pouco com os Senhores, fornecer-lhes alguns dados comple~entares e, talvez, se me permitem, algumas sugestoes, porque o problema agricola nos preocupa
enormemente na CACEX. O problema do algodão me
preocupa demais e me preocupa o problema da agricultura. Poderia ser um paradoxo: por que um órgão
como a CACEX preocupa-se com a agricultura? Porque a agricultura constitui a base da receita cambial
do Pais, constitui, ainda, a base da !armação da nossa capacidade de importar. Portanto, hoje, a área fazendárla, entre a qual me incluo, é o setor mais preocupado com a receita cambial e o balanço de paga-·
mentos. Ipso facto, teremos que trabalhar e lutar em
cima da agricultura que é e será, por muitos anos,
a base do nosso desenvolvimento. Quando !alo em
agricultura, estou me referindo ao produto ln natura,
estou !alando da agrolndústria. Não existe uma agricultura permanentemente forte sem uma base paralela que é a agrolndústrla. A agrolndústrla, geralmente, se transforma de !mediato no principal mercado
consumidor do produto ln natura. Um país que não
tem o aperte de uma agrolndústrla ou de indústria
de absorção do produto agricola, toma-se um pais
frágil, porque toda a sua produção obrigatoriamente
vai para a exportação e lhe são impostas condições
adversas no mercado internacional. Estes ratos são
claros para nós, são meridianos e são de Importância
estratégica.
No problema especltlco do algodão, este ano a
nossa preocupa~ão é maior, porque não temos, praticamente, algodao. Estamos perdendo receita cambial
por ausên.cla desse produto, como estamos perdendo
com o açucar, pois houve uma queda de produção e
do preço. Com relação ao algodão, especificamente,
existem três posições que há anos vêm sendo debatidas. Os setores comerciais normalmente, sobretudo
os de São Paulo, sabem os Senhores, advogam a llberdade total para exportar e, não raro, alguma !!herdade para importar, porque os comerciantes vivem
das duas pontas, sobretudo a liberdade para exportar.
A indústria têxtll brasllelra, multo nos preocupa - é
um ponto que destacaremos adiante - porque ela
tem grandes talhas, está permanentemente em crise
e é um setor que ocupa uma quantidade multo grande
de mão-de-obra. 1!: uma indústria que pode gerar problemas sociais com bastante rapidez. Temos de estar
atentos, porque o Governo não pode permitir que
eventuais crises, nesse setor, venham a a!etar milhares de brasllelros que dela dependem. Mas, a Indústria
têxtil, obviamente, reclama contra o preço da matériaprima, o algodão.
Claro que temos de caracterizar o que significa
preço do algodão: se é o preço ao produtor, se é o
preço final para a indústria. Mesmo quando sabemos
que o algodão está com preço elevado, jamnls dizemos que está elevado e deve baixar para o agricultor.

Quinta-feira ll

Não, a remuneração do agricultor tem de ser
dlda intransigentemente, como temos !elto
pio, no caso da soja, para o qual montamos
canlsmo especlr;t;· lncluslve com cobertura em
para evitar e acabar com a especulação que havia
cima do produtor de soja, O que existe, talvez,
problemas de margem maior ou menor na corne~:cla.li
zação Interna. A remuneração do produtor pode
razoável. mas, a meu ver, poderia até ser mais
do que é hoje. Logicamente, existem alguns nr<>bl<lmi~S
desde o produtor até a Indústria tln:aal:r··~q~u~e n~~e~ri!:~~
outro tipo de correção. Algum dia, t1
brir onde estão os principais pontos de est:raJlgtua:
mente nesse setor, como um todo, da indústria
A terceira posição: a
têxtil, ob•vla:men·
te, sempre advoga a llberdade de
prima
exportar
exportar
prima, eo não
algodão,
porqueou ela
quer a ~~~:~ri~~iE~~
O exportador quer liberdade de exportar;
quer llberdade de Importar, mas não quer
dade de exportar. E ao agricultor interessa ub,•rllalll
de exportar e llmltação da importação.
Portanto, estamos diante de três posições,
camente contlltantes, mas que, na prática, são
feitamente conclllávels.
Em decorrência de problemas que
produção de algodão, há poucos
são específicos do Brasil, pois em
mundo reduziu-se drasticamente as
de algodão por problemas de preço,
em
si, masdocomo
de tomamos
outras ~::~~!~~~~:::
rentáveis
que oalternativa
algodão, nós
a
na CACEX de levar o assunto ao Ministro da
e mostrar a S. Ex.• a nossa preocupação quanto
esquema, naquele momento, de liberdade total de
merclalização do algodão. Achávamos q~'~n~o~.:~~oa ~~
1
produto que normalmente poderia ser li
cluslve negociado na ALALC por re~l~~~,,~~~~·~r~~
achávamos que deveria ser colocada a
algodão sob controle preventivo, ou mesmo su!;pe:ndtlr
a importação de algodão. o que !o! feito, não agora,
mas há dois anos. O algodão está com a importação
suspensa sob controle. Inclusive, cometemos até um
certo a to de torça, com o protesto de alguns paises
da ALALC, porque, havendo o Tratado de Montevidéu,
não poderiamos praticar esse ato. Mas foi feito em
função da perspectiva de eventuais problemas para o
agricultor brasllelro. Essa suspensão de Importação,
digamos assim, foi feita e se mantém até hoje; o
Governo não a revogou e, ao que sei, salvo seja decisão contrária, o Governo pretende mantê-la.
Permitam-me, Senhores, um esclarecimento: te·
nho certeza absoluta de que todos sabem o que é
um draw-baek, mas quero lembrer aos Senhores que o
draw-back é uma operação usual, praticada em todos
os paises do mundo com todos os produtos, Inclusive
por nó.~. Nós praticamos multo o draw-back. 1!: uma
operação que permite a uma empresa, sob total e
rigldo controle governamental, Importar certa quantidade de um produto para transformá-lo Integral·
mente e exportar. O Interesse da operação é vário:
multas vezes, uma operação sobre draw-back é uma
exigência do comprador externo; ele compra sua máquina, mas quer tal especificação, quer tal motor.
Acontece, lncluslve, com a nossa construção naval.
Compra o navio, mas quer fornecer, ele mesmo o mo~
tor. E fornece, especifica o motor que quer. Multas
vezes é um motor ou um componente que nós niio
produzimos. Então, admite-se a Importação desse
bem, com isenção de imposto para Integrar o bem que
vai ser exportado. Portanto, em nenhuma hipótese,
a Importação sob o regime da dr!iw-back admite a
permanência no Pais do componente importado. As

15

Htl~

~lnlnta-felra

11
DIAIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiío II)
·Novembro de 1976
--------------------------------·~------------------operações são aprovadas, caso por caso, pela L1ACEX, melhor orientação ao produtor, o qúe, provavelmente,
especificados a quantidade do produto e o 0011 valor. vai gerar a este homem um determinado tipo de saExigimos laudo técnico de institutos ou universida- crifício.
des, para determinar qual a perda do álcool, do alo que eu reputo Importante, para o que chamo
godão, por exemplo, o cálculo de transformação da- a atenção
dos Senhores, é a necessidade de um adequeiP- produto, digamos, em t!o ou tecido, ou tapete,
e permanente sistema de Informação comercial
seja o que for, e o valor exportado. A empresa tem quado
dirigido ao agricultor. Os agricultores pequenos, prinn••· I'' ........ para transformar o produto, sob o controle cipalmente
no Nordeste, quando dispersos, são uma
11 · '·· · I':.: "· ao mesmo tempo, da Alfândega, Em um
presa fácil para qualquer Intermediário. Então, a no1
· 1"li 11 ado, aquela mercadoria tem que sair ticia
de um dra.w-ba.ck mal esclarecida, obviamente,
d•, I
' 1 I ransformada, e entrar um certo volume
pode gerar a posslbllldade de alguém usar a. Infor111' III'·' :1·: :li• uão entrar, a empresa é punida v!olen- mação
dlstorcldamente, para explorar o preço junto
1.:1 1111'111 ,. A l(•rn de multas e pagamentos de Impostos,
a
um
produtor.
Esse !ato hoje não mais ocorre, por
fka ""''l'"llsn. de tazer qualquer outro draw-back e,
exemplo, com algumas culturas no Sul. Em algumas
nn e:~so ,),. exportação, está sugelta a suspensão, a áreas
do próprio algodão, no Sul, não ocorre porque
ver sua I' X portadora. sair tora do cadastro. Portanto, os produtores
se organizaram em cooperativas multo
é 11111 nl'gúr.lo rígido.
bem estruturadas e tartes. O algodão no Paraná e em
o 11111 11·::se do dra.w-back é, como disse, primeiro São Paulo sofre um pouco, mas não tem esse Inconnl.,,lldr •. "'''""" r.ontratos especitlcos; segundo, permi- veniente. Para a soja, nós montamos toda uma esti I', 1o:1" 1 •' "· que Indústrias operem a. plena. capacltrutura de Informação. Hoje, a cotação da Bolsa. de
d:Hi·· 111 ,. "'· há certos tipos de produtos, de maté- Chicago é conhecida, quase que na mesma. hora.. Há
um sistema de Informação, via CACEX, Ministério da.
rill I"'"'" "" q1w pode haver uma !Imitação no Pais.
l•;nl.il". :1o\111íl.•···se que essa Indústria adquira a ma- Agricultura e cooperativas, que a leva rapidamente
l.éria .. Jn'illl:l de que necessita, a. plena carga, e ex- ao produtor no Interior do Rio Grande do Sul e do
llorl.io. l'nrtanl<l, o Pais tem a receita adicional de Paraná. Então, a esse produtor - não adianta mais
cxpmla1:f'"· nflo causa danos no mercado Interno a figura famosa dos especuladores do Sul, dos granpnrqu, mio é produto que tique no mercado ln- des Intermediários, que deprimiam o preço do proterno Gt·r·a,Jmcnte, é uma operação adicional das dutor, porque faziam cobertura em Bolsa a. preços
cnn•pt as ao mercado Interno, permite a Indústria elevados. Ele não vende, mesmo porque a própria
aumet1tar o volume de empregos e, assim, beneficia CACEX tomou a. Iniciativa. de montar um sistema oro trab:illwdor nacional. De modo geral, é uma ope- ganizado e planej ado de colocação de safra. Então,
sabem que não precisam se precipitar. Quando têm
ra~fio que Interessa ao Pais, desde que seja uma
opN:11;iio permanentemente controlada e devidamen- dúvidas, de Imediato enviam através das cooperativas,
um telex para mim, ou telefonam: como é que está
te ,11'ientada.
atendendo o mercado? O sistema funciona. O agriI >e II'•.HiiJ que, repito, no caso do algodão, o que cultor ganha dinheiro, o agricultor se detende. Um
se IIIIIIIIIWII foi uma operação de até duas mil tone- produto como o soja., por exemplo: Iniciamos a safra
lndab 11 u". cm realidade, vai ser uma. operação de mil com uma perspectiva de 80 cruzeiros o saco, mas o
t.onrlad:11:, rtP um algodão do Paraguai, para atender produtor firmou posição e vendeu a maior parte a
a um """trato que uma empresa tinha no exterior mais de 100 cruzeiros o saco.
e prcchm va cumprir. Algodão esse, se não estou absoEste é um sistema, digamos, de defesa, através
lutam""'" f'CJU!vocndo, e creio que não estou, é um
algodftn d•• rlhrn curta. A operação é de draw-back, de um mecanismo de Informação de mercado. Obviajá toi f•'Í I:o 1'111 vil rins outras oportunidades no passa- mente, o mesmo não acontece no Nordeste. O efeito
da noticia do dra.w-back, que saiu truncada., CO'!!O
do c 11111'• • 1:••rou problemas maiores.
disse, foi sentido no Nordeste, mas praticamente, na.o
~:ot.1·. : • 11hnrc~. é o pano de tunda. Vejamos, se
teve eleito no Sul, porque, de um modo geral, o pesos St·nl"" •,; 111c permitem, até que ponto esse soal do Sul tem um melhor sistema de Informação. E
dmw .. Joa• '· ln i pernicioso, ou pode ser pernicioso ou isto nos preocupa, porque não pgdemos deixar, J!c1
d:<~l\1:,.1 . • ''"""mia nacional. Estamos vendo que é
eternum um produto ou uma reglao com !n!ormaçao
uma "I" • " 1" multo controlada, multo especifica e deficiente. E não só o algodão, mas em relação a váo G111'1 "' "'"' tem Intenção de praticar, nem prati- rios outros produtos do Nordeste, como o s!sa.l, a
cou, nl" lllltmllórlo de lmpor~ação. Será que, efetl- cera de carnaúba e alguns outros menores. Nao vou
vnmentc, o problema do algodao, em particular o do talar do cacau, que possui uma. organização bastante
Nordeste - ai estão as operações de draw-back. E razoável, que lhe permite defender-se do jogo do meressas operações representam zero e alguma coisa da cado
especulativo, que é o comércio por natureza, é
produção estimada do Nordeste - será que o pro- a essência do negócio.
blema está na exportação? Onde é que está, realmente, o problema do algodão?
São os pontos básicos, Senhores, preliminares que
eu
gostaria
de deixar claros. Eu me permiti escrever
Eu convcrso.vo., há pouco, com o Senador Jessé algumas informações
que deixarei com o Sr. PresidenFreire, antes de vir para a reunião, dizendo que al- te
desta.
comissão,
Inclusive.
uma. série de dados robre
gumas coisas me preocupam na agricultura brasilei- produção bra.sllelra e comercialização,
dados sobre
ra. Antes de mais nada, a ausência de um sistema o mercado lntema.clonal, para que esta.e Coml&ão,
ao
adequado de informação num Pais com as dimensões prosegulr os trabalhos, tenha umà base de ln!onna.que temos. Principalmente para o agricultor que, de
modo geral, é um homem modesto, homem humilde, ção.
um homem ma! Informado. Sabemos que a agricultuAs Informações que nós temos, no momento, Sera brasileira, em especial a do algodão, sobretudo no nhores, e que são as do Comitê Consultivo InternaNordeste, apresenta, o.lnda, baixa produtividade. Se clona! do Algodão, Indicam que a produção mundial·
não me equivoco, a média brasileira, hoje, é de 200 de 1973/1974 foi de cerca de 62.7 milhões de tardas;
quilos por hectare. A dos americanos é o dobro ou o 1974/1975, 63 milhões de fardos. Quer d!ze't, está pratriplo; também na Turquia e no Eg!to. Nós temos, ticamente estagnada a produção mundial de algodão.
talvez, uma das mais baixas produtividades em algo- Em 1975/1976 que é a safra qoe nós estamos vivendo,
dão. Está havendo nl um problema, talvez, de semen- a produção mundial to! de 55 milhões de tardas. A
te, talvez de uma melhor assistência técnica, de uma produção caiu. Portanto, em função da posição es-
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tat!stlca Internacional, tudo Indica que o algodão deverá se manter numa posição firme. Após a crise de
74 e 73, o algodão, pouco a pouco, vem Indicando
uma firmeza de mercado, sobretudo, ao longo do ano
passado para câ. E a posição das estat!stlcas nos mostra que a tendência é esta.. J!: claro que uma. queda
de produção mundial não significa, necessariamente,
uma firmeza de mercado se, ao mesmo tel)lpo, cal
o consumo. Mas, como efeito da crise do petróleo,
'que de certo modo Já está superada nos principais
consumidores mundiais, as Indicações são as de que
esse mercado tende, obviamente, a se fortalecer.
Outra Informação que me parece Interessante
refere-se aos trabalhos feitos, Inclusive relatório do
Instituto de Economia Agr!cola da. Secretaria da Agricultura de São Paulo, que atribuem a queda da produção brasileira a uma comerclallzação tumultuada
do algodão em caroço, no Interior, na safra de 1975,
que foi totalmente desfavorável aos produtores. O
próprio Instituto, no seu diagnóstico, mostra os problemas que existem entre o produtor e a comercialização Imediata, a relação produtor-maquinista.
Obviamente, emite uma série de conceitos, mas valeria. a pena salientar dois ou três tópicos que me permitiria ler para os Senhores. Ressalta as razões
colocadas pela própria classe produtora, para ]ustlflear a queda. de Interesse pelo cultivo. do algodão, em
reunião havida ao final de 75, -em Sao Paulo:
"Primeiro - O comportamento das usinas
de beneficiamento que, na safra. de 75, promoveram a desvalorização do algodão, classltlca.ndo-o sempre abaixo do seu verdadeiro tipo.
Segundo- Os preços mfnlmos de garantia daquela safra, flltabellecldos pela Comissão db FInanciamento da Produção, não foram considerados satisfatórios, levando a um processo de
opção por culturas agr!colas mais rentáveis."
Isto aconteceu multo na.quela época. Segue-se,
obviamente, uma série de Informações que transmito
aos Senhores sobre os sistemas e os mecanismos de
exportação. Quero deixar claro que, multas vezes, sal
propalado nos Jornais a declaração de que a exportação de algodão está proibida.. A exportação é sempre
uma reivindicação do produtor, como uma alternativa
de mercado. A exportação não está proibida. O que
existe, na· realldade, é uma gravosldade bastante
grande nos preços. Portanto, há a lmposslbllldade,
de um lado, em função dos preços e, de outro, uma
posição de demanda firme da Indústria nacional.
Como os preços Internos estão muito acima dos preços externos, e a Indústria está adquirindo esse algodão, não há posslbllldade de exportar. Quer dizer,
o exportador não tem condições, neste momento, de
competir com a Indústria nacional.
Portanto, a exportação não existe por uma situação de fato, de mercado, e não por uma proibição
da CACEX. li: lógico que se houvesse, em certo momento, uma corrida. para a exportação, nós terla.mos
que colocar algum tipo de disciplina, porque, os Senhores sabem, · a exportação de produtos primários
não pode ter a. Ilberdade que muitos apregoam, pois,
multas vezes, nós podemos ser enleados nos preços,
·com preju!zos cambiais fortes para o Pafs. Quer dizer,
é necessária a presença de controle razoável na exportação de produtos primários, pelo menos para
acompanhar as exportações. li: multo fácil, quanto a
esses produtos, não houvesse esse tipo de controle,
aparecer alguém dizendo: eu posso exportar o algodão, pagando os preços Internos a preços Internacionais. Os Senhores niío sabem que tipo de manobra
estaria sendo feita através do cAmbio. De modo que
a presença do Governo na exportação, como dlsclpllna e controle de preços para eleito na receita
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cambial, é uma constante, é uma permanente e tem
que existir como uma defesa dos nossos Interesses naclonais.
Outro ponto que merece destaque para eaclareclmento doo Benhores é o seguinte: existe uma estimativa da n06Sa poslçiío estatf&tlca atual em relação
ao algodão. Quero dá-la aos Senhores, mas, por favor,
considere-a como um dado estatl.stlco, Já que, em
previsão, há uma margem de ela.stlcldade. Temos uma
previsão de consumo Interno aparente, algo em tomo
de 450 mil toneladas, que pode ser um pouco menos
até um pouco mais, dependendo da escala com que a
Indústria têxtil possa alcançar o mercado Internacional. l!: claro, se a. Indústria tê:xtll puder utlllzar
a sua ca.pa.cldade Integral e exportar, ae tiver condlçoes de competir com os paisell aslátlcoa - em parttcular Fol'lll'OSII, Japão, COréla, etc. - então, obviamente, Iremos nece&'litar de muito mala algodão do
que está previsto, que é uma demanda nacional em
tomo de 450 mil tollAlladaB. .As estimativas de dlsponlbllldadb de algodão são as seguintes: produçio;
safra meridional 75 e 76, 234 mil toncladns. l!: a última
estimativa que temos, paaslvel de ~ão, porque,
os Senhores sabem, dados estatlstlcos. em parttcular
na agricultura, têm uma margem de correção. Safra
setentrional, 75 e 76: a prev!Bão que temos, wté agora,
é de 150 mil toneladas. Al~rUDB falam que pode ser
um pouquinho acima, mas pelos dados que temos,
coletados no Ministério da Agricultura, entidades do
Nordeste, setx>res de expo~tadores, comercla.ntes, lndúatr1as, - podemos apresentar um mosaico de lnformações para nos deter numa fonte, o Banco do
Bmsll, que é o financiador - de modo geral, u estimativas andam em tomo de 150 mil toneladas, como
uma safra razoável para a. região nordestina. Portanto, nos dá uma dlsponlbllldade de 384 mil toneladas de algodão, da produção dessa satra., para. 450
mil de consumo· Interno aparente. Deve-se somar
a Isto o estoque da. CP1P. A CFP tinha 50 mil toneladas de ~ue; procurei checar qual o re.sfduo,
no momento, e parece que estava em torno de 20 mil
toneladas, pois o reatante Já teria sido colocado no
mercado. Temos que conB!derar que existe sempre
carr:v·o'Ver, uma disponibilidade de algodão em mãos
de alguém: ou do maquinista, ou do comerciante, ou
da próprl.a Indústria. O cálculo desse estoque é m.ulto
variável. 1!: claro, quando alguém pretende exportar,
se diz: há. um eatoque enorme a1 ·pelo men:a.do. Mas,
nunca se del!cobre onde é que está esse estoque, Cal·
culamos, como razoável tem sido a média brUIIelra,
alguma coisa em tomo de 3D a 40 mil toneladas o
carry-over, o estoque permanente nas mãos de alguém,
em .todo o miii'Cado brasileiro. Portanto, 1880 nos !e·
varia a um txltal de algoldão dlspon!-rel de .safra a
434 mil toneladas, que, modas ln rebas, bateria com
o consumo Interno aparente. TEwlca.mmte, há um
pequeno deftclt, porque apenas fora.m embarcadas 459
toneladas para exportação, em condições multo eapeclals, o que nos daria um dl.sponlvel de 473. Pollta.rito,
nesse cálculo, te riamos um deftclt, :também a.parente,
algo em tomo de 11 mil toneladas. Digo deficit aparente porque, na realldade, não podemos anrmar com
segurança qual val ser o consumo da Indústria têxtil
no ano, nem tampouco ninguém pode anrmar se, realmente, existem em mãos de pllll'tlculares 30, 35 ou
40 toneladas. Então nós tic11moa "em tomo de", quer
dizer, teoricamente, ou tecnicamente, como os Senhores queiram, aproximadamente bate o con.sumo com
a produção mais carry-over, mais estoque da ·CFP.
ae houver um deficit, será rnlnlmo, n~o a.ttta ne·
nhuma posição de mercado,
Quanto ao algodão da. CFP, ns l.nformaçoos são
as maJs variadaS. As que temos sli.o que cerco. de 49%
desse algodlío da CFP seria algodão Upo lntflrll7"', ~
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a 9, ,Q.u~. ~uma, çert!L oportuni<jad~,a. Indústria de
foram. feitas para entrega no prt.nclplo .de 1977, l!lldisaçar;la ,e,sta va q)leren<!_o com~;· P,reocupada de que; cam um ·total :negoclá.vel de 217 mil tonleladas, sendo
com, a. eventual reduçao da produção de juta' ·e com · 160 in!l· adquiridas pela lndÚIJflrla. Pol1tilnto, posições
a. Intenção de utilizar esse algódão para .a sacaria, esta.tlstlcas multo boas em termos de mercado. Mais
o algodão slibstitJlfs:Se. a juta em algumas apllcll.ções. · ainda, o total dos negócios reallzados. no perlodo de
janeiro a julho de 1976 foi de 217 mU tonel.adBs con· ·Muito bem! Dentro <leste quadro temo.s, hoje, den• tra 165 mil em 1975. Quer dizer, comparando período
tro ·d·esta posição estatist!ca, a indústria reclamando · por. periodo, . vamoa verltlcllll' que este.àno já se negoque está fora do mercado, praticamente. Quer dizer, ciou mais 32% que no :memn.o perlodo.do ano passado,
o Governo tem que subsidiar a diferença para que ela · o que é· um crescimento extremamente .lmporta.nte e,
possa exportar. Se ela não exportar, é obrigada a remais uma vez, comprova a tlrmeza.do mercado lnduzir drastlcnmente sua capacidade de trabalho, geterno, que deveria estar beneflcla.ndo o agricultor,
rando d~mprcgo no mercado .. Mesmo Wl quotas que Nesse mesmo perlodo de agosto, quando 06 preços esf'u-am n•egocladas ou :que nos .fo~am lmpo.stas pelo.s
tavam subindo no mercado lntemo,.e quando ae notipaíses dcse11volvldos, como os Estados Unidos e MCE, ciou. a Importação, e os preços continuaram subindo,
até boj.e estão muna failCa de preenchimento que no mesmo período a. CFP colocava 11. 'nlnda. alguna loestá nos preocupando..Temos, por. exemplo, uma quo- tes de. algodão. A Bolsa de São IPaulo Informa. que
ta negociada com os países da CE, de 50.350 tonela- nos dias 18 e 19 de agosto, apenas tomando este como
das e até agora ·foram utilizadas· 34% apenas dJe58a exemplo, com base no a.vl!o de 24 de· maio de 1978,
quota, As indústrias estão reclamando que não têm foram colocados à venda, pela CFP; no dia 18, 28 lotes
poder de competição. Nos Estados, Unido.s, nós temos com 1.140 toneladas, aplenaa um lote superior àquilo
uma quota. de 114 milhões de jardas quadradas e atê que, e!etlvamente, seria lmportado.'do Paraguai. Foagora !oram pre€nchldas apenaS 19,7%. A Indústria ram vendidos 28lotes. No dia 19, mal& 1.035lotes, com
têldll não tem condições de compétlr com os produ·tos 1.274 toneladas. Em dois dias, duas mll e tallltas tone.s:hnllares, sob~etudo do Oriente. Reclamam que, em
lada~. mais do dobro do que, efetlvamente, seria lmtodo o mundo, todas as Indústrias têxteis recebem o pootado, Esta venda OFP não tew . nenhum efeito
al(!:odão a preço lnternaclcnal. Assim o é, nos Estados sobre o mercado. Na Bolsa., no mesmo dia. e no dia.
UnJdos, na. Europa, assim o é no Japãó, que é um seguinte, continuou subindo.
r,l'n ndc produtor de têXJtels; na Coréia e Formosa, etc.
Na Bolsa, nesse periodo sem. negociar, tomando
o Hrn.<;l! é <J único Pais onde a Indústria têlCtil recebe
® dia 16 ao dia 20, itodoe 06 tlpo.s de algodão meri" alr,odiin n preço acima do mercado Internacional,
l.m<I-:J o Gove.rno Fed!eral de suplementar.
·
dional. como o de São Paulo. subiram de preço. numa
variação de 11 a 15% de elevaçAo de preço, O algol:iwh~l"':s, den~ro deste quadro, como é que estadão de Golá.s, no mesmo periockl, . t;eve elevações de
''" :::· .:·.:,;portando o mercado no ex~to momento em
10 s. 15%. o do Nordeste, o 28/30, aumentDu de 11%;
q::·.: ''" .,u dois especuladores, no Estado, afirmavam
o 30/32, 11%; 32/34, L1 %'; 34/36, 11%; o 36/38, do
'~"'' . Çoverno F'ederal havia liberado a Importação
Rio Grande do Norte mais 17%; o 38/40 do Rio Gran""' '"''.I dzo do agrlculitor? Como se compor;tava o de do Norte mais 17%. Portanto, a Bolsa não refietlu
n .. ,.,;aclo interno? O algodão estava ballCil.ndo, desaqullo que se anunciava no Interior do Pai&,
·····u o prt:'ÇO do a.lgO<!ão para o consumidor? Não. Per',, to-1111' Indicar alguns dados aos Srs. para mostrar
Como última Informação, Senhores, para que !l. · o feninn.eno foi, antes de tudo, a especulação de quem basta:nte claros alguns número8, gcstaria de In, ,,u duis, vamo.s chamar, espertO&, ·aproveitando dicar que, tomllllldo por base as· niédlas últimas, o
, '' ,, .nnação di;torclda dada a. agricultores que tipo 5 de algodão de expo~tação; teria uma cotação
, .. , 'lr.J·.. ml it~!ormação de mercado. Tomando como
CIF de algo aproximado de 'l2 centaw.s de dólares per
I .. •. ;; " [.nl;a c.e Merea.d!orias de São Paulo, que é o
libra-peso. Numa equivalência aproximada. de um
, ,...,,.,, .•:.;n\rc, hoje, de negociações de matéria-prima,
quilo, ele dois por do1s de Ubra, nó$ teriamoa um
.:·.. , ·::·;me~. (J mês de agosto, por duas coincidências:
preço algo em torno de 1 dólar e 58 por quilo de preço
de exportação. Nesse mesmo periodo o preço dls)lonfr.. "'··""'i o :.;::!lu n notícia da Importação e rol quan,•. ' ~'/? ·.·cncku panttdas maiores do seu produto.
vel da Bolsa de São Paulo lndlca.va. or$ 403,00 por
p,. ,.. :, . •. . ·
fn.t.ores que, .teoricamente, deveriam
15 quilos, ou seja, ipOl' arroba, o ·que, convettldo às
<J::pru:ur n ··r<:.'<:o interno, o anúncio de lmpor.tação
taxas atuals, seria US$ 2,45 por qUilo, ou algo pare,. a ven"' cu '· ·:oque. No dia 3 de agosto, o tipo 5,
cido com US$ 1,09 por libra-peso no mercado Interno.
p:cul~:;l.a. 1.
.• •)S, estava a Or$ 388,00; no dia 10 já
V·erifleamos, assim a disparidade existente entre o
(~'' "' ,, .• •: .,. :;('13,00; no dia 20 a Cr$ 403,00 e no dia
mercado Interno e a exportação que, de certo modo
também, beneficia o produtor.
~!1 '
·· ·,, Cr$ 404,00. Toda a escala dos últimos
n
·~ ;, dl:t, é uma subida de preços no.s negóDo mesmo modo, em todo o período deste ano, s.
!3olsa. O algodão do Nordeste, 33 e 34,
compwração entre preçáil de bolsas lntemaclonal&
, . lll: .1 · ·.·l;cv·• '' Cr$ 458,00, ·passou para Cr$ 471,00,
e o mercado ln.terno mostra a seguinte evolução: em
, , c! I:• · : ".;'·"·v:: a 474,00. Quer dizer, nos mesmos
janeiro deste ano, a Bolsa de New York Indicava um
o;l:i.l, ,, .. ; ''"1·:· neriO<!o que se procurava deprimir, no
preço de negociação de 62 centavos por llbra peso.
Juunor. ·o !'""';~ do algodão, esse mesmo algodão do
Tomando como base 100, teríamos, a 20 de agostD,
N:•rdmt,, e:;t~w:t eom seus preços subindo, em Bolsa.
um aumento do preço Internacional do algO<!ão em
Os reln lúl'los ou boletins da Bolsa de Mercadorias,
torno de 27%. Portanto, nesse periodo, neste ano,
en1 todo cs'<." fJ<!riodo de agooto, indicam altas, mercaentre janeiro e agosto,segundo cotações da Bolsa de
do rlnn." ,, rn~te demanda por p!Ll1te de fábricas e do
New Yock, o preço de algodão subiu 27%. Em Livercornér·r.~· •. T·..<\~. :·:"qiiêncla dessas semanas, não vou ler
pool, a subida foi de 37%. No mesmo periodo, a eleporq'"'
·
.'"· ;,,1;1vo, Indicam mercado.s firmes, em
vação dos preços Internos brasllelro.s foi de 151%. O
axc ·
· ~· <J período em que sala.rn as ln.tor- nosso preço passou de 160.00 a arroba, em janeiro,
maçÕ<!.S <iJ<. efclws da Importação, Apenas uma Indi- vamos chamar preço de Bolsa, pars. Cr$ 403,00 a·uroba, no dia. 20 de agcsto. Verificamos, portantD, no
cação: de ja.ne'iro a julho de 1976, a Bolsa. Indicava
mesmo periodo, uma. elevação de preços Internos de
para o algodão meridional um total de negócios de
151% contra wnn elevação de 27% m• mn "'•.r:lo ame181 mil toneln.dns, com 126 mil de compras da. Indúsricano e 37% no mercado europ!'ll, o o•'·' I. ""•.n uma
tria. O algodão meridional e retentrlon.al, mês a mês
poslçii.o muito maia vantajosa r~· ·· " " · · ·11111r nade entrega. entre j nnelro de 1976 até as vendas que
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clona.!. Provave!nlente, .para o l~te.rmed1á.r1o .também, causar danos a um setor da agricultura brasileira. O
que o Governo fez, foi praticar a a.utorlza.ção de uma
p8ll'a o comerciante no Brasil e uma poolção relatioperação especifica, em pequena quantidade e valor,
vamente mais desfavorável para a Indústria.
de draw-ba.ck, que é um produto que
A última. Informação que deveria pl'EIStalr aos Se- num reg'!me
e sal do pais. E, me permitam os Senhores a
nhores, para. um' melhor esclarecimento da posição entra
é melhor, multas vezes, uma operação de
dA! preços, seria que a CFP, ao Justlflcllll' a polftlca dl! franqueza,
que nos dá a garantia de que esse provenda dos seus eatnques numa certa época, Informou draw-back;
duto
transita
pelo território nacional e dá o que gaque o Ideal, teórico é claro, seria. a manutenção de nhor adicionalmente
!1. mão-de-obra nacional, do que
um preÇO no llUlll'Cado Interno Igual ao preço FOB
- Salntns, mals·.13% de ma.rgeín. Supondo-se que o deixar esse produto entrar pela fronteira. Se ele entra
pela fronteira, por diferentes caminhos, está no merpreço FOB de 88. centavOB por libra-peso mais um cado
e vai causar um dano multo maior do
aumento de 12%, e coiiiSidera.ndo uma taxa cambial que a.Interno
aprovação de urna opera.ção especifica.
hoJe de 11.10, easil. cotação de trabalho ou de I!IStud:os teóricOB equiValeria a um preÇO de 01'$ 283,00 por
De modo que estes são os fatos e eu entendo que
llil'l'Oba no mercado Interno, preço este que, na. época. esta. Comlssão, no desenvolvimento dos seus trabalhos
do c~. estava a Cr$ 404,00 por arroba, o que em relação à pesquisa, !1. averiguação que venha á
Indica, ma.ls uma' vez, um dlferenclal positivo.
fazer, deve etetlvamente, tentar localizar onde estão
Em relação .à próxima safra, o.s Senhores sabem cs verdadeiros problemas do setor têxtil, que, para
perfeitamente que, o preço minlmo de garantia do mim, é um todo, vai desde o agricultor ao maquinista,
lavrador foi elevado em 71,6%, qllle é uma taxa bas- ao comerciante ao Industrial, nas suas diferentes estante expressiva, I!Obretudo com a elievação dA! outros calas de !lo, de confecção de tecidos, etc. De modo
que nó.s temos que, um dia, descobrir onde é que estão
produtos, em pa.r:tlcular o milho, soja, etc.
as dlstorçõ~s nesse setor e tentar corrlg'!-las. Uma deEsta posição· ·do mercado Interno nOB levou, em las, eu rep.to, pela experiência que tenho no trato de
1976, a que o setor têxtil experlmentaase uma queda problemas a.grieolas, em relação ao Nordeste, me pana exportação, já de 33% em relação ao ano pas- r~ce se!, antes de mala nada, um sistema de lnformasado.
çao. N"o falamos já na técnica agricola, extensão ruPara que os senhores possam ter, também, uma r~l, sementes e uma 11érle de outras coisas. A ln!ormaIdéia aproximada de relação de algodão, fio e preço çao é extrema.mente Importante, sem o que o nosso
elGtemo, eu me permito Indicar os seguintes númer011: homem, o nosso produtor, sobretudo aquele mala hupara a produção de um quilo de fio de algodão, uti- ~llde, do Interior, fstaré. sempre suJeito às especulaliza-se aproximadamente 1,15 kg de algodão em plu- çoes de Intermediários. Nós temos que, de algum moma. Tomando-se por base o algodão tipo 5/6, cuja do, tenta levar a esse homem um tlpo de proteção
cotação na bolsa, em 23 de agosto último, era de 395 adicional. A prcteção que o Governo busca dar, hoje,
por arroba, verifica-se que somente a matéria-prima ao agricultor é ante.s de mais nada, a proteção atraalcança, sem eonslderar os Incentivos que eventual· v~s de recursos. Tem que haver uma segunda protemente o Oovemo possa dar, o equivalente a dois dó- ç&o, através de assistência técnica e orientação, E uma
lares e setent_a e ,três para produção de um quilo terceira, que é fundamental, através dos mecanismos
de fio. A cotaçao, no mercado Internacional, para o fio de fixação de preços minlmo.s. A qua.rta, que é extre30/1, em julho de. 1976, era de dois dólares e setenta, mamente Importante, é ajudar os setores agricolas em
Inferior. portanto ... ao valor da matérl'l-prlma. Quer diferente~ regiões, a montar os seus mecanismos de
dizer, a cotação, hoje, do tio de algodão no mercado lnformaçao de comercialização. Se não, tudo aquilo
lntemaclonal é Inferior ao .preço do algodão no mer- que o Governo lhe dá de 11uporte, desde a. base Inicial
cado Interno brasileiro. Esta é uma realidade de fa.to, de produção acaba sendo frágil e objeto de distorção
uma realidade numérica. No mercadO Interno, o tio n-J momento de comercializar.
'30/1 esté. cotado a Cr$ 50,00, mais ou menos quatro
Espero que me perdoem, procurei ser o mais sindóla.res e clnqiienta, uma dlsparldade bastante grwn· tético poõ"~lvel para não ser cansativo, mas estas me
de. Coiillldera.ndo a soma do.s lncentlvo.s que even- pareciam as Informações que esta Casa merecia.
tualmente o Governo dá, ou pode dar, a Indústria poMulto obrigado.
deria. vender no m'ercado Internacional, em Igualdade
de condições ao mercado Interno, o fio de •tipo 30/1 no
O
PRESIDENTE CJessé Freire) - Concedo a
equivalente a dois dólares e setenta. OS Senhori!IS ve- . palavraSR.
ao
Sr. Senador Augusto Fra.nco.
rificam que hé. uma distorção fo.rte, a que se Impõe
O SR. AUGUSTO FRANCO - Sr. Dlretor da
um tipo de co.rreção.
CACEX, na sessão do Senado em que falou o Sr. SeJiaDe um modo geral, me parece que - não querendo ser exiiiUStlvo, nem cansar a todos, já que os dor Dlnarte Mariz, dei a S. Ex.• um aparte em que
dados, os maiores detalhes eu deixo ,alinhados por cizla que deviamos dar um crédito de . confiança à.
escrito - estes são os pontos que me pareceram Im- politica do Governo. Dizia Isso pelo conhecimento que
portantes para. um esclarecimento perfeito da Casa. tenha c!o setor de algodão e do setor têxtil. Mas o preTentamos situar o· problema dentro das suas verda- zado amigo, Senador Dlnarte Mariz, o que fez foi dizer
dA!Iras dimensões, dizer aos Senhores que a nós, do que eu era um Industrial têxtil, não podia falar sobre
Governo, a nós, da parte Executiva, e, em particular o assunto, mais ou menos assim. .\ revista Veja,
da área fazendárla, o problema do algodão nos preo- inclusive, publicou. Não quis, então, me adiantar mais,
cupa, como nos preocupa o problema da agricultura.. po:s sabia que seria criada esta subcomissão e seria
A agricultura., para nós, é a galinha dos ovos de ouro, melhor falar Internamente.
porque ela é multo lmpo.rtante no acerto das noasas
o Ilustre Dlretor disse que a produção de algodão
contas ememas.
está mais ou menos dentro do consumo, o que eu saOs Senhores verlf!caram, pelos dados coteja dos, bin. Quer dizer, a produção, no Brasil, hoje, prnt'lcaque a noticia de maneira talvez errada, ou mesmo ex- mente está toda consumida no Pais. E os Industriais
plorada, porque o Governo, repito, não liberou a Im- têxteis procuram cnmlnhar até para o sintético, co~
portação de algodão, sobretudo agora, na atual con- o receio da falta do algodão que possamos ter pelo
juntura cambial, onde a quantidade do produto está aumento do número de fusos e teares que no Brasil,
sob controle. Niio !riamos liberar um produto que vem ultimamente, está se verificando, tnlvez em maior
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percentagem que no mundo. No setor têxtil, não sei se
pela sua produção, pela sua mão-de-obra mais farta
do que em paises da América ou da Europa, nós temos
ampl1ado o parque têxtil no Brasil.
Ultimamente, tenho sentido, Inclusive junto a setores têxteis de São Paulo, que a produção do sintético
tem aumentado multo, mesmo no3 Estados Unidos, como é o c. so da Europa, que consumia os produtos de
puro algodão, c, hoje, com essas dificuldades, com
esses preçcs ma!ores da fibra considerada nobre do
algodão, marcha, também, para essa produção. No
Brnsll, o Senhor disse bem, nós temos selares, principalmente no Nordeste, e eu cito o meu Estado, Sergipe,
em que se produzia 8 milhões de qu!los e hoje não se
produz nem dois. Quer dizer, há má qualidade de
crescimento, o que Implica em safra má negociada,
prejudicada pela má produtividade, contrariando, inclus!ve, o apelo do Senhor Presidente da Repúbllca
para que tocos os setores obtenham malar produtividade. No Nordeste, há pouca produtividade e es1a
pouca produt!v'ldade prejudica jústamente o.s setorcs
mais nccess!tades, o setor do plantador de algodão.
Precisamos alertar para essa parte do algodão, mas
não .sera acusando, de defender apenas Interesses do
!ndu3tr!al têxtil, ou negando um crédito de confiança
à politica do Governo que !remos resolver o problema
do algodão no Bras!!.
Acho que o Brasil tem as melhores condições agricolas para produzir bastante algodão, não só para
consumo das suas Indústrias, como, Inclusive, para o
mercado de exportação. Mas será por outros moldes
e não pelos que se está fazendo atualmente. Assim
teremos uma boa produtlvidade, não só no setor algodoe!t·o, mas em qualquer setor agricola em que formos
deficientes no mercado internacional. Quer dizer, o
Brasil, hoje, como uma potência em desenvolvimento,
tem que procurar em todos ·os seus setores, não só no
setor agrícola, como no setor Industrial, o seu custo
!nternac!onal. Falamos do custo nacional, como vender os produtos do Norde.ste no Sul do Pais. Mas, hoje,
precisamos ter em vista o custo Internacional. Digo isto porque, certa ocasião, estando com Industriais na
Suiça, inclusive Industriais alemães, procurando adquirir máquinas têxteis, um dlretor de uma firma suíça, fabricante de maqulnário têxt!l, dava explicações
de corno deveria ser a Suiça para o futuro cada dia
com maquinário mn!s sofisticado, porque a' Suiça dizia ele, não poderia concorrer - talvez pela minha
pre.sença e como homem do Nordeste brasileiro - não
poderia concorrer com o Nordeste do Bras!! onde
havia farta matéria-prima, farta mão-de-obra e tinha as mesmas máquinas da Suíça, que eles faziam
e o Nordeste compra. Quer dizer, temos nossas vantagens e, hoje, até maquinár!o têxt!l nós estamos fabricando com abundância, aqui no Bras!!, e cada dia com
melho!·~s qualidades. Precisamos nos fortalecer no se~l' agr1cola, precisamos do algodão porque, pela estatlstlca que o Senhor nos deu, eu já sabia, nós já estamos empatando praticamente o consumo do algodão
com a produção, ll: verdade que estamos marchando
para a mistura com o sintético, mas estamos marchando para a mistura com o sintético mas estamos aumentando o parque têxt!l bras!le!ro. No Bras!l ainda
era mais caro o setor da matéria-prima sintética,
mais caro que nos Estados Unldos c na Europa. Hoje,
nos estamos com o sintético e algodão praticamente
com o mesmo preço no Bras!!. Nos Estados Unidos e
na Europa, justamente o contrário, quer dizer, o algodão ainda é mais caro do que o sintético.
A nossa exportaçii.o, como disse o Senhor, já caiu
rste ano em cerca de 30%, Isto com relação ao manufaturndo. como qualquer pais do mundo, o Bras!!, cm
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particular, precisa dar emprego à sua mão-de-obra.
Nós devemos não exportar a matéria prima, mas, s!m,
bcneflc'lá-la aqui, manufaturando para poder exportar
o produto manufaturado. Naturalmente que defendo
o algodão inclusive como representante do Nordeste,
como representante de Sergipe, pois vejo, cada dia1
a produção caindo mais. Defendemos com todo o lnterc~se cs produtores agrícolas, principalmente, no
caso do algodão do Nordeste, que é o de maior produção agrícola que temos. Não temos outro Interesse
que não seja este. Por isto, pedia, naquela ocasião, ao
nobre Senador Dinarte Mariz, que déssemos um crédito de conflança ao Governo, e pelas explicações que
o Senhor nos deu, realmente não houve a importação
do algodão. Essa luta contra a Importação -porque a
exportação não ex!.ste, praticamente não pode existir
- tem que haver em relação à produção e ao consumo
da' nossas fábricas, naturalmente, como disse, defendendo o nosso produtor.
Em São Paulo, onde estive esta semana, entrei,
!nclt;sive em cantata com aqueles selares Industriais
a que V. s.a se referiu, que afirmaram que o preço da
fibra estava praticamente Igual ao preço do nosso
algodão. Soube Já que o preço de brim, por exemplo,
o do blue-jea.n, esse tecido blue-jean que se usa. multo
aí, importado inclusive da América do Norte, está sendo vendido praticamente pelo preço do nosso algodão.
Quer dizer, mal os incentivos deram para cobrir aquela conjuntura. o nosso Industrial não quer perder,
como antigamente nós perdíamos, aquele contato com
os Importadores. Não quer perder o cantata, porque,
naturalmente, essa época mudará, virão melhores
preços.
Era o que tinha a declarar sobre o problema do
produto de algodão, de que sou, como todos nós aqui,
um defen~or da melhor produtividade do algodão nordest:no. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) - Concedo a
pJlavra ao nobre Senador Agenor Maria.
O SR. AGENOR MARIA- Sr. Presidente, Dr. Moreira, para nós do Senado, é uma grande satisfação e
honra tê-lo conosco nesta Comissão, fazendo uma exposição que vem dirimir várias dúvidas no setor de
importações do draw-back. Realmente, o efeito negati vo dessa importação ex'lste em função do problema
psicológico que ele gerou. Quando tomamos conhecimento, no Nordeste, de que a CACEX tinha autorizado a Importação, o efeito tornou-se altamente negativo exclusivamente pelo aspecto psicológico.
O algodão em caroço sofre o problema do Intermediário que se coloca entre a Indústria e o produtor,
que é, no caso, a figura do maquinista. Ele compra o
al;::odão em caroço, descaroça o produto, vende a
pluma, vende o caroço e seus del'!vados e está feita a
operação comercial e lucrativa do mesmo, av!ltando
a matéria-prima na mão do homem do campo e criando, é lógico, com os melhores propósitos, para ele,
um lucro mais fácll na mão do Industrial.
Acredito que é d!tíc!l a situação do Governo em
querer concll!ar a situação entre industrial e agricultor, porque o problema não está entre um e outro.
O grande problema é o maquinista. ll: um aventureiro,
quando não pode comprar o produto numa região,
c:>mpra noutra; quando não tem condições de explorar satisfatoriamente o algodão, pára as máquinas e
quando o comércio não oferece as condições que ele
espera, fecha as compras. No caso do Rio Grande do
Norte, somos 200 m!l homens queremos vender ali!Odão
c há apenas três firmas que compram. ll: lógico que,
se três compram e 200 m!l vendem, é uma situação
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desesperadora para quem está oferecendo a mercadoria e multo tranqüila para aqueles que compram.
O problema do frete e das grandes distâncias não
dá oportunidade ao produtor, muitas vezes por falta
de estrutura e encarecimento do produto, de transportar o seu algodão para vender em outras áreas. De
forma que os agricultores das regiões mais longínquas
ficam ]ungidos, muitos deles, a venderem a uma só
pessoa. Nós temos regiões no Rio Grande do Norte
em que se vende. àquele maquinista ou fica-se sem
vender o produto.
Os preços mínimos são elaborados tendo em vista
a paridade do comércio ln ternac~onal e algumas peculiaridades que possam ajudar o produtor. A nossa
baixa produtividade não nos ajuda, mas o que se precisa compreender· é que a agricultura do algodão é
uma policultura, '80% dos agricultores do Nordeste,
pelo menos na minha região, vivem em função dessa
policultura.
.·
O êxodo rural vem concorrendo, assustadoramente,
para o agravamento do problema das grandes urbes,
como São Paulo, Rio rle Janeiro. De forma que, considerando a situação entre o operário da indústria. e o
operário da agricultura, acho que, hoje, o empregado
da agricultura merecia um pouco mais de eltimulo
da parte do Governo, porque São Paulo e Rio de Janeiro já têm uma estrutura, saneamento, rede escolar,
toda estrangulada por causa do êxodo rural.
O homem do. interior migra forçado por uma.
situação de dificuldades, migra. porque, realmente,
não tem condições de viver mais no Interior. Posso
afirmar que, em determinadas áreas do Nordeste, a
diária que o agricultor paga, de 15,00 cruzeiros, não
oferece. condições para o pai de famllia. viver com essa.
lmportancla. O mais grave é que o agricultor não
p~ga mais porque não pode pagar mais. De forma. que
nos ficamos numa situação difícil; o agricultor com
15 cruzeiros não vive, o proprietário de terra pagando
mais de 15 cruzeiros, não paga. o Banco. O Governo
precisa continuar a. adota.r uma política de fixar esse
homem no Interior. Acredito que só há uma saída; o
Governo subsidiar esses produtos gravosos.
Três coisas concorrem para o algodão ser deficitário, pelo menos, na minha região: primeiro, o alto
tributo; quando nós sofríamos aquele imposto considerado Venda e Consignação, que atingia no Rio
Grande do Norte a 5,7, a. nossa agricultura era uma.
agricultura gravosa. Com a modificação, em 1967, da.
lllo_sofla tributária, nós passamos a. sofrer uma. incldencla. fiscal na ordem de 18%. Realmente, essa
incidência caiu, mas criou-se o FUNRURAL, que hoje
já está em 2,5, se forma que a carga tributária que
incide hoje sobre o produto bruto na mão do homem
do campo, na minha região, é de 17%. E esse agricultor que paga esta soma astronómica de tributo, não
tem direito ao crédito desse Imposto pago, Fica com
esse crédito, em geral, o maquinista, o comerciante,
em outras operações que ele possa fazer e contar com
o crédito. O agricultor paga o imposto na hora de
vender o produto e paga o Imposto pelo comerciante
na hora que compra o arame farpado, cultivador etc.
Este é o aspecto tributo.
Outro problema é o do frete. Com o aumento da
gasolina, o frete encareceu de ta.! maneira que, multas vezes, o dinheiro que representaria algum lucro
na mão daquele produtor, desaparece na hora em
que paga o frete para transportar o algodão.
Outro aspecto é o aspecto do Implemento agricola.
Só paro. ilustrar, hú 10 anos passados, o agricultor,
com um quilo de algodão, comprava duas enxadas;
hoje, precisa de cinco quilos de algodão para comprar
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uma. De forma que a alta do Implemento agrícola to!
tão violenta que não acompanhou, nem de longe, o
problema da. alta de matéria-prima e nós não temos,
no Nordeste, pelo menos na minha. região, outra coisa
para plantar. Ou plantamos algodã·o ou ficamos sem
plantar nada. Em cima das serras, dos vales úmidos,
que são poucos, podemos praticar outra cultura, mas,
90% das terras só serve mesmo para o plantio do
algodão.
O algodão, hoje, em toda a minha região, é
altamente deficitário. Os Governos dos Estados são
obrigados a cobrar esse tributo, mas sabem que estão
cobrando tributo de uma cultura deficitária. Ou
cobram esse tributo ou não pagam ao funcionalismo.
São Paulo pode se dar ao luxo de não cobrar esse
ICM. Então, nós ficamos na seguinte situação: enquanto o agricuitor de São Paulo não paga o ICM que é uma região mais rica, produzindo fibra curta
até dois mil quilos por hectare - nós, que produzimos
na nossa região algodão fibroso, uma fibra que vai
de 34.6 a 38. 40, produzimos em média 300 quilos por
hectare, o que esse nosso algodão ganha em característica de reslsténcla, de uniformidade, sedosldade,
de comprimento de fibra, perde em produtividade. O
ágio que o Governo dá, fica, multas vezes, na dependência do maquinista. e, na classificação, esse ágio
passa a ficar com ele e não conosco. O algodão ~~
broso, fibra. 36/38, é classificado como 34/36, que nao
tem o ágio. E aquele algodão classlf!cado como 34/36
passa nas máquinas de rolo, depois de ser beneficiado,
passa a ter a classificação de 36/38, mas já não está
na mão do agricultor, já está na mão do Intermediário que é quem se beneficia desse ágio. :E: multo complexa a situação do algodão.
Torna-se mais difícil, por ser complexa e não se
poder resolver, a situação do êxodo rural. A minha
região está cheia de velhos e crianças. O adulto de
mais de 16 a 30 anos não quer mais ficar no interior,
porque as diárias não oferecem condições. O proprietário mbdlo e o pequeno proletarizaram-se. Posso
afirmar que não tem na minha região pequeno ou
médio proprietário que, vivendo da agricultura do
algodão e não tendo outra renda., outra ocupação, não
esteja em dificuldade. E 90% estão devendo ao Banco
do Brasil e não podem pagar. Porque, de 196.7 para cá,
criou-se duas situações difíceis: primeiro, o problema
do. implemento agrícola. que subiu assustadoramente
e, segundo, a Incidência fiscal violentou a. nossa. economia.
Este é um aspecto. Outro é o problema da lnformação. O nosso homem é despreparado, o nosso
homem de hoje é igual ao de 100 anos passados, não
evoluiu nada. Está comprando rádio, mas não sabe
ligar o rádio, não sabe sintonizar o rádio. Houve um
desenvolvimento na região, mas o homem não evoluiu. Ele está escutando o rádio, mas não sabe concluir o que ele escutou.
Há um empobrecimento muito grande em função
do ensino primário. Nós temos munlcip!os agrícolas
do Rio Grande do Norte, como Cachoeira. do Rio dos
Ventos, para o Senhor ter uma idéia, com professoras
primárias pagas pelo prefeito, ganhando 40 cruzeiros
por mês e, algumas delas, há 4 meses sem receber esse
dinheiro. E o pior é que o Prefeito não paga, mais não
é porque não queira, porque não pode pagar. Nas prefeituras, pelo menos no Rio Grande do Norte, de coeficiente 0,2, o ficar o prefeito com a obrlgMão de
pagar as professoras do ensino rural é um verdadeiro
crime. Não têm rentabllldade para. responder pela
obrigação de pagar a essas professoras. Veja bem o
seguinte: uma professora que ganha 40 cruzeiros por
mês não está apta a ensinar a. ningúém.
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O agricultor vive mal, ganha mal e nos períodos
que correspondem a entressafra não encontra colocação, não encontra serviço. Então, essa migração vem
sendo, a cada ano que passa, maior, porque o parente
que viajou manda notícia e o outro viaja, Em 80% de
êxodo rural as correntes migratórias se dirigem para
São Paulo e Rio de Janeiro. Reconheço que é uma
situação multo dlflcll, mas multo mais difícil é continuar esse êxodo rural para os grandes centros e nós
ficarmos numa posição em que nem poderemos competir no mercado internacional, em termos de indústria, porque nos falta tudo para competir ·com os
países desenvolvidos do mundo. E sendo nós um País
eminentemente agrícola, continuarmos importando
cereais. Acredito que realmente é muito dific!l a situação dos senhores de querer acender uma vela ao
industrial e, ao mesmo tempo, uma ao agricultor, isto
é conc1!1ar as duas correntes.
Só vejo uma saída para a cotonicultura do Nordeste: é o cooperativismo. O cooperativismo, em si,
considero-o praticamente difícil, porque o nosso homem não tem espírito associativo. Já que o nosso
homem não tem espírito associativo e cooperativismo
não se faz a força, seria o caso do Governo subsidiar
essa produção deficitária, porque não é justo que a
gente sofra uma tributação ou seja, uma incidência
fiscal, num produto que não é nem gravoso, já é deficitário.
Para o Srs. terem uma ldéla quando o Senador
D!narte Mariz anunciou que o Governo !ria permitir
,a importação de algodão, no dia antelior eu havia
estado no Ministério da Agricultura, com o Dr. Paulo
Viana, e, já preocupado, teria perguntado ao Dr.
Paulo se havia a posslb!l1dade dessa Importação. Porque, se houvesse, !ria criar uma situação muito dlflcll
para nós, que estávamos começando a colt.er e a comercializar nossa produção. Ele afirmou-me que não
havia Interesse nenl1um do Governo importar o produto. Tive a oportunidade de apartear o Senador Dinarte Mariz e tranqülllzá-lo. A tarde, telefone! para o
Dr.. Paulo Viana e ele disse-me que, lnfellzmente,
tinha tomado conhecimento dessa Importação drawback. Mas, o Ministério da Agricultura estava apto
até a suspender as vendas do algodão que tinha em
estoque, a fim de ajudar o produtor da região.
Com estes esclarecimentos, quero dizer aos Srs. o
seguinte: ou o Governo modifica a estrutura comercial, ou o Governo estabelece uma legllllação especia:
para o Nordeste. No Nordeste, o Oficial de Policia, que
é Delegado na minha terra, ganha menos que o meu
motorista; o Juiz de Direito da minha terra, ganha
menos que o meu motorista, e a profe.ssora primária
da zona rural não chega a ganhar duzentos cruzeiros
por mês, vai de 40 até 200 cruzeiros. Se nós temos
uma justiça mal remunerada, uma Policia mal paga
e as professoras sem ganhar o suficiente para terem
estimulo e educar o povo da zona rural, para onde é
que nós vamos ser arrastados?
Quero, antes de terminar, parabenizar V. Ex.a Na
oportunidade, por força de expressão, eu disse que
considerava a Importação Imoral, mas Imoral não era
quem tinha autorizado a importação, mas por vir de
encontro a urna situação d1f1c11, porque nós tínhamos
começado a colher a safra, tínhamos algodão em estoque na CFP para ser vendido. Alguns Senadores
pediram que eu retirasse a expressão. Disse que não
retira va porque não estava ofendendo a pessoa física
do Dr. Benedito Moreira, a quem eu não conhecia.
Estou conhecendo o Sr. pessoalmente e posso dizerlhe, agora, que não tive, ao taxar de !moral a Importação, absolutamente nada com o senhor. A importação, em s!, é que cu considerava Imoral, pela
incmortunidnde.
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Acredito que precisamos desse diálogo e posso
afirmar o seguinte: ou o Governo cuida desse setor
objetivamente ou nós vamos ser arrastados para uma
situação difícil. Hoje, na minha região, nenhum agricultor deseja que o f1lho continui na agricultura. O
agricultor mais sofrido quer que o f1lho seja motorista, o outro quer que seja funcionário, ou vá servir
o Exército, a Marinha ou Aeronáutica. O que tem uma
situação melhor, está tugindo para a capital, para
ver se o filho é médico. Ninguém quer que o !Ilho
continue na agricultura. Isso é uma coisa que está se
vendo, o que é assustador. Temos, aqui, dois colegas
do Rio Grande do Norte, o Deputado Ulisses Potiguar
~ o Deputado Vingt Rosado. Acredito que concordam
comigo nestas assertivas porque é o que se vê lá. Se
V. Ex.a puder discordar, eu ficarei até grato porque é
mais uma lição que recebo. Eu agradeço a V. Ex.•,
muito obrigado.
O SR. BENEDITO MOREIRA - Sr. Presidente,
sr. Senador, acho que, pela exposição de V. Ex.• e
pelo que abordei, não há conflltos profundos. A nossa
preocupação, a de todos, é buscar a fórmula, o melo,
V. Ex. a nos deu um dado que confirma um tipo de
preocupação e um ponto que abordei: para 200 mll
vendedores, haveria 3 compradores. Reflete bem o
que quis expressar por mecanismos de Informação
comercial. Quando abordo o problema agricultura e
Indústria, sempre me vem à mente os problemas que
têm se repetido, no Brasil, em várias áreas: as nossas
deficiências de Infra-estrutura de comercialização e
de mecanismo de mecanização Interna. Este tem sido
o grande problema do Brasll. Até mesmo na
comercialização normal, nos grandes centros, pode-se
verificar nos gêneros a!1menticlos, a que preço chegam ao consumidor. Quanto ao próprio tecido, no
Brasil, hoje, o consumidor talvez pague os preços
mais caros do mundo. Muitas vezes, quando se coteja
o preço de urna fábrica e o preço final de uma camisa numa loja, numa bOutique, há uma disparidade
violenta. Quer dizer, não transformamos a estrutura
comercial brasileira numa produção de escala e de
grande eficiência e produtividade, para ganhar na
escala e não em pequenas unidades.
Esse é um problema sério que tem preocupado,
obviamente, o Governo, e tem que preocupar a tod011
nós, daqui por diante, porque a organização da comercialização no Brasil, de qualquer produto, em
qualquer nível de elaboração, é fundamental para o
produtor, que, às vezes, está sendo comprimido em
beneficio do intermediário, e para o próprio consumidor brasileiro que não agüenta. Nós somos consumidores, somos consumidores de uma renda bem
melhor, e reclamamos todos os dias.
O Governo luta contra a inflação. O que é a inflação, no fundo? Tem alguma coisa de custo, muito
de psicológico, e muito de especulação. Alguém especula em cima de uma condição de mercado. Esse
dado que V. Ex.a ofereceu, nos leva a uma preocupação. Tenho a mania de tentar ajudar, colaborar, sugerir, meter-me em vários assuntos. As vezes me dou
mal, meto-me demais nas coisas e recebo criticas, A
solução seria óbvia: se eu tenho numa determinada
área, 200 mil vendedores, eu deveria caminhar para
um mecanismo de ajudar esses vendedores a se organizarem, a formar pool ou associações, e no tempo,
mesmo com a ajuda do Governo, eles mesmos se
transformarem nos maquinistas. Então, passariam a
operar em duas fases: a ganhar como produtor e
operar como maquinista ou intermediário pelo menqs
na primeira fase, caso em que, obviamente, a remuneração deles seria multo maior do que é hoje.
&;se fenômeno, me permito explicar n V. Ex.•, é
urna das nossas grandes lutas na exportação. Qunn-
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do eu luto, brigo, dlscu to e insisto na tese da comer- os próprios cooperativados produtores são Industriais.
clallzaçii.o externa no Bra.sll, buscando a forma de Hoje, multas organizações estão abrindo escritórios
criar os trades nacionais, é para dar alternativa de na Suiça e nos Estados Unidos para comercializar,
canal de comerclallzação para o produ ter brasileiro. operando em Bolsa, Inclusive. De modo que é o proO que ocorre hoje, o Brasil é um Pais FOB, o que se dutor fazendo toda a escala de transformação ecoreflete um pouco .da agricultura. Nós não vendemos a nômlca.
maior parte dos nossos produtos, nós somos comO SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Dlretor, para
prados. Vêm os compradores e Impõem condições. fazer Inveja ao Rio Grande do Norte, no Ceará nós
Qual é a grande luta da politica de exportação bra- temos grandes cooperativas de algodão que fazem
sileira? Ê .abrirmos posições externas, é, aos poucos, toda a gama de operações, desde a produção até a
o Brasil alcançar posições ou etapas mais largas no Bolsa de São Paulo.
mercado Internacional, de modo a chegar o mais
O SR. BENEDITO MOREIRA - Estes dados são
pró~<lmo possível do consumidor do seu produto.
realmente impressionantes, Isto é, dois ou três IndiO SR. AGENOR MARIA - T~m toda razão, em víduos manejando uma calet!vldade grande. Esse é
três dos nossos principais produtos de exportação, o um problema que, se nós resolvermos, nenhum
café, o açúcar e o soja, os preços dependem do mer- dra-wack de futuro Irá ter Influência, porque o hocado Internacional e o consumo do mercado Inter- mem adquire uma ce1·ta base, uma certa estrutura,
nacional.
um certo grau de defesa tais que as pequenas espeO SR. BENEDITO MOREIRA - Vou dar um culações já não influem multo mais sobre ele.
exemplo a V. Ex.•: a nossa luta nos últimos anos, de
Este é um ponto, Sr. Presidente, sobre que poabrir canais de comerclallzação, é porque, não raro, deríamos pensar. De nossa parte, na CACEX e em
as grandes fatias do bolo não estão com o produtor; outros órgãos da área fazendárla, e acredito que no
no caso de um país, não está com o vendedor nacio- próprio Ministério da Agricultura, poderíamos estunal, seja qual for; está com o lntermedlárl·o Inter- dar um melo para começarmos a buscar mecanismos
nacional. A medida que nós conseguimos alcançar a para solucionar esses problemas na sua verdadeira
etapa de Intermediário, ou de seml-lntermedlárlo, origem.
nós estamos beneficiando a nossa coletlvidade, traMARIA - Temos uma cooperazendo· mais receita e dando melhor remuneração tiva,OnoSR.RioAGENOR
Grande do Norte, que, se tiver a ajuda
àqueles que participam do processo. Qu~.ndo, anos necessária, poderá
servir de exemplo para o resto do
atrás, busquei criar uma empresa mista de comer- Estado. Infelizmente, é uma cooperativa que fica em
cialização, chamada COBEC, tinha em mente que um r~anto do Estado e não pode fazer a movimendevia ter alguma coisa forte para encJstar nas gran- tação de compra em toda a região produtora da
des unidades internacionais e tentar, pela primeira malvácia, mas vem crescendo aos poucos, numa devez, fazer essas operações de escala em Bolsa. Foi o monstração de que só o cooperativismo poderá realque conseguimos. A COBEC passou a ser uma das mente resolver nosso problema. Mas já temos uma
grandes operadoras de bolsa, a comprar de f·ora para no Rio Grande do Norte e não é caso de·inveja do
dentro. O que consegui com a COBEC? Quando o Ceará, que está se saindo muito bem.
mercado Indicava um determinado preço para o soja,
O SR. VIRGíLIO TAVORA - No caso, o Rio
eu mandava a COBEC comprar a preço mult·o mais
alto. E levei a COBEC a fazer acordo c·om Cooperati- Grande do Norte terá que tomar a bênção ao Ceavas de Produtores, de modo que a COBEC garantia a rá, porque, lá, cooperativa organizada enfrenta a
elas um preço multo mais alto do que qualquer um SANBRA, toma-lhe os produtores que estavam agarpagava no mercado, e a COBEC fazia cobertura de rados aos créditos das multinacionais. Lá, a coopeBolsa. Ganhava em Bolsa e dava de volta a maior rativa realmente enfrenta os grandes maquinistas e
parte do ganho em Bolsa. Quer cizer, sendo uma está lhes tomando paulatinamente os fregueses. Nós
trade nacional, o 1t1cro vem para o Brasil e determi- encontramos, no Rio Grande do Norte, uma situação
nava que ela devolvesse grande parte do lucro às extremamente desfavorável para o algodão, que é
próprias cnoperatlva.s. Em certo momento, n~ ano estar com a sua comercialização praticamente na
passado, quando o preço e.stava a oitenta e pouco ou mão - as exceções confirmando a regra - de grannoventa, a COBEC estava pagando a cem, cento e de·s companhias estrangeiras. No Ceará, não. Temos
cinco, o que levou todcs os lntermediál·los que ope- o exemplo, que está proliferando, da COPITA, da
ram no Brasil, inclusive as grandes multlnacl:nal.s, Cooperativa Central, da Cooperativa Agrícola de Maranguape, parJ. somente citar três, que enfrentam
a tentarem acompanhar o.s preços da COBEC e, nü~
raro, fazer campanha contra a mesma, dlzend·o que vitoriosamente tanto os maquinistas locais, como a
única multinacional que temos lá, agindo em nosso
a COBEC estava criando problemas no mercado.
território, que é a SANBRA, e está lhe tomando
Isto é apenas para Indicar a V. Ex.a que esta paulatimmente os produtores, pela consclentlzação
luta é do Brasil, como um todo, e ressaltar o fato de que eles têm de que fazem multo melhor negócio
que, efetlvamente, nós temos que, talvez com a co- se organizando e vendendo seu próprio produto.
laboração de vários Setores do Governo, estudar uma
Niio discuto o modo de como se comercializa o
fórmula, nessas áreas de grandes produtores e pealgodão
no Rio Grande do Norte. Estamos mostranquenos compradores, estudar um meic· de ajudar tecnicamente, financeiramente esses produtores para do que realmente há soluções para Isso. Mas, tamque se juntem, se congreguem, e sejam o pró- bém, eminente Senador, há dificuldades, reconheceprio transformador na primeira etapa, fazendo, no mos, dificuldades multo grande no caso do Rio
jogo do Interior da agricultura, o que jó. ocorre mul- Grande do Norte. Essas companhias estavam radicato no Interior de São Paulo e do Sul do País, onde as das há multisslmo tempo lá. A de Vocês é SANBRA
e Andersen Clayton, não é? SANBRA e Machlne
cooperativas são fortes e organizadas. As vezes, faço
brincadeiras com o pessoal de São Paulo e do Rio Cotton.
Grande do Sul, dizendo que sua organização de coO SR. AGENOR MARIA - A SANBRA conseguiu
operativas, como a de Slio Paulo e a que será consum acordo com a Machine Cotton e esta, que comtruída no Rio Grande do Sul, em pouco tempo serão pra va na região do Trair!, fechou a Usina do Trair!
as grandes multlnnclonals brasileiras: estão na agrie a SANBRA não entra na região do Matão. Elas dicultura, transportam, estão na Indústria, quer dizer,
vidiram o Estado em duas partes.
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O SR. VIRGíLIO TAVORA - Mas, eminente
Senador, e os maquinistas locais, que não são alleni·
genas, os nossos? O Ceará tem uma gama multo
grande de maquinista.!!, como são chamados.
O SR. AGENOR MARIA - Nós temos pequenos
maquinistas aqui, abaixo de 5 mllhões de qullos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Quanto?
O SR. AGENOR MARIA - Pequenos maquinistas. Cinco m!lhões de qullos para baixo.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Realmente, parece
que não se desenvolveu esse r::tmo de atlvldades.
Em nosso Estado, não. Ao contrário, as grandes fortunas, hoje, do Ceará, são oriundas - exceções con·
rirmando a regra - de maquinista.!! de algodão.
O SR. AGENOR MARIA - Aliás, no Rio Grande
do Norte quem dita o preço é SANBRA.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Mas já está mostrado ao Rio Grande do Norte qual é o caminho:
a atlvidade, seja do Investidor local, seja do cooperativismo.
O SR. AGENOR MARIA - ll: que, hoje, a pluma
pJ.ssou quase a ser um subproduto do caroço, porque
a valorização da torta e do óleo é uma coisa formidável, e há procura. Muitos pecuarlstll.!! pagam a torta adiantado, pela necessidade que têm dela.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- E há Industrial local de óleo na terra de óleo na terra de V. Ex.•,
em grande escala?
O SR. AGENOR MARIA - Multas vezes falta o
óleo bruto para refinar. Temos refinaria de óleo,
mas não temos óleo bruto suficiente para atender
it demanda da refinaria.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Mas, o óleo é derivado do caroço ...
O SR. AGENOR MARIA - Mas, multas vezes, o
óleo bruto não chega à quantidade que eles esperam
ou querem para desenvolver a refinaria de óleo.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Eminente Senador,
desculpe-me o aparte, mas é justamente para elucidar, porque o Dr. Benedito vai nos ajudar, no fim, a
resolver o problema geral. No ceará, o maquinista;
que começou como simples prensador, hoje é Industrial do óleo. Quer dizer, ele compra o algodão, descaroça-o, faz a prensagem de um lado e de outro lado
o aproveitamento na torta, pois tem sua destllar!a de
óleo vizinha. De maneira que ele mesmo se supre
de toda a matéria-prima necessária para a atlvldade.
O SR. AGENOR MARIA - No Rio Grande do
Norte é diferente. Nós temos a região no Seridó,
constituída de vinte e dois municípios, com cento e
tantas mil propriedades, e temos apenas uma refinaria que fica em Jardim do Seridó. Os demais maquinistas não têm refinaria de óleo, vendem o óleo
bruto.
:Mas o que eu quero concluir é que o algodão,
hoje, não é só a pluma. É o subproduto derivado do
caroço, que é altamente valorizado, como a torta,
que, dada a valorização do queijo, do leite, da manteiga, é muito procurada e muito valorizada.
O SR. BENEDITO MOREIRA - Gostaria de dizer
a V. Ex.", se me permite, que, preocupado com o
problema do algodão, há algum tempo atrás, Inclusive nós mantivemos a exportação aberta para a torta,
elll que pese os fortes protestos do pessoal de ração
e, às vezes, do Mlnistérlo da Agricultura, cujo pessoal
tnrnbém não gosta va disso. Também óleo de caroço
de algodão é de llvre exportação, porque o óleo de
soj n passou n. ser o principal no consumo interno.
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Então, mantive essas duas aberturas porque tinham
possil5llidade de exportação e eram um rneio de aj udar o preço do produto do mercado interno, a maneira indireta de tentar fortalecer o preço. Se a pluma não pode ser exportada, pelo menos os outros
dois podem dar uma amplltude de mercado que, normalmente, não haveria no mercado interno.
O SR. ULISSES POTIGUAR - Eu vim para cá
com o pessimismo do nordestino. Mas, quero confessar
a V. S.• que estou plenamente satisfeito e convencido
pelo que acaba de ser exposto pelo Diretor da CACEX.
Acontece o seguinte: se existir em minhas declarações algo de agressivo - eu espero que não acon·
teça - talvez seja porque trago impregnado na minha personalldade aquela forma do cacto nordestino, em que somos obrigados a nos invertermos sobre
nós mesmos para nos livrarmos do meio-ambiente.
O nobre Senador por Sergipe, Senador Augusto
Franco, disse que, quando do discurso do Senador Di·
narte Mariz, pediu a S. Ex.• um voto de confiança
ao Governo. Acredito que o Senador Dinarte Mariz,
mais do que ninguém pelo menos é o que exterioriza,
deve ter confiança e dar sempre um voto de con·
fiança ao atual Governo. Acontece que, naquele mo-·
menta, quem talava não era o Senador Dinarte Mariz; era o porta-voz de um povo sofrido, espoliado,
em que 70% da população se vê obrigada a cultivar,
a viver da agricultura. No Seridó e no sertão nordestino, não se tem direito à opção, como no Sul. Nós
temos que plantar o algodão. Cito um exemplo: no
meu município, que é um dos maiores produtores de
algodão seridó, o Município de Parelhas, das suas
terras agricultáveis 92% são plantadas de algodoeiro.
Em uma região madrasta, onde apenas 13% das
suas terras são cultiváveis, já demos mais do que
voto de confiança. Poderia citar um caso particular:
o meu avô foi o que aquele cientista Inglês, chamado
Arnold, que andou pelo Brasil em 1920, chamou de
um cientista empírico: era um matuto estudioso do
algodão, dedicado totalmente ao cultivo. Na sua obra,
Inclusive, o inglês chegou a dizer que encontrou lá
um homem de largas visões e de um sentido social
multo avançado para a época! É bem verdade. O
meu avô, ao falecer, deixou plantio de algodão, era
tido como um dos grandes produtores do meu município, um homem que ocupava na escala social uma
posição de relevo. Hoje, por incrível que possa parecer, o único neto dos seus 23, continua agricultor, sou
eu. os demais, foram obrigados a vender as suas
terras. Para gozar a vida? Não! Por decadência. Por
progresso? Não! Por regressão. Muitos são funcionários públicos do Estado do_ Rio Grande do Norte,, que
não precisa dizer a condiçao. Motorista, temos varias
aqui, em Brasília, primos meus. Acho que devo ter
seguido os conselhos do sertanejo: me formei em
medicina. (Risos.) Por isso, tenho sobrevivido. (Risos.)
Resultado: é essà. a situação.
Hoje, lá no Seridó, não dizemos que somos agricultores. Já existe, na agricultura, uma subclasse so·
ela!, que é a do plantador de algodão. Quando perguntam: o senhor é agricultor? Respondemos: Não!
Eu sou plantador de algodão. Quer dizer, está num
nível inferior.
Acho que continuamos a dar voto de confiança
ao Governo, tanto que é uma região onde o Governo,
principalmente no meu municipio, em todas as eleições, consegue 97% do ele! torado. Está havendo voto
de confiança por demais. O Seridó, que são 22 mullicipios - está ai o Senador Agenor Maria do MDB não tem um só Prefeito do MDB. Todos, süo da
ARENA. Agora, esperamos que haja também a· recidiva. Aqui não vai nenhuma crítica no Governo, tal-
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vez seja a aspereza do cacto nordestino, mas é preciso uma compensação. Com a sua boa Intenção, com
essa preocupação da valorização do homem, dê as
condições através dos seus técnicos. Evidenciaria alguma dessas, como ajuda: fala-se que o algodão brasileiro é comprado num preço superior ao preço Internacional. Concordamos! Acontece que nós, agricultores do Nordeste, vivemos no preço do Brasil;
compramos leite na base do preço do leite do Brasil; carne no preço da carne brasileira; feijão, Inclusive o Brasil está Importando o chileno, que é
mais barato do que o nosso - nós do Nordeste compramos o feijão do Nordeste. Cerno é que podemos
vender a nossa mercadoria no preço ln ternaclonal,
se vivemos no preço nacional? Não se tem condição
de equlllbrar a nossa balança. Vendemos o único produto que temos - o algodão - ao preço Internacional e vivemos ao preço nacional.
O senhor disse que não houve autorização do Governo para a Importação. Compreendemos e estamos
certos. O Senador Agenor Maria fixou o porto de que
houve um efeito psicológico que redundou num material, porque, Imediatamente, o algodão do Serldó
caiu de preço em 20%: era 10 cruzeiros e passou
para 8 cruzeiros. Quer dizer, simples autorização de
uma manobra comercial que o Governo autorizou, de
1. 000 toneladas, Imediatamente, teve um reflexo em
cima de 605 mil toneladas, baseadas na produção do
ano passado, do Nordeste, do Maranhão à Bahla. Mil
toneladas teve o poder de fazer cair o preço de 605
mil. É Impossível a gente viver!
Há urna descrença do plantador do algodão? Não,
em absoluto. O que acontece é uma gama de erros
que existem. Vamos ao Banco do Brasil e ele nos
financia somente 60%. O plantador de algodão de
fibra longa já não tem mais estimulo, porque o preço
mínimo não é mais fixado naquela proporção da
fibra. Há uma pequena diferença. Está havendo quase
que uma coincidência de fibra curta com a longa.
Posso citar um exemplo material: fiz com a SUDENE,
numa ;..roprledade que tenho, um campo básico, 100
hectares de algodão para o qual a SUDENE me dava
uma ajuda e se comprometia dar um preço superior
ao do mercado. Entrei em negociações, cumpri todas
as exigências: assistência técnica, não poder botar
gado no campo, cercar, enfim, todas as exigências.
Quando chegou a hora de vendermos, naquela época,
o algodão estava a 3,20, chegou o comprador que era
único: SANBRA. Disse que la me pagar a 2,80. Eu
cinicamente, pois sou um pouco mais vivido que os
meus companheiros - respondi: multo bem! Não
entrego e vou dar um escândalo. Inclusive existem
Jornais desejosos de receber esse escândalo para vender. E já tenho um Deputado aqui na Assembléia,
meu amigo, que também vai tazer a denúncia. vocês
me prometem um preço melhor e vêm com um Inferior? Que estimulo vocês me dão? Eu planto uma
semente que vai ser redlstrlbuida a todos os agricultores, e o prêmio que tenho é vender por menos?
Então vou planta r um algodão de fibra pior e vender
por mais. Porque o que não é desse campo, vou vender a 3,20. Vocês querem comprar a 3,00 e 2,80? O
que resultou? Na !da à minha cidade, o lnspetor da
SANBRA me chamou para um acordo: o preço que
me dava era o corrente, com a condição de niio dizer
a ninguém. Eu aceitei o preço. Agora, não dizer a
ninguém só me responsabilizava dentro do meu consultório. Da calçada para fora, não. (Risos.) Realmente, não disse a ninguém, no meu consultório,
mas no melo da rua, disse a todo o mundo a manobra.
que tinha sido feita.
Acredito que uma das maneiras de trazer a solução é o cooperativismo. No Serldó, foi feita uma ex-
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perlêncla não nesse sentido, mas com agropecuárlas,
quase todas fracassadas. Quando não era o gerente
que estourava, era o gerente que fazia as manobras;
era o gerente que tinha os seus afilhados, tinha sempre um cochicho no outro gabinete. Houve o descrédl to, o homem do Ser! dó deixou de confiar na cooperativa.
Outro fator também é a questão da nossa ]Jrodutlvldade. Não temos condições de competir. Se temos uma média de 250 kg por hectare, que foi a
média em nosso Munlciplo, no Paraná temos 450 em
pluma, Já São Paulo tem 300. O nosso em pluma dá
em média 104 kg/hec. Não temos condições de competir. Depois, a nossa terra não se presta para a
mecanização. Existem áreas de algodão, no meu Município, em que não cabe o tratar.
Diria o seguinte: nós temos oitocentos e dezoito propriedades no meu munlciplo, seiscentos e c!nqüenta e
oito têm menos de clnqüenta hectares; setecentos e
tantos têm menos de cem hectares. Onde colocar estes
tratares, se apenas 13% são agricultáveis?
Então, o que acontece? Lutamos com a mão-deobra mais cara, temos uma produção menor que a
dos outros. Nós temos que partir para quê? Para melhorar a nossa fibra e aumentar a nossa produtividade. O ponto cruclante do plantador de algodão do
Se;!dó é aumentar a produção. Como fazer Isto? Nós
sabemos que antigamente nós tinhamos a melhor produção, mas o plantador de algodão do Serldó estava
Incorrendo no mesmo erro do plantador da !nd!a, em
que a produtividade e o teor da fibra caiam dla-a-dt;a.
O Governo ainda não conseguiu nos dar uma semente
com que tenhamos uma melhor produção. Temos três
tipos de sementes: cruzeta, São Miguel e aquela P-1
que é da Paraiba, é a que se distribui e se vende.
Nós temos uma obrigação, hoje, no Rio Grande do
Norte, de só comprar semente ao Estado, que diz vender sementes selec!onadas. o que acontece? Melhorou
um pouco a sedosldade, a fibra, mas caiu a resistência
do algodão.
Antigamente o algodão do Ser!dó resistia até
vinte anos, até vinte anos produzia. Hoje, no quarto
ano a produção já cal assustadoramente. Planta-se o
algodão: no primeiro ano ele não dá 10%; no segundo ano, produz melhor; no terceiro, também, mas no
quarto, nós já temos que arrancar. Por quanto, hoje,
sal um hectare para se refazer a raiz? Uma fortuna,
uma coisa assustadora. Multas vezes se refaz, naquele
ano não chove, prejuízo, no outro ano torna não chover, prejuizo. Quer dizer, é um problema multo sério
que o Governo tem.
Os erros da parte do Governo, acreditamos seja o
financiamento e a classificação. Nós ficamos presos
aos classificadores, que são exemplos que não convém,
sequer, enunciar, porque todos os dias nós vemos Isto:
os Juros, depois o ICM que Incide, no Nordeste, assustadoramente. Não temos condições de competir
com o Sul. Não temos nenhuma vantagem. A gente
vê o plantador de café: quando há a geada o Governo socorre. A nós, não: dois anos de seca é o suficiente para que quase todo o algodão morra. Nós não
temos nenhuma vantagem no plantar.
Então esses problemas que trazem mais problemas para o Pais, faz com que haja o desestímulo. Essas correntes migratórias, do homem que abandona
o campo, são decorrência natural, não há condições
de o Individuo trabalhar o ano todo para, no fim do
ano, não ter direito a um centavo de saldo e ficar devendo. É o submundo, o Individuo trabalhar pelo alimento como um animal, é anlmal!zar por demais o
homem. O que acontece? São as cidades hipertrofiadas. Pelo poder de atração que tem a região urbana?
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N:ío. r, o poder de expulsão que tem a zona rural. Nós
hui<' vemDN o que? A cidade de NnLl. C·Jm qun~c
~oà mil habitantes, enquanto cidades do interior estão
~c despovoando. Ninguém quer morar no interior. Por
qlll···.• Como clisse o Senador Agenor Maria, é uma verLi:t<le, ficam ho.le no interior os velhos do FUNRURAL,
"um a aposentadoria, os invó.lidos, as cri:mças c as
''''Jl""a::, enquanto os maridos ganham alguma r.oisa
""·' "ranclcs centros e mandam busc:i-las. Este é o
t~t·:mclt: problema.
O maior problema do plantnaur de algodão não
t; n !1fll~rent. 11~0 C a n1isérja.é o problema. saciai, está
ttcimn ele tudo isto. Continuo a dizer ao Senador por
>'<·ru<pe: o Scrlcloense e o nordestino continuam danti.:· o sc•u crédito de confiança ao Governo. Aguarda'""" qu" ele de uma solução. porque, desde o tempo
'i" Imp.'t'io. se pede umn solução para o plantador
r:· n \l';. tl:io. SL•mpre se pede um voto ele confiança c
:•r•· Jtc.k r:·tu cheg-ou até nós essa solução._Portanto,
'' :;:•rtc\c;or Dinartc Mariz, quando falava, nao era coIt.u o Senador ela ARENA, o parta-voz da Revolução.
u hmncm ele uma linha dura. não. ele falava apenas
<'<•tttu .seus antepassados. os seus filhos e seus netos
cpit:• .<:'ta pl:mtadues de nlgncl.~o e sofrem na sua própri:t eurnc o problc~1a. a dor. Quem ~eme com dor
nitu pode cspcmr. Quando dão um \'Jta de confianr;a
au mi·clico? Ora, nos. dentr~ da profiss:io, encontra<:: ..:: o nosso puci~nte gritando ele dor. aplicamos uma
ittje<:üo c dizemos: dentro de c!nco mim1tos a dor
p:ts>ta. Elt• diz: cinco minutos, ainda, para essa dot·
i'"";ar'? o que c\lrci eu. que t'·é.s e>;eraeões minhas 32
:tt•al!:trant plantando algodão? Que explicação poderei
•l:u· nus tt1cus filhos e, no dia de amanhã, prometer
:~u~;

nH•u:i nct.os?

:\c:iw que a solução est:\ na mão do Governo, porrttt<' o voLu de confiança nós estamos dando.
'J !;R, VINGT ROSADO Sr. Presidente, creio
''"'' •·::L:uno:; diante ele um quadro excepcional. O que
', .. , <•·tt nc: :.;ardeste foi aquilo que em toda a a.tlvi,. :.! ... l:t:n:;~ua p:·rJvue:. reações. Nós tivemos a frustra,;_,·: ~~~··-·~1.:~ n:~. r.. 1L~$L!·~r;rw das previ.sões. Dei'"'·· ,;,. tttn :u:··. c~1:n0 o de 1976. de inverno irregular.
,:,. :·::!;:"'""l [(cnct'Jlizadu na região nordestina, todos
~~ .:c'J·.-·!\1~~;~- n~io só os p!antnciPl'es de algodão, mas
11', 1 1 1~<· t~··r.l ol!~uma re~p:rl.::n~iiido.de nn vida dn.quel·:t
H·!~i:~t1, pass:u·:tm n cJhar. já nt:e as suas agriculturas
"'' sullsi:;t.c'·ncla hn1.;am fenec;~o antes de produzir, jã
I:J't· o milln, o ft•i_j:·. o e o ~lL'O?.. enfim, que toda es~a
!'.'""'' imc.:sn C:c·::;c tipo c:e M,ncultura havia falhac\J.
''" . . ua.·: c·:'Jll'r:tnr::s se voltaram violentamente para o
:tl:•."c.l:'>t:. T"cl :·: n: ;: estávamos convencidos de que o
\J:t· ., ,:., ,•l"''li::t·J. :q1esar de sabermos de antemão que
ten:tm •;; utua "arm rcd11zida. que o preço do algodão
iria ::tl\'al' u homem nordestino. o produtor nordcs.
l.ittu. E ac.~Il. por coincidência, o Rio Grande do Norte
,,.,~,,-, licm rcprt:,entado com a presença de dois ilustres
Kt•lt:tLillrc·.:. com a minha humilde presença e a do
JJ:cu ctd:·t.:'tl Deputado Ulisses Potiguar, que tão bem
r:tlr·" l'"r :;cr um Serlcoense de boa cepa, herdeiro
<1:: !.racli•:'\() ti e plantador _de algodão. S. Ex.•, como o
:5,•nador i\gL•nm· Maria, sao experts no assunto.
11.

Nito snu homem do Seridó, sou vizinho do Senador Vit·gilio Távora, sou de Mossará, da zona oeste
elo Estaclo. Mas quero expressar que essa frustração.
realmente, cm termos das perspectivas, é que criou
o imp,lctu no Norde.;te, cm especial ao Rio Grande
elo Norte. A reação ui está: foi nnturnl, toda a rcprcscntaçüo do Estado e da região mob!Uzando seus sócios, fazendo apelos das tribunas da Câmara c do Senado, fazendo gestões junto aos órgãos do Governo
para que não ocorresse o que, estamos certos, não
vai ocorrer. Realmente, a pequen11 Importação, simbólica até. se niio me engano de duas mil toneladas.

(Sc~iio II)

Novembro de l!J7r.

provocou a baixa do a.lgodão. Essa afirmnt.lva fni
feita há pouco pelo Senador Ag-cnor Maria, pelo Deputado Ulisses Potlguar c por todos. E uma rcaliclar\e.
Os interessados, ele certo, os ind ustrials têxteis, c nw
permite o ilustre Senador Augusto Franco, que t.ém
o seu inLcrcosc a resguardar, que querem comprar o
alr,oclüo a pn:t;o mais baixo, que desejam ter conc\1':ues ele compctiçüo no mercado in tcrnacinnnl pam
vender os seus produtos manufaturados. desejam comprar o algodão cm condições que atendam seus intGrcsses. Ao meu ver, !ui. ai um pequeno choque c o
Governo tem que ser o mediador. O Interesse elos industri:lis têxteis c o interesse dos pequenos produtores
do Nordeste. As safras do Sul, sempre quando ocorrem não só são vendidas no merendo nacional para
o co;,sumo nacional, como também, em algumas oport.unidaclcs. de algumas feitas, tem havido exportaçi"lO.
No caso elo Nordeste, não sei se é falta ele sorte a
nóssa, quando chega a hora ele produzirmos, ven:_ sempre esse anatcma, quase como uma condenaçao, de
que vão importar algodão, de que o Governo vai importar algodão.
Acho que o Governo está resguardando nesta hora os interesses dos produtores nordestmos c quero
dizer a v. s.•. como representante do Rio Grande do
Norte, da minha satisfação por ter ouvido a _exposição
ele v. S." c da c0nfiança cm que o GJ\'c mo n:10 pcnnJl'rà mais a importação. Está claro, por stt:ls pr~'Jl''ias
p:lla\'1'85, que a produção nacional scr:i qu:111.tum satis,
o suficiente, o bastante para o consumo nacwnal. Enh
tiw não devemos importar algodão porque. por meli<)!.' que seja essa importação, haverá. por certo srrnpre ocorrerá o que aconteceu dos especu~aclores, elos
interessados na baixa elo preço do algodao alardearem que, ao invés ele duas mll toneladas, vão i!'I portar cem mil e, consequentemente, provocar a ba1xa do
preço do algodão.
Quero deixar patente, também, a minha solidariedade a todos os representantes do Nordeste que,
em boa hora alertaram o Governo para que este
ena não fosse' cometido, para que o Governo não permitisse a importação em massa, que viesse a afetar
os preços. Eu falava, há pou~o. e creio que fui_ compreendido, que estávamos dmnte da frustracao de
perspectivas. O nordestino ficou aguardando a venda
do seu produto do seu algodiio, para se cobrir um
noucJ cl::t defasnp;cm Imensa, dos prc.iuizos nelvinelos
da falência quase total da produção elos produtos de
subsistência. Daí. mais grave ainda, ficou o problema
c sem dúvida nenhuma, já que foi abordado o probicma ele coopcra.tivas, eu esposo a id~ia, a te:;r, de
que a cooperativa ainda é uma soluçuo. O Scna~or
Virgílio T:ivora rcssalt.ava a maneira como tem ap;tdo
o cooperativismo no seu Estado, competindo, inclt.lsive com as multinacionais. O Senador Agcnor Mana
falou que, no Rio Grande do Norte, !!Xistia~l soment~
três grandes compradores de algodao .. Crero guc ha
mais de uma dezena, e S. Ex.• poclcrn inclus1ve reformular a sua informação.
O SR. AGENOR MARIA - Aliás, não são três, são
dois, a S.'\NBRA c a MACHINE, por que os demais não
têm condições.
O SR. VINGT ROSADO - Mas, V. Ex.• vai me
permitir ... Mas existem grandes firmas rio-grandcnses-c\Q-nortc que compram o nll(Oc\üo cb nosso F.st ae\o,
como "Nobre e Dantas", e, na minha região. "Alfredo
Fernandes", como ...
O SR. ULISSES POTIGUAR - Então, hi1 iliforença entre S!I.NBRA c Ml\CHlNE'/ Pnrn nús "'" :llttltim unielpais.
O SR. VINGT ROSADO- Sim, '" . · I••:; ,. ''"i"·atn
a preços rn:máveis, também. RecelJI'Ill
,' 1 '· ··:11', \!'l
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pagar somente dois meses depois, pelo preço da época.
Agem corretamente, embora que, para Isto, o organismo o Instrumento Ideal seja a cooperativa. E devemos tomar o exemplo do Ceará. Já que na minha região existe uma cooperativa vitoriosa que é a do
MARESAL, que o Estado aponte outras cooperativas.
No ceará, por exemplo, a de "Iracema" que é uma cooperativa vitoriosa.
Desejo concluir, Dr. Benedito, da~do esta minha
Impressão e fazendo estas conslderaçoes, de que estamos confiantes em que o Governo não permitirá
que as importações se repitam. Não é nem pela quantidade. Se o consumo vai ser de 450 mil toneladas,
10 mil não teriam sentido. Mas essas 10 mil toneladas fazem tanto mal ao preço do algodão, que V. S.•
não pode Imaginar. Os Interesses, os entrechoques
que nos bastidores, os problemas dessa natureza processam são de tal ordem que, às vezes, nos foge à
capacidade de análise. Mas, expresso, ao finalizar, a
minha confiança, a nossa confiança de que o Governo, sensível ao problema - o Nordeste já é uma
região-problema - sensível a e~se detalhe d9 problema, não permita a lmportaçao e todos nos nos
daremos por satlsfel tos de termos cumprido o nosso
dever, no sentido da defesa dos Interesses dos produtores.
O SR. AUGUSTO FRANCO- Permite um aparte?
O SR. VINGT ROSADO - Pois não, Senador, com
todo o prazer.
O SR. AUGUSTO FRANCO - V. Ex.• naturalmente, quer dizer neste momento, porque o consumo
de algodão, há alguns anos, e o Dlretor poderá coníirmar, girava em torno de 200 mil toneladas. Hoje,
está em 450 mil toneladas. Então, ou o algodão anda
com a produção dos manutaturados ou, então, temos
que procurar uma outra solução para o Brasil. A
solução acertada seria a de produzir mais, ajudar
mais o algodão. Eu estou de acordo, pois sou de um
Estado onde se planta multo pouco, mas se planta.
A solução seria aumentar essa produção, porque o
setor rnanufaturelro. no Brasil, é o dos que, percentualmente, vem aumentando mais no mundo. A prova
está ai, de 200 mil toneladas passa para 450 mil o
seu comumo, apesar de estar aumentando, percentualmente, multo mais o sintético. Nós não podemos
desprezar o algodão. Então, devemos realmente Incentivar o máximo a nossa produção de algodão. No
Nordeste, no Sul, enfim. no Brasil. Multo obrigado.
O SR. VINGT ROSADO - Nobre Senador. agradeço o seu aparte, mas entendo que V. Ex.• está concordando com as nossas palavras, que haja mais industria têxtil, que haja produção e consumo para esta
produção, porque. se chegarmos ao ponto de uma superprodução, lógico que Iremos para os preços vis,
para a queda da cotação do preço do algodão.
Concluindo, Sr. Preslden te, desejo expressar ao
Dr. Benedito a minha satisfação por ter ouvido a
sua feliz exposição e, também, por termos aqui os
representantes do Rio Grande do Norte, sob a Presidência de um Ilustre Senador do meu Estado, tratando de assunto de tal magnitude, que representa
a defesa do ln ter esse de mais da metade da população
do nosso Estado que é o Rio Grande do Norte. E a
confiança de que, pelas palavras de V. s.•, o Governo
não mudará de trilha e haverá de continuar a considerar o Brasil como um todo, não esquecendo que o
Nordeste precisa de melhores olhos até do que a
·r-eg!iio Sul, pelas benesses que esta recebe, pelas condições ecológicas especiais que tem, por todos os motivos, enfim, que deixam o Pais nessa condição de
desigualdade entre uma região e outra.
Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire> - Com a palavra o nobre Senador Vlrgillo Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Dlretor, nós
podemos nos felicitar pelo affaire, porque é do encontro, da troca de opiniões, que nasce [~ verdade.
Como Líder do Governo para assuntos cconômlcos
na Casa Alta, aqui, no Senado Federal, sempre procuramos, quando travamos discussões com a nobre
Oposição, apresentalurtls dados e sobre eles discutirmos· apresentamos a"niões e verificamos se aquelas
premissas básicas, que embasam as nossas idéias, são
Indiscutíveis. Em função disso, V. S." fez uma exposição, que podemos cltaE cartesiana, do ass~nto.
Mas, se deu aquele susto tao gra;1de a todos _nos do
Nordeste, a noticia inicial de uma lmportaçao, que
seria em cadela, de algodão, que V. s.• tão bem situou, limitando no tempo e no espaço e nas suas finalidades, por outro lado, nos deu o en:;ejo desse
cantata com um homem que, hã multo tempo, vem
lidando com a comercialização de produtos nossos
no Exterior e que tanto se preocupa com o básico
dessa nossa atlvidade exportadora, que é justamente
a produção agrícola.
Veja V. Ex.a que a carência daquela Infra-estrutura de comercialização se manifesta, no Nordeste,
principalmente no caso do cultivo do algodào na zona
hlperxeróflta, citada aqui. que é esta do Rio Grande
do Norte, do Oeste da Paraíba e de Pernambuco, e
ainda oferecem contornos mais graves. Vê-se que, a
11m tempo mais curto, a sua atenção vai se dirigir
c:m mais percuclêncla para esse assunto. porque é
uma zona dentro do Nordeste, considerado como um
todo unlco, quando nós sabemos que sào regiões bem
diferentes, aquela em que a agricultura é mais difícil.
Dentro do nosso próprio Estado do Ceará, temos
regiões dlferencladisslmas, no caso do algodão, em
que há agricultores de algodão que vivem razoavelmente bem e outros que sofrem as agrurlas do Rio
Grande do Norte. Imagine V. Ex.•, numa região, num
Estado numa Unidade da Federação em que a cultura do 'algodão se dá praticamente no sertão hlperxeróflto - exceções confirmando a regl'a, E poderiamos, com V. Ex.•, cuidar bem de examinar a questão
de como tornar passive! continuar a atlvlc!ade fabril
à base de algodão, e porque ela tende a puxar para os
produtos sintéticos, lamentavelmente, e a remuneracão mínima que esse agricultor tem, se] n nesse apel'felçoamento de comercialização e nessa zona especial
do Nordeste, no sertão hiperxeróflto, seja ~m regiões
localizadas do nosso Estado. Talvez o Governo pudesse prestar uma assistência, ainda mais forte, para
montar uma infra-estrutura de comercialização desses produtos como o Incentivo ao máximo do cooperativismo, d'ado às experiências bem positivas que
temos no nosso Estado, de cooperativismo para o
algodão porque são cooperativas de alr:odão, que se
denominam de Cooperativa Agrícola Mista de Algodão ou Cooperativa de Algodão de Itapagé, a
COOPITA, por exemplo, e assim sucesslvamel::lte. E
algo que pudéssemos fazer a respeito do ICM, t:ao nos
referimos a mudanças do ICM. Mas, o algodao, por
exemplo principalmente o algodão de fibra longa,
tem uma produtividade que está decrescendo a olhos
vistos, talvez pudesse ser isento de toda a tributação
do ICM Isto é o agricultor. Mas, para isto, eu levaria
o Estado à falência. Então, poderíamos t:llvez estudar - seria uma sugestão que daríamos - um mecanismo semelhante àquela compensação dada à
exportaÇão, do ICM, que o Governo, em tão boa hora,
fez para com os Estados nordestinos; dentro daquele
Convênio. Isto é, nós, dos Estados nordestinos. estávamos praticamente Incapazes de exportar. E, na
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competição, chegava ao ponto de mandarmos nossos
produtos para São Paulo, para que de São Paulo
fossem exportados. A terra do Ilustre Lider da Minoria, até nisto, é privilegiada, porque o Governo Estadual tinha capacldad.e de cumprir o preceito do
crédito do ICM ser pago, quando nós não podiarnos.
O Governo Federal, numa atitude multo louvável - e aqui não é o Llder deste Governo, mas o
nordestino que diz - fez o convênio com esses diferentes Estados para tornar· passivei a exportação, e
sabe V. Ex.• melhor do que eu, porque não estou
ensinando Pa.l Nosso ao vigário. Mas poderlamos estudar mecanismo talvez semelhante. Isso não pode
se.r fel to em cima da perna, mas que houvesse urna
compensação para a dispensa do ICM, pelo menos
do algodão de diferentes regiões do Nordeste, por
parte do Governo do Estado, óbvio, por compensação
federal. Por exemplo, para o algodão de fibra longa não sel se estenderia a todo o algodão, mas ao algodão de fibra longa, é uma hipótese - que é uma
produção baixa e que, vamos dizer, só é produzido lá.
E Iii, principalmente no hlperxeróflto, só se produz
o algodão de fibra longa,' Quer dizer, se eu quiser
plantar outra coisa na zona hiperxeróflta, tiver outra
atlvldade, estou perdendo tempo e latim, porque a
atlvldade agricola naquela região é a do algodão de
fibra longa, E só em determinadas regiões do Rio
Grande do Norte, da Paraíba <Oeste) e do Ceará no Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de
algodão de fibra longa, o Ceará é o maior produtor de algodão, no conjunto de todo o Nordeste para esse algodão de fibra longa, que tem uma produtividade multo pequena, compensada por sua qualldade de ser de libra longa, e que não temos nas
outras regiões do Pais. talvez nós pudéssemos estudar,
não queremos convencer, mas é apenas uma Idéia
para os conselhos de Estado em que já temas ganho
um allado em V. S.", urna compensação. Então, o
algodão· de fibra longa não seria sujeito ao ICM. O
Governo Federal, assim como faz a compensação para
a exportação de produtos que nossos governos estaduais não têm capacidade de efetuar o pagamento
do crédito do ICM respectivo, talvez pudesse fazer
o mesmo em ma térla de algodão de fibra longa. Seria
um Incentivo para a produção e, ao mesmo tempo,
tornava rentável uma cultura que, no momento, passa por dificuldades.
Finalmente, devo dizer a V. Ex." que acredito
que, ante suas expucações, dúvida não nos restou de
que, realmente, não havia a propalada Importação
em massa de algódão, de maneira a fazer baixar os
preços, como todo mundo aqui citava, que era para
arrebentar os preços.
Eram estas as palavras tlna.ls que, como Llder do
Governo, querlamos dizer a V. Ex.•, nas quais Intercalamos, justamente, aquilo de representante nordestino e, mais do que tudo, de brasileiro que quer
ver as regiões brasileiras crescerem, uniformemente,
como é nosso desejo. Só poderia dar os parabéns a
V. Ex.• (Multo bemil
·
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO ·- Sr. Presidente,
devo me congratular pela .Iniciativa que tive, de
propor a constituição desta Subcomissão. Na reunião
de hc·je, é pena que não tenha tido uma assistência
e uma documentação maior, se deu uma grande lição
de brnsllldade e ·de esplrlto público, em que todos
ficamos encantados com a exposição do Dr. Benedito
Moreira que, como Diretor da CACEX, no.s deu uma
Informação objetlva sobre aquela medida, mostrando
que tratava-se de uma medida Isolada e não o Inicio

de uma ameaçadora série de autorizações semelhantes. Multo lucramos com a exposição de S. s.•, mas
acho que lucramos mais com o depoimento dos representantes dos Estados nordestinos. E. S. S.• deve
ter aproveitado, como eu, que não sou do Nordeste,
sou de São Paulo, aproveitei e vi, realmente, uma
grande lição de brasllldade.
A repercussão dessa operação, na qual a autorização foi para duas mil toneladas, mas S. S." nos
Informa que talvez não chegue a mil toneladas, a
repercussão psicológica é um fato Inesperado. Só o
depoimento vivo desses autênticos representantes do
Estado é que pôde nos mostrar, claramente, o prejulzo
enorme que, para essa região, representou e poderá
representar uma medida desta natureza. Mas, mais
Importante do que o fato Isolado que ficou bem clrctmscrlto na exposição do Dr. Benedito Moreira, foi
a foca!lza'ção desses aspectos concretos.
VImes, aqui, em tese, reconhecida a necessidade
de que a agricultura continua a continuará a ser a
base da nossa exportação. E o algodão está nesta
po.slção. Aqui se viu, também, a ameaça representada
pelo sintético - na ·origem do petróleo que é Importado e que não e.stá na linha do Interesse nacional
- e não podemos tratar, Indiferentemente, uma
coisa e outra. O Governo ou os re.sponsávels, como o
Parlamento, e eu me Incluo entre aqueles que têm
parcelas de re.sponsabllldade, e lembro um compromisso que assumi em Mossoró, na presença do Senador Agenor Maria, então candidato, que me chamava para assumir, como homem de São Paulo, o
compromisso de lutar por um tratamento em benefício do Nordeste que não pode ser tratado em pé de
Igualdade com o Sul, ou São Paulo, ou outras Regiões
que têm outras condições. Para o Nordeste é necessário- e aqui ficou patente -um tratamento especial,
de Isenções, por exemplo, do ICM, que devem ser
compensadas por medidas que não tornem também
o Estado enfraquecido na sua atuação.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Insolvável porque, ...
O SR. FRANCO MONTORO - ll: claro.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - ... a receita dos
Estados nordestinos, o máximo desses citados ai:
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará é baseada,
nitidamente, sem sombra de dúvida no ICM do algodão.
'
O SR. FRANCO MONTORO - Não há dúvida.
Acho que esse fato ficou patente. E houve, aqui, uma
preocupação nacional com o problema. Acho que o
debate da questão nesta Subcomissão que, ao examiná-la, teve a feliz Idéia de começar pelo depoimento
do Dlretor da CACEX, Dr. Benedito Moreira, mostra
como o Congresso, pela pluralidade de representações,
pelo diálogo que é normal na vida parlamentar, é o
grande lnstrumen to para a solução desses problemas.
Multas vezes, um técnico com as melhores Intenções,
com toda a sua competência, evidentemente não pode
ter a Informação que só a representação local pode
ter. Aqui, vários deles referiram-se à presença dos
representantes da SANBRA, ou de outras organizações,
que estão mais presentes do que, multas vezes, os
órgãos do próprio Poder Público e que exigem, da
parte das autoridades executivas ou legislativas, essa
abertura para consideração.
Acho que, hoje, multa' luz se fez sobre o problema. Aprendi multo e penso que o !lustre representante da CACEX, apesar de ser uma grande autoridade, sentiu multa coisa que é profundamente trágica para nossa realidade. Acho que essa preocupaçep
com o bem comum, que dominou este depoimento,
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demonstra que, acima das divergências partidárias e
dos partidos, há certos problemas que, por sua objet!vldade, se Impõem à consideração de todos.
Agradeço a presença de V. Ex. 8 , a objet!vldade
dos debates e a contribuição que todos trouxeram a
esta hum!lde Iniciativa que tomamos e que se revela
da maior !mportàncla, no seu prosseguimento. para
o esclarecimento de um problema realmente fundamental para a economia do Nordeste e de todo o Pais.
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) - Com a palavra o Dr. Benedito More'!ra, para as considerações
finais.
O SR. BENEDITO MOREIRA - Sr. Presidente,
fico multo satisfeito, por ter sido, talvez, o plvô lnvoluntário das notícias propaladas, ao ver o assunto
devidamente esclarecido, graças a esse bom en tend_lmento de que estamos !mbuidos. Creio que a mlssao
principal de todos nós é somar. De nossa parte, na
CACEX, às vezes cometemos erros, pois seria mui to
dlficll alguém ser responsável por setores Importantes da administração e não errar. Ficaria mui to
preocupado no dia em que não errasse, pois alguma
coisa haveria de anormal. De modo que, acho que o
Importante é construir e fico satisfeito, vendo que
o assunto tenha sido esclarecido devidamente.
Tenho a Impressão de que todos nós chegamos a
alguns pontos comuns e teremos que fazer um esforço para conseguir os mecanismos com que Iremos
trabalhar. Havia referido o problema dos elevados
preços Internos do algodão; não que eu esteja multo
preocupado com o preço Interno demasiado alto do
algodão, para o qual o Governo tem sempre algum
corretivo. Minha preocupação é que o agricultor não
participe, em maior proporção, desse preço elevado.
Esse é um ponto que considero realmente Importante.
se o agricultor tivesse maior participação nesse bolo,
nesse grande bolo que o mercado está Impondo, creio
que todos nós estaríamos bastante satisfeitos e, em
particular, o Governo.
Existe um ponto crucial: temos que buscar meios
e formas de fortalecer o produtor nordestino. Dois
aspectos são Importantes, como aspectos preliminares: é o problema da produtividade, que é básleo, e
o problema de mecanismos de comercialização, que
é o segundo ponto Importante no ganho do produtor.
Confesso aos Senhores que não tenho fórmulas de
bolso. Tenho tentado e tenho participado de tentativas de soluções para Inúmeros produtos Isolados,
algumas com bastante êxito, outras com menor êxito,
sempre buscando socorrer ou dar solução a problemas,
em particular problemas do Nordeste. Em mui tas
oportunidades, nos preocupamos com a cera de carnaúba e com vários outros produtos. Recentemente,
procuramos solução para o pau-rosa na Amazônia, no
Pará. Demoramos um pouco, porque os problemas são
um pouco complicados e estávamos procurando alguma coisa de maior extensão, no sentido de ajuda.
Creio que ajudamos a minorar o sofrlmen to daquela
área.
Não se! se, no caso especifico do algodão do Nordeste - já que o estamos discutindo - poderiamos
pensar numa espécie de CEPLAC, ou alguma coisa
parecida, já que, pelo menos para o cacau, deu bom
resultado. Não estou dizendo que a solução seria esta,
mas talvez mecanismos que venham desde o apoio ao
agricultor até dar alguma ajuda nos processos de comercialização.
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De minha parte, os Senhores podem ter certeza
de que, doravante, será mais um ponto de minhas
preocupações. Vou pensar na possibilidade, de Imediato talvez, de um sistema, ou mecanismo de consulta. Tenho na CACEX, desde algum tempo, o que
chamo de comi tê de trabalho e que tem dado bons
resultados, porque coloco à mesa os mais variados
Interesses em torno de um proquto: agricultores,
produtores, comerciantes, exportadores, lndustrl~ls.
Sempre o debate é bastante claro e as coisas vem
à tona. O setor têxtil teria um comitê. :e um setor
bastante amplo, talvez devêssemos criar algo específico para o algodão, em particular para o do Nordeste,
de modo que possa haver uma freqüêncla de contato
com as zonas produtoras do Nordeste, com vistas ao
fortalecimento dessa atlvldade econõmlca. É claro
que, em tudo Isso, devemos ter sempre o problema do
sintético, que é um problema sério no mund·O Inteiro.
Praticamente, não há um produto agrícola ou matéria-prima que não tenha um sintético sobre sua cabeça. É a luta entre a natureza e o laboratório. A
longo prazo, dizem que a natureza perde a competição. Não sei. Hoje, temos sintéticos disputando com o
algodão, temos a madeira sendo substituída. VI o jacarandá japonês e não encontrei nenhuma diferença,
é perfeito. Temos a juta sintética, a borracha e o
próprio açúcar. Hoje está ocorrendo um milagre com
o açúcar: há seca na Europa, afetando a beterraba,
há quebra de produção no Brasil e o preço, que esperávamos que firmasse, velo mais baixo, agora é de
220 dólares. A produção do sintético, no pique do
preço do açúcar, disparou no mundo Inteiro. Então,
estamos vendo a produção do adoçante sintético
disputando, palmo a palmo, com o açúcar de cana
e o de beterraba.
Enfim, temos diante de nós um mundo todo novo
de tecnologia de laboratório e a necessidade de sobrevivência de produto ln natura, que é um desafio
para todos. Nos prôxlmos anos será um desafio e
acredito que o Brasil tem condições de enfrentar,
galhardamente, esse desafio.
Assim, Sr. Presidente, gostaria de agradecer a
oportunidade deste diálogo franco que, para mim,
foi extremamente construtivo e válido, porque Informativo. Aprendi multas coisas especificas que não
sabia, pois multas vezes, vivemos num mundo um
pouco mais amplo, de problemas nacionais, e esquecemos a Importância que têm alguns problemas específicos. De qualquer modo, o diálogo foi, para mim,
altamente benéfico.
·Quero reafirmar aos senhorrs a nossa disposição
de, no Governo e, em particular, na CACEX, Informar
e dialogar, dentro do nosso princípio de aJudar a
construir alguma coisa sólida.
Multo obrigado, Sr. Presidente. (Multo bemf Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jessé Freire) - Esta Presidência agradece, em nome da Comissão, a presença
do Dr. Benedito Moreira e congratula-se com os
Membros da mesma, assim como todos os Srs. Congressistas aqui presentes, pela Iniciativa Inteligente e
que, se!, Irá atender aos Interesses da problemática
do algodão e que teve Inicio com esta belíssima e
Inteligente palestra do Dr. Benedito Moreira.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 17 horas e 30 minutos.;
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COMISSAO DISIRVIÇO PÚILICO CIVIL-(CSPC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO

I) 51RVIÇO DI COMISIOIS MI5VAS, UPICIAIS
I DIINQUIRITO

Presidente: lózoro Borboza
Vice-Presidente: Otto lehmonn

Titular..

Suplentll

Coml111.. Tompar6rlo1

ARENA

I. Augusto Franco

I. Matias ledo
2. Gustavo Coponema
3. Alexandre Cosro

2. Otto lehmonn
3. Heitor Dias
4. Accioly Filho
5. luiz Viana
MDB

I. Itamar Franco

1. Ocnton Jobim
2. Mauro Benevides

2. Lázaro Borbozo

Assistente: Sonio Andrade Peixoto- Roma1307
Reuniões: Quintos-feiras, Os 10:00 horas

Chefe, Ruth de Souza Castro
loco!, Anexo 11- Térreo
Telo fone, 25·8505- Romol303
I I Comissões Temporários poro Projetes do Congresso Nacional
21 Comissões Temporórios para Apreciação de Voto•
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto do lei Orçomentórlo lort. 90 do Regimento
Comuml.
Ramal 67~;

Assisrentes de Comlssc5es: Horo/do Pereira Fernandes Alleu ao Oliveira - Ramo! 674; Cloldo Maria B. F. Cruz Mouro lopos do Só- Rornol310.

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

Ramal 598;

SERVIÇO DE COMISSCES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNICES DAS COMISSCES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARA O ANO DE 1976
HORAS

TERÇA

SAlA

ASSISTENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

10,00

C.A.R.

CLÓVIS BEVILACQUA
Remoi- 623

LtDA

09,00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Romois-621e716

RONAlDO

HORAS

QUARTA

SAlAS

ASSISTENTES

C.E.C.

ClÓVIS BEVIlA'CQUA
Remoi- 623

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Remeis- 621 o 716

SONIA

C.F.

RUY BARBOSA
Romois-621e716

MARCUS
VINICIUS

C.C.J.

IO,QO

ClEIDE

'

ClÓVIS BEVILÂCOUA
Ramal- 623

MARIA
HElENA

C. E.

RUY BARBOSA
Romois-621e716

DANIEL

C. R. E.

RUY BARBOSA
Romois-621e716

CÂNDIDO

C.M.E.

ClÓVIS BEVILÂCQUA
Remoi- 623

RONAlDO

C. A.

RUY BARBOSA
Romois-621e716

MARCUS
VINICIUS

C.l.S.

ClÓVIS BEVIlÀCQUA·
Ramal- 623

DANIEl

C. R.

ClÓVIS BEVIlÂCQUA
Ramal- 623

MARIA
CARMEM

c.s.

RUY BARBOSA
<amais- 621 e 716

ltDA

C.S.N

RUY BARBOSA
Romo1s-621 o716

LtDA

C.T.

RUY BARBOSA
Romais-621e716

ClÀUDIO
COSTA

10,00

10,30
10,30

11,30

12,00

11,00

11,30
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SUMÁRIO
1- ATA.DA 207• SESSÃO, EM 16 DE NOVEMBRO DE
1976.
1.1 ...:. ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Comunicações da Presidência
--,Recebimento do Oficio n• S-18/76 (n' 1.466-GG/76, na
o(igem). do Governador do Estado do Pará, solicitando autori·
zaçUo do .Secado. Federal a fim de alienar, à Amazônia Mine·
ração S/ A, áreas de terras devolutas daquele Estado,
- Arquivamento<fo.Projeto de Lei do Senado n• 263/75, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, que disciplina a venda, no co·
mérciovarcjista, dos cereais acondicionados cm pacotes padroni·
zados, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito,
·das comissões a quefoi distribuído.
1.2.2 - Requerimento

baixado r Azeredo da Silveira, publicado no Jornal do Brasii,.edição de 5 de outubro de 1976. Vot.açio adiada por falta de quorum.
-Requerimento n• .531/76, 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. Vot.açio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 8/76, do Sr. Senador·Franco
Montoro, que assegura direitos dos empregados no .caso de falência ou concordata da ·empresa. Votaçio adiada por fata de
quorum.
- Projeto de Lei do Senado n• 91/75, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Votaçio adiada por falta de
quorum.
-Projeto de Lei do Senado n• 92/75, do Sr. Senador José
Esteves. que dispõe sobre a transferéncia da sede da Superintcu-

déncia dn Borracha para a cidade de Manaus. Votaçio adlaita
por falta de quorum.
N• 575/76, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista
-Projeto de Lei do Senado n• 125/76, do Sr. Senador Osic Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia do Sr. Ministro da Marinha, Almirante- · res Teixeirn, que autoriza os Governos Estaduais a implantar
agi:ncias de banco oficial ou caixa econômica estadunl, nos
de-Esquadra Geraldo Azevedo Henning, alusiva ao 87• anivertermos que especifica. (Apreciação preliminar da constitucionalisário da Proclamação da República.
dade.) Votaçio adiada por falta de quorum.
1.2.3- Discursos do Expediente
- Emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado n• 26/68 (n• 1.867-B/68, naquela Cnsa), que dú nova reSENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagens pres·
dução ao § I• do artigo 449 dn Consolidação das Leis do Tratadas no Senhor Presidente da República, por ocasião do contrabnlho. Dlscussio encerrada, ficando sua votnção adinda por falta
to' firmudo.pelo Presidente da PETROBRÁS, para o inicio das
de
quorum.
obras de instalação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de
- Projeto de Lei do Senado n• 135/76, do Sr. Senador
Amônia e Uréiu em Sergipe,
Franco Mnntoro, que estende aos trabalhadores rurnis o abono
previsto pura os trabnlhndorcs urbnnos, n ser pngo pelo
SENADOR LUIZ VIANA- Tricentenário da elevação do
FUN
RURAL dentro de suas disponibilidades financeiras. (ApreBispado da Bahia à categoria da Arquidiocese.
ciação preliminar da constitucionalidnde e juridicidudc.)
Dlscu ..io encerrada, ficundo sua votação adiada por falta de
1.3- ORDEM DO DIA
quorum.
- Requerimento n• 524/76, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
1.4- DÉSIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO, ..
do discumü proferido pelo Ministro das Relações Exteriores, Em·
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7 - COM POSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN-
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ATA DA 207~ SESSÃO, EM Í6 DE NOVEMBRO DE 1976
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura
PRESIDf:NCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
Ãs 14 horHs c 30 minutns, a~ham-se presentes os Sr~. Senadores:
Adalberto Sena- José Esteves- Jnsl: Lindoso - Alexandre
Costa- Petrônio Portclla- Jcssé Freire- Ruy Carneiro- Luiz
Cavalcante- Augusto Franco- Lourival Bartista- Heitor Dias
- Luiz Viuna - Ru~' Santos - Rohl.:rto Saturnino - Clust+.IVO
Capunema- Magalh~cs Pinto- Otlll Lchmann- !'vfl.:nUcs Can~tlc
- Accioly Filho- Otair Beekcr.

O SR. PRESIDENTE (Magalh>•e' l'into)- A lista de presença
acusa o comparecimento de ~O Srs. Scn:tdMc:o.. Havendo número
regimental, declaro aberta a scssiio.
A Presid~ncia recebeu do Governador Jo E~t:H.l11 do Par:J o Oficio n' SfiB, de 1976 (n<' 1.466/GG, na origem). de li do c•mente,
solicitando autorização do Senado Fedcr~tl a fim de alienar, à
Amazônia Mincmçiin S/A .. ún:as de tcrr~1s Jcvulutas daqut::le Estado.
A matéria .~erú dcsrachaJa :ts Comis,tlc'i de l.cgislaç[to Social,
de Constituic~o c Justiça c de Agri~.:u/1 ura.
O SR. PRESIDENTE (M<~g<~lh:'~e., l'int<>l - .·\ Prcsidcncia
cornunicn que, nos termos do art. ~7X do lh:gimcnltl lntcrno, lh:tcrminou o nrquiv~mtcnto do Prujehl dt: J.ci JtJ Scn~tJo n" !63, de 11J75,
do Sr. Vasconcelos Torres, que Jis~:iplina a Vl.:tu..la. thl .:om~rciu van:jista, dOS Cercais :tCO!ldidonado~ Clll r;l.:otes r:ltlrtiiÚilidtlS, rlH ta
recebido pareceres contr{lrio ..;, quanltl ao m~ri111, das ~:ornis~tic~ <1 que
foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE l~lagalh:ics Pinto 1 -- S,>hre a mesa.
requerimento qucscrú lido pelo Sr. 1'!-Sccr~t:tritl.
É liJo o se~uinte
REQUERIMENTO~· 575, DE 1976

Senhor PresiJI!ntc.::
Nos tc.:rmus do art. ~JJ, dtl l~t:!;irn.:nlo ]nlcrnn, rt'qUL'ft',lllll~ :1
transcriçrto. nos ,\nai~ dn.SL"naJu r:cdl.'ral. d.t ( Jrdt·tn d11 Pia. d, 1 S~.:
nhor Mini!'!tro tia M~trinha, .\hn'lratdL'-tk:·h,lu:tdr:t <icr;dd, 1 :\;~.:
vedo Hcnning, alusi\'a ;w ;>;?•! ani\L'I':-:'t!i•l d;t Jlnh"i.lrt\.l•)tl d:1 I~L'pt't·
blica.
Sala das Scsst~tes, lt1 th: llll\'clllhro dc I 1 J7(~. -·- Lmrriml P.uptistu
- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (i\L1galhúc .. , i'inltl\- /k ac,1rdtl cum 11
urt. 233, ~[I', do Rcg.irncnlo lnlcrno. 11 Rt•qucriml'llt11 wri1 :-.uhn1c1ido
ao exame d:t ('tlmb,[lo l)ir!.:ttlr:t.
Ht1 oradnrcs in..,L'ritus.
Conct.:do ii palavr:1 iltl lltlhrc.:Sc.:ttadrlr l.tllll"l\ .tlli:tptl~t·.t.

o SR.I.OUJU\'AJ. BAI'TISTA ,.\1\J.:--.;.\ --SI .. i'ILHIUIIl'I.ILI
seguinte Ui.'il'll r~11. J --- Sr. Jlrc . . ldctt\1.: c .'\1., Sr:11.tdL/n:~
A vis~wJcl.':-.tadl~l<~ d11 /..\L·cklltl~..,llllll St·rdllll' l'J'l'\llknte J·rnc.::-.toGciscl. ljiiC,l'lll JlhllliCI\Ill dJii,·iltl.l <'LIIilllfl[lll.l lllll!ldtdl. \l'IIIL'Lifl·

seguindo projetm, com serenidade c firmeza, a mensagem grandiosa
dll Brasil do futuro- esta visào.de estadista encontrou ressoniincias

admir;h·cis de justas c merecidas homenagens. quando, na última
quarta-feira, lO do corrente, o ilustre Presidente do PETROBRÃS,
Cicncral t\ rakcn dc Oliveira, firmou contrato pura o início das obras
de in~talw.;;in da Fi1brica de Fertilizantes Nitrogcnados de Amõnia c
t.! r~ ia cm Sergipe. A população sergipana, que já criou consciência
d;~ importünda da exploração dos recursos minerais de Sergipe como
um meio clicaz dc :1cclcrar o desenvolvimento do Estado, interpretou
esta dccisiio do alto direçào da PETROBRÃS - como uma das
etapas vitoriosas de acordo com as justas aspirações de progresso da
su-a gcn\1! ordeira c laboriosa. Sensívt:l a esta realidade, o Gover•wdor José Rollemhcrg Leite definiu, em paluvras equilibrudas c
uhjdiv~1s. :1 importüncia do ato.
Segundo declarou o eminente Governodor de Sergipe, a
impon~·lm:ia dc.~tc evento, devemos dizer, representa um divisor de
ft~u:1s na nossa História Econõmica. Estamos convictos de que a
implantaç~o da unidade para a produçUo de amõnia e urêia em terra
de Scr~ipc scrú o primeiro passo para o aproveitamento, em escala
industrial. das imensas riquezas minerais que estão depositadas no
suhsulo estadual c. com isso, o descortinar de novos horizontes de
rrn_!!resso c hcm-estar p:un o povo sergipano. Estamos plenamente
de acordo com este pensamento do ilustre Governador José
Rullcmhcrg Leite, pois aqueles que acompnnharam e continuam
~tCt\lllpanh:mdo a trajctóriu da minha vida de homem público sabem
muito hcrn yuc scmprc fui c continuo sendo um intransigente defen ..
. . ur dn dc~cnvnlvimcnto de Sergipe c sempre vi e continuo vendo,
<llravés da cxrlmaçlw dc su:1s riquezus minerais, umn fonte preciosa
dc progresso que possa trazer uo meu Estudo as condições ideais de
hl'Jli·Cstar. Ü [1CSquisador histórico, qLIC manifeste O desejo de ler e
mcJit<lr os rronunciamentos que já fiz como Deputado Federal,
L'tltllll Govcrnadur do Estado de Sergipe, e. agora, no Senado Fedaal. f1tldcrú tlhscrvar llllC, scguindo coerentemente uma linha de:
pcn~:1mr.:nto rcpn:sc.:ntada pelo consenso diiqucles que têm nos omhru . . 11 imensa rcsronsahilidade de dirigir os destinos deste País,
sc.:mprc procurei ser um dcfcnsor do desenvolvimento de Sergipe em
um di ma de pat sm:ial c harmoni!t entre os homens.
Com o dcsrcrtar dos ideais da Revolução de marco de 1964, n
nivcl naL:ion~d. fni l'orwlecida uma consciéncia cí.vlcn inspirada nn
sq!ur:lnt.;a c no dcscnvolvimcnto, onde o desenvolvimento nào podcria somente.: ser i ntcrrrctado como um simples crescimento econômil:tl, ma~ nndc o hornc111 passou u merecer uma rosiçào de destaque
1111 n.:;didíidt.: nadonal. A csta voc:açào de verdadeiro desen\'lll\'imentu que !Hl.~ irmana cm urn gcsto fratcrnul, deseja ncstu hora
t:ltcr JU,IÍ\'il .t um grande c suudoso bwsilc1ro - o incsquccívd
Pn:~identl' ca~tdlo Bran~:o lJlle, durante o período udministmtivo
t:rn que guv~.:rnci tl Estado dc Sergipe, criou a Funlluçilo Univer~idadc h.:dcr:d de Scrgif1L', tcndo :1 feliz L' louv{ivcl idéia de colocur
L'Jil :-.c.:u Con~c:lho Dirctor 11111 rcprcsentantc da PETROBRÁS como
prtt\·;J dl·..,lc cquilihrin que deve existir entrc as riquezas a !'crem

:rt:fl"'~ill..,.....,H.I!!.:I!M!IIIJMill!lllliil!ll]#li!l,J4!111ld".l"'í&..
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cx.plorndas c a vocaç~o do homem com o seu desejo natural de crescer cspiritualmcritc através dos recursns do estudo, da pcsqui~a
tecnológica c da cultura.
O ilustre Presidente da PETROBRÁS. General Arakcn de Oli·
veira, cm seu pronunciamento por oc:1~ino do inkin das ohr;t~ de
instalação da unidade pura a rroduçào de amônia c de uréia, teve a
sensibilidade social de destacar os bcncricios dccorrcntes da instulação desta unidade, assim declarando:
"O padrilo de vida devcrú se h~.:neficiar com os elementos que aqui transformarão a energia dc cada um, também no
potencial para o Estado."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, inúmeros fOram os discursos que
proferimos em favor da exploração dos n:cursos minerais de Sergipe,
da implantação de uma refinaria, de uma f{lbrica de amônia c ur~ia e
do aproveitamento do seu gás natural.
Em li de novembro de 1971, afirmávamos desta tribuna:

"Aqui tenho procurado levantar o problema da localização de uma refinaria em Sergipe. Quando falo sobre tal
assunto, bem sei que nt10 é a voz do técnico, mas iniciativa de
quem tenta dar contribuição, modesta embora, através de
saudável e democriltico debate numa Casa onde os proble·
mas do Pais devem ser apreciados c discutidos. Fácil é avaliar, assim, meu júbilo ao ouvir dos técnicos que falaram ao
Eminente Presidente Médici que os dados relacionados com
' produção de gás para o próximo ano já justificam a loca·
lização cm Sergipe de uma planta de gasolina natural. O que
é uma "planta de gasolina natur:il" senão uma reli na ria que
opera tendo como matéria-prima o g:í.s'! Foram, Sr.
Presidente, técnicos da I'ETROBRÁS que, cm presença do
Chefe do Governo, lizen1m üio alvissarciras anrmuções. São
eles que informam que Sergipe podcril produzir milhares de
barris de petróleo diários, somente no mar. c que csla produção poderá aumentar muito mais."
Adiante, dizia cu:
"Hít pouco tempo, preconizando a necessidade de integração dos Estados nordestinos no complexo mineral
petroquímica que deverá surgir no ci.xo compreendido por
Salvador, Aracaju, Maceió c Recife, dizia cu que as
potencialidades do meu Estado no tocante à produção de
petróleo, gíts natural c sais de pot{tssio cram imensas. Por
diversas vezes, levantei, tamb~m aqui, o prohh::ma da
implantação de uma refinaria em Sergipe. tendo em vista a
necessidade de aumento da produção de derivados do petróleo no Nordeste e de já estar a PETROBRAS estudando a
localizaçüo de uma nova unidade de refino naquela região."
Retornei a esta tribuna em 8.12 e 26 de maio de 1972, dizendo
da necessidade da implantação de um parque pctroquimico para a
industrialização do gás natural da plataforma continental do Estado
de Sergipe. Muitas vezes aqui voltamos para abordar o assunto. nos
anos de 1972,1973e 1974.
Desejo destacar, entretanto, o pronunciamento que fizemos cm
20 de novembro de 1974, onde afirmamos:
"Tornur-sc-ú realidade, a impluntaçiio de uma fúbrica
de amónia c uréiu para nprovc:itamcnto, cm Sergipe, do gús
scrgipano! Ainda ontem, conforme vemo~ do noticiúrio da
imprensa, de hoje, o ilustre Ministru Shigcaki Ueki, das
Minas c Energia. informava que a PETROBR,\S implantaril
cs~n fíthric~1 cm Sergipe. face t1 dcscohcrtu dL: novos campos
de g:'ts. E~tcs niío foram uinda avaliados, mas i'lflll hú mais dú·
vidu de que justificam- c impõem-~~ constrw;f1o Jc tflo importuntc f'úbrica. Tcrtl ela, nas p~llavr>l~ Jn Ministm dus
Minas c Energia. "grande significado nacional para n Brasil,
que importa grande quantidade de fcrtili1.antcs, c sil!nifil.:ado
rcgion;.1l pma Scrl!ipc c Alagoas que Jamhi:m l.:llllsomcm o
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produto. Além disso
continua o Ministro - o gás
cm:ontradn nos poços Sergipe 29 c Sergipe 30 vem cOnfirmar
;1 riqueza do solo scrgipano."
E m~1is adiante dissemos:

"Devemos aludir, tambí:m, à atuação da representação
federal do meu Estado nesta c na outra Casa do Congresso,
bem como, o empenho do Governador eleito, Engenheiro
Josí: Rollembcrg Leite, desde que indicado, no sentido de
alcançarmos os êxitos a que venho me referindo.
Sr. Presidente, com incontida entusiasmo, nos idos de
1969, levava cu ao saudoso ex-Presidente Costa e Silva
amostras dos minerais descobertos com rara abundância em
meu Estado. Senti a satisfação e o orgulho com que o exPresidente contemplava as amostras, na avaliação do notável
trabalho que realizava a PETROBRAS cm Sergipe, e na
segura avaliação de sua significação. Hoje, vemos o Governo
Gciscl anunciar deliberações do porte daquela que nos
dotará de um complexo químico e de fertilizantes, "baseados
na exploração dos recursos naturais da região - sal-gema,
carnalita, terredita, silvinita, fosforita, gâs natural e petróleo,
principalmente". São as riquezas descobertas cm Sergipe, os
minerais dos quais levei amostras ao Presidente Costa c Silva, que ugora sairão do ·subsolo sergipano para, atraví:s de
empreendimentos de grande porte c complexidade, se tornarem impulsionadores do engrandecimento brasileiro!"

O Sr. U.lz Canlcanlt (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA muito prazer, eminente Senador Luiz Cavalcante.

SE) -

Com

O Sr. U.lz Caulcante (ARENA - AL) - Engolfado na
campanha eleitoral, perdi o fio da meada, no que diz respeito à
exploração dos cvaporitos de seu Estado. A derradeira noticia que
tive foi a de que o Sr. Ministro Shigcaki Ucki estaria negociando
cmprí:stimo estrangeiro para exploração das jazidas de potássio de
Sergipe. Poderia V, Ex•, caso saiba, dar alguma noticia a respeito?
O SR. LOURJVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Meu
pronunciamento de hoje é de congratulações pelo inicio da construção da f~brica de amõnia e uréia em Sergipe, solenidade realizada em
Aracaju no último dia 10. Quanto ao problema que V. Ex• focaliza,
,foi ele objeto da atenção da Ministro Shigeaki Ueki, quando de sua
passagem por Aracaju, no dia 19 de outubro. Declarou S. Ex• que
viajaria para o exterior, a fim de conseguir os recursos necessários
pura a exploração do potássio sergipano. Isso os jornais depois
noticiaram c nilo sei se S. Ex• já regressou.
O Sr. Lulz Cnllcante (ARENA- AL)- Obrigado a V. Ex•
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Quanto à
produção de amônia e uréia, constitui-se uma realidade, em favor da
qual várias vezes batalhamos aqui, inclusive com o caloroso apoio de
V. Ex•
O Sr. Lulz Canlcant& (ARENA- AL)- Perdoe-me V, Ex•
insistir: constituem uma realidade também os recursos? Realidade,
sei, são os minerais existentes no seu Estado. Agora, as recursos é
que nilo sei se traduzem também uma realidade ti!o palpável.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Quando
um homem du responsabilidade do Ministro dus Minus e Energia
:llirma que vai uo c.xtcrior conseguir recursos, i: porquejú tem tudo
cstududo c plancj~tdo c asseguradu ritzoúvel viabilidade.
O Sr. Lulz Cuvnlcnntc (ARENA - AL) - Muito obrigado,
vejo que V. h• ~um homem de rnuitíssimu bou~fí:.
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIO SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou um
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
homem do boa·fé c otimismo.
Sr. Presidente, desejo também destacar o pronunciamento que
fizemos cm 27 de maio de 1975, quando relatamos a audiência ·do DISCURSO PRONUNCIADO PELO GOVERNADOR JOSfi
ROLLEMBERG LEITE
Exm<' Sr. Governador José Rollemberg Leite com o eminente Prcsi·
dente Ernesto Geisel, e cm que ressaltei a unidade da Bancada de
Mêus Senhores:
Sergipe nesta Casa em favor da exploração do potássio scrgipano,
Este i: um momento histórico da maior expressão para o
exploração esta que enfrentava naquela época impasses por demais desenvolvimento sergipano.
conhecidos daqueles que acompanham o desenrolar dos fatos com
A minoria negativista queda-se, agora, diante, deste incontestá·
espírito crítico. Naquela oportunidade, ressaltava a decisão da vcl fato que há muito esperávamos, mas que tínhamos certeza da sua
PETROBRÃS cm impfantar, em Sergipe, uma fábrica de amônia c cfctivação. Sabíamos, sim, que fácil não seria a escalada desta
de uréia, c recordo-me, que dentre os eminentes Scnàdorcs que me · conquista, haja vista a grandiosidade quo. este projeto encerra no
apartoaram estava o eminente Senador Luiz Viana Filho, que assim contexto de um quadro de alternativas de prioridades básicas que
se expressou:
despontam como sendo de elevado cunho estratégico dcscnvolvimcn·
tista, sobrepondo-se, assim, ao regionalismo mesquinho que por mui·
"Congratulo-me com Vossa Excelência pela noticia que tas vezes é defendido intempestivamente por facção partidária oposi·
csti1 dando, tão alvissareira para todos nós do Nordeste. cionista c demagógica.
Como sabe Vossa Excelência, nós, que defendemos muito o
A importância deste evento, devemos dizer, representa um di·
Pólo Potroquímico do Nordeste, nunca o quisemos c nem o visor de águas na nossa História Econômica. Estamos convictos de
fizemos visando exclusividade da Bahia:
·
que a implantação da Unidade para a produção de amónia c uréia
O que nós desejamos é que haja, realmente, no Nordes· em terra de Sergipe será o primeiro passo para o aproveitamento cm
te, cm Sergipe, Alagoas, Pernambuco, um centro pctroquími· escala industrial das imensas riquezas minerais que estão depositadas
co integrado, inclusive, por esta unidade a que V, Ex• tão
no subsolo estadual c, com isso, o descortinar de novos horizontes de
brilhantemente está se referindo e pela.qual se bate há longos progresso c bcm-estar para o povo scrgipano.
unos, como é do conhecimento de todo~ nós."
A contribuição que o Estado de Sergipe poderá propiciar ao
desenvolvimento
da Grande Região Nordeste c do Brasil, a partir da
Hoje, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o que era uma aspiração
exploração
c
industrialização
de suas reservas minerais, situa-se,
se torna uma rculidade.
O Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General principalmente, em um plano de integração nacional e complemen·
taricdadc económica com as demais regiões do País. Aliás, esta tem
Ernesto Gciscl, tem nesta hora o seu nome imortalizado na História
sido uma das principais linhas de ação da correta política cconômica
de Sergipe por este seu gesto de estadista voltado para o futuro de
do Governo Federal que, fundamentado na descentralização do
Sergipe c da Nação. De parabéns também estão o Exm• Sr. Prcsi·
desenvolvimento i~dustrial a partir da implantação de blocos de
dente da PETROBRÃS General Arakcn de Oliveira c todos quanto
investimentos autopropulsorcs nas áreas mais carentes do território
fazem esta empresa, desde os que ocupam os seus altos escalões até
aqueles que realizam um trabalho humilde, porém dignificante, cm nacional, procura reduzir as disparidades regionais de emprego c
renda c, assim, distribuir os frutos do progresso econômico c tecnoló·
favor do progresso do País.
Uma palavra de justa e merecida homenagem deve também ser gico de forma mais equilibrada com todos os brasileiros,
Essa diretriz, contudo, está apoiada cm sólidas bases racionais,
dirigida ao ilustre Ministro das Minas e Energia, Shigcaki Ucki, que,
pois
não se trata de simples ajuda do Governo Federal a um Estado
hú alguns dias', honrou o meu Estado com uma visita, oportunidade
pobre, mais a definição de um programa de investimentos, cuja
cm que, deixou uma impressão de homem público, preocupado com
rentabilidade está totalmente assegurada em função das reais
o progresso c possuidor de capacidade de comunicação c de simpli·
condições que o Estado oferece devido à sua vocação mineralógica c
cidade de gestos c de atitudes. E, nesta hora, igualmente cm um prci·
potencialidade econõmica.
to do justiça, desejo destacar u ação do 'digno Governador José
Meus senhores, sente-se feliz o Governo do Estado cm
Rollcmberg Leite que, colocando os interesses do Estado em primei·
participar de solenidades como esta. Hoje, são assinados os con·
ro pl:mo, merece uroa palavra sincera de estimulo para que, com a fé
tratos para a elaboração do projeto executivo c iniciação das obras
que possui cm Deus e a sua inegável dedicação à causa pública, possa
de terraplanagem da unidade industrial de amônia c uréia.
continuar o seu trabalho honesto e profTcuo cm favor do povo scrgi·
Assim, dentro cm breve, temos 0 c'êrtczn de que serão concretipano. E, ainda, devo estender este meu agradecimento a todos os
zadas
as mais justas aspirações dos scrgipanos que sentem o
eminentes Senadores que, nesta Casa, através de apartes ou de ou·
progresso
do seu Estudo ao ver aproveitadas industrialmente matí:·
tros gestos concretos de solidariedade, sempre apoiaram a causa do
rias·primas
do subsolo sergipano. Agora se iniciam, a cargo da
desenvolvimento de Sergipe. Que Deus nos ilumine a seguir sempre o
PETROBRÁS
Fertilizantes, trabalhos que conduzirão a uma pro·
caminho certo, cm favor de um mundo mais justo c maissolidário.
dução de fertilizantes nitrogtnados. Próximo está o dia em que outra
Sr. Presidente:
subsidiária da PETROBRÃS, a Potássio Mineração retirará os suis
Após as assinaturas dos contratos, solenidade que contou tum· minerais do subsolo e produzirá fertilizantes potássicos, magnésio
bóm com a presença, dentre outros, do Dr. Orfila Lima dos Santos, metálico c cloretó de sódio que garante matéria-prima para a fubri·
Dirctor da PETROBRÁS, Dr. Porthos Augusto L,imu, Vicc-Prcsi· cação de burrilhu. Estará assim Sergipe contribuindo para a poupan·
dente da PETROBRÃS Fertilizantes, Dr. Leonel Finotti, Dirctor da ça de divisas, para o de>envolvimento do Pufs.
PETROBRÃS Fertilizantes, usaram da palavra o Engenheiro Eduar·
General Aruken de Oliveira, o povo sergipuno, através de seu
do Barreto, Coordenador do Projeto, o Sr. Morris Tutn Pocl, Vicc· Governo, vê as suas esperanças tornarem-se realidades, E neste mo·
Presidente da Kellogg, o Dr. Albano do Prado Franco, Presidente da mcnto, aproveitamos a visita de Vossa Excelência ao nosso Estado
Fcdcraçuo das Indústrias de Sergipe, o General Araken de Oliveira, para externa r o nosso mais profundo reconhecimento pelo muito que
Presidente du PETROBRÃS c o Governador José Rollembcrg Leite.
a PETROBRÃS tem aqui realizado c u Vossa Excelência pcs·
O discurso do Governador de Sergipe, pela. importância de sua soulmente, que cm todos os instantes demonstrou boa vontudc c
palavra, assim como o do Presidente da •PETROBRÁS, solicito interesse pura com as reivindicações de Sergipe, os nossos melhores
st:jum parte intcgruntc deste meu pronunciumcnto, e assim dudos agradecimentos.
referentes à futura fábrica de amônia e uri:iu, que será instalada cm
Ao Ministro das Minas e Energia, transmita Vossa Excelência o
Sergipe, publicudos no lnformutivo da PETROBRÁS n• 109, cm reconhecimento deste Governo pelo muito que também fez pura a
Aracuju, no diu lO de novembro de 1976. (Muito bem i Palmas.)
concretização deste empreendimento.
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Ao eminente Pre-sidente Ernesto Gciscl fi'ca aqui registrada a
nossa mais profunda gratidão pelo interesse demonstrado na solução
de tuo significativo projeto, que com sua acertada decisão alocou cm
Sergipe este empreendimento, que sem dúvida alguma contribuirá
para o início de um• nova fase no desenvolvimento industrial do
nosso Estado.
Finalmen;e, esperamos que, em futuro próximo, Sergipe, aliado
.à PETROBRAS, possa ampliar mais a sua parcela de contribuição
no processo de dcsenvolvimcpto da PAtria brasileira.
Muito Obrigado.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO
GENERALARAKEN DE OLIVEIRA,
PRESIDENTE DA PETROBRÃS
"Este ato da PETROBRÃS, assinando vários contratos qac
significam grande investimento, foi mostrado pelo técnico da Empresa que há poucos instantes fez uma demonstração da organicidadc
do projeto, são os objctivos deste ato, o do cumprimento da missão
da PETROBRÃS de tocar para a frente os objctivos primordiais do
Governo nesta fase crucial porque passa o nosso país, ao se apreciar
passar de uma era de petróleo abundante c barato para a escassez
desse mesmo produto. Dai Jior 11ue devemos considerar com muita
cautela a aplicação dos difercntes-próa·ufiisóo ·P.clrólco· naqueles investimentos, e naquelas atividadcs que minimi:iCm"os efeitos desta
transformação no quadro de balanço energético mundial c cm parti·
cular do Brasil. Realmente a primeira fase de trabalhos da
PETROBRÃS se redigiu na busca do petróleo, na busca do gás natural. Foram trabalhos pioneiros, muitos deles como da plataforma
continental, uma vez que aqui nesta área se perfurou GUARICEMA, o I• poço da plataforma, produtor, c foi aqui nesta ãrca também que os campos se reuniram, c trazem agora a produção daquilo
que é encontrado no mar, para os nossos tanques de terra. Ficamos
preocupados realmente com o que fazer do gâs natural, parte dele
obtido em jazidas próprias, c parte que vem condensado dentro do
petróleo. Tinha a PETROBRÃS nesta ocasião, uma prioridade para
aplicação do gás: a primeira a recuperação dos campos de petróleo
onde quer que eles existissem, inirialmcntc na Bahia, dai por que o
gás associado teve um destino desta recuperação, porque desta maté·
. ria-prima dependia tantos outros desenvolvimentos do nosso país.
O Governo, ao traçar uma diretriz, de auto-suficiência dos inau·
mos búsicos do país:trãi;ou como conseqUência, uma obrigação da
PETROBRÃS, para tratar .este produto com a prioridade que ele
merecia, sendo esta segunda prioridade o aproveitamento como
matéria-prima da indústria petroquímica. Realizou-se portanto na
transferência do gás associado daqui para a Bahia, os dois primeiros ·
objetivos, não só para a recuperação dos campos jã na sua fase de
diminuição de produção, mas assegurando ao pólo petroquímica de
Salvador as matérias-primas para outros produtos, inclusive para
fertilizantes. Devíamos, pois, a esse Estado, sim, um alento, c mais do
que um alento, uma obrigação c um dever, que nessa segunda priori·
dade, também se implantasse aqui a unidade que estaria dentro deste
objetivo do Governo, de insumos bâsicos. Sendo que nenhum outro
produto poderia ser melhor aproveitado nesta área, do que o gás
natural para uma fábrica de amónia c urêia. Já o nosso técnico ao
mostrar nestes quadros o que representa cm investimentos cm novas
instalações, jú assegura um volume total de 2 bilhões c 700 milhões
de cruzeiros, considerando desde as necessidades de estoque de ccr·
tos produtos combustíveis, até o desenvolvimento da planta. Mas o
que desejo ressaltar sobretudo, são os bcncflcios dirctos c indirctos
que advirão deste grande empreendimento. Ao estudarmos o proble·
ma da água por exemplo, se bem que uma captação a curta distância
processe mais uma economia para o empreendimento, não discura·
mos o problema do Estado, cm que poderíamos junto com ele, rcsol·
ver um problemu 11 mais longo prazo. Problema que não só alimcn·
t11sse de úguu u indústiru, mas também pudesse dar condição de
alimentar de úgua outras indústrias, inclusive a indústria do potás·
sio, cujo dimensionamento ainda nuo temos do seu gasto. E màis do
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que isso, podcrfumos ainda reforçar o que o Estado possui, c tem
ra programar a água para o futuro cm Aracaju. Por conhecer c
cutir toda esta problemática, a PETROBRAS não teve dúviaas
se lançar numa maior aproximação do Governo do Estado, para
juntos, resolvêssemos este magno problema. A produçio de
c uréia nesta área, tendo como objctivo realmente ampliar a
cidade agrícola de terras, trará também aos seus filhos, um
de melhor padrão de vida, através não só os seus 500 cmJprc,gad
pelo menos que terá, que com os seus dependentes, cortstiltuh·ão
vez um cfctivo de uns 2.500 homens. Evidentemente, que o
vida deverá se beneficiar, com os elementos que,. aqui ······'···-···
a energia de cada um, também num potencial para o Estado.
aqui consignar um dos grandes acontecimentos tecnológicos
marcam esta assinatura: é a transferência de tecnologia, feita
Pullman Kcllog, para a PETROBRÃS, para essas unidades de
nia c uréia, daqui por diante. Realmente foi monótono para
dos senhores, verificarem tanto tempo de assinatura. Porém,
de .assinaturas essas, que trazem ao nosso espírito de brasi i
confiança de que os homens que vão receber esta tarefa
honrá-la, dignificá-la ao recebê-la, c saber transmitir a outros
tos, aquilo que aqui vão aprender. Vale aqui uma ho:mc1naB:cm
Pullman Kcllog, Já nossa conhecida de muito tempo,
primeira unidade de Salvador de produção de gasolina, ori1rncira
naria, de 25 mil barris, trouxe pará cá a Pullman Kcllog que nos
cou nos primeiros passos do refino desse país, c agora esta
empresa quer nos obsequiar com a crcdenciação aos técnicos
ros, da transferência da sua tecnologia ..!:: um desafio que sei os
cos da PETROBRÃS' aceitam, porque saberão rcccbê·la, c
mais do que isso desenvolvê-la junto com a Kcllog.
Sr. Governador, este momento para a PETROBRÃS tem
significado de cumprir.'promcssa antiga. Mas tem sobretudo
ficado de entrelaçarmos mais as aplicações dos nossos in>•cstimc:ntc
não só cm beneficio do Estado, mas sobretudo cm beneficio do
país, que recebendo a nossa tecnologia a desdobrarA paru
áreas c seguramente os excedentes de fertilizantes que aqui
forem aplicados, serão aplicados cm outros países. Esta rcs.po1nsal
!idade, estou certo Governador Rollcmbcrg Leite, nós
juntos praticá-la.
INFORMATIVO DA PETROBRÃS N•I09
Economia de Divisas.
A FAFEN/SE produzirá, a partir do segundo semestre de I
9071/dia de amónia cl.IOO l/dia de uréia. O empreendimento,
envolve investimentos estimados em cerca de USS 230.000.000
quais somente pequena parcela em moeda estrangeira,
cionará uma economia líquida de divisas da ordem de US
anuais, c criará empregos dirctos oura cerca de 350 pessoas.
Esta é a segunda fábrica de amónia e uri:ia da Fertilizantes
construção i: iniciada pelo Serviço de Engenharia (SEGEN)
PETROBRÃS. A primeira, cm .A;raucária-PR,jú se encontra
tcrraplcnagcm praticamente concluída. A terceira, a ser
no Norte Fluminense, terá os contratos de engenharia referentes
unidades de amónia c 'utilidades assinados durante' o mês de
bro, já tendo sido assinados, cm ·agosto, juntamente com os
FAFEN/SE, os contratos referentes à unidade de urí:iu.

Matfrl.........
Será utilizado como matéria-prima gás natural seco, orciVcruc
te da Planta de Gasolina Natural a ser construída nas proxi
do Terminal de Carmópolis, Município de Aracajú c resultun
tratamento do gás colctado nos campos terrestres e marítimos de
gipc c Alagoas.
Os óleos combustfveis, provenientes da RLAM, serão
da Base da PETROBRÃS Distribuidor!!, que será construlda
frente à FAFEN/SE.
Serã maximizada a utilizuçuo de energia eli:trica da CH
contribuindo-se assim para a economia de combustível no País.

~
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linhas gerais o processo de produção de amônia consiste n"
reforma do gás natural com vapor d'água, com produção de H2, CO
c C02. Todo oCO é convertido em C02, que i: utilizudo como maté·
ria-prima para a uréiu. O nitrogênio do ar reage com o hidrogénio,
produzindo amônia. Parte desta amônia será vendida ao mercado
consumidor e a restante utilizada, juntamente com o C02, como
matéria-prima para a produção de uri:ia.
Área de Influência
O principal meio de transporte para o escoamento da produção
será o ferroviário, estando a R.F.F.S.A. incumbida do projeto e
construção de um ramal ferroviário, e com cerca de 5 km de extcn·
silo, ligando a linha tronco existente em Sergipe com lirea da
FAFEN(SE. O transporte rodoviário será também utilizado,
principalmente para servir a regiões não servidas pela linha ferroviá·
ria, ou para outras distâncias. A FAFEN/SE abastecerá de amônia c
uréia todo o mercado nordestino, sendo o excesso de produção
exportado para o Sul do País através do Porto de Ara tu, Bahia.
A PETROBRÁS Fertilizantes
A aprovação do Programa Nacional de Fertilizantes e Calcário
Agrícola representou uma tomada de consciência sobre a neces·
sidade de se estabelecer uma ação coordenada do Governo e da ini·
ciativa privada no sentido de se atingir a autosuficii:ncia no supri·
mcnto de fertilizantes na presente década.
A PETROBRÁS, que vem participando há mais de I5 anos na
produção de fertilizantes nitrogenados, através da Fábrica de Fertili·
zantcs (FAFER) em Cubatiio- SPe da PETROFERTIL- cm Cu·
maçari-BA, foi convidada a participar na consolidação da Fáb'rica
de Fertilizantes da Ultrafertil, com o que adicionou a produção de
fosfatados ao seu complexo de produção de fertilizantes, que totaliz"
cerca de 180.000 toneladas/ano em termos de nitrogênio, correspondentes a mais de 90% da capacidade de produção instalad" no
País.
A demanda nacional de fertilizantes situa-se a níveis bem supc·
riores à oferta interna obrigando importações crescentes nestes últi·

mos anos,
Em março de 1976, a PETROBRÃS constituiu a PETROBRÃS
Fertilizantes SA., subsidiária especialmente criada pura dar execução
a um programa de produção de fertilizantes representado pelos seguintes projetas:
- ARAUCÃRIA - 1.200 t/dia de amônia e 1.500 t/dia de
uréia, a partir do residuo asfáltico da Relinaria de Araueária.
- LARANJEIRAS- 907 t/dia de amônia e 1.100 t/dia de
uréia a partir do gás natural.
-NORTE FLUMINENSE- 907 t/dia de amônia e 1.100
l/dia de urêia a partir do gás natural.
Posteriormente, foi adjudicado à Fertilizantes o controle da
Ultrafertil, FAFER e PETROFERTIL.
. A Fertilizantes tem também a seu cargo a viabilização dos pro·
JC!Os da Companhia Riograndese de Nitrogcnados- CRN, c da cm·
presa que irá explorar as jazidas de rocha fosfática de Patos de Mi nas
-Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Luiz Viana.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte dis·
'CUrso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Solicitei a palavra para pedir. a V, Ex• c à Mesa se congratulem,
hoje, com o Sr. Cardeal Arcebnpo Primaz da Bahia, Dom Avelar Brandão Villcla, pelo transcurso do tricentenário da elevação
clo•Biapado da Bahia à condição de Arqutaloccse.
~o~pletam-sc, a.ssim, três séculos que, pela iniciativa do Papa
lnoecnc1o XI, a Bahta se tornou, por cerca de 125 anos, u única
Arquidiocese do Brasil.
. Nilo precisaria dizer que é pura todos nós, baianos, nós, catO·
ltcos, uma data festiva c pela qual estilo repicando os sinos da Bahia.
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Est[w rcpic:nllll) como têm por vezes repicado cm outras crus:
quando rcsisti_mos :tos holundcscs, quando vcnccmos o Paraguai,
quantlo se dcr.:rctou a aboliçlio, o que vale dizer que nos grandes
momentos não somt:ntc de guerra, mas, tamb~m dt: paz c de ah:gria,
: h[Jbito rcpic~trcm os sinos da Buhia. ~ que a história da nossa
Igreja, a hr.:m Jizr.:r, se confunde cum u históri;.t da nossa própria
terra.
Ao longo desses trezentos anos tivemos 23 arcebispos antecessores desse eminente prelado que é hoje Dom Avclur Brandão
Villela, figura realmente cxtraordináriu de pustor que, em pouco tempo, conquistou, realmente, a admirucào, o respeito e a estima da
Bahia.
~onhl·ci, ao longo da minha vida, dois outros arcebispos,

lambem figuras marcantes da Igreja brasileira. Refiro-me, inicial·
mente, ~~ Dom Augusto Alvaro da Silva que, por mais de 40 anos,
exerceu, na Bo.1hia, 1.1s ditas funções de Arcebispo Primaz. Foi, realmente, Sr. Presidente, Dom Augusto Alvaro da Silva, pelas suas qualidades de energia, pela sua Ci.lpacidade de organização, pelas suas
virtudes de lutas - as lutas que só pode travar um homem de fi:
como era ele - uma extraordinária ligura da Igreja brasileira. Sucedeu-o o não menos cmincntc·Dom Eugênio Salcs, hoje Cardeal c
Arcebispo do Rio de Janeiro. Vindo do Nordeste, Dom Eugênio
Sales, na Bahia, poderei dizer que dinamizou a Igreja, dando-lhe
uma feição nova, uma feição de catequese, uma feiçilo de dinamismo
no trato, sobretudo dos problemas sociais, aos quais tanto se dedi·
cou c tanto se dedica, fo.1zendo de sua Arq_uidiocese um centro, não
upcnas brasileiro, mas posso dizer com segurança, um centro mundial de irmdiaç"o da fé catôlica.
O ,Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- V. Ex• me permite um
upartc'?
O SR. LUIZ VIANA (ARENA- BA)- Com muita honra.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Aliás, todos esses admirá·
veis prelados a que V. Ex• se refere vieram do Nordeste. Dom
Augusto, de Pernambuco, Dom Eugõnio, do Rio Grande do Norte e
Dom Avelar Brand"o, de Al"goas.
O SR. LUIZ VIANA (ARENA - BA) - E a todos a Bahia
também nordestina, ucolheu com aquele carinho, com aquele respci:
to, com que costuma receber os grandes vultos do País.
Justo, portanto, no meu entender, Sr. Presidente, que o Senado
do Brasil, que tão bem representa o seu povo c todos os seus Estados,
se congratule com S. Ex• Rcvm• Dom Avelar Brandão Villel", pelo
transcurso dessu gloriosa data da Igreja Católica.
Muito "gradccido, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mag"lhães Pinto)- A Presidência, cm
nome du Mes~t. associa-se tts homenagens que: são prestadas ao Cardeal Dom Avelar Brand"o Vilela c à Arquidiocese da Bahia, e fará,
de acordo com n sugestão do nobre Senador Luiz Viana, sua manifestaçUo a S. Ex• Rcvm•. por ocasião do terceiro centenário da
fundaç"o do Bispado daqucl" Cidade.
O SR. PRESIDENTE (M"galhücs Pinto)- Não há mais orado·
res inscritos.
P~ISSii·SC à

ORDEM DO DIA
Estão presentes 20 Srs. Senadores. Não hú quorum pura delibc·
ração.
Em conscqüt!ncia, as matérias constuntes dos itens nYs I a 6 da
puutu, respectivamente, Requerimentos nYs 524 c 531, de 1976, Projc·
tos de Lei do Senado n's 8(76, 91/75, 92(75 e 125/76, todas em fase
de votuçiio, lic;~m adiadas para a próxima sessiio.
O SR. PRESIDENTE (Mag"lh"es l'into) -Item 7:
Discussão, cm turno único, du cmendu da Cftmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado n' 26, de 1968 (n'

A 44$ iiPAI$#4 #LIA. i

1.&215&11

DIA RIO DO CONGRESSO NACIOi\AI. 1St·ç•íu 111

Novembro de 1976

I ,867-B/68, naquela Casa), que dú nova rcdação ao~ I" du
artigo 449 da Consolidação d;IS Leis do ,Trahalh o.. tend"
PARECERES FA VOR,\VEIS, sob n's 571 c 572, de
1976, das Comissões:
-de Constituição e Justiça; c
-de Legislação Social.

Em discussão a emenda. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada, ficando sua votação adiada para n sessão seguinte.
O SR. PRESIDENTE(Magalhãcs l'into)-ltem 8:
Discussão, em primeiro turno (apreciação prdiminar da
constitucionalidade e juridicidadc, nos termos do art. ~9(1 Úll
Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n'' IJ5, de
1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que estende'""
trabalhadores rurais o abono previsto para os trabalhadnn.::-.
urbanos, a ser pago pelo FUNRURAL dentro de suas disponibilidades financeiras, tendo
PARECER, sob n' 518, de 1976, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade c
injuridicidade.

Em discussão o projeto. ;Pausa.)
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. licando sua
cão, igualmente, adiada para a sessão seguinte.

vot~l·

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a ma teria
da pauta.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsig.nando pura a próxima a seguinte
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Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n• 524, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro das
Relações Exteriores, Embaixador Azcrcdo da Silveira. publicado no
Janal tio Brull, cdiçilo de 5 de outubro de 1976.

-2Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n• 531, de 1976, do
Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Engenheiro Telmo
Thompson Flor• ?Dr ocasião da visita do Senhor Presidente da
República ao Estaúo de Santa Catarina.

-3Votaçilo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 8,
de 1976, do Senhor Senador Franco Montara, que AS!cgurn Direitos
dos Empregados no caso de Falência ou Concordata da Empresa,
tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 322 c 323, de 1976, das
Comissões:
-de C0111dtulçloe Juatlça; c
- tle Lqlllaçlo Social.

-~-

Votação, cm primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado n• 92,
de 1975, do Senhor Scnudor Jmé Esteves. que "dispõe sobre a transferéncin dn Sede da Supenntcndêncin da Borracha para a cidade de
Mnnuu!i", tendo
PARECERES, sob n•s 761 n 764, de 1976, das Comi,.õcs:
- de C0111d1Ulçio e J111dça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade:
-de AIIWitoo Realoaall, fuvorávcl;
-de Eeooomla, fnvordvcl; c
-de Flnaoçaa, fnvordvcl. com voto vencido doa Sra. Senadores
Saldanha Dcrzi, Ruy Santos c Heitor Dias. •

-6Votação, cm primeiro turno (nprcciação preliminar da constitucionalidade, no• termo. do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 125. de 1976, do Senhor Senador Oaircs Teixeira, que autorizo os Governos E•taduais a implantar Agencias de
Banco Oficial ou Caixa Econõmica Estadual, no• termos que cspcci fica, tendo
PARECER, •oh n• 807. de 1976, da Comissão:
-de Coaadtlliçilo eJ..tlça, pela bconstitucionalidadc.

-7Discussilo, cm turno único, da emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1968 (n• 1.867-B/68,
naquela Casa), que dd nova rcdaçilo no § I• do artigo 449 da Conaolidaçilo das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES FÀ VORÁVEIS, sob n•s 571 c 572, de 1976, das
Comissões:
- de Cooadtulçilo e J u1tiçm; e
- lif Lozlllaçio Social,

-11Discussilo, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
comtitucionalidndc e juridícidudc, no• termos do art, 296 do
Regimento Interno, do Projeto de Lei do Scnaao n• 135, de 1976, do
Senhor Senador Franco Montoro, que estende nos trabalhadores ru·
rais o abono previsto para os trabulhadorc• urbanos. a ser pago pelo
FUN RURAL dentro de suns disnoni bilidndcs financeiras. tendo
PARECER. sob n' 518, de 1976, da Comissão:
- de Conadtulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade c
injuridícidudc.
O SR. PRESIDENTE (Mngalhilcs Pinto)- Está encerrada a
sessão.

(Lt•anta-se a ses.<ilo à.r 15 horast 10 minuroJ.)

ATA DA 195•SESSÃO, REALIZADA EM 27-10-76
( Puhlicudu no DCN- S<oçllo l i - de 28-10-76)
R1:' /'/fi( ·.·1 ('.-/ IJ

-4Votação, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 91,
de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo único ao art. 394 da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob n•s 666 a 668, de 1976, das Comissões:
- de Coaatlhllçlo e Jlllliça, pela constitucionalidade c juridicidndc;
-de Lqlllaçlo Social, favorâvci; c
-de Sadde, contrário.
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~~• 1 Pr~l.iL'ln dL· i.L·i du S~.:n;,Hhl n" ~~o. de 1976, que disciplina o
da f1 fi lli.•,,;·lll d~: dcletivc f"larl Íl'LJ]a r:
~~~ p;'l).!in:t 7.~04, I" L'nlun;t, t.:lll st:u :trt. J:!,

C\l:rl.:il'Ít!

011dt:.wli::
A ri. 1~ ... d L'l!.'ti \L'~ pa rlh.:ul arL·~ fh 1dcro criar, ...
I L'l,l·'oL':
:\1'1. I~ ... dL't-'11\L'' parti.:ul;uL'~ rllUcrtw~o:ri~lr, ...
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ATA DA 203• SESSÃO, REALIZADA EM !1-11-76
(Publicada no DCN- Seçio 11- de 6-IJ-76)

RETIFICAÇÀO
Na pí1gina 7.386, 2• coluna, no Item 4 da Ordem do Dia designada pura u próximo sessão,
'1nde se lê:

..

Votução, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 92,
de 1975, do Senhor Senador Jos6 Esteves, que "dispilc sobre a transfcrê:nciu du Sede da Superintendência da Borracha para a cidade de

Manaus",
Leia-se:
4

Votaçuo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 92,
de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que "dispõe saber a transfcrê:nciu du Sede da Superintendência da Borracha para a cidade de
Manaus ...

CONSULTO RIA JURIDICA
PARECER N9 64/76
Sobre Requerimento de Beatriz Correia de Melo,
Taquígrafo Legislativo, Casse "C", aposentada, solicitando
seja tornado sem efeito o olo que a aposentou.
Beutriz Correio de Melo, uposcntuda no cargo de Taquígrafo Le·
gislutivo, "C", requer à Presidência do Senado seja tornado sem efeito o ato de sua aposentadoria, puru tonto ulegundo:
a) que so uposentou, u pedido, paru acompanhar seu marido,
que, nomeado, cm comissão, paru o curgo de Superintendente de Ad·
ministruçf10 de Pcssoul do Estudo do Rio de Juneiro, desde a dota da
fusão dos antigos Estudos du Guunubara e do Rio de Janeiro, fica riu,
presumivclmentc, utê o finul do Governo Fariu Limu:

Novembro de 1976

gào. Entre· outras judiciosas considerações. diz aquele ilustre Conselheiro:

.. No caso sob exame, a Requerente, para se aposentar,
utilizou-se do tempo que, por lei, lhe fora facultado, seja co·
mo uma prcrrogutiva, assegurada em condições especialíssimas, como é a hipótese da contagem em dobro pc·
lo·c~ercício em Brasília, seja como uma permuta de direitos,
conforme se apresenta o caso de deixar de gozar a licença·
prêmio, para contar, em dobro, o tempo respectivo paru fins
de aposentadoria. Tratn·sc, como se observa, de conquistas
que, cm nenhuma circunstância, poderiam ser invocadas em
prejuízo do seu titular, ainda porque•têm um caráter de
pessoalidade, só explicitável pelus que, em concreto, as inte·
graram ao seu direito, mediante satisfação de certas condi·
ções resolutivas da lei. Tais observações, nesta fase de exame,
objetivam esclarecer que a Requerente, para os fins do item
11 do panígrafo único do artigo 326 do Regulamento Ad·
ministrativo do Senado, possui apenas 26 anos e 310 dias de
serviço, uma vci que, como demonstrado, o tempo fa·
cultativo não constitui uma prerroguliva a ser ulegadu pela
administração para determinar a aposentação de quem quer
que seja- uinda que nu hipótese da compulsório- mas, tãosomente, um direito a ser utilizado, em seu beneficio, pelo
próprio titular:"
V. A Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia, ouvida sobre a
convcniênciu do retorno da Requerente uo seu quadro de pessoal, foi
"de opini~o que u suplicante deve ~eassumir as funções por ela
desempenhadas.• com a maior proficiência e devotumento, por
longos anos".
VI. A Subsecretaria de Pessoal, novamente ouvido no
processo, informou que "ainda se encontra vago o curgo efetivo de
que era titulur a Requerente".
VII. Subindo Aaprcclaçlo do Excclcnllsaimo Senhor PrimeiroSecretário c deste A do Excclcnllaaimo Senhor Presidente da Casa,
resolveu este determinar a cala Conaulloria o estudo da maltria.
VIII. Entendendo que nlo se Ira ta, no cuo, de tomar sem efeito o ato de aposentadoria da Postulante, e que nlo se pode nem se
deve, na csptcie, considerar como licença-prêmio o tempo em que ela
esteve cm !natividade, estamos que a eaptclc se enquadra, realmente,
no instituto da RevcrJio, como pretendem o Conselho de Adminia·
traçlo e a Subsecretaria de Peuoal.
O Resulamento Administrativo do Senado, repetindo o que a
respeito prescreve o Estatuto dos FuncionArias 1'1\blicoa Civis da
Unilo, trata da hipótese (Livro 11- Do Rcsimc Jurldlco- Titulo I
- Dos Servidores - Capitulo I - Do Provimento c Vac4ncia doa
Carsos c das Funçilcs Gratificadas - Seçlo VII - da Rcverslo).
A!, no artigo 326, estabelece:

b) que, no entonto, seu marido resolveu exonerar-se do referido
cargo, e, ocupando um cargo cfctivo cm Brasília, retornou a esta
Capital:
· c) que, desse modo, ficou "esvaziado o motivo de sua aposenta·
daria": c
d) que se julga em condições físicas e mentais paru retornar à
utividade.
Pede, também, que, se "tornada sem efeito a sua aposcntudoria", o sou período de uusê:nciu do Senado seja "trunsformado cm gozo de licençu especial".
"Rcverslo t o reingresso, no serviço p6blico, do servi11. Na Subsocreturiu de Pessoal, foi o processo inteligentemente
instruído pelo zeloso e competente Chefe de Seçüo, Fruncisco das
dor aposentado, quando insubslstentcs os motivos da
aposentadoria.
Chagas Monteiro, que, além de citar os dispositivos legais aplicáveis
à espécie, inrormou que a Requerente:
ParAgrafo 6nico. Para que a rcversi!o possa cfctivar-se,
t nccesaArio qu~ o aposentado:
a) tem quarentu c nove anos de idade:
I- nlo haja completado 60 anos de idade;
b) conta, no Senado Federal, com vinte c seis anos de cfetivo
11 - nlo conte mais de 30 anos de serviço, incluindo o
c.xcrcicio, tempo que se amplia u vinte e seis anos e treZentos e dez
pcr!odo de !natividade;
dias. se lhe for acrescido o período em que ela esteve inativa (de 6-11·
III- seja julgado apto em inspeçilo de sa6dc;
1975 a 10-9-1976).
IV - lenha seu reingresso considerado como de
Observa, ainda, c com razão, que o reingresso da servidora à atiInteresse da admlnistraçilo, aju!zo da Comisslo Dirclora."
vidudc nito podt:rú ser feito do modo pleiteado, mas, sim, nu forma
de rcvcrs:io.
Ora, pelos elementos que Ilustram os autos comprova-se:
III. A digna Diretora du Subsecretaria de Pess9ul, concordan·
a) que a Requerente possui cinqUenta anos de idade (ao
do com a informação daquela Chefia, enviou o processo ao Senhor
aposentar-se, cm novembro de 197S, linha quarenta c nove anos);
Diretor-Geral, que o encaminhou ao Conselho de Administração.
~) que a Requerente conta, Incluindo o per!odo cm que esteve
IV. Naquele Conselho, foi a mutériu brilhante e exaustivumen· inativa, vinte c seis anos c trezentos c dez dias de tempo de serviço.
te c.xaminada pelo Rchato r, Dr. Pedro Cavalcanti, que se pronunciou
Como bem esclarecer o Relator do processo no Conselho de
a favor do requerido, sendo seu parecer acolhido pelo referido Ór- Admlnlstraçilo, o per!odo nilo gozado de licença-prêmio c o tempo
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contudo em dobro por ter servido 'cm Brasllia nos dois primeiros
anos de existência da nova Capital, que valeriam c valerão para efeito de aposentadoria, não podem servir de obst6culo à pretensão da
Suplicante, pois nuo completam necessariamente 30 anos de serviço,
constituem, apenas, uma faculdade, a ser exercida pela Interessada,
se o quiser c quando o quiser.
Poderia, inclusive, a Postulante, gozar cm ócio o pcrlodo de
licença-prêmio, com o que não poderia ele servir-lhe, mais tarde,
pura contagem de tempo de aposentadoria.

Quarll·felra 17 7525

Processo n• 0762/76, jà ontormada por ela, sugeriu a remessa do
Processo a Comissão de Reestruturação Geral da Organização
Administrativa e Técnico-Legislativa do Senado Federal COREGE.
III. Aquela Comissão, pelo seu ilustre Presidente, cm longo e
brilhante parecer, depois de analisar, pormenorizadamente, as
razões invocadas pelos Suplicantes cm favor de sua pretensão,
opinou no sentido de "que nenhuma razão ou direito ampara os
requerentes" e concluiu sugerindo a remessa do processo a esta
Consultaria, o que foi feito pelo Senhor Dirctor-Gcral.

No que tange, portanto, aos requisitos dos Incisos I c II do parA·
grafo único do art. 326, do R. A., nada obsta a reversão da
IV. A pretensão dos Suplicantes é Idêntica e a situação semeSuplicante, que, para ser reintegrada ao quadro pessoal de lhante à dos Taquígrafos Auxiliares, cujo requerimento foi objeto de
Taquigrafia, precisaria, contudo, ainda:
nosso Parecer n• 57 f76,
a) submeter-se a exame de saúde; c
Descontada a diferença de condições funcionais, no mais, o que
b) ter seu reingresso considerado de Interesse da administraçlo,
pleiteavam os Taquígrafos Auxiliares c o que agora pretendem os
a juizo da Comissão Diretora.
IX. Nilo se nos afigura relevante Indagar se a aposentadoria da Assistentes Legislativos é, afinal, a mesma coisa: que seus empregos
Requerenté foi voluntária ou compulsória, e isto pela razio muito sejam transformados em cargos públicos, passando, eles, a integrar o
simples de que não nos é llclto distinguir onde a lei nlo distingue.
quadro permanente do pessoal da Casa,
Realmente, seja no Estatuto . dos Funcionários, seja no
Querem, pois, deixar o regime aa CL T para ingressar no
Regulamento Administrativo, nenhuma dlstinçi!o, no caso, se faz.
O que vale, essencialmente, para efeito de uma decisão final, na estatutário, para tanto se servindo da Ld n• 5.975, de 12 de dezemhipótese, é inquirir sobre se os motivos da aposentadoria tornaram- bro de 1973, que, em seu artigo 4•, estatui:
se ou não insubslstcntcs, e isso, no caso _..Mia, estA suficiente"Art. 4• À medida em que forem sendo implantados os
mente esclarecido.
Grupos a que se refere esta lei, e os criados e estruturados na
X. No mais, é de repetir-se o contido cm parecer do DASP,
forma da Ld n• 5.645, de 10 de dezombro de 1970, serão
citado por Eduardo Pessoa Sobrinho (Manual dos Servidores do
extintos os empregos regidos pela legislação trabalhista a que
Estado - Vai. 1): " ... a solução para casos como o do presente
processo hã de ser procurada no art. 68 do Estatuto dos FuncionA·
sejam inerentes tais atividades, ffiediuntc supressão, quando
rios, segundo o qual a reversão pode dar-se quando insubsistente• os
Vilfmrt:m. ou transposição em curgos integrantes dos referidos
motivos da aposentadoria, o que se configura, na es~ic, com a
Grupos, de acor~o com os critérios estabelecidos pelo Poder
desistência voluntária, por parte do servidor, daquele direito pessoal
Executivo,"
que se formou pela sua vontade".
V.
O que dissemos no Parecer n• 57/76, mencionado, aplicaXI. Ante o exposto, desde que a Egrégia Comissilo Diretora
se,
mutatls
mutandi, uo caso presente, de modo que nos limitamos,
assim julgue ser do interesse da Admlnlstraçlo, c uma vez aprovada
cm inspcçuo de saúde, a Requerente pode reverter ao quadro do agora, a repetir, de modo suscinto, as razões cm que firmamos aque·
funcionalismo do Senado, no cargo ocupado à data de sua lc nosso pronunciamento.
aposentadoria, convindo advertir à oportunidade (como o fez o
VI. Em sua expressão mais simples, o caso se resume ao
Conselho de Administração) que, se deferida a reversão, deve ser seguinte: os Assistentes Legislativos, do Quadro de Pessoal CLT,
feita a devida comunicação ao Tribunal de Contas da União, para pretendem ter seus empregos transformados em cargos de Assisten·
efeito de ser devolvido ao Senado o competente processo de tes Legislativos Quadro Permanente, invocando, em favor do que
aposentadoria.
almejam, o Decreto-lei n• 1.341, de 22-8· I974, a Lei n• 5.645, de
10-12-1970, o Decreto n• 75.239, de 15-01-75 e a Lei n• l.975, de
Brnsllia, li de novembro de 1976. - Palio N - AUIUIIo de
Flpertdo, Consultor Jurldico.
·
12-12-73.
PARECER N• 65/76
Da Consultor! a Jurídica sobre requerimento de Eymard de
Almeida Mouslnho, Assistente Leglslatl•o, Classe "8", do
Quadro de Pessoal CLT, e Outros, solicitando re•lsio de
enqundramento.

Eymard de Almeida Mousinho, Oiscnis Almeida Carvalho,
ELidúxio Pcn:ira de Freitas, Judite Silva, Marta de Pinho Ldte,
Jozinaldo da Silva Lustosa, Maria de Fátima Carvalho Rodrigues,
Flaviano Lopos da Silva, Salom:oo Furtado D'Assunçuo, Gessi Geisa
Gon1a~a Duarto Pinto, Wilson Nery Rodrigues, José Maria Lima
Maccdtl, t\dalgiza Medeiros Xavier, Stnlin Grego Vent, Jomur
Ramos, V:tldir Pcrcira Borges, José Mt:ssius Fcitosa dos Santos, José
Clênio Rcgc de Azevedo, Cristinu Maria Mouru Vcras Bezc:rra,
Diógoncs Pinto tio Souzu, Eunice Fornandes de Andrade e Carlos
Alhcrtll 1.1!: Lima, todos Assistentes Legislativos, contmtudos sob o
regime: U:t Cunsolid:u.;ào das Lt:is do Trabalho, rcquc:rcm revisão de
enquadramento r:tra ll quadro permanente c pagumcnto a partir dr:

Vil. O assunto deve ser analisado em função da Constituição,
da Lei n• 5.975 de 12·12-1973, da Lei n• 5.645, de 10-12-1970 e da
Resol uçuo n• 18, de 1973.
Nossa Constituição, na Soção VIII - Dos Funcionários
Públicos - artigo 97, depois de declarar que "os cargos públicos
scriio ucessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em Lei", determina(§ I•) que "a primeira investidura
em cnrgo público dependerá de aprovação prí:via, om concurso
público de provas ou de provas e títulos, salvo os casos indicados em
lei"
A pretensão dos Requorontos, portanto, logo esbarraria no
texto constitucional acima mencionado, vez que ntlo prestaram
concurso, nem de provas e nem de provas e titulas, pura ingressar cm
cargo público. O que houvo foi um teste público de seleção, através
do qual alcancaram um emprego público, sujeito ao regime da CLT.

lII.J [. 74. da di fcrcnça de sal:'t rin.

Entretanto, o fato de terem os Suplicantes se submetido u umu
prova sdctivu, pública, de cariltcr universal, de certo supririu u
t:.'<igência do concurso público estuhclccido cm nossu Lei Maior.

li, A Suhsc~:n:t<.~ria de Pessoal, falando no processo, uh:gu quL,
lrat:IIH.Jll•SC de f1rllposiçi'hl idênth:a ~{]UCJU formuJUdll lllfl\VéS do

cnxa os

19ftBm......,...-..,._,___________ _

IJisciplinundo u nwtériu, foi oditada a citada Lo1 n• 5.975/73
valores Uc vencimentos dos cargos dos Grupos- Outras
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Atividudcs de Nível ~upcrior c Artesanato, Ju Quadro Permanente
do Senudo Federal), a qu:tl, cm seu artigo 41', acima transcrito,
permite a tranSformaçiio, cm cmgo, dos empregos regidos pela CLT,
nas condições indicadas,
Esse artigo 41\ por !-.Ínal, não se coadunava muito bem com as
diretrizcs fixud<IS nu Lei n' 5.645, de 10-12-1970, pura u clussificuçilu
de cargos do Serviço Público da Uniilo (dirctrizcs mandadas aplicar
pura efeito do disposto no urtigo 108,§ 1•, du Constituição, i\ clussirtcação de cargos do Poder Legislativo), pois essa Lei cuidou, tãosomente, da reclassificação do pe.. oal estatutário, em nada aproveitando ao contratado CLT. sujeito a reRime próprio.
Assim, determinava a citada Lei n' 5.645, no

"Art. 14. À medida que for sendo implantado o novo
plano, os cargos rcmunescentes de cada Categoria,
classificados conforme o sistema de que trata este artigo,
pussarào a integrar quadros suple~entares e, sem prejuízo
das promoções c acesso que couberem, sedio suprimidos
quando vagarem."
Como se vê, u Lei n' 5.645 (que- reprisemos- disciplinou u
classincução de cargos do serviço civil da Uniilo, ou seja, apenas cuidou do funcionalismo público, em nenhum ponto se referindo uo pessoal regido pela CLT) teve, por objetivo expresso, extingir os cargos
remanescentes de cada Categoria Funcional, após implantado o
Plano, pelo que não poderia, i: lógico, admitir a "inflação" dessas
categorias com a inclusão, nelas, de novos cargos, em que se transformariam empregos de mívidades correlacionadas com as das
diferentes Categorias.
No entanto, lei ê lei, e a Lei n• 5.975, permitindo ao Senado
Federal transformar empregos cm cargos, passou a produzir seus
efeitos, pois foi aplicada nesta Casa, cm diversas oportunidades,
como também o foi em outras repartições públicas, em que pese a
negativa do Supremo Tribunal Federal em seguir idêntica orientação.
Desse modo, prevalecendo nest~J Casa, nindu agora, a Lei nv
5.975f73, ê em funçilo dela que devemos apreciar u pretensão em
causa.
Que mandou essa lei?
Mandou extinguir os empregos regidos pela legislação
trabalhista, condicionando essa extinção u duas soluções: supressão
dos empregos quando vagarem, ou transformação em cargos
integrantes dos grupos nela relacionados, próprios do sistema estatutário.
Equivocam-se, portanto, aqueles que afirmam ter essa lei uni ·
caráter imperativo, no sentido de obrigar a transformação de
empregos em cargos.
O que há, de imperativo, no dispositivo em apreço, é u
determinação de extinguir os empregos regidos pelu Legislação
Trabalhista, mas essa extinçilo de empregos não se furá, como
erroneamente imaginam alguns, apenns pela sua transformação em
cargos públicos,
O Senado não é obrigado u proceder à transformuçilo dos
empregos em cargos, fu-Ja-á se quiser, c, se optasse pela negativa,
teria somente que esperar que vagassem os empregos para entUo
suprimi-los. Foi dentro desse entendimento, e optando pela alternati·
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va mais libeml, que o Senado Federal transformou diversos empre-

gos cm cargo~.
Assim, por coerência c cm obediência à lei ainda cm vigor,
estamos que, cm principio, nada obsta possam os postulantes ter os
seus empregos tnmsformados cm cargos, desde que preencham os
requisitos exigidos nu Resoluçilo n• 13/73, que dispõe sobre a
constituição c cstruturaçiío do Grupo - Atividadcs de Apoio
Legislativo c respectivas catcgorins funcionais do Quadro Permanente do Senado Federal c d:l outras providências, c que, em seu artigo
99, 11, preconiza:
.. Art. 9Y Constituem requisitos para ingresso nas classes
iniciais das Categorias Funcionais do Grupo-Atividadcs de
Apoio Legislutivo, além das estabelecidas nus instruções
reguladoras dos concursos:

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

li - Para a Categoria de Assistente Legislativo, certincado de conclusão do ciclo colegial ou segundo grau ou de nível equivalente, exigível, quundo for o caso, formação técnica
c especializada."
Essa transposição de cargos seria feita (artigo 5' da Resolução
18/73) pela inclusão dos respectivos ocupantes nas correspondentes
Categorias Funcionais, do maior para o menor nível, nos limites dn
lotação estabelecida para cudu área de especialidade, por ordem ri·
gorosa de ctassirtcaçüo dos habilitados no processo seletivo a que se
refere o art. 7'. da Resolução n' 18/7 3, a saber:
"Art. 7• , .. , . , ............ , .. , .. , , , ... , ....... .
I- Ingresso, em virtude de concurso público, cm cargo
isolado ou de carreira <1 que pertencer o cargo a ser trans·
formado ou transposto, ou nas carreiras ou cargos isolados
que a estes antecederem, bem assim na forma do artigo 211 da
Lei Constitucional n• 20, de 2 de janeiro de 1946, do art, 186
dl1 Constituiçilo de 1946 e do artigo 26 do Ato das Disposiçõcs.

Constitucionais Tnmsitórias d~: IS dc S!.!ternbro de 1946·
11 - HuhiliWçilo cm prova de desemrenho l'uncion;•l
para os qu~: não satisfw;am as condiçõ~:s do it~:m anterior."
A legis/açiio ~:m que, afinal, apóiam os Postulant~:s seu pedido,
cm nadu lhes aprovei tu, antes os contrark1m, como a Lei nl' 6.1 H5, de
li de dezembro de 1974, que adotou nlusolia inversa ii da Lei
"'' 5.975.
Quomto i1 Resoluçno n11 9, de 27-6-75, du Ctmmra, serve para a
C:imma, nno podcr(l ser invocada, pois a Constituição vedól postulações i1 Oase dessas vi ncul<~çõcs.
No que tange aos outros Dt:cretos-l.cis, valem apenas ii ilrea do
Executivo.
VIII. Face ao exposto, rerorwndo-nos ao Parecer n• 57/76
(de que juntamos uma côpia) somos de parecer que, assim querendo
a douta Comissão, podcrú transforrnur ~.:m cargos os atua is empregos
dos Rcquerentcs, Assistentes Legisl:.llivos, CLT, mas tão-somente
dos que, além de terem se subm~o:tido :.10 teste público de sclcção,
sejam portadores da cscolurid:tdc e.xigida par:.t o curgo.
Brasília, li de novembro de 1976.- Paulo Nunes Augusto de Figueiredo, Consultor Jurídko.

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE ECONOMIA
Subcoml;são crluda pura estudar os problemas relaciona·
dos com a importaçiio do algodão,
I• REUNIÃO, REAI.IZADA EM 31 DE AGOSTO DE 1976.
Ás dez horas c trintu minutm do dia trintu c um de agosto de mil novecentos c sctentu c seis, na SuJa "Epit(tcio
Pessoa", reúne-se a Subcomissão de Economia incubidu de
cswdar "os nrohlc01ns relacionados com a irnportaçi'io do ai-

=.,....._,,
;r!~"::.~.·~a!l flli'JifP•••n----•·w

godiio", com a pn:scnça dos seus integrantes, os Srs. Senado·
rcs .lcssé l:r~:irc, Agenor M:tri:t c P:wln Guerra, a fim de elc·
gero Pr~:sidcnh: c designar n Relator da Suhcnmisslto.

Assume a dircçlto dos trabalhos, na J'nrma rcgim~o:ntal, o
Sr. Senador Jessé 1:rcirc. qut.: solicita aos rrcst.•ntcs a indicação de um do"i mcmhrm para ocurar a presidência do ôr·
gão.
Com a pal:n-1.. 1, n Sr. Sc1mdor Pauto Guerra pmpôe, en·
tão, o nome Jo Sr. Senador Jessi: 1:rcin.: para a prcsid~nchl

____,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,., ____ ,_.,_....._., ___ .,•

..__,_~
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dos trabalhos da Subcomissão recentemente criada. Sem vo·
tos discordantes, é u sugestão ucolhida e proclumado eleito
por unanimidade presidente o Sr. Senad.or Jessé Freire.
Ao assumir a presidência o Sr. Senador Jess~ Freire
agradece a escolha do seu nome para desempenhar tão rele·
vante missão, e designa, em seguida, como Relator da
Subcomissão, o Sr. Senador Agenor Maria.
A seguir, o Sr. Presidente comunica que às 15 horas, no
mesmo local, a Comissão de Economia, por sua solicitação,

Quarta·felra 17 7517

csturú reunida, cxtraordinuriumcntc:, pura ouvir a palc~tru du

Dr. Benedito Fonseca Moreira, Diretor da Curtciru de
Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A. (CACEX), yuc
abordará o tema "os problemas relacionados com u impor·
tução do algodão", paru a quul solicita o comparecimento da
Comissüo puru tão importante evento.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, la·
vrando cu, Daniel Reis de Souza, Assistente da Subcomissão,
a presente Atu, que Iida e aprovada será assinada pelo Sr.
Presidente,

7528
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LIDIIANCA DA AIINA
IDAMAIOIIA
39-Secretdrio;

Presldentez
Mogolhdes Pinto IARENA-MGI

lido r
Potrónio Portello
Vlco-lldoros
Eurico Rezende
Jarbos Passarinhe
José llndoso
Mottosleilo
Paulo Guerra
Ruy Sentes
Soldonho Derzl
Virgílio Tóvoro

lourival Baptista !ARENA-SEI

1c;~, Vice-Presidente:
Wilson Gonçolvos'IARENA-CEI
49.Secretdrio:
lonolr Vergas IA RENA-SCI

29.11 ice-Presldente1
Benjamim Faroh IMDB-RJI

LIDIIANÇA DO MDI
IDAMINOIIA
1•-Socrotórlo:
Oincite Mariz IARENA-RNI

Suplentes de Secretórios;

Líder
Franco Montara

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renata Franco IA RENA-PAI
Alexandre Costa IARENA-MAI
Mondes Canelo IARENA-MTI

29 -Secretório:
Marcos Freire IMDB-PEI

Vlce-lideres
Mouro Benevides
Roberto Saturnino
Itamar Franco
Evondro Carreira

COMISIOU

COMISSlO DI ASSUNTOS IIOIONAIS-(CAI)
17 Membros I

Dlretor: José Soares do Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

local: Anexo 11- Térreo

Presidente: Conote Pinheiro
Vlce-Presidente: Age no r Mario

Tele lo nos: 23-6244 o 25-6505- Romals193 o 257

Titulare•

Suplente•
ARENA

A) SIIVIÇO DI COMISSOIS PIIMANINTIS

I. Catteto Pinheiro
2. José Guiomard

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

3. Teatónia Vilela
4. Renato Franco
5. José Esteves

Cheio: Clóudio Carias Rodrigues Cesto

local! Anexo 11- Térreo
Telefono: 25-8505- Romois301 o 313

MDB

I. Evelóslo Vieira
2. Gllvon Rocha

I. Agenor Maria

2. Evondro Carreira

COMISSlO DI AOIICULTUIA-(CA)

Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha- Rqmo1312
Reuniões1 Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Sala 11Cióvis Bevilacquo"- Anexo 11- Ramol623

17 Membros!

COMISSlO DI CONSnTUIÇlO I JUSTIÇA-(CCJ)
COMPOSIÇÃO

113Mombrosl
COMPOSIÇÃO

Presidente; Orestes Quércla

Presidente, Accloly Filha
19-Vic:e-Presldente: Gustavo Capanema
29-VIce-Presidente: Paulo Brcnard

Vlce-Presldentez Benedito ferreiro

ntular••

Suplente•

Titular••

Suplenteo

ARENA

1. Vasconcelos Torres

ARENA
I. Accloly Filha

I. Altovlr leal

2. José Sorney

2. Paulo Guerra

2. Otalr Beckor

3. Benedito Ferreiro

3. Renato Franco

3. José lindoso
4. Helvídlo Nunes
5. ltalívlo Caolho
6, Eurico Rezende

4. ltolívla Coelho

1.
2.
3.
4.

Manos leão
Otta lohmonn
Petrónio Partello
Renato Franco
5. Os Ires Telxelra

7, Gustavo Caponemo
8. HeiiNDias

5. Mendes Canele

9, Henrique. de lo Rocque

MDB

I. Agonar Maria

I. Adalborta Sono

2. Orestes Quércia

1. Dirceu Cardoso

2. Amoral Peixoto

2. leite Choves

MDB
1. Franco Montoro
2. Mauro Benevldes

3, Nelson Carneiro
4, Paulo Broncrd

Assiste.nte1 Marcus Vin!cius Goularl Gonzago- Romo1706

RouniOts1 Quc~tos-felros, às 11130 horas

local, Sala "Ruy Borbaso"- Anexa 11- Ramals621 o 716

Assistente: Mario Helena Bueno Branddo- Rcmal305
ReuniOes: Quartas.felras, às IOtOO horas
local: Selo "Clóvis Bevllocquo"- Anexo 11- Roma1623
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COMIS5l0 DO DISTIITO PIDIIAJ.-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CUL1'UIA-(CIC)

III Membros)

19 Membros)

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Pre~ldente:

Presidenter Heitor Dias

Suplente•

Suplente•

Titular••
ARENA

ARENA
1. Helvídlo Nunes

I. Augusto Franco

1. Tarso Outro

2.

2. lulz Cavalcante
3. José llndoso
4. Virgílio Tóvoro

2. Gustavo Coponemo

Eurico Rezende

3. Renato Franco

4. Osires Teixelro

Torso Outra

Vlce-Presldente: Henrique de La Rocque

Vlco-Prosldente, Adolborto Sono

Titular••

..

I. Arnon do Mollo
2. Helvídlo Nunes
3. José Sorney
~. Ruy Sontos

3. João Colmon
4. Henrique de Lo Rocque

5, Mendes Canele
6. Ollo lohmonn

5. Soldanho Dorzl
6, Heitor Dias

MOB

7. Henrique de la Rocque
8, Otair Becker

MOB

I. Evelósio Vieira

I. Franco Montoro

2. Paulo ~rossord

2. Itamar Franco

1,. Adalberto Sena

I. Evandro Carreira

3, Adolborto Sono

2. lózoro Borbozo

2. Nelson Carneiro

Assistente, Clolde Morlo B. F. Cruz- Romoi59B

3. Ruy Carneiro

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

loco h Solo "Clóvis Sovllocquo"- Anexo 11- Ramol623
Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306
Reuniões: Quintas· feiras, às 9:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

COMISSlO DI PINANÇAI-(CP)
117 Membros)
COMPOSIÇÃO

COMIS5l0 DIICONOMIA-(CI)

Presidente: Amoral Peixoto

III Mombrosl

Vice-Presidente: Teotónio Vilela

COMPOSIÇÃO

Suplente•
ARENA

Prosldonto, Milton Cabrol
Vlce-Presldenter Renotn Franco

I. Soldanho Oorzl

I. Oanlol Krleger

2. Benedito Ferreiro

2. José Gulomord
3. José Sorney

3. AleJCandre Costa

Titulare o

Suplente•
ARENA

I. Milton Cobrai

1. Benedito Ferreiro

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto Franco

3. Jessé Freire

3. Ruy Sontos
4, Ca!loto Pinheiro
5. Helvídlo Nunes

4. luiz Cavalcante
5. Arnon de Moi lo

6.

Jorbos Pauorlnho

7. Paulo Guerra

Heitor Olos

4. Fausto Castelo-Branco

~.

5. Jessé Freire

5. Calloto Pinheiro

6, Virgílio Távora

6. Oslres Teixeira

7. Mottas Leão
8. Tarso Outro

9. Henrique de La Rocque
10. Helvídio Nunes

11. Toot6nlo Vi lo lo
12. Ruy Santos
MDB

8, Renato Franco

MDB
I. Franco Montara

I. Agonor Mario

2. Orestes Quércla

2. Amoral Peixoto

3. Roberto Saturnino

I. Amoral Peixoto

I. Oanton Joblm

2. leite Chaves

2. Dirceu Cardoso

3. Mauro Benevides

3. Evelóslo Vloira

4. Roberto Saturnlno

5. Ruy Carneiro
Assinante: Daniel Reis de Souza- Ramal675

Assistente: Marcus Vlnlclus Goularl Gonzago -

R~uniõosl Quartos-feiras, às 10:00 horas

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas

Ramol303

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

local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716
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BRASIL! A- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 208• SESSÀO, EM 17 DE NOVEMBRO DE
1976
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da Repdbllca

De agradedmento de comunicação:
N• 183/76 {n• 346/76, na origem), referente à escolha do Sr.
Ronald Leslie Moraes Small, Embaixador do Brasil junto à Re·
pública Popular de Moçambique, para, cumulativamente, e~er
cer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Lesoto.
1.l.l- Requerimentos
N• 576/76, do Sr. Senador Accioly Filho, solicitando tenhnm trnmitução em conjunto os Projetas de Lei do Senado n•s
193/75 e 283/76 e o Projeto de Lei da Câmara n• 2/76.
N• 577/76, do Sr. Senador Otto Lchmann, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido
pelo Professor Doutor Pedro Kassab, Presidente da Associação
Médica Brasileira, quando de sua posse também na Presidência
da Associação Médica Mundial durante a XXX Assembléia Médica, realizada em São Paulo.
l.l.3- Dlscur1101 do Expediente

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Presença do Ministro da Agricultura no Estado de Sergipe c os eventos verificados
no decorrer da visita de S. Ex• àquele Estado,
SENADOR AUGUSTO FRANCO- Contrato firmado
pelo Presidente da PETROBRÁS, dando infcio à implantação
das unidades de umôniu c uréia no Estado de Sergipe.
SENADOR ITAL!V/0 COELHO- Falecimento dojornn·
listu Roberto Jacques Brunini.
1.3- ORDEM DO DIA
- Emcndu da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado n• 26/68 (n9 1.867-B/68, naquela Casa), que d6 nova
redução ao 9 I• do urtigo 449 da Consolidação das Leis do
Trahnlho. Votaçilo adiada pura a sessão do dia 10 de março de·
1977, nos termos do Requerimento n• 578/76.

-Requerimento n• 524/76, do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal.
do discurso proferido pelo Ministro das Relações Exteriores,
Embaixador Azcrcdo da Silveira, publicado no Jornal do BrasU,
edição de 5 de outubro de 1976. Aprovado.
-Requerimento n• 531/76, 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. Aprovado,
-Projeto de Lei do Senado n• 8/76, do Sr. Senador Franco
Montoro, que assegura direitos dos empregados no caso de falência ou concordatn da empresa. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 91/75, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta par:ígrafo único ao art. 394 da Consolidação das Leis do Trabalho. Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 92/75, do Sr. Senador José
Esteves, que dispõe sobre a transferência da sede da Superintendência da Borracha pura a cidade de Manuus. Rejehado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 125/76, do Sr. Senador Osircs Tci<c:iru, que autoriza os Governos Estaduais a implantar
agências de banco oficial ou Caixa Económica estadual, nos termos que especifica. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo.
•
-Projeto de Lei do Senado n• 135/76, do Sr. Senador Fran·
co Montoro, que estende aos trabalhadores rurais o abono previsto pura os trabalhadores urbanos, a ser pago pelo
FUNRURAL dentro de suas disponibilidades financeiras. (Apre·
ciução preliminar da constitucionalidade c juridicidade.) Rejellldo. Ao Arquivo.
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SESSÃO
ENCERRAMENTO
l-CONSULTO RIA JURIDICA
- Parecer n• 66, de 1976.
3- ATA DE COMISSÀO
4-MESADIRETORA
S- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÀO DAS COMISSOES PERMANENTES
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ATA DA208•SESSÃO,EM 17DENOVEMBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO

:ts 14 1/0RtiS E 30 MINUTOS, ACli ti M·SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
•
Adalberto Sena- José: Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas
Passarinho- Renato Franco - Alexandre Costa- Henrique de
La Rocque- Helvídio Nunes- Petrônio Portella- Ruy Carneiro
- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Lourival Baptista- Hei·
tor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos- Jouo Calmon - R( herto
Saturnino - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Otto
Lchmann- ltalívio Coelho- Mendes Canale- Accioly FilhoTarso Dutrd.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
o comparecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. 1•-Sccrctário vai proceder à leitura do Expediente.
ac~sa

~lido o seguinte

· EXPEDIENTE
MENSAGEM DÓ SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De 11radedmento de comunlcaçio:
N• 183/76 (n• 346/76, na origem), de lO do corrente, referente à
escolha do Senhor Ronald Lcslic Moracs Small, Embaixador do Bra·
sil junto à República Popular de Moçambique, para, cumulativa·
mente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de
Lcsoto.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1•-Sccre·
tário.
~lido o seguinte .

REQUERIMENTO N• 576, DE 1976
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, ·equeiro que
tenham tramitação cm conjunto os seguintes projetas:
Projeto de Lei do Senado n• 193/75, Projeto de Lei da Câmara
n• 2/76 c Projeto de Lei do Senado n• 283/76.
Sala das Sessões, I 7 de novembro de 1976. - Accloly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O requerimento
,lido scrâ publicado c incluido cm Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1•-Secrc·
.tário.
~lido o seguinte

REQUERIMENTO N•577, DE 1976
Senhor Presidente:
Requeiro, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
Senado, do discurso proferido pelo Professor Doutor Pedro Kassab,
na ocasião cm que o ilustre patricia- Presidente da Associação Mé·
~ica Brasileira- foi empossado também na presidência da Associa·
;ão Médica Mundial, fato ocorrido durante a XXX Assembléia Mi:·
dica, realizada cm São Paulo.
Trata-se de pronunciamento que teve larga repercussão na
;lasse médica, tendo sido ouvido c aplaudido também por delegações
de dezenas de pulses estrangeiros.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1976.- Otto Lehmann.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento
lido será submetido ao exame da Comissão Dirctora.
Hã oradores inseri tos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Louri vnl Baptist:l.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No último dia 31, esteve cm meu Estado o Ministro da Agri·
cultura, Alysson Paulinclli, tendo desenvolvido intenso programa.
Recebido no aeroporto pelo Governador José Rollcmberg Leite, o
.Ministro se fazia acompanhnt pelo Presidente do Instituto Brasileiro
do Café, Dr. Camilo Calazans de Magalhães.
Do aeroporto, o Ministro Alysson Paulinclli e o Governador de
Sergipe se dirigiram para a Cooperativa Scrgipense de Laticfnios, onde se deu a inauguração de nova unidade de beneficiamento de leite.
logo após, seguiram para a cidade de Boquim, onde foram
inauguradas as instalações do Mercado Expcdidor daquela cidade, e
lançaram o Programa do POLONORDESTE de Sergipe, Projeto de
Desenvolvimento Rural Integrado Tabuleiros Sul de Sergipe, tendo
sido assinados contratos na área da educação, crédito rural, saúde,
saneamento básico e cletrificaçilo. Na solenidade de inauguração do
Mercado Expedidor, falou o Prefeito Horácio Fernandes Fontes,
que entregou ao Ministro da Agricultura o titulo de Personalidade
Citrfcola. Em nome dos vereadores de Boquim, discursou o Deputado Cleonâncio da Fonseca, que entregou ao Ministro Alisson
Paulinclli o titulo de Cidadão Boquinhcnse. Também falou o Govcr·
nadar José Rollcmbcrg Leite, destacando a importância, para Scrgi·
pe, da presença do Ministro da Agricultura na cidade de Boquim.
Este, por sua vez, dirigiu-se ao povo, saudando-o c expressando
sua satisfação por encontrar-se cm Sergipe, "região que sobretudo
nos orgulha - disse S. Ex• - , que merece do Governo o seu agradecimento, porque aqui não encontramos aqueles que aceitaram as
teses do derrotismo brasileiro, aqueles que se curvaram diante dos negativistas, aos que, não crendo em si, ni!o crêem no futuro do pró·
prio Pais." Acrescentou que os produtores sergipanos da região davam "uma demonstração ao Pais do que pode um produtor brasileiro fazer, mesmo face à adversidade do clima, às asperezas do solo."
Terminada a fala do Ministro, os presentes percorreram as insta·
laçõcs do Mercado Expcdidor Rural de Boquim, procedendo-se a
uma demonstraçuo de seu funcionamento.
As 16 horas do mesmo dia, o Ministro Alysson Paulinelli c o
Governador José Rollcmbcrg leite abriam, oficialmente, a XXXV
Exposição Agropccut\ria do Estado de Sergipe, que alcançou grande
êxito .
Na solenidade de abertura dessa exposição, em nome do Govcr·
nadar, o Engenheiro-Agrônomo Geraldo Soares Barreto deu as
boas-vindas ao Ministro da Agricultura, agradecendo sua presença
naquela solenidade, c destacando a importância da ••posição, cujo
significado foi, em seguida, bem realçado por eloqUente discurso do
Ministro Alysson Paulinclli.
Sr. Presidente, é de se salientar, no decorrer da visita que ~
Ministro da Agricultura fez ao meu Estado, o lançamento, cml
Boquim, do Projeto Tabuleiros Sul, inclufdo no POLONORDESTE,
criado pelo Governo dei eminente Presidente Geisel, que visa uo
desenvolvimento integral das áreas rurais em toda u região nordesti·
na. Primeira etapa do POLONORDESTE, o Progrnmu Tabuleiros
Sul bcncficiarâ, de imediato, os Municfpios de Suo Cristóvão, ltapo·
ranga D'Ajuda, Estância, Santa Luzia do Jtanhy, lndiurobu, Bo·
quim, Pedrinhas, Salgado, Umbaúba, Cristinâpolis c Aruult. O prazo
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de execução do Programa cstâ estimado cm quatro anos, com investi·'
mcntos que irilo além de 369 milhões de cruzeiros, dos quais, 40.mi·
lhõcs, já estão sendo aplicados.
Maior produtor de laranja do Nordeste, Boquim scrâ altamente
beneficiado com a inauguração do Mercado Expcdidor, com 1.764
metros quadrados c cuja construção custou 4 milhões de cruzeiros,
Implantado pela COBAL, o merendo de Boquim completa o sistema
de distribuição de produtos hortigrnnjciros à população, além de
impulsionar o desenvolvimento da agricultura na região. O Mercado
Expedidor impcdirâ a sucessão de intcrmcdiãrios, beneficiando
sobremodo produtores e consumidores.
A presença do Ministro Alysson Paulinclli cm meu Estado tor·
nau realidade das mais auspiciosas, lá, o Programa de Desenvolvi·
mcnto de Áreas Integradas do Nordeste - POLONORDESTE iniciativa do Governo Geiscl, que objctiva a alocação de recursos em
áreas da região nordestina que evidenciam potencialidades para a
consolidação de pólos rurais de desenvolvimento. O Projeto de
Desenvolvimento Rural Integrado dos Tabuleiros Sul de Sergipe,
lançado oficialmente pelo Ministro da Agricultura em sua visita a
Sergipe, scrâ executado pelos órgilos da administração federal c esta·
dual, sendo inestimável sua importância para o meu Estado. O pro·
jcto abrangerá uma âren de 3.578 quilómetros quadrados, atingindo
três microrregiõcs homogêncas do Estado e é formada por onze mu·
nicipios. Com relàção ao Estado de Sergipe, a ârea corresponde
a 15,8% da supcrficic total, o que bem demonstra o vulto do cmpre·
endimcnto c sua decisiva significação para a criação c o desenvolvimento de grandes pólos rurais no Estado. A região abrangida pelo
Programa tem 36 habitantes por quilómetro quadrado, com uma
população atual de 125.596 habitantes. As culturas a serem imedia·
tamcnte ravorecidas são: coco, citros, mandioca, banana, maracujá,
fumo c a pesquisa e experimentação agropccuúria, para o que será
adquirida uma área para implantação de um campo experimental,
bem como montada uma casa de vcgctaçilo.
Sr. Presidente, o novo Programa, lançado no meu Estado pelo
eminente Ministro Alysson Paulinelli, é fruto de estudos cuidadosos,
realizados harmonicamente pelo Governo Federal c o Governo do
Estado. Sua importância é a mais vasta possível, compreendendo,
ainda, a construção de estradas vicinais, cletrificação rural,
saneamento básico, educação, saúde, pesquisas agropecuãrias, cxtcn·
são rural, comercialização, colonização, controle fito-sanitário do
coqueiro, estudos sócio-econômicos, apoio ao sctor industrial. Seus
efeitos serão, assim, os mais positivos e benéficos possíveis, de tal for·
ma que repercutirão cm todo o Estado c até mesmo no Nordeste.
Em sua râpidn permanência no meu Estado, o Ministro da Agri·
cultura deu ampla demonstração do empenho do Governo do
eminente Prcsidc:.te Ernesto Gciscl cm solucionar, de vez e conforme
plancjamcnto bem elaborado, precedido de minucioso estudo, problemas que há séculos sacrificam as regiões rurais do meu Estado c
de todo o Nordeste.
Como S. Ex• tão bem expressou, i: a resposta que o eminente
Presidente Gciscl dá, cotidianamente, aos derrotistas, aos que não
acreditam em si mesmos c, assim, desacreditam em nossa Pátria, dando-se ao negativismo. Atitude que é bem oposta à ação que o Govcr·
no desenvolve, empenhado como estâ, com todas as suas forças, na
solução de nossos problemas e no desenvolvimento integrado o mais
acelerado possível, especialmente nas regiões menos favorecidas, como se dâ com o Estado de Sergipe, cujo povo pôde, novamente, tcs·
tem unhar o árduo trabalho do atunl Governo, cm sctor da maior
significuçuo parn grande parte da populaçilo sergipana.
Sr. Presidente, solicito que sejam feitos parte integrante deste
meu pronunciamento os discursos proferidos cm Boquim, no dia 31
de outubro de 1976, pelo Governador José Rollcmberg Leite, pelo
Prercito Horácio Fernandes Fontes e pelo Deputado José Cleonün·
cio da Fonsccu, quando do lunçumento do POLONORDESTE de
Sergipe e inauguruçilo du 2• etupu do Merendo Ex pedidor Rural de
Boquim. (Muito bem! Palmas.)
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DOCUMENTOS A, QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
BAPT/STA.EM SEU DISCURSO:

Pronunciamento do Governador Jolf Rollembtr1 Leite, em
Boqulm, por ocaallo do lançamento do POLONORDESTE em
SeJ'Iipe:

"SERGIPE SE MANT"M FIEL Â REVOLUÇÃO"
A vida de um governante é de trabalho incessante, de
preocupações das primeiras horas da manhã às últimas do entnrdc·
ccr, renovadas, de providências que nunca terminam.
A quem se investe na suprema dircção do Estado, tornam-se raros os momentos de lazer e quase sempre nilo dâ tempo para se cui·
dar da própria vida privada.
Mas o cargo, meus Senhores, tem também seu lado positivo. Há
motivações de ordem cívica e moral, que nos emprestam forças para
enfrentar o labor diário c arrostar as dificuldades que se nos
antepõem. Há exemplos de ordem pessoal e circunstâncias de carâtcr
politico-social, que nos ajudam a suportar todos os sacrillcios c nos
animam a prosseguir no ideal do bem-servir.
Tais motivações, encontramo-las na consciência do dever a curn·

prir, na certeza de estar sendo útil à nossa terra c ao nosso povo,
Pois sentir-se válido e prestante, saber-se co-artlfice de uma
sociedade mais justa, mais igualitâria e progressista, é a maior
recompensa que um Governante encontra para doar-se de corpo e
alma à nobilitantc causa do bem-comum.
Os exemplos de ordem pessoal c as circunstâncias de carãter
politico-social, encontramo-los em momentos de sadio engajamento
humano e do agir estatal em bases racionais, como este de que ora
participamos. Pois aqui nos encontramos, povo c Governo, para
inaugurar mais uma obra pública- o MERCADO EXPEDIDOR
DE BOQUIM, de fundamental importância para o desenvolvimento
deste jã próspero Município. Aqui nos encontramos para deflagrar
mais um programa de trabalho- o POLONORDESTE, de profun·
do e dilatado alcance para o desenvolvimento de toda uma região ser·
gipana.
Ambas as realizações, minhas Senhoras, meus Senhores, silo
frutos de laboriosas cogitações, de modernos e aprofundados
estudos, no sentido do melhor aproveitamento dos recursos da terra
e da capacidade produtiva do homem. Silo o resultado feliz do
esforço conjunto dos Governos Estadual e Federal, este último aqui
representado por uma das figuras ministeriais mais importantes, que
i: o jovem c competente titular da pasta da Agricultura, Ministro
Alysson Paulinclli.
A propósito, é de justiça que o diga e solenemente proclame,
que é uma honra muito grande para qualquer governante estadual, o
participar de um esquema politico em que se mobilizam homens da
têmpera e do quilate do Ministro Pnulinelli. O engajar-se numa
estrutura de governo que se lastreia nos valores ético-sociais de que
se nutre a civilização cristã, e a cuja frente se encontra a figura expo·
ncncial do eminente Chefe da Nação, General Ernesto Gciscl.
Temos conscténcia, Õo entanto, de que esta participaçao e este
engajamento, de que tanto nos honramos, nilo silo um bem gratuito
ou um presente recebido nem nenhuma contruprcstnçilo. Ao centrá·
rio, o idcário du Revoluçilo é como se fosse uma auti:ntica profissão
de fé:, u nos impor o dever do trabalho honesto, du captuçilo dos unsc·
ios populares, do emprego mais rentável dos recursos disponlveis,
pura que u ação governamental se traduza na promoçilo do homem,
do grupo, e do corpo social como um todo.
Dai a satisfação pessoal que experimentamos, neste momento,
pois as realizações agora anunciadas silo exatamentc o penhor da
nossa contrapartida, o resgate da dívida nunca contestada.
Aqui, cm Boquim, u Revoluçilo se mantém fiel nos seus compromissos históricos, c Sergipe se mantêm fiel à Revoluçiio.
Muito obrigado!
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Saudação do Prefeito de Boqulm, Hor,clo Femande• Font.,, ao us autoridades, adversário da Rcvoluçuo, inconformado com os rumos atu ais do nosso Puls? Cube uo povo que agora aqui tem a presenMInl•tro Alys.,n Paullnelll, em 31-10-76.
ça de um Ministro de Estado, responder com sua inteligência a c"a
A presença hoje cm Boquim do Excclcntlssimo Sr. Ministro da pergunta.
Agricultura Dr. Alysson Puulinclli, é mais uma dcmon1tração . do
Sr. Ministro Alysson Paulinelli:
interesse c da atcnçilo que tem o Governo Federal cm relação ao
Vossa Excelência encontra cm Boquim uma região que cm Sernosso municlpio. Para lançar cm Sergipe um dos mais importantes
gipe
pode ser considerada privilegiada. Aqui não existem profundas
progr:.~nlll~ criudos para o Nordeste pelo Governo do Presidente Gciinjustiças
sociais. Aqui a rcndu é razoavelmente distribulda entre um
scl, foi escolhido justamente o municlpio de Boquim. Por que o
grande
número
de pequenos c médios proprietários que cultivam
Ministro da Agricultura dcslocou·sc de Brnsflia c escolheu justamcn·
suas
terras
e
transformam
este municlpio em um importante pólo de
te o nosso municlpio para fazer o lançamento oficial cm Sergipe do
citricultura.
A
laranja
de
Boquim
abastece hoje nuo só a Sergipe mas
POLONORDESTE? Foi cxatamcntc porque Boquim. é um municltambém
a
todos
os
Estados
do
Nordeste.
Mas, tudo o que conseguipio c<emplo de trabalho c de capacidade. Aqui, o Ministro inaugumos
foi
feito
às
custas
de
muito
sacriiTcio
e muita abnegação. (;:
rará também a segunda ctupu de uma importante realização, o Mercerto,
que
não
nos
tem
faltado
o
apoio,
mas,
nu realidade, necescado Expcdidor, que, pura os citricultores terá uma especial signifisitamos
nindu
muito
mais
para
que
possamos
assegurar
nlvcis mais
cuçUo.
elevados
de
produtividade
aos
laranjais;
para
que
possamos
produzir
Mas, se aqui não houvesse trabalho, se aqui não estivéssemos
melhores frutos; para que tenhamos enfim a possibilidade de utilizar
preocupados com o desenvolvimento, dificilmente um Ministro viria
as mais modernas técnicas atualmcnte empregadas cm citricultura.
a Boquim, dificilmente serramos prestigiados sempre como temos
Estamos certos de que para isso contaremos sempre com o valioso c
sido até agora pd o Governo Federal c pelo Governo Estadual.
decidido apoio de Vossa Excelência.
Boquim transformou·se no principt. centro. de citricultura do
Leve com Vossa Excelência, Sr. Ministro, o reconhecimento c a
Nordeste graças ao trabalho do seu povo c graças uo apoio que scmgratidão
do povo de Boquim e atenda ainda a um pedido que agora
prl! tctnos recr:bido dus autoridades. Este apoio deve continuar, pois
se aqui for montado um centro de contestação ao Governo. se aqui lhe formulamos: traduza ao eminente Presidente Ernesto Geiscl a
os assuntos administrativos passarem a ser comandados pelos que se expressão maior da admiração c do respeito de um povo quc,sabcrá,
preocupam apenas em criticar c cm destruir, aí então todo o progres- no instante oportuno, expressar livremente seus sentimentos,
so dcsw terra estará gravemente ameaçado. O povo de Boquim tem demonstrando maciçamente seu apoio c sua identificação com pro·
sahido ser gr;,.lto, o povo de Boquim tem sabido reconhecer, e por isto pósitos de renovação, responsáveis pelo novo Brasil que todos
não pndcní ignorar os grandes beneficies que este município tem re· estamos construindo.
cehido, e por conseguinte não poderá permitir que a rcsponsabilida·
de administrativa, que o trabalho construtivo, sejam substituídos pe·
la aventura c pela demagógica improvisação.
() ilustre e dinâmico Ministro Alysson Paulinclli nilo é a pri·
mcira personalidade de destaque que nos visita. Numa demoos·
tração de que nos últimos anos quando a polltica deste municlpio
passou pura as mãos dos que lutam única c exclusivamente pelo pro·
grcsso, aqui, várias figuras do primeiro plano na vida polltica,
udministrativu c cultural do País compareceram. Somente no perfo ..
do da nossa admini.stracuo aqui estiveram o Presidente do Banco do
Brasi I, Dr. Angelo Calmon de Sá, o Di relo r do Banco do Brasil paru
a Região Nordeste Dr. Aristófanes Pereira, o Presidente Nacional
da ARENA, Deputado Francelina Pereira, o Secretário da ARENA,
Deputado Prisco Viana, o Presidente da COBAL, Dr. Mário Ramos
Vilela, o escritor Aurélio Buurque de Holanda, além das visitas, repetidm vezes. do ex-Governador Paulo Barreto de Menezes, do aluai
Gol'crnador Dr. José Rollemberg Leite, de Secretários de Estudos e
dos ii ustres Senado''' Lourival Baptista e Augusto Franco.
O Mercado Expedidor, que hoje se inaugura, abrirá novas
perspectivas pura a dinamização da economia de Boquim e, em particular, da citricultura. I; assim, mais uma importante rcalizaçilo que
se soma a tantos bcnciTcios que têm chegado ao nosso municlpio
dc<dc que neste País começou a Revolução de março de 1964. Essa
Revolução cujos propósitos renovadores se fazem sentir cm todos os
aspectos da vidu nacional. Boquim progrediu com a Revolução, e o
seu povo tem assim plena consciência de que deverá assegurar todo o
upoio para que nu área da administraçilo municipal, a Revolução
c<lntinuc promovendo o progresso, promovendo o bem estar cm perfeito entendimento com o Governo Federal.
Como Prcfdto, posso afirmar que pouco poderia ter realizado
se não rccebe.'5c sempre o upoio de diversos órgãos do Governo do
Estado c do Governo Federal. Por ter responsabilidade, por ter a
consciênciu do dever que me cube como governante deste municfpio,
tenho procumdo em todas as circunstüncias manter contato
permunen te com ns autoridades, fazendo reivindicações, apresenl~ndo pedidos justos do povo boquinhcnse, e nunca deixei de ser
atendido. Mas, caberia uqui uma pergunta: O que seria de Boqulm c
do seu povo se nu Prefeitura estivesse algu~m Incompatibilizado com

Dlocuno proferido pelo Deputado Oeoninclo da fOOIC(a, no
Munlclplo de Boqulm, em 31-10-1976:
Fazendo de Vossa Excelência cidadão honorário, Boquim
homenageia, c ao mesmo tempo é também homenageado. Na rcali·
dade, Sr. Ministro, a aceitação por Vossa Excelência do tltulo que a
Câmara de Vereadores lhe concredc, representa uma deferência cspe·
cial ao nosso municlpio, uma prova de apreço que a sua presença torna ainda mais significativa.
Um jovem como Vossa Excelência, investido das altas
responsabilidades de Ministro de Estado, é a demonstração mais
eloqUente da responsabilidade que assumem as novas gerações
perante os destinos nacionais. E Vossa Excelência tem sabido com
patriotismo e dignidade corresponder à confiança do lnclito
Presidente Ernesto Geisel. Vossa Excelência, Sr. Ministro Alysson
Paulinelli, tem sido o grande comandante da batalha pela produção,
da luta que travamos para transformar este Pals no mais curto espa·
ço de tempo em um dos principais celeiros do mundo. E o futuro da
própria humanidade está ligado ao êxito que for agora obtido 118
tarefa de aumentar a produção c a produtividade dos campos. Para
cumprir o seu destino de potência, o Brasil deverá assegurar cm primeiro lugar a sua autosustentação em alimentos, garantindo ainda
um expressivo excedente pura a exportação. Dentro dos próximos
dez anos, a balança do poder mundial irá dcslocar·se inevituvclmcntc
puru os palses que forem grandes produtores de alimentos, c o
Brasil, pelu sua extensão territórinl, terá de ser um desses pulses.
Vossa Excelência, Sr. Ministro, com descortino e inteligência
compreendeu exatumcnte o desafio que temos de cnfrcntnr c se dispôs com realismo e coragem a executar umu agressiva politica de
ampliação das nossas fronteiras agrlcol as, de modernização dns
áreas plantadas, empenhando toda a suu energia de jovem c toda a
sua inspiração de idenlista, em um trabalho complexo. diiTcil, mas
que representa talvez o cnminho mais válido puru n nossa definitiva
cmuncipaçi\o econômicu.
Sendo um municlpio diretamcnte ligado à agricultura c que fez
du citricultura u busc du suu economia, Boquim quis ter entre os seus
filhos um homem que é o próprio slmbolo de uma pollticu objetiva
de desenvolvimento da agricultura nacional.
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Assim, Sr. Ministro, Vossa Exceléncia se torna hoje um dos
nossos. Assim Sr. Ministro, Boquim orgulha-se hoje de ganhar um
ilustre filho.
• Boquim ganhu hoje também novas responsabilidades, pois, uo
conferir o titulo de cidadão a Vossa Excelência, o povo deste municf·
pio assume igualmente um compromisso maior de participar utivamente do esforço nacional pelo aumento da produção.
Mas, para que esse compromisso se torne mais cfctivo, o Município de Boquim precisa continuar sendo administrado responsa·
velmente. O municipio de Boquim, precisa continuar integrado com
a Revoluçilo.
Transformado agora em cidadão boquinhcnsc, Vossa Excelén·
ciu, Sr. Ministro, se torna também um intérprete das nossas próprias
rcinvidicações c se integra ainda mais aos nossos objctivos de desenvolvimento.
Ao promover esta homenagem a Vossa Excelência, o povo de
Boquim, através dos seus vereadores deseja sobretudo transmitir o
seu reconhecimento e a sua admiraçilo ao Governo do eminente
Presidente Ernesto Geisel, cujas dirctrizes continuarão sendo segui·
das neste municipio, através de uma continuidade administrativa que
traduz uma perfeita identificação com os objctivos renovadores da
Revolução Brasileira.
Senhor Ministro:
O diploma que Boquim lhe outorga neste momento aqui está,
mas o entrego ao Senhor Lourival Baptista, grande amigo deste
Municipio, para fazer chegar às milos de Vossa Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Augusto Franco.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE. Pronuncia o se·
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na história de Sergipe, o dia dez de novembro ficará assinalado
como a data decisiva em que se deu inicio Aimplantação de um com·
plexo industrial, que começará o processo de utilização econômica
dos nossos recursos minerais. Ao assinar o contrato nu localidade de
Pedra Branco, Municipio de Laranjeiras. para construção das uni·
dadcs de amõnia c uréia, o Presidente da PETROBRÁS, General
Arakcn de Oliveira, iniciou uma marcha irrcvcrsivel que, desdobrada
em vários projetas, irá consolidar em Sergipe um importante pólo
mineral, quimico e pctroquimio.
A partir do segundo semestre de 1980, Sergipe estará produzin·
do novecentos e sete toneladas diárias de uréia e mil e cem toneladas.
diârias de umônia. Para a execução do projeto, serão investidos mais
de duzentos e trinta milhões de dólares. As unidades de amônia e
uréia irão consumir, como matéria·prima, o gás natural produzido
em terra e nu plataforma continental sergipanu. O gás será processa·
do antes numa Planta de Gasolina Natural, que deverá· ser instalada
em Curmópolis, c dai conduzido através de um gasoduto, até o
complexo industrial situado em Laranjeiras.
O projeto irá exigir a construção de uma grande adutora, que
canalizará água do São Francisco pura atender As necessidades da
indústria, e servirá ainda pura o abastecimento de Arucuju. A
construção dessa adutora foi objcto, há dois meses, de uma análise
que aqui fizemos, mostrando que a implantaÇão de um Distrito de
Indústrias Pesadas em Laranjeiras exigiria um volume muito grande
de água que somente poderia ser obtida no Silo Francisco, u uma
dist:inciu de pouco mais de setenta quilômctros. Preconizávamos,
então, n construção de uma udutora, que serviria ainda para solucio·
nur definitivamente o diflcil problema do abastecimento de água de
Arucuju, e rcivindic4vumos do Governo Federal apoio financeiro
pura que o Governo de Sergipe
pudesse assinar, com a
PETROBRÁS, um convénio visando à construção da rcferidu uduto·
ru. O inrcio da construção dus unidades de amônia c uréiu, envolven·
do tumbém a necessidade de outros importuntes projetas, tais como
u udutoru c a Plantu de Gasolina Natural, exigirá, ainda, trabalhos
de modernização do •istema ferroviário ligando Aracuju n Salvador,

Muceió c Recife. A ampliação du bitola du linha férrea e ,;ua eletri·
ficaçào se constituem hoje cm exigências prioritárias, pois está prcvis·
to que o escoamento da produção de amõnia c uréiu scr4 feito por
viu ferroviária, em virtude dos obstáculos que, infelizmente, ainda
persistem para a construção de um porto murltimo cm Sergipe.
Dessa forma, obras de grande vulto cncontram·se interligadas, repte·
sentando para Sergipe c para o Nordeste perspectivas maiores de
dinamização cconõmicu.
Agora, Sergipe encontra motivos pura libertar-se de um clima
de frustrações c desesperanças que começou u existir a partir do mo·
menta cm que protelações inexplicáveis começaram a inviabilizar a
execução do Projeto Potássio, o que representou pura o Estado a
perda de importantes indústrias, como a Usina de Barrilha, trans·
ferida pela Álcalis para o Rio Grande do Norte, depois de ter sido
projetada c formalmente garantida para Sergipe. Essas protelações,
resultantes do infeliz encaminhamento de providencias que termina·
ram por conceder ao Grupo Lume o controle total das reservas de
sais minerais do subsolo scrgipano, fizeram com que o dcscn·
volvimento do Estudo fosse retardado pelo menos cm cinco anos,
enquanto o Pais continua tendo a pesar em sua balança de pagamcn··
tos o ônus pela importação do potássio e de vários outros produtos
essenciais, que hoje já poderiam estar sendo obtidos em Scrs;ipc.
Mas não cabe aqui revolver o passado. O que deve ser destaca·
do, agora, é o esforço demonstrado na superação do tempo perdido.
Os projetas para Sergipe estão sendo acelerados, depois que o
Presidente Gciscl adotou a histórica decisão de atribuir à
PETROBRÁS a exploração das reservas de minérios associadas às
jazidas de petróleo, solucionando, assim, um impasse que ameaçava
prolongar-se por muito tempo, com maiores prcjuizos para o Pais.
O empenho em cumprir o cronograma estabelecido para as
obras da fábrica de amônia c uréiu foi observado durante a própria
solenidade de assinatura do contrato para u execução dos trabalhos,
pois, logo após os ates oficiais, as máquinas já se movimentavam e
começavam os serviços de terraplenagem.
O inicio da construção da fábrica de amônia e uréia representa a
consolidação de esperanças, a vitória de teses defendidas pelos seta·
res mais lúcidos das lideranças politicas e empresariais de Sergipe,
valendo ser ressaltada a luta constante do Governador José Rollcm·
berg Leite, que não hesitou, inclusive, em classsificar como lesiva a
Sergipe e ao Pais a pcrmanéncia das jazidas de sais potássicos,
magnesianos c sódicas do nosso subsolo, em mãos de um grupo
econômico reconhecidamente incapaz de levar avante a iniciativa
que lhe fora atribuida.
A instalação da fâbrica de umônia e uréia dará a Serg1pc a condi·
ção de subpolo petroquimico e ampliará as possibilidades de
consolidação do eixo mineral, quimico e pctroquimico que, compre·
endido entre Salvador c Recife, tornará viável o aproveitamento
integrado dos recursos minerais existentes na área, criando, no Nor·
deste, um pujante complexo industrial, que contribuirá decisivumcn·
te para diminuir as disparidades entre aquela regiilo e o Centro-Sul
do País.
A instalação das unidades de umônia e uréiu e da Planta de
Gasolina Natural representa apenas uma parcela do que deverá, o
mais rapidamente passivei, ser feito cm Sergipe, visando ao aprovei·
tamcnto dos recursos minerais ali existentes,
Sergipe confia em que ainda este uno poderá calorosamente rcce·
ber o Presidente Geisel, quando oficialmente for iniciado o Projeto
Potássio. A presença do Presidente é considerada altamente significativa pelos sergipanos, pois todos acompanharam, com o maior inte•
ressc, as decisões udotudas visando A criação de condições para a
exploração dos suis minerais, outra importante riqueza que Sergipe
tem u oferecer ao Pais.
O Comple<o Industrial que começa a m delineudo abre um
variado leque de altcrnutivus para indústrias complementares, c es8U9
potencialidades podem ser desde logo analisadas pelos emprest\rio5
como promissoras oportunidades para investimentos cm um Estado,;.
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cuja economia deverá ser fortemente estimulada já a partir do prór.i·
Foi Superintendente do jornal Social Democrata e o editor do
mo ano.
maior número de obras jó publicadas no Estado, de escritores mato·
Medidas governamentais, como us que estão sendo ndotndns cm grossenses, pertencendo a várias entidades culturais, dentre elas a As·
Sergipe, na úrcn dos recursos minerais, representam, de rato, a cxc· sociação Mato-grossense de Imprensa.
cuçilo de uma pol!tica objctivn de integração nacional e de adaptação
Pioneiro da Imprensa falada cm Mato Grosso, todas as cmis·
da economia brasileira às contigêncins da crise que atingiu todo o saras de rl1dio da capital, ao ter noticia do seu pnssnmcnto, passaram
arcabouço da economia mundial a partir de 1973.
a divulgar uma programação especial, como homenagem póstuma a
Tornando possível o aproveitamento local de recursos existen- quem dedicara boa parte dn sua vida ao aperfeiçoamento desse meio
tes, o Governo Federal promove, de fato, a descentralização cconó· de comunicação, transformando A Voz do Oeste numa das mais
mica, rompendo uma tendência quase colonizadora, que por algum brilhantes emissoras do interior brasileiro.
tempo seduziu algumas esferas de tecnocratas, tendência esta rcsponAo seu sepultamento, no Cemitério da Piedade, compareceu o
sãvcl por uma visão deformada c deformadora da realidade nacio~ · povo cuiabano, das classes mais representativas às mais humildes,
nal. Pretendendo-se privilegiar o desenvolvimento industrial cm algu- enquanto, no dia seguinte, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais
mas ãrcas, relegavam-se outras à simples condição de foncccdoras de de Mato Grosso divulgava nota a seu respeito, dizendo:
matérias-primas.
"Mais que um amigo, Mato Grosso perde um grande
Aprofundava-se dessa forma o dcsnivcl entre as regiões, agra·,
homem, um batalhador do seu progresso, um entusiasta das
vava·sc consideravelmente a disparidade cm termos de desenvolvi-·
suas potencialidades. Homem de empresa, não conheceu
mcnto entre o Narte-Nordeste e o Centro-Sul.
desfalecimentos na sua vida árdua de pioneiro do rádio c tele·
Dessa forma, não chegariam os à superação do atraso ainda ex is·
visão
cuiabanos, pelos quais tanto lutou, com a pujança do
tente em vã rias regiões. Felizmente, alucidcz foi bem maior do que as
seu entusiasmo e o gênio do seu idealismo. O mais antigo
investidas das teses insensatas c incoerentes que·semprc ocultaram
radialista de Mato Grosso não se permitiu descanso. Nem a
propósitos distanciados dos verdadeiros objctivos nacionais. Assim,
consunçilo da moléstia que o retirou de nosso convivia o fez
assistimos ao Governo voltar-se para a disseminação do processo de
esmorecer, pois estava cm plena luta pela implantação cm
desenvolvimento industrial através de todos os pontos do Pais onde,
Cuiabá da primeira emissora de freqUência modulada, com
como no caso de Scrgfpc, existam condições concretas para o surgi·
som estereofõnico, a Rádio Melodia.
menta de pólos industriais que possam utilizar recursos cujo aprovei·
Ã classe radialista, a imprensa falada, escrita e tele·
lamento local seja economicamente recomendável.
visionada, aos homens que labutam na comunicação, leva·
Diante da importância deste fato, para a instalação da fábrica
mos a nossa palavra de alento, nesta hora triste que atravcs·
de amõnia c uréia em meu Estado, não poderia cu deixar de me mani·
sam com a perda irreparável de Brunini."
fcstar, quando já o fiz noutras oportunidades, c justamente por ser
escolhido o Municlpio de Laranjeiras, onde nasci.
A estas palavras, que subscrevemos, em nome do povo mato·
Por outro lado, procuru·se agora assegurar a substituição de
grossense, acrescentaram-se aquelas, não menos justas, da Imprensa,
importações, a fim de que possa o Pais eliminar a sua dependência
no Dl'rlo de Culab6:
externa cm realçilo ao maior número possível de produtos.
"Nilo houve um único órgão de imprensa na Capital que
Os recursos minerais de Sergipe, dentro desse novo cnfoquc,
se
omitisse
em homenagear o Comendador Roberto Jacques
nilo poderiam continuar inexplorados. Assim, o gãs natural será utili·
Brunini. As demonstrações de pesar pelo seu falecimento
zado para a produção de gasolina, de amõnia c de uréia; assim tam·
aconteceram simultaneamente, assim noticiada sua morte.
bém o inicio da exploração do potássio c de outros sais minerais irá
As três emissoras de rádio rendem, desde anteontem, à tarde,
suprir todas as necessidades do Pais cm fertilizantes potássicos e
a
justa homenagem àquele que foi um dos expoentes máxi·
gerar ainda uma diversificada soma de outros produtos, todos eles
mos da radiofonia cuiabana. Homem de rádio c para o rãdio,
incluldos atualmentc na faixa de importações.
ele tinha uma autêntica paixão pelo microfone."
·
Os recursos que vão convergir para Sergipe constituem pois,
alocações altamente prioritárias, c se incluem numa pol!tica global
Devo consignar, ainda, Sr. Presidente, ter sido ele llder da
de desenvolvimento que atende plenamente às exigências da nova
Imprensa,
na capital do Estado, em Cuiabá, c fundador de um dos
realidade com que se defronta o Pais. (Muito bem! Palmas.)
mais expressivos jornais de Campo Grande, c da R'dlo Clube de
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra Dourados, no Sul do Estado.
ao nobre Senador ltallvio Coelho.
Ao fazer este registro, Sr. Presidente, cremos interpretar os senti··
mcntos de todo o povo mato-grossense, com as nossas condolências
O SR. ITALIVIO COELHO (ARENA - MT. Pronuncia o
à família enlutada, para significar-lhe que esse luto cobriu não ape·
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
nas Cuiabá, mas todo o Estado de Mato Grosso. (Muito bem!)
Faleceu, no dia 26 de outubro último, antes de cumprir sessenta
anos de uma vida dedicada, cm grande parte, ao desenvolvimento
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
cconõmico c cultural de Mato Grosso, o jornalista Roberto Jacques
José Esteves- Virgllio Távora- Jessó Freire- Paulo Guerra
Brunini, sepultado pelo povo de Cuiabá, que tanto lhe devia.
Paulista de Rio Claro, onde nasceu a 2 de maio de 1917, Robcr· - Dirceu Cardoso- Eurico Rezende - Danton Jobim - Franco
to Brunini receberá, da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o titulo de Montoro- Benedito Ferreira- Lázaro Barbozn- Mattos Leil.o"Cidadão Cuiabano", enquanto a Assembléia Legislativa do Estado Otair Becker-I Daniel Krieger. ,
lhe conferira o titulo de "Cidadão Mato-grossense".
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nilo há mais ora·
Industrial, lavrador, jornalista, publicista c editor, Brunini fun· dores inscritos.
dou, com os Drs. José Fragclli, Governador do Estado, c José Mo·
Passa-se à
ruis, o jornal Comlo do Estado, de Campo Grande; foi Dirctor·
proprietário da Rádio A Voz do 001te; fundou a R'dlo Clube de
ORDEM DO DIA
Dourado• c reformulou a R'dlo Dlllllora PRI/7. O primeiro fazcndci·
rodo Estado a plantar café no Paralelo li, implantou dois núcleos
Item I:
de colonização no Norte do Estado, as glcbas Ublratan c Scrtdnia,
tendo o seu nome na carta geográfica de Mato Grosso, Água do
Votação, cm turno único, da emenda da Câmara dos
Brunini, na Rodovia Cuiabá·Snntarém.
Deputados no Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1968 (n•
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J.867·B/6R, naquela Casa), que dú nova redução no§ I• do
artigo 449 du Consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 571 e 572, de
1976. das Comissões:
-de Constltulçilo e Justiça; c
- de Leglslaçilo Social,

A discussão da matéria foi encerrada na sessão anterior, tendo
sua votação sido adiada por falta de quorum,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretário.
~ lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 578, DE 1976
Nos termos do art. 350, combinado com alfnea "c" do art. 310
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação da emenda
da Cúmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n• 26, de
1968, a fim de ser feita na sessão de 10 de março de 1977.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1976.- Ruy Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com a
deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da ses·
são do dia IOde março de 1977.
O SR. PRESIDENTE(Magalhãcs Pinto) -Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 524, de
1976, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso profc·
rido pelo Ministro das Relações Exteriores, Embaixador
Azeredo da Silveira, publicado no Jomal do Brasil, edição de
S de outubro de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
E O SEGUINTE O DISCURSO PRONUNCIADO PE·
LO SR. MINISTRO DAS RELAÇOES EXTERIORES:

I
'

I'

"Está i: a primeira vez que visito oficialmente o seu país. Aqui
vivi. Aqui aprendi a conhecer e a admirar o povo americano tão rico
na sua diversidade, sujeito c objcto de tanta perplexidade, grande c
estranho, reconhecidamente cspontanco c generoso. A esta cidade
vim muitas vezes para encontrar-me com Vossa Excelência em ocasiões que foram sempre rccompcsadoras no plano profissional c um
prazer intelectual no plano pessoal. Jã tive o privilégio de ser recebi·
do, aqui, pelo Presidente Gcrald Ford, a quem pude transmitir as
mensugens de considerações c apreço do Presidente Ernesto Gcisel.
Esta i:, porém, a primeira vez que, já dentro do mecanismo e do espi·
rito do Memorando de Entendimento que firmamos, cm nome dos
nossos Governos, em Brasília, quando de sua visita ao Brasil, chego
a Washington, em caráter oficial, para consultas governamentais. Estes são tempos muito especiuis em nossos respectivos países. Ou não
deveria, talvez, assim dizer? Que tempos não silo especiais para pai·
ses que marcham com a História c estão constantemente a enfrentar
os desafios das escolhas?
Quero me referir, porém, ao fato de que ambos os países têm si·
do chamados, recentemente, a tomar posições internacionais de gran·
de repercussão. O fato de que nem sempre haja coincidência cm nos·
sas posições nilo nos deve surpreender. lô: apenas revelador da autcn·
ticidadc com que cadu Governo atua na defesa de seus respectivos
interesses nucionuis. O que ê importante, sim, é que tenhamos subido
conservar utivo c constante o diálogo construtivo entre os dois
Governos.
· Rendo aqui minha homenugem uos esforços que Vossa Excelência tem desenvolvido, cn1 tempos recentes, para encaminhar uma
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solução pacifica para os problemas da África Austral. O Brasil
sempre esteve convencido da urgência da questão c certo de que a falta de compreensão c de apoio internacionais às legítimas aspirações
de independência e de libertação da opressão racial naquela parte do
mundo levaria a connitos violentos que, pelo bem de todos, melhor
seria evitar. O que não se poderia impedir, porém, é que os povos
oprim.idos, politica ou racialmente, reclamassem sua autonomia c
sua liberdade. Creio que o tempo não está de todo passado no qual
seja possível prestar ainda a essas populações o concurso do nosso
fraternal apoio. A consciência moral que, neste como cm outros
países do Ocidente, tem sido particularmente despertada para a
qucs1ào do respeito aos direitos humanos ganharia cm ser sensibiliza·
da, também, para o fato de que o respeito ao homem na sua digni·
dade fundamental não conhece as fronteiras da cor, nem as da
Geografia ou do Poder.
O Memorando de Entendimento assinado entre nossos Gover·
nos representa um importante passo para a regularização dos nossos
contatos oficiais na nova conjuntura internacional. Somente quem
vê as relações internacionais por textos de divulgação, baseados cm
situações superadas, poderá deixar de perceber a importância que o
bom diálogo entre países com o peso dos Estados Unidos da Améri·
ca e as potencialidades do Brasil tem para cada um c para o cncami·
nhamcnto de soluções multilaterais que visem à paz mundial.
Felizmente, quaisquer que tenham sido as vicissitudes do nosso rela·
cionamento bilateral - essas têm existido - prevalecem o bom scn·
soca força dos fatos que tornam inelutável a nossa cooperação como paiscs que somos no continente c confrades na comunidade oci·
dental.
No plano estritamente bilateral, os mecanismos de consulta
ensejados pelo Memorando de Entendimento jã nos permitiram
iniciar discussões visando à solução de problemas existentes nas
nossas relações comerciais. E, mais recentemente, abordar o estudo
da cooperação nos sctorcs da tecnologia c da energia. ~já respeitável
esse inventário, para os poucos meses de existência do Memorando.
No plano do comércio, esperamos que as consultas freqUentes
permitam aos nossos países encontrar soluções mutuamente satisfatórias c que atendam às características peculiares das relações cn·
tre paiscs de desenvolvimento desigual. O mesmo se aplica aos outros planos de cooperação. Sobretudo, é preciso que interesses mal
compreendidos c suspicácias infundadas não conduzam a divcr·
gências inúteis. A esse propósito, menciono, com toda a franqueza, a
incompreensão com que certos sctores da opinião americana
acompanharam a decisão brasileira de desenvolver uma indústria
nuclear para fins pacíficos.
O Brasil, país carente de fontes fósseis de energia (nosso carvão
é pobre c nosso petróleo ainda insuficiente), é o maior importador de
petróleo entre os países em desenvolvimento. Tal dependência de
suprimentos externos de combustível torna vulnerável a expansão
cconômica do pais. A opção por fontes alternativas de energia é,
assim, uma imposição objetiva. Não é outro o sentido da decisão bra·
silcira de desenvolver uma indústira nuclear. País eminentemente
pacifico, que repudia a guerra na sua própria Constituição, o Brasil
tem adotado todas as medidas legitimas para resguardar o caráter
pac!lico da utilização da energia nuclear no país. Assim, aceitou to·
das as salvaguardas prescritas pela AIEA c assumiu, cm Tlatelolco,
obrigações que vão além dos compromissos estabelecidos pelo
próprio TNP.
Mencionei a cooperação tecnológica c não quero terminar sem
dizer alguma coisa mais sobre este assunto. Tem o meu país a convic·
ção de que o entendimento internacional c a paz duradoura só serão
poss(vcis se os Governos aceitarem cooperar para que o mundo seja
menos desigual, mais harmonioso. Para isso, o desenvolvimento glo·
bal c acelerado dos países menos avançados é essencial. A maior
contribuição que os países desenvolvidos poderão prestar para esse
fim é ajudur aos que hoje sofrem as frustrações de convivência
vicária com o progresso a realmente começarem u usufruir das
conquistas desse progresso. Para isso, nilo bastam os exemplos ou as
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admoestaçties. ~repartindo a capacidade de domínio sobre os meios
·materiais do progresso que se pode alcançar a proliferação do desenvolvimento. Uma visão esclarecida do processo facilmente
demonstrurá que os próprios interesses dos países desenvolvidos
acabariam por beneficiar-se, de forma amplamente recompcnsadoru,
com uma evoluçüo nesse sentido,
Senhor Secretário de Estado: este ano os Estados Unidos da
América comemoram o bicentenário de sua independência. Embora
nossa indcpendi:ncia tenha vindo muito depois, o fato é que os contatos entre brasileiros desejosos de libertar o país e estadistas americanos datam já de quase dois séculos. I'; longa, pois, a tradição de entendimentos polfticos entre nossos pulses, com vistas sempre à liberdade e ao progresso do homem.
·•
Ã perenidade desses conta tos, para que sirvam à prosperidade
de nossos dois povos, quero aqui beber. Como peço adiS Senhores
que bebam comigo it saúde do Presidente Gerald Ford e à felicidade
de Vossa E.<eeli:ncia e da Senhora Kissing~r."

Na mesma seqUência de propósitos, a ELETROSUL deixou o
Estado do Rio de Janeiro, transferindo sua sede pura Floriunópolis
- centro geográfico da Região Sul - certa de que assim melhor
atende. pronta c eficazmente, suas responsabilidades.
Em Tubarão, a Usina Jorge Lacerda. A Sociedade Termoclétricn Capivari. A Sotelca, dos idos de 1957, criada cm tempo
expressivamente curto, para operar junto à boda das minas.
Num distante 24 de agosto de 1956, o Centro Catarinense no
Rio reuniu em sua sede "gregos c troianos" da politica deste Estudo
além de especialistas do problema carbonifero.
Lá estiveram o ex-governador Adolfo Konder; o então Ministro
da Justiça, Senador Nereu Ramos; o Governador du época, Jorge
Lacerda; o General Pinto da Veiga, da Comissão Executiva do Plano
do Carvão Nacional; o Ministro Luiz Gnllotti; os Senadores Carlos
Gomes de Oliveira e Snulo Ramos e todos os Deputados da represen·
tação federal "barriga verde".
O ideal comum era traduzir em Lei a criação de uma Usina
Termoelétrica,
a partir da utilização do carvão-vapor catarinense.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item 3:
O projeto foi escrito e o Congresso Nacional aprovou a Lei
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 531, de n• 3.119, de 31 de innrço de 1957, logo sancionada. Nascia esta
1976, do Senhor Senador Otair Becker, solicitando a transcri- Usina, cabendo-nos relembrar c homenagear o então Comandante
ção, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado Carlos Natividade, seu I• Presidente, relembrando o homenageando
pelo Engenheiro Telmo Thompson Flores por ocasião da o verdadeiro pugilo de desbravadores, seus subordinados, cuja
visita do Senhor Presidente da República no Estado de Santa atividade exemplar nos trouxe até hoje desta visita.
Catarina.
O reconhecimento dos caturinenses deu à Usina o nome de JorEm votação o requerimento.
ge Lacerda, arrebatado do nosso meio num cinzento junho de 1958
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-um ano e 3 meses após a criação da Sotclca.
tados. (Pausa.)
Expressão notiivel de homem público e de cidadão, essa decisão
Aprovado.
foi de inteira justiça.
Será feita a transcrição solicitada.
A Usina era um de seus sonhos- dos tantos que sonhou pelo
E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO- futuro de sua terra e da sua gente.
ENGENHEIRO TELMO THOMPSON FLORES:
Aqui Senhor Presidente, foram dados os primeiros passos positivos pelo aproveitamento racional do carvão-vapor de Santa
Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Gcisel:
Catarina.
'
Recém-chegado do Japão, onde o levaram honroso convite e os
Em julho de 1965, entrava em funcionamento, com u presença
interesses mais altos do nosso desenvolvimento, nu saga dos ideais de
de Sua Excelência, ucmnpanhundo como Chefe da Casa Militar o
fraternidade entre os povos, ·quis Vossa Excelência reunir-nos aqui,
saudoso Presidente Castello Branco, a I• Unidude geradora de 50
na Catedral do Carvão, para mais um ato de fé na capacidade de reaMW, que se completaria. em março de 68, com a 2• Unidade dessa
lização dos brasileiros.
primeira fase, também de 50 MW.
A presença de Vossa Excelência, Senhor Presidente, nos alegra e
Em setembro de 71, a Usina Jorge Lacerda foi incorporuda à
nos estimula pela certeza de que seu Governo é uma presença
ELETROSUL.
Hoje, setembro de 76, o Presidente da Nação Brasifecunda em todos os cometimentos nacionais.
leira nos honra e nos alegra, vindo visitar a Usina com mais duas
Oficialmente, Vossa Excelência vem apenas visitar a Usina Ter·
moeli:trica Jorge Lacerda em suas diversas etapas. Mas essa visita Unidades, de 68 MW cudu uma. bem como o canteiro de obras, da
terceira etapa, com mais 2 Unidades de 125 MW. E. fins de 1978, a
avulta cm significado, quando nela se realiza um dos pontos básicos
ELETROSUL concluirá esta obra. pura perfazer um total de 482
de uma programação administrativa, cuja sintese é "energia farta e
MW, com o que esta Usina apresentará o maior aproveitamento ter·
barata" para as tarefas estruturais do progresso brasileiro.
moelétrico a carvão em operação no Pais e ainda nu certeza que cm
Estamos acrescentando mais de 132 MW à potência instalada
breve atingiremos a marca de I milhão de KW de potência, tudo
da Sotelca, o que a coloca- com 232 MW totais- numa excelente
tendo como palco a comunidade de Tubarão.
segunda posição entre us geradoras de energia du Eletrosul, que
Senhor Presidente, T~barão. Um cenário humano de força
Salto Osório comanda.
Salto Osório, Senhor Presidente, Vossa Excelência não esteve lá, impressionante. A natureza colocou no subsolo cutnrinense 3 camacomo desojava e era vontade de todos nós. As condições climáticas das de carvão- verdadeiro tesouro subterrâneo, do qual Tuhnriio é
adversas não permitiram, apesar de todo o empenho evidenciado pe- uma das chaves.
E os nossos compatriotas de Tubarão tirando o carvão do
lo Presidente, chegando a atingir Foz do lguuçu. Agora e aqui, entra
ventre
da terra, suo heróis de uma capacidade qunse mitológicu de
em contato direto com o que chumariamos um dos canteiros de
renascimento,
pois se nilo voltam das cinzas, é da força ;\Vassaludoru
obras da ELETROSLII .. Com o superior disciplinamento da
ELETROBRÃS. nos incorporamos il diretriz nacional de seu Gover· das enchentes que eles voltam sempre, pura reconstruir seus lares,
no, exercitando o dever de colaborar no alcance de novas e superio· replantar suas searas, reagrupar u comunidude c com t:fltoicismo
admirável ,retomar suas tarefas da maior significuçuo puru o pro·
rc:s cta pus de crescimento econômico c justiça sociul.
O 4" ano da Revolucno Brasileira viu a ELETROSUL para gresso da Pútriu.
construir c operar as Centrais geradoras dos sistemas de transmissão
Esta calamidade das enchentes logo serú eliminada pelas
de interesse intcrcstuduul, no Purunlt, Suntu Catarina c Rio Grnndc providi:ncias determinadas por Vossa Exceli:nciu, num utcndiníento
do Sul.
pronto e solidário uo sofrimento de nossos irmãos tuburoncnscs. O
O cuminho cru o mais indicudo pura maior segurança dos pólo carboquimico brasileiro, aqui assentudo pclu nuturezu - umu
sistemas energéticos c u plenu utilização de suus instuluções, tendo justiçu de Deus ii imposiçilo do sucrif!cio das enchentes- é u própriu
politica do carvão nacional.
cm vis tu u redução dos custos operucionuis.
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Acreditamos neste potencial extraordinário, que j(• leva energia
a Santa Catarina e ao Rio Grande do Sul, nos 529 km de suas linhas
de trunsmissuo.
E este mesmo cnrvilo·vapor, porém, não se esgota com a
utilizaçilo que lhe dá a Usina.
Assim compreendendo, o Governo de Vossa Excelência jú deu
seqUência objetiva no projeto da Administração Konder Reis, pelo
qual será instalada uma Usina de gaseificação, que vai diminuir a
demanda de gás de petróleo c representar para o País, ao lado da
contribuição ao ·nosso balanço de pagamentos, um avanço
extraordinário na escalada do crescimento desta Região e do Brasil.
Crescer, quer dizer abrir·se à ampliação do céu, como, por exem·
pio, fazem as nossas chaminés, que daqui vemos e admiramos.
Mas crescer é, também, deitar raizes nas profundezas da terrao homem resguardado pela natureza, cm cantata com suas
entranhas, onde estão as mais vivas sementes do futuro.
Nesta regiDo, Vossa Excelência sabe, Senhor Presidente, se
estrutura, se estrutura o centro de ativaçào do nosso progresso, com
uma Siderúrgica, a ELETROSUL, a Indústria Cnrboquímica e uma
Usina de gaseificação, pontos exponenciais de uma realidade indus·
trinl, sólida, de pés na terra pela tenacidade desta gente extraordinú·
ria, que vive com simplicidade o dia·a·diu, mas tem sempre a cabeça
voltada para o alto, de onde, certamente lhe vem toda a inspiração.
À justiça dessas conclusões, devemos ajuntar, também, a presen·
çu do Governo Federal no atendimento de todos os reclamos da
área, a· começar pela politica de realizações, orientada pelo Minis·
tério das Minas c Energia e pela ELETROBRÃS. que se completam
noj amplos aspectos da construção deste País, renascido em Março
de 64, para as afirmações mais lúcidas de um grande destino.
A tónica principal desta politica está voltada pura o objetivo de
propiciar energia abundante a baixo custo às nossas fábricas e aos
nossos lares - progresso e bcm-estar pela valorização das potencia·
!idades económicas e a projeção social do homem brasileiro, como
agente principal do desenvolvimento.
Ainda agora, no último dia de agosto, dentro deste espírito. a
ELETROSUL concretizou seus estudos quanto ao problema da
preservação do meio ambiente nesta região, adquirindo moderno
equipamento, para reduzir cm 98 por cento das cinzas expelidas
pelas chaminés da Jorge Lacerda. Foi um vultoso contrato de quase
38 milhões de cruzeiros, com aquisições no valor de 17 milhões na
indústria nacional e apenas 4 milhões fora do nosso País. Dentro de
um ano, os precipitndores eletrostáticos estarão instalados, se antes
for impossível fazê-lo, pois o nosso empenho é dar ao problema um
tratamento preferencial de urgência, para que Tubarão possa seguir
sem tropeços na edificação do futuro.
A ELETROSUL estâ aqui, em Santa Catarina, sub~idiltria da
ELETROBRÃS que é, desenvolvendo uma programação que visa a
proporcionar uma sempre maior e melhor condições de trabalho,
para as tarefas diuturnas do enriquecimento nacional.
~ a coerência na execução de um Plano de Desenvolvimento.
cujo principal impulso se encontra na segurança que se deu ao traba·
lho brasileiro, cm todos os escalões de atividades.
~ o Governo de Vossa Excelência - sfntese dos propósitos
alevantados do ideârio cfvico da Revoluçiio - recebendo do povo
um apoio consagrador, invalidando as frustrações das "aves
agoureirns" que vivem catando agulhas enferrujadas no palheiro de
um trabalho patriótico, Elas querem apenas ferir nosso entusiasmo c
fraudar a vibração nacional, no embate com os tantos problemas da
conjuntura do crescimento cconômico e da justiça social a que nos
propomos.
Esses problemas não são tilo simples como dizem quantos
somente desejam tumultuar a vida nacional. Contra eles, porém,
luturcmos sem desfalecimentos, sob o comundo esclarecido c patrió:
tico de Vossa Exceléncia, Presidente Ernesto Geiscl.
Os brasileiros estão voltados para a conquistn dos objetivos na·
cionnis perrnunentcs, u partir do binômio Segurunça e desenvolvi11
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mcnto", purcclns de nossa soberuniu, de qUt: não abrircmm m•ios
jumnis.
O povo ensinará às rnlsus vcstnis de uma democracia lihcrticida,
inconseqUente c indestinada, a verdade dos propósitos democrúticos
da Revolução. Mas os i nossos propósitos nilo s.,- traduzem numa
democruciu que· se arraste perigosamente na vizinhancu do caos.
Queremos a Democracia como aspiração do Brasil por si mesmo. se·
nhor da suu vontndc nacional, vivendo soberanamente como quer
viver, fiel i1s suas origens cristãs da sua história e voltudo puru o
futuro com a dignidade que aprendemos dos nossos maiores c que: lemos o dever de transmitir aos nossos filhos e netos, opulcntu com as
nossas experiências brasileiras, a visão realista do mundo cm que
vivemos, que u trabalho há de fecundar para a eternidade da l'i•tria.
Vossa Excelência, Senhor Presidente. perguntou cnf'uticumc:nte
"Quando é que existiu Democracia no Brasil?". E nínguêm deu uma
resposta com a mesma objetividade da pergunta. A plena demo·
cracia depende de alcançarmos a justiça soc1a1. por uma distribuição
correta da riqueza produzida, de elevarmos o nível cUucacional e
cultural do povo, de promovermos a integraçàn do~ objctivns.nadonais pcrmanl!ntcs nas bases de um regime politico 4u~o: se lu~trc nas
origens históricas do Brasil e se projete na saga 11umim1du dos nossos
ideais di! povo soberano. Somente assim chegaremos ao cquilíhrio entre o social e o f'IOiítico, sem a desvalorização da consciéiÍci~l popular
pela contaminação dos demal;ogos, dos negocistas c dos rcrm.:scntantes do comunismo internacional e dissolvente.
· Esta conquista será feita com lideranças de escol, comD a de
Vossa Excclênciil c: a permanente: atenção de nossas Forças Armadas, guardiãs do futuro. povo como somos povo, nast.:idas ror
seus oficiais, sargentos, praças, marinheiros e aviadores de todas us
clus;;es sociuis cm que se rc:trata a Nação,
Senhor Presidente, desculpe o nosso entusiasmo, conseqUência
de uma admiração muito sincera pelo que: se vê aqui. no cxtrt:mo sul
da nossa Pátria, em termos de realização consciente c sem <~s manchas da insensibilidade dos curandeiros da crítica.
Queremos destacar quantos participaram desta ohra magnífica,
que é a Usina Tor.noelétrica Jorge Lacerda. agora incluiua. pela sua
segunda etapa, entre as tantas realizações de seu Governo.
Nosso agradecimento especial ao ilustre: Govc:rnador Antônio
Carlos Konder Reis pela sua decidida colaboração prestada na
implantação da sede da ELETROSUL em solo catarinense. A
c:vidência de que nos honram com suas presenças us Senhores
Ministros das Minas e Energia, Dr. Shigeaki Ueki c du lnlcrior. Dr.
Rangei Reis e o dinâmico Presidente da ELETROBRAS. Dr. Antô·
nio Carlos Peixoto Magalhães, a quem tenho a honra de representar.
Diante deste: quadro monumental - terr:l e povu unidos no
aplauso emocionado a um homem público d" porte polilicu e dus
virtudes cívicas de Vossa Exct:lênciu, Presidente Gciscl - apena~;
podemos dar-lhes a certeza de que continuaremos unidos 1111
concretização dos nossos idenis, movimcntandll mirws e u~.::1a~.
construindo fábricus, dinamizando a vida nacional, ensejando a _justiça social, porque: este é o progruma da Revoluç~o que o Brasil fczl'
que tem cm Vossa Exct:lêncin o intérprete csclurccidl' e dirigente
patriota c digno.
Sob n inspiração de seu Governo os brasileiros aqui re;:unidtJS repetem o gesto que vive: hoje nos quatro cnntos da pátria- dJn.se us
mãos, nu edificação do Brasil dos nossos justos sunho .... De mãos
dadas é mais fácil.
O SR. PRESIDENTE (Magnlhiics Pinto) -Item 4:
Votaçilo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 8, de 1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que
assegura direitos dos Empregados no caso de Faléncia ou
Concordata da Empresa, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 322 e 323, de
1976, das Comissões:
-de Con•tltulçilo e Justiça; e
- de Ltgblaçilo Social.
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Em votuç1lo o projeto, em segundo turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.
~o seguinte o projeto

rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1976
Aue1ura dlrelt011 d011 empl'l!llllos no cuo de ralfncla ou
concordall da empre11.
O Congresso N ncionul decreta:
Art, I• O § I• do art. 449 da Consolidação das Leis. do
Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ I• Na falência e na concordata, constituirão crédito privile·
gindo 'as contribuições devidas no Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço, a totalidade dos salários devidos no empregado c um terço
das indenizações a que tiver direito, e crédito quirografário os restan·
tes dois terços",
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:

Novembro de 1976

"dispõe: sobre a trunsferênciu du sede da Supcrintendi:nciu du
Borracha para a cidade de Munaus",lcndo
PARECERES, sob n•s 761 a 764, de 1976, das Comissões:
- de Con•tltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade;
-de A"untos Regionais, fuvorúvcl;
-de Economia, fuvorúvcl: e
- de Finanças, fuvon1vel, com voto vencido dos Senhores Senadores Saldanha Derzi, Ruy Santos e Heitor Dias.

A matéria constou da Ordem do Diu da sessão anterior, tendo a
votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, cm primeiro turno.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.
~o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 92, DE 1975
Dispõe sobre a transrerêncla da sede da Superintendência da Dor•
racha para 1 cidade de Manaus.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Superintendência da Borracha, criada pela Lei n•
5.227, de 18 de janeiro de 1967, passa a ter Sede e Foro nu cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.
Parágrafo único. A transferência deverá ser concluída dentro
do prazo de sessenta (60) dias.
Art. 2• Esta Lei entrará em vigor nu data de sua publicação.

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena·
do n• 91, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, que
acrescenta parágrafo único no art. 394 da Consolidação das
Leis do Trabalho, tendo
PARECERES, sob nos 666 a 668, de 1976, das
Comissões:
- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-llem 7:
juridicidadc;
-de Le1lslaçio Social, favorável; c
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
-de Saúde, .contrário.
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1976, do Se·
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a
nhor Senador Osires Teixeira, que autoriza os Governos Esta·
votação adiada por falta de quorum.
duais a implantar Agências de Banco Oficial ou Caixa
Em votação o projeto, em primeiro turno.
Económica Estadual, nos termos que especifica, tendo
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
PARECER, sob n• 807, de 1976, da Comissão:
Rejeitado.
-de Consdtuldo e Justiça, pela inconstitucionalidude
A matéria vai ao arquivo.
A matcrut constou da orOc:m· do Dia du sessão unu::nur, tenuo a
j:; o seguinte o projeto rejeitado:
votação adiada por falta de quorum.
Em votação o proJeto , cn• primeiro turno, quanto à
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 91, DE 1976
constitucionalidade.
Acreecenll parqntro dnlco do arL 394 da CLT.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I • Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao urtigo 394
da Lei n• 5.452, de I • de maio de 1943, que aprova a Consolidação
das Leis do Trabalho:

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado,
A matéria vai ao arquivo.
~o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 125, DE 1976

"Art. 394, ............................... · .. · · ........ ..
•••••••••• ' ••• ,, •
......... ' ....

"

,, •• '

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

• ' ••••• '

"

•• o •• ' • o • • • • • '

.............. ... " ................... .

o o

"
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Parágrafo único. A partir do 6• mês de gestação, a
jornada de trabalho a que alude o artigo 373, será reduzida
para 6 (seis) horas."

Autoriza o• Governos Eotadualo " lmplanllr agência• de
Banco Oficial ou Caixa Económica Estadual, noo termos que
especifica .

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Os Governos Estaduais poderão, em razão de necessida·
des de incremento ao doscnvolvimento, instalar Agências do Banco
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua Oficial e Caixa Económica Estadual cm todos os Municípios de seu
publicuçi\o,
território.
Parágrafo únicn. A autorização de que truta este ur1iuo depenArt. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
de, em cada caso cspccllico, du uutor1zaçào lcglslutivn c ncÕt ussim
O SR. PRESIDI!:N1'E (Magalhdcs'Pfnto) -Jiem 6:
da· comprovuçi\o, perunte o Conselho Monctúrio Nucionul, du
Votaçi\o, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sena· capacidade de Cupitul dos Estabelecimentos cm suportar cm nova
do n• 92, de 1975, do Senhor Senador José Esteves, que Agênciu c dus razões sócio-cconômicus qucjusti!icam a medida.
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Art. 29 O Poder Executivo baixará, dentro de 120 dias, regu·
lamento à presente lei, ouvido o Conselho MonctArio Nacional e 0 .
Banco Centra,! do Brasil,
'
Art. 3• Fica, para criação das agências previstas na presente lei,
dispensada a exigência da emissilo de Carta Patente.
Art, 4• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo·
gadas as disposições da Lei n' 4.595, de 31·12·64, que coin esta coli·
dam.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto} -Item 8:
Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno}, do Projeto de Lei do Senado n' 135, de
1976, do Senhor Senador Franco Montoro, que estende aos
trabalhadores rurais o.abono previsto para os trabalhadores
urbanos, a ser pago pelo FUNRURAL dentro de suas dis·
ponibilidadcs financeiras, tendo
PARECER, sob n• 5I8, de I976, da Comissão
-de Con•dllllçlo e Jultlça, pela inconstitucionalidade c
injuridicidadc.
A discussão do projeto foi encerrada na sessão anterior, tendo a
votação adiada por falta de quorum.
Em votação o projeto, cm primeiro turno. qua.nto à constitu-

cionalidade ejuridicidadc.
Os Srs. Senadores qac o aprovam queriam permanecer scn·
lados. (Pausa,)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.
1:. o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nt135, DE 1976-Complementir
Estendi: 101 trabalhadore• rurala o abono prevllto para o•
trabalhadorea urbanoa, 1 ltr p110 pelo FUNRURAL dentro de
1ua1 dlsponlbUidade• ftna-lraL
,O Congresso Nacional decreta:
Art, I' Sempre que as disponibilidades do FUNRURAL o
permitirem, poderA o Ministro da Previdência c Assistência Social
atribuir aos aposentados c pcnsionisias abrangidos pelo Programa
de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL} abono anual,
observados os critérios previstos na Lei n' 4.281, de 8 de novembro
de 1963.
·
Art. 2• EntrarA esta Lei em vigor na data ue sua publicação, revogadas as disposições em contrArio.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto}- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia,
Nilo há oradores inscritos,
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-lVotação, cm turno único, do Requerimento n• 533, de 1976, do
Sr. Senador Jarbas Passarinho, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da entrevista do ex-Ministro Mário Andrcazza,
publicada no Jornal do Braall, edição de 7 de outubro de 1976,

-2Votação, cm turno único, do Requerimento nt 535, de 1976, do
Sr. Senador Henrique de La Rocquc, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelo Almirante
Adalberto Nunes c pelo Dr. Edmundo Monteiro, por ocasião do
encerramento do X Congresso Brasileiro de Radiodifusão.

-3Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cfimara n• 89,
de 1976 (n• 2.2i4·B/76, na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor

Presidente da República, que autoriza a doaçilo à Univcr;idadc i' c·
dera! da Bahla do imóvel que menciona, situado na cidade do S;m·a·
dor, Estado da Bahia, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 900 c 901, de 1976, das
Comissões:
-de Educaçioe Cultun; c
-de Flnançu.

-4Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Scn•do "''
47, de 1973, do Sr. Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o
salário mlnimo profissional do contador e do técnico cm comabilida·
de, tendo
PARECERES, sob n•s 765 e 766, de 1976, dus Comis,õcs:
-de Conadtulçlo e Juailça, favorável;
- de Lqlalaçlo Social, (ouvido o Ministério do Trabalho},
contrário, com voto vencido, cm separado, do Sr, Senador Franco
Montoro,

-5Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti·
tucionalidadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno}, do
Projeto de Lei do Senado n• 254, de 1975, do Sr. Senador Benjamim
Farah, que estabelece uniformidade dos pcriodos de férias escola·
rcs cm todo o País, tendo
PARECER, sob n' 805, del976, da Comissão:
-de Conadllllçlo e JUIIIça, pela inconstitucionalidade.

a

O SR. PRESIDENTE (Magalhãe1 Pinto} - E•tA encerrada a
sessão.
(Ltvanta·se a sessão à.r 15 horas.)

CONSULTO RIA JUiUDICA
PARECER N• 66/76
Da Coaaultorla Jurldlca aobre Requerimento em que
JOSt GOMES, FILHO, A..oteate de Plen,rl•, Oaue
"A", aoUcltaaeu enquadramento no carp de Aulsttnte Lepsladvo.
Jos~ Gomes Filho, Assistente de Plenários, Classe "A", soli·
citou; em 2g de novembro de 1974, seu enquadramento na Categoria
Funcional de Assistente Legislalivo, Classe" A",
II. A Senhora Dirctora da Subsecretaria de Pessoal, a quem a
matéria foi·cncaminhada, atendendo a sugestão de seu Chefe de Seção de Instrução Processual, solicitou do Senhor Chefe de Gabinete
do então Excelcntfssimd Senhor Primciro-Vice-PresideQtc do Sena·
do, Senador Kondcr Reis - em cujo Gabinete serviu o Postulanté
as seguintes informações:
1) se o Suplicante se encontrava desviado de suas funções;
b) ,cm caso afirmativo, há quanto tempo; c
c} .se possura. a qualificação exigida para o cxcrcicio nu Cate·
geria Funcional de Assistente Legislativo, Classe "A"
iii, .Em resposta/à Diretora do Pessoal, esclareceu aquela Che·
fia de Gabinete:
1) que o Requerente encontrava-se desviado de suas funções;
b) que esse desvio'se verificara a partir de julho de 1974; '
c) que o Requerente "tem procurado aprimorar os conhecimcn.tos visando atingir a qualificação exigida para o cxercicio na Cate·
goria Funcional de Assistente Lcgislalivo."
IV, Novamente na Subsecretaria de Pessoal, esta, pela Scçilo
competente, informou: ,
'
1) que Jos~ Gomes Filho foi admitido ~m 26·1·67, para o chrgo
de Ascensorista, F.T. 7;
.
~
b} que postcriorméntc, po~ dccisi\o da Comi't'ilP Diretora, foi
enquadrado no cargo de Asoensorista,· PL-15;
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c) que, I"''" Alll n• 15, de 1973, da C.D., os ocupuntcs do cargo
de t\scemori.~w fnrmncnquadnalos na Cutegoria Funcional de Assistente de Plcnúriu~. Clas~.e "/\'':
d) que t1 cst:ol:~rid~tdc do Requerente corresponde uo curso
primitrio completo: c
e) que o Ato n• 14/1973, que cspeciGcou as Classes das Cate·
gorius Funcionais dos Grupos Atividudes de Apoio Legislativo,
Serviços Auxiliares c Serviços de Transporte Oficial e Portaria do
Quadro Permanente do Senado Federal, determinara que a forma
de ingresso nn Cnlcf:oria Funcional de Assistente Legislativo, Classe
"A", é feita da segu intc form:

Forma de Recrutamento:
"Concurso público, respeitada u área de especialização."
Nível de Escolaridade:
"Ciclo Colegial ou 2<:' Grau, ou nível equivalente.''
V Indo o prtlccsso ao Conselho de Administração, opinou este,
nos tt:rmos dl> parcçt:r do Relator, Dr. Luiz do Nascimento Montei ..
ro, "pelo indcf(:rÍnH:nto do pctitório cm exame. por faltn de amparo

legal".
Vl. Efctivamt:ntc, carece de suporte jurídico a pretensão do
Postulant.:. igual a dezenas de outras qui!, submetidas à nossa
nprc~:i:•'-·:!•1, mereceram nosso parecer contrário.
.\'.:: huj~.: muita gente não entendeu bem que o Plano de Rcclas:-.ifn .. ·~·."·,• de Carg•1s, levado u deito nesta Casa, não foi feito para
mcllwJ:t~ \'L'n<.:imcnt,•s. nem para promover funcionários, mas, sim,
para rcv:,i~,riz<~r os c<1rgos nu seja, dar, às diversas categorias funcion:u·;, ·' ·,ç, -: .. ato valor.
, ··i, : :112 t..'rll:1o, por força de promoções demagógicas, nivelou·
~~-,
di\:1~<' pur hai.w, c ~.:ssa distorção chegou a apresentar
'·

••

r ..

:1·;~'~\.l\'' .•: .• rmantr·s.

.'\cn 1\.~~n·~.:s d. · haixi.l csçolaridade e ingressos no serviço público
pt:l::-. p1>rtas do pistul:io. cnnseguiram altear-se a posições de relevo,
JJLh

ddi,

!1.1ra as 4uai:-. não estavam preparados, o que ocasionou enormes
t'' J:uie"> à adrninistraçrw.

No,.mbro de 1976

A reformo administrativa cfctundn no Executivo c que se estcn·
deu no Legislativo, procedeu à implnntnçilo do Plano de RcclnssiG·
cuçuo e, posteriormente, uo conseqUente enquadramento dos servi·
dores, objetivando, precisnmcntc, o encerrar um ciclo negativo na
administroção, no loconlc à politica do pessoal, busc~ndo nxar, a
respeito, critérios mais racionais e, sobretudo, necessários.
Feito o enqundrnmcnto, na ocasião oportuna, sem prcjulzo de
antigos situações de fato, saneou-se o ambiente c deu-se, assim, inicio
a uma nova era, em que se esperava cessassem, de vez, as postulações
ubsurdos.
Tal porém, nilo ocontcccu, c dezenas e dezenas de reivindica·
çõcs, infundadas, desarrazoadas c até impertinentes, tiveram curso
na Casa, a maioria vindo desembocar nesta Consultaria, onde, inva ..
riavclmentc, por injuridicnmcntc descabidas, foram devidamente
rechaçadas.
VIl. O requerimento cm cousa se inscreve entre os que deve·
riam ler sido liminarmente indeferidos, por falto de amparo clgnl.
O direito de recorrer do cnquodramcnto de há muito prcscrc·
veu, para o Recorrente, e, no mérito, sua pretensão é insustentável,
pois lhe falecem aquelas condições que a lei (Ato n' 14/73) exige para
que ele fosse integrado na Categoria Funcional de Assistente Lcgis·
lutivo.
Não podendo ascender ao cargo pretendido por progressão fun·
cional, que este nilo é o caso, só lhe restaria tentar o concurso públi·
co, do que, porém, cstoria impedido, por não possuir a cscolaridodc
correspondente no ciclo colcginl ou nlvcl equivalente.
Quanto ao fato de estar desviado de suas funções, isto, ao invés
de favorecê-lo, pesa cm seu desfavor, uma vez que o Regulamento
Administrativo proíbe esse desvio (art. 515. § 14),
VIII. Ante o exposto, considerando que o prozo para a intcr·
posi~ão do recurso está percmpto, c que o suplicante não preenche os
requisitos exigidos cm lei, para ocupar o cargo que pleiteio, opina·
mos pelo indeferimento do pedido.
Brasília, 17 de novembro de 1976.- Paulo Nunes Augusto de
Figueiredo, Consultor Jurídico.

ATAS DAS COMISSOES
CO~IISSÃO

DE ECONOMIA

34• REUNIÀO, RI'AIJZ,\I>A EM 17 DE NOVEMBRO DE 1976,
Extraordlniriu

Às quirm: bt'riiS do dia dezessete de novembro de mil novecentos e setenta c 'l·i•;, na Sala "Rui Barbosa", reúne .. se, extruordina ..
riaml·n\<:, ~~ Cnmi:;o;i)o de Economia, sob a presidência do Sr. Sena ..
dar Rt:Ttal'~ I·, .•.. ,·,,, Vicc-Presidenle, no exercício da presidência, c a
prt:.'il'!lt;a J11'> ···1·. \cliitdores Ruy Snntos, Jarbas Pa!lsarinho, Hetvr.
din ~ 1 111!..'':,: l't.' ~ ;1valcante cCattcte Pinheiro.
l'r·i.\'.'''1 ·!L" l• 1!llpureccr, por motivo justirtcudo, os Srs. SenaH\ Ca~H:J!, Vuscom:clos Torrl!s, Arnon de Mello, Jcssé

Utl!l". ~-·'i':

Freire, Paulo Guerra, Orestes Quércia, Roberto Saturnino c Franco
Montara.
t: dispensada a leitura da Ata da reunião antcnor que, cm se·
gOida, é dada como aprovada.
t: lido, discutido e aprovado o seguinte parecer:
Pelo Senador Ruy Sontos:
Parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n' 40, de
1976, que "aprova o texto do novo Acordo de· Comercio c Paga·
mentos entre u República Federotiva do Brasil e a República Socialis·
ta da Romênia, assinado em Brasflia, em 5 de junho de 1975."
Nada mais havendo <t tratar, encerra .. se u reuniUo, lavrando eu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, o presente Ata que, li·
da e uprovoda, será assinado pcl o Sr. Presidente.

~:i.~l~/.o~~~lll....,l!m•::l!iillrl:IJMIII\II!IR!IIIIIiili!!ll!llG!!!AGI!Il-"'"'112!!&0!0".J'"'"-"'"'•--'*"'--'w'm-•---·-·-----
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LIDIIIANCA DA AIIINA
I DA MAIOIIIA

Pre,idente1

J9.SecrAIÓrio.

Mogolhõos Pinlo IARENII-MGI

lourivol Bopllsto IA RENA-SEI

líder
Petrónio Portella
Vice-líderes
Eurico Rezendtt
Jarbcs Pcssor~nho
Jcs6 Undoso
Mo tios teõo
Paulo Guerra
Ruy Santos
Saldanha Derzi
Virgílio Távora

19-VIce-Presldentel

Wilson Gonçalves IIIRENII-CEI
49-Secretório:

lonoir Vorgos IARENA-SCI
29. VIce. Presldente1

Benjamim Foro h IMOB-RJI

LI DI RANÇA DO MDI
IDA MINORIA
1•-Secrolórlo•
Oinorie Mariz IARENA-RNI

Suplentes de Secretórios:

tíder
Franco Montara
Vice·lideres
Mouro Benevides
Roberto Soturnino
Ira mar Franco
Evandro Carreiro

Ruy Corno iro IMOS-PSI
Ronolo Fronco !ARENA-PAI
Aleoondro Cesto IA RENA-MAl
Mondes Conolo IARENA-MTI

29-Secretórlol

Marcos Frolro IMOB-PEI

COMIUOU

COMISSlO DI ASSUNTOS RIGIONAI5-(CA.It)
17 Membros)

Olretor, José Soares de Oilvolro Filho
local, Anexo ii- Térreo

COMPOSIÇÃO
Presidflnte: Canele Pinheiro
Vice-Presidente~ Agenor Mario

Telefones, 23-6244 e 25-8505- Romols 193 o 257

Titulara•

Suplome•
ARENA

A) IDVIÇO DI COMIIIOII 'DMANINTIS

I. Correte Pinheiro

1. Saldanha Derzi

2. José Guiomord
3. Teotónio Vilela

2. .José Sorney
3, Benedito Ferreiro

4. Renato Franco

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Cesto
locolt Anexo 11- Térreo
Tolofone, 25-6505- Romols 301 o 313

5. José EsteYes

MOS

1. Agenor Mario
2. Evondro Carreiro

COMIISlO DI AGIICULTUIA-(CA)

I. Eveldsio Vieira
GH~on Rocha

2.

Assistente: litdo Ferreira da Rocha- Romal312
Reuni6es: Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Clóvis Bevilocquo"- Anexo 11- Romol623

17 Mombrosl

COMISSlO DI CONSTITUIÇAO I JUSTIÇA-(CCJ)
113Membrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Presidente, Orestes Quírc:la
Presidente: Accioly Filho
J9.Vice-Presidenle: Gustavo Coponemo
29.1,/ice·Presidente: Paulo Brouard

Vlc:e-Presldente1 Benedito Ferreira

ntulara•

niUiar••
ARENA

I. Vosc:onc:elos Torres
~-

I. Altovlrlool
2. O to ir Beckor
3, Renato Franco

Paulo Guerro

3. Benedl!o Ferreira
~- llollvio Coelho
5. Mendes Cano lo
MOS
I, Agenor Mario

2. Orestes Quérclo

I. Adalberto Sono
2. Amoral Peixoto

I. Accioly Filho
2. José Sorney
3. José lindoso

Suplente•
ARENA

J. Mo!T(l~ lt~ÕO
2. Otro luhmor.n
3. Pbtr.!r•o Port(JII.J

4, HaiYídio Nunes
5. Jtolivío Coelho
6, Eurico Rozende
7. Gustavo Coponema
8, Heitor Dias
9, Henrique de lo Rocque

2. leite Choves
3. Nelson Carneiro
4, Paulo Bronard

local, Saio "Ruy Borboso"- Anooo 11- Romols 621o 716

Fronco
Tuh,ir~l

MO[<
I. Dirceu Cardoso

~"~nistente: Marcus Vlnic:ius Goulort Gonzogo- Ramo1706

ReuniOes1 Quartos.felros, Os llt30 horas

4, Rtli'(JIO

5. Owos

AssisfenfH: Mo rio HtdiHHl Buttno Rrnr•.! ·
ReuniOtts: Ouortas.ft!wos. ós 10,00 hr1• •·,
local: Solo "CtQ,.ts Ah.iu-:qu,, -. ·1,

1 r.rr •
,".\;r,

•,1ur~1.1rv
r- 1:1u;
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COMIIIAO DO DIITIITO PIDIIAL-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇIO ICULTUIA-(CIC)

III Membros!

19 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Prosldont11. Heitor Dias

Presidente: Tarso Outro

Vlco-Prllldonto, Adalberto Sono

Vlco·PrllldontOt Henrique dolo Rocquo

lllltlent••

Tltu.. rol

Titular"'
ARENA

ARENA

1, 1-lelvídlo Nunes

I, Augullc Franco

2. Eurico Rr~zends

2. luiz Cavalcante

3.

~enoto

4, Osiros

Franco

3. Jco4 llndcsc
· 4, Vlrglllc Távora

T~tl_,_;r'l

5. Solda,ho .,,.•zi
6. Hf'ito·

I. Tarso Outra
2. Gustavo Caponema

3.

I, Arnon do Mo lia
2. Holvfdlc Nun11
3. Josó Sarnoy

Jc~o Colmon

·4, Henrique do la Racquo

4, Ruy Santos

5, Mondos Canelo
6. Oito lohmcnn

Di~~

7. 1-!enriquP de la Rocque

MOB

I. Evolásio Vloiro
2. Paulo 8ro11ard

8. Otoir Becker

MDB

I. Adalbo•tc Seno
2. lózoro Sorboza

I, Evcndrc Carreiro

2, Nelson Carneiro

3. Ruy Carneiro

I, Franco Montare
2. Itamar Fron"o

3, Adalberto Sono
Anlstonto, Cloldo Maria B. F. Cruz- Ramal S9B
RouniOos, Quintos-loiras, ~s

Assistente: Reno ido Pacheco do Oliveira- Ramai306

to,oo horas

local, Saio "Clóvis Bovllacqua"- An"c 11- Ramal623

iouniOos, Quintas-loiras, às9t00 horas
local, Sola "Ruy Barbosa"- Ano•a 11- Ramalo621 o 716

COMIIIlO DIPINANÇAI-(Cf)
117 Membros!
COMPOSIÇÃO

COMIISlO DIICONOMIA-(CI)

Prealdente1 Amara I Peixoto

III Membros!

Vico-Prllldonto: Teotónio Vilela

COMPOSIÇÃO
ARENA
Prosldonto, Milton Cabral
Vlce-Prllldontot R10ato Franco

I. Saldanha Oorzl

I, Daniel Krlogor

2. Benedito Ferreira

2. José Gulcmord

3. Alexandre Costa

3. José So rnov

4, Fausto Castelo-Branco

4. Heitor Dias

5. Jonó Freire

5. Ccttoto Pinheiro

I, Bonodllc Ferreiro

6. Virgílio Távora

6, Oslros Teixeira

3, Jouó Froiro

2. Augullo Franco
3, Ruy Santos

7,

4, lulz Cavalcante

4, Conoto Pinheiro

ARENA

I. Milton Cabral
2. Vasccncelot Torrei

5. Arncn do Moi lo

6.

5, Holvfdlc Nun11

Mattoslo~o

B. Torso Outro

9, Honrlquo dolo Rocquo
10, Holvldlo Nunes

11, Teotónio Vilela
I 2. Ruy Santos

Jorbas Panorlnho

7, Paulo Guerra

MOS

8. Renato Franco

MOB

I. Franco Montare

I. Agonor Maria

2. Or11t01 Quórcla

2. Amarai Pol•oto

3, Roberto Saturnlno

1, Amarai Peixoto

I. Danton Joblm

2. leito Chcvos

2. Dirceu Cardoso
3, Evoldslc Vieira

3. Mouro Benevldes

4. Roberto Saturnlno

5. Ruy Carneiro
Aulstonto, Daniel Reis do Souza - Rama1675

Allistonto, Marcus Vinlclus Goulon Gcnzoga- Rama1303

Reunlc5ttt Quartas·felros, Os IOtOO horoa
l~col,, Sola •1Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramals621 o 716

local. Sola "Ruy Borbo1o"- Anuo 11- Ramais 621 o 716

RouniOo11 Quintas-loiras, às 10,30 horas

Novembro de 1976
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COMJSSAO DI RILAÇOIS IXTIRIORIS-(CRI)

17 Membros)

115 Mombrosl

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO
Presidente: Nelson Carneiro

Vice-Presidenle: Jossé Freire
Presidente: Daniel Krieger

Titulare o

)9.VIce-Presidentel luiz Viana

Suplente•
ARENA

29. Vice·Presldente1 Virgílio Tóvora

1. Mendes Canele
2. Domício Gond im
3. Jarbos Passarinho

1. Virgílio Tóvora
2. Eurico Rezende
3. Accioly Filho

Titulare o

Suplente o
ARENA

4. Henrique de la Rocque

5. Jessé Freire
MDB
I. Franco Monloro

I. Lázaro Borbozo
2. Ruy Carneiro

2. Nelson Carneiro

I. Doniel Krieger

I. Accioly Filho

2. Luiz VIana

2. José lindoso

3. Virgllio Tóvoro

J. Coneto Pinheiro

4. Jossó Freire

4. Fausto Castelo-Bronco

5. Arnon do Mel/o

5. Mendes Conole

Reuniões: Quintos.feiros, às 11:00 horas

6. Potr6nio Porto lia

6, Helvídio Nunes

local: Solo "Clóvis Be.,.ilacquo"- Anexo ll- Ramal 623

7, Soldonho Derzi

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romal675

8, José Sorney

COMISSAO DIMINASIINIRGIA-(CMI)
17 Membros!

9, João Colmon
10. Augusto Franco

MOS
COMPOSIÇÃO
Presidente: João Colmon
Vice-Presiden!e: Domício Gondim

Titular••

Suplente•

1. DantonJobim

1. Nelson Carneiro

2. Gilvan Rocho

2. Paulo Brossord

3, Itamar Franc:o

J. Roberto Soturnlno

4, leite Chaves

5. Mauro Benevides

ARENA

I. Millon Cabral

I. Paulo Guerra
2. José Guiomord
3. Virgílio Távora

2. Arnon de Mello

3. luiz Cavalcante
4. Domicio Gondim
5. João Colmon

Assistente, Cóndido Hiportt- Romol676
ReuniOes1 Quartas-feiras, às 10130 horas

loco I, Sala "Ruy Borboso"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MOS

1. Dirceu Cardoso

I. Gilvon Rocho
2. leite Chaves

2. Itamar Franco

COMISilO DI SAÚDI-(CS)

Assistenre: Ronoldo Pacheco de Qli.,.eiro- Romal306
Reuniões: Ouinros-feiros, às 10:30 horas
local: Solo "Ció.,.is Bevilocquo"- Ane~eo 11- Ramal623

I,

COMPOSIÇÃO

COMISSAO DE RIDAÇAO-(CR)

Presldente1 Fausto Costolo.Branco

15 Membros)

Vice.Presidente, Gilvon Rocho

COMPOSIÇÃO
Presidente: Danton Joblm
Vice·Presidente: Renato Franco

Titulare o

Suplenteo
ARENA

1. José Lindoso
2. Renato Franco
J. Otto lehmonn

I. Virgílio Távora
2. Mendes Canele

ntular..

Suplentes
ARENA

1. Fausto Castelo-Branco

I. Soldonho Derzi

2. Colleie Pinheiro

2. Mendes Conole

3. Ruy Santos
4. O to ir Becker

5. Altevir leol
MDB

MDB
I. Danron Jobim
2. Orestes Quércia

i7 Membros!

1. Dirceu Cardoso

Assislonltt: Marm Cormt1m Castro Souza- Ramal 134
Ruuniõos: Oucrras-leiros, às 11130 horas
local: Solo "Cióv1s Bovilocquo"- .Anexo 11- Romal623

I. Adolberto Seno

1. Evondro Carreiro

2. Gllvon Rocho

2. Ruy Carneiro

Anishtnte1 Udo Ferreiro da Roc. J - Ramal 312
ReuniOe11 Quintos. feiras, às II100 horas
loc:al: Sala "~uy Barbosa"- Anuo 11- Remais 621 o 716
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COMISSAO DI TaANSPOITIS, COMUNICAÇOD
I OIIIAS PUIUCA5--(CI)

COMISSAO DI SIGUUNÇI. NACIONAL (CSN)
17 Membros!

17 Membros!

COMPOSIÇÀO

COMPOSIÇÃO

Presidenltu José Gulomard
Vasconcelos Torres

Vice~Presldenlel

Presidente: Alexandre Costa
luiz Cavalcante

Vice~Prtisldenler

Suplente•

Titular"•

ARENA

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

1. lu i: Cavolconlo

2. Josó linclo.so
3. Virgílio Tóvaro
.C. José Guiomord
5. Vanconcnlos Torres
MOS

I. Agenor Maria

1. Amoral Peixoto

2. Orestes Quórcla

2. Adalberto Snna

Assisronln: lódo Ferreira do Rocha- Rama/312
~euniõos: Quartas.fiHra~.

Novembro de 1'176

às.12:00 horas

Suplente•

ntutarea
ARENA
I. Alexandre Casta

1. OHO lohmann

2. LuizCavalcante
3. Benedito ferreiro

2. Mendos Canele

3. Teotónio Vilela

4. José Esteves
5. Paulo Guerra

MOS
1. ldzaro Barbozo

I. Evondro Carreira
2. Eveldslo Vieira

2. Roberto Saturnino

Assistente: Cláudio Carlos R. Costa- Roma1301
Reuniões: Quintos.feiras, às li :30 horas
local: Solo "Clóvis Bevi/acquo"- Anexo 11- Ramal 623

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

C:OMISSAO DI SDVIÇO PÚILICO CIVIL-(CSI'C)
17 Membros)
COMPOSIÇÀO

I) SDVIÇO DI COMISSOIS MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUIIITO

Presldenlez lázaro Borboza

Vice-Presldenle: Ot1o lehmann

Suplente•

Titular••

CoonluleaT..,....rárltso

ARENA
I. Augusto Franco

I. Manos ledo

2. Orto lehmonn

2. Gustavo Capanema
3. Alexandre Casto

Chefe, Ruth do Souza Castro
local, Anexo 11- Térreo
Tolefono, 25-8505- Ramal 303
I I Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nacional

I. l!omar franco

I. Danton Jablm

2. Lázaro Borboza

2. Mouro Benevldes

21 Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos
31 Comissões Especiais e de Inquérito, e
41 Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentórlo lart. 90 do Regimento
Comum!.

3, Heitor Dias
4. Accioly Filho
5. luiz Viana

MOS

Assistente: Sonia Andrade Peixoto- Ramo1307
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -

Ramal 67~;

Aliou ae Olivolro- Ramal 674; Cloido Maria B. F. Cruz Moura loposdo Sd- Ramal 310.

Ramal 59B:

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

10,00

C.A.R.

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal -623

lEOA

09,00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Romois- 621 e 716

RONALDO

HORAS

QUARTA

SAlAS

ASSISTENTES

C.E.C.

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Romol- 623

ClEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Ramais-621o716

SÓNIA

C.F.

RUY BARBOSA
Romais-621 e716

MARCUS
VINICIUS

C.C.J.

10,00

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-623

MARIA
HElENA

C. E.

RUY BARBOSA
Roma is- 621 e 716

DANIEL

C.R.E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 o 716

CÁNDIDO

C.M.E.

ClÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-623

RONALDO

C.A.

RUY BARBOSA
Romals- 621e 716

MARCUS
VINICIUS

C.l.S.

ClÓVIS BEVIlliCQUA
Ramo!- 623

DANIEl

c.R.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramal -623

MARIA
CARMEM

c.~.

RUY BARBOSA
Ramois- 621 e 716

l~DA

C.S.N.

RUY BARBOSA
Romais-621 o716

LEOA

RUY BARBOSA

CLAUDIO
COSTA

10,00

10,30
10,30

I 1,00

11,30

12·.00

11,30

C.T.

Ramais- 621 o 716

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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BRAS(LIA-D

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 209• SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO DE

1976

1.2.3- Comunlcaçio
-Do Sr. Senador Benjamim Farah, que se ausenrará do Pai<.

LI-ABERTURA
I.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Menu1em do Senhor Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimenro depende de sua prévia aquiescência:
N• I84/76 (n• 35 I/76, na origem), relativa à escolha do Sr.
Raymundo Nonnato Loyola de Castro, Ministro de Segunda
Classe. da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em·
baixado r do Brasil junto à República da Coréia.

1.2.2- Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de Decrctp Legislativo n• 40/76 (n• 74-B/76, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do novo Acordo de
Comércio e Pagamentos entre a República Federativa do Brasil c
a República Socialista da Romônia, assinado em Brasflia, em 5
de junho de I975.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 41/76 (n• 75-B/76, na
Câmnra dos Deputados), que aprova o texto do Convénio sobre
Transportes Marftimos: assinado entre a República Federativa
do Brasil e a República Democrâtica Alem ii, em Brasfliu, em 23
de julho de I976.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 42/76 (n' 76-B/76, nu
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Trunsporte e Navegaçilo Marltima, assinado entre a República
Federativa do Brasil e u República Argelina Democrática, em
Brasllia, em I3 de abril de 1976.
-Mensagem n• 164/76 (n• 301/76, nu ori_gem), do Senhor
Presidente du República, submetendo à deliberuçuo do Senado
Federal propostu do Sr. Ministro de Estado du Fazenda, pura
que seju autorizuda u Prefeitura Municipul de São Miguel Ar·
canja (SP) u elevar em Cr$ I .000.000,00 (hum milhilo do cruzei·
ros) o montante de sua dlvidu consolidudu.

1.2.4- Requerimentos
N• 579/76, de autoria dos Srs. Senadores Lourival Baptista
c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos no último dia 5 de novembro.
pelos Excelentíssimos Senhores Presidente Ernesto Geisel e Gono·
ral-de-Exército Dom Francisco Morales Bermudez Corruti, Presidente da República do Peru.
N• 580/76, do Sr. Senador Augusto Franco, solicitando
licença do Senado para integrar, como Observador Parlamentar.
a Delegação Brasileira à Assembléia Geral da Organização das
Nações Unidas.
1.2.5 - Dl..:unos do Expediente
SENADOR DANTON JOB/M -

Aspectos e signincado

das eleições de I5 de novembro.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Apelo em
favor do aproveitamento de funcionárias aprovadas em concurso
para Assistente Social do INPS no Estado do Marnhào.
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Contestando urtigo
publicado na edição de hoje, do jornal O Globo, intitulado

uscnadores Derrotados'',

I.3- ORDEM DO DIA
-Requerimento n• 533/76, do Sr. Senador Jurbas Passa·
rinho, solicitan'do a transcrição, nos Anuis do Senado Federal,
da entrevista do ex-Ministro M~rio Andreazza. publicada no
Jornal do Brasil, edição de 7 de outubro de 1976. Aprovado.
-Requerimento n• 535/76, do Sr. Senador Honrique de Lu
Rocque, solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal.
dos discursos proferidos pelo Almirante Adalberto Nunos c poJo
Dr. Edmundo Monteiro, por ocusiilo do encerramento do X Con·
grcsso Brasileiro de Radiodifusilo. Aprovado.
-Projeto de Lei da C!imura n• 89!76 (n' 2.214-B/76. nu
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú·

'
'

'
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blicu, que autoriza u doação à Universidade Federal da Buhia, do
imóvel que menciona, situado nu cidade de Salvador, Estudo du
Buhia. Aproudo. A sanção.
-Projeto de Lei do Senado n' 47 j73, do Sr. Senador
Franco Montoro, que dispõe sobre o salário mínimo profissional
do Contador c do Técnico em Contabilidade. Dlocussio adiada
pura u sessão do dia lO de março de 1977, nos termos do Requeri·
mento n• 581/76, após usar da palavra o Sr. Senador Franco
Montoro.
-Projeto de Lei do Senado n' 254/15, do Sr. Senador Ben·
jumim Faruh, que estabelece a uniformidade dos períodos de
fê:rias escolares em todo o Pais.' (Apreciação preliminar da constitucionalidade). Rejeitado. Ao Arquivo.
1.4-MAT!ôRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO
DIA
- Requerimento n• 580/76, lido no Expediente. Apro•ado,
após parecer da Comissão de Relações Exteriores.

República submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estudo da Fazenda, para que os Governos dos Estados do Rio
Grande do Sul e do Espírito Santo sejam autorizados a elevar,
temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo 2• da Resolução n• 62/75, alterada pela Resolução n• 93j76, do Senado, e
possam reulizur operações de crédito pura os fins que especificam.
2.2.2- Oflclos
-Das Lideranças da ARENA c do MDB na Câmara dos
Deputados, de substituições de membros em Comissões Mistas
do Congresso Nacional.
2.2.3- Comunicações da Liderança da ARENA no Se111do
Federal·
-De substituições de membros cm Comissão Mista do
Congresso Nacional.
2.2.4 - Comunlcaçio

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA
-Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal, a realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, com Ordem do

-Do Sr. Senador Augusto Franco, que se ausentará do
País.

Dia que designa.

1.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENA DOR FRANCO MONTORO, como Uder- Apelo à
Maioria, tendo em vista a rejeição do Projeto de Lei do Senado
n' 8/76, que assegura direitos dos empregados no caso de falência ou concordata da empresa.
SENADOR RUY SANTOS, como Líder- Considerações
sobre o discurso do orador que o antecedeu na tribuna.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Contribuição que
poderá ser dada à cultura artística nacional, com a inclusão do
Estado de Sergipe no Programa Especial de Bolsa Trabalho c
Arte, instituído pelo Ministério da Educação e Cultura.

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

2.3- ORDEM DO DIA
-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
Mensagem n• 175/76 (n' 329/76, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do Gene·
ral·de-Exi:rcito Rcynaldo Mello de Almeida, para exercer o
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Gcneral·dc-Exército Jurandyr de Bizarria Mamede. Apreclaçio em sessio secreta.
2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

3- CONSULTO RIA JURIDICA
-Pareceres n•s 67 e68, de 1976.

2- ATA DA 210• SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO DE
1976

4- COMISSÃO DE INQUtRITO

2.1 -ABERTURA

-Portaria n' 39, de 1976.

2.2- EXPEDIENTE

5- MESA DIRETORA

2.2.1 - Comunlcaçio da Presidência

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

-Recebimento das Mensagens n•s 185 e 186, de 1976 (n•s
353 e 354/76, nu origem), pelas quais o Senhor Presidente da

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

ATA DA 209• SESSÃO, EM 18DE NOVEMBRO DE 1976
2• Sessão Legislativa Ordinária , da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
AS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena -José Lindoso - Cattete Pinhe~ro - Jarbus
Passurinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Henrique de
Ln Rocquc- Helvldio Nunes- Petrõnio Portella- Virgrlio Tllvo·
ra- Ruy Carneiro- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz Viunu - Ruy Santos - João
Culmon- Roberto Suturnino- Gustavo Capanema - Magalhilcs

Pinto- Franco Montoro- Lllzaro Bnrboza - ltaHvio CoelhoMendes Canale- Accioly Filho -Leite Chaves- Mattos LeiloDaniel Krieger- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusu o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Huvendo número
regimental, declaro aberta u sessilo.
O Sr. I•-SecretArio vai proceder b leitura do Expediente.

Novembro de 1976
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J;; lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
_ Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência:
MENSAGEM N•t84, DE 1976
(N• 3!1/76, na ortaem)

Elfcelent!s.slmos Senhores Membros do Senado
Federal:
De conformidade com o art, 42 (Item IIIl da
Constituição, e nos termos dos arts. 21 e 22 do Decreto n.0 71,534, de 12 de dezembro de 1972, tenho
a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejamos fazer, do Senhor
Raymundo Nonnato Loyola de C:J.Stro, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República da Coréla.
2 os méritos do Ministro Raymundo Nonnato
LoyoÚ1 de Castro, que me Induziram a escolhê-lo para
o desempenho dessa elevada função, constam da
anexa Informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 17 de novembro de 1976.- EmesP>
Gelsel.
INFORMAÇAO
Curriculum Vitae
Ministro Raymundo Nonnato Loyola de Castro
Nascido em Belém, Pará, 25 de fevereiro de 1926.
Bacharel em Direito, pela Pontifícia Universidade
católica do Rio de Janeiro, 1948. Diplomado pelo
Instituto Rio Branco, no Curso de Aperfeiçoamento
de Diplomatas. Diplomado pela Escola Superior de
Guerra, no curso de Informações, 1959. II Curso do
Instituto Superior do Mar (INSUMARl, 1967. Diplomado pela FEMAR (Fundação dos Estudos do Mar),
1968 Professor de Prática Diplomática e Consular,
do Curso de Preparação à Carreira de Diplomatas,
do Instituto Rio Branco, 1970, 1971, 1972. Condecorações e Medalhas: Laura Müller; Santos Dumont;
Mérito Aeronáutico; Tamandaré; Mérito Naval; Mérito Militar; Condecorações nacionais da Argentina.,
d<l ·peru, do Equador e da Suécia.
Cônsul de Terceira. Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, do Instituto
Rio Branco, 1948.
Na Divisão de Passaportes, 1948 a. 1950.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por
antlgüldade, 1953.
Cônsul-Adjunto em Nova York, 1953 a. 1954.
Segundo-Secretârlo da Embaixada em Quito,
1954 a 1957.

Encarregado de Negócios em Quito, 1956.
Membro da. Missão Especial às Solenidades de
Posse do Presidente do Equador, 1956.
Membro da Comitiva. do Ministro de Estado em
visita ao Peru e ao Equador, 1957 e 1958.
Estagiário e Membro do Corpo Permanente da
Escola Superior de Guerra., 1958 a 1959,
Segundo-Secretário da. Embaixada em Buenos
Aires, 1960 a 1961.
Membro dn Com!s.são Mista Br:J.Sli-Argentlna,
1961.
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Promovido a Primeiro-Secretário, por
menta, 1961.
Primeiro-Secretário da. Embaixada em
Aires, 1961 a 1963.
Representante do Brasil na Comissão de
Grande, Buenos Aires, 1962, 1963.
Membro da. Missão Especial às Solenidades
Posse do Presidente da Argentina, 1963.
Primeiro-Secretário da Embaixada em
colmo, 1963 a 1966.
Representante do Brasll na. Feira de
burgo, 1965.
Encarregado de Negócios em Estocolmo,
Membro da Delegação do Brasll ao XXVI
gresso Mundial de Navegação, Estocolmo,
Chefe da Divisão de Passaportes, 1967 a
Membro do Grupo de Trabalho de
Anteprojeto de Lei sobre o Estatuto do
geiro, 1967.
Título de Conselheiro, 1967.
Encarregado de Negócios em Georgetown,
Presidente da ADISMAR (Associação dos
mados do Instituto Superior do Mar), 1969.
Observador do Brasll à J.& Conferência
Chanceleres dos Países do Carl be sobre o
to do Mar, São Domingos, 1972.
Representante do. Ministério das R~i:ç:~~~e~
terlores no Congresso Internacional de
do Mar, Porto Alegre, 1972.
Promovido a. Conselheiro, por merecimento,
Ministro de Segunda Classe, por mereclme!nt<

1973.

Membro da Missão Especial às solenidades
posse do Presidente Ernesto Geisel, 1974.
Ministro conselheiro da Embaixada do
no México, 1974 a 1975.
Encarregado de Negócios no México, 1975.
Observador do Bras11 ao IV Período das Se.~;sõ,e.~
do o Panal, no México, 1975.
Cônsul-Geral em Montevidéu, 1975.
Membro da. Delegação do Bras11 à I Reunião
Comissão Mista Brasil-México, 1975.
O Ministro Raymundo Nonnato Loyola de
nesta data, encontra-se no exercício de suas mr1cn'""
de Côn.~ul-Geral do Bras11 em Montevidéu.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
10 de novembro de 1976. - Sérgio de Queiroz nuart:e
Chefe da Divisão do Pessoal.
A Comissão de Relações Exteriores.

PARECERES
PARECERES N'1910E 911, DE 1976
Sobre o Projeto de Decreto Le&lllladvo n• 40, de 1976 (
74-B/76, na Cimara dos Deputados), que aprova o texto
novo Acordo de Comércio e Paaamentoo entre a Replbllca
deradva do Brallli e a Replbllca Socialista da Romênia,
••in•doem Bra10!1, em S de junho de 197!.
PARECER N•9t0, DE 1976
Da Comboio de Relações Exteriores
Rei•tor: Senador Joio Calmon
Pela Mensagem n• 293/76, o Senhor Presidente da República,
de conformidade com o disposto no urtigo 44, inciso i, da Constitui-

ção Federal, encnminhou à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhado de Exposiçilo de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do novo Acordo de
Comércio c Pugnmentos, assinado, cm Bras!lia, cm 5 de julho de
1975, entre o Brasil c a República Socialista da Roménia.
O Acordo foi celebrado com o objctivo de substituir o lirmndo
cm 5 de maio de 1961, o qual se ressente, pelo longo decurso do
llcmpo, de mecanismos mais aperfeiçoados e conscntâncos com o in·
/tcrcâmbio ntuulmcnte mantido pelos dois pulses.

-,
I,
'

O novo texto, cm sua estrutura c linhas gerais, serviu de modelo
pnru igual instrumento celebrado com a República Democrática
Alemã,jú aprovado pelo Congresso Nacional, no corrente ano.
\lisando a estimular c manter equilibrada cooperação econômica e a dinamizar o intercâmbio corncrcir' ntrc o Brasil c a Ro ..
mênia. o Acordo estabelece entre outros pontos, que:
a) os órgãos competentes de ambas as partes deverão conceder
as necessárias fucilidndcs cambiais às operações comerciais que
vierem a efetuar:
b) us mesmas Partes Contratantes envidnrão esforços no
sentido de as correntes reciprocas de exportação se constitulrem, pro·
grcssivamcnte, c na maior proporção passivei, de artigos manufatu·
rados c scmimunufnturados, sem prcjulzo da exportação de novos
produtos primários, bem como dos já tradicionais nas respectivas
pautas de comércio;

c) o intercâmbio comercial será promovido de acordo com a lis·
tagcm de bens c produtos exportáveis de cada Pais, indicada em
anexo ao Texto, nada impedindo, porém, que outras mercadorias,
não especificadas na referida listagem, possam ser, também, objeto
de comércio entre os dois países;
d) as condições comerciais referentes às mercadorias impor·
tndas ou exportadas sob regime do Acordo deverão ser fixadas cm
contratos a serem concluldos entre firmas, instituições c organismos
brasileiros, de um lado, c, de outro, as empresas de comércio exterior
da Roménia, como pessoas jur!dicus independentes;
e) os preços dos produtos c mercadorias serão determinados
nos contratos respectivos concluldos entre as pessoas flsicas, ju·
rídicas e organizações comerciais, com base nas cotações internacionais de produtos e mercadorias de qualidade igual ou comparável;
f) os pagamentos referentes no intercâmbio bilateral serão efe·
tundas cm moeda escriturai, no sistema de contas cm dólares norteamericanos, abertas pelo Banco Central do Brasil c pelo Banco
Romeno de Comércio Exterior;
g) nos limites de suas respectivas legislações, as Partes Contratantes isentarão de qualquer imposto ou taxa as pessoas ffsicas ou jarldicas de um dos dois pulses cm suas ntividades no território do
outro, desde que essas ntividndcs se relacionem com a execução de
contrato conclufdo no âmbito do Acordo;
h) as Partes Contratantes se comprometem a conceder, reciprocamente, o tratamento de Nação mais favorecida nas suas relações
bilaterais de comércio, de acordo com os principias do GATT;
.
I) cada ano, deverá reunir-se uma Comissão Mista incumbida
de examinar o andamento das questões atinentes às relações cconô·
mico-comerciais entre os dois palscs c com o objetivo de propor alter·
nativas que possibilitem a elevação continuada dos fluxos de trocas.
O Acordo proporciona, como se vê, novos, adequados c mais
diniimicos instrumentos para o desenvolvimento das relações cconô·
mico-comerciais que precisamos manter c estimular com a Romênia,
cujo parque industrial de mnnufaturndos c semimnnufaturados se
oferece dos mais promissores c vantajosos para a nossa economia.
A Comissão de. Relações Exteriores mnnifcstn-sc, pois, pela
aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo,
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1'976. - Lulz VIana,
Presidente cm cxcrclcio- Joio Calmon, Relator- Cattete Pinheiro
- José Llndo110 - Mendes Caule - Helvldlo NunH - Accloly
Filho- VlrgOio T•vora.

L

PARECER N•911, DE 1976
Da Comlsdo de Economia
Relator: Senador Ruy S1ntos
O presente Acordo de Comércio c Pagamentos entre os Governos do Brasil c da Romênia objctiva propiciar um mais amplo dcsen·
volvimento c forwlccimento das relações comerciais entre os dois
países. ~um instrumento mais aperfeiçoado, capuz de sustentar um
volume de intercâmbio compatível com as reais potencialidades de
ambas as nações, substituindo o Acordo de Comércio, Pagamento c
-de Cooperação Económica, assinado a 5 de maio de 1961.
Sendo assim, o Acordo prevê o tratamento mútuo de nação
mais favorecida, com efeito imediato, nas suas relações comerciais,
conforme os principias do GATT, com as restrições que menciona,
quanto a paises limftrofcs, zonas de livre comércio, merendo comum
e união aduaneira e vantagens, isenções e facilidades decorrentes de
arranjos comerciais multilaterais entre países em desenvolvimento,
dos quais uma das Partes não participe mesmo que no âmbito do
GATT.
Um dos objctivos centrais do Acordo é n expansão progressiva e
na maior proporção possível do intercâmbio de produtos munufaturados c scmimanufuturados, sem prcjulzo da exportação de novos
produtos primários c daqueles que se constituam exportações já tradicionais. Tal característica é ressaltada na lista anexa ao Acordo,
indicativa dos produtos exportáveis pelos dois pulses.
As operações comerciais entre a Rcpúblic·a Federativa do Brasil
c a República Socialista da Roménia serão registradas, nos rcspccti·
vos bancos encarregados do comércio exterior, em contas em dólares
dos Estados Unidos da América, sendo igualmente o dólar n moeda
utilizada para a conversão das demais de livre conversibilidade,
obedecidas as taxas vigentes na data da operação c no mercado de
câmbio internacional.
·
~ constitufda uma Comissão Mista, com o propósito de promo·
ver as relações comerciais, estimular novas formas de cooperação c
efctuar o exame periódico do funcionamento do Acordo ora sob cxn·
me e de outros convênios cm vigor.
Nilo resta nenhuma dúvida a esta Comissão de .Economia, quan·
to à relevância de ampliar ·o comércio exterior brasileiro, prin·
cipalmentc cm termos de novas áreas de comércio, assegurando, pa·
ru tanto, os aperfeiçoamentos necessários.
No que respeita no Conselho de Assistência Económica Mútua
(COMECON), do qual a Roménia faz parte, segundo expressa o Rc·
latório do Banco Central do Brasil, relativo n 1975, foi bastante
satisfatório o comportamento do seu intercâmbio naquele ano com o
nosso Pais. Cresceram especialmente as exportações brasileiras (8%,
cm 1975, contra 4,5%, no ano anterior), cm decorrência de grandes
compras de açúcar c milho pela URSS, c de farelo c torta de soja pela
Roménia, Tchccoslováquin e Polónia.
Ainda assim, porém, esse conjunto de pnlses somente participou
cm 4,4% do total do comércio exterior (FOB) brasileiro - adicionando importações e exportações -, atingindo o intercâmbio o
valor de 695 milhões de dólares.
A partir desses dados, evidencia-se a perspectiva existente cm
termos comerciais c que pode ser bastante ampliada nos próximos
anos. Dentro deste quadro, está inserido o presente Acordo, o qual,
conforme n Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, que acompanha n Mensagem Presidencial no
Congresso Nacional, tem um sentido de estimulo à cooperação eco·
nó mica e ao desenvolvimento do intercâmbio entre os dois pulses.
Sendo assim, esta Comissão aprova o referido Acordo, na for·
ma do Projeto de Decreto Legislativo cm exame.
Sala das Comissões, cm 17 de novembro de 1976. - Senador
Renato Franco, Presidente, cm exercicio - Senador Ruy S1ntos, Rc·
lato r- Senador Jarbas Pllllrlnbo- Senador Helvldlo Nunes- Se·
nado r Lulz Cavalcante- Senador Cattete Plnbelro,
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PARECERES N" 911 E 913, DE 1976
Sobre o Projeto de Decreto Lqlllatlvo n• 41, de 1976 (n•
75·8 /76, na Cim.ra do1 Depulldol ), que aprova o texto do
Convênio sobre Tr1111porle1 Marftlmoa, ••lnado entre 1 Re·
pública Federadn do Bn•ll e 1 República Demoer,dca
Alemil, em BriSOII, em 13 de julho de 1976.
PARECER N• 912, DE 1976
Da Comlllio de Relações ExterlorH
Relator: Senador Mendes Canale

nais no seu intt:rdmbio comcrciul, no transporte murítimo,
conforme cstipulu o Artigo 11 do Convênio.
Sucedendo, o referido Convênio, a outro nrmudo

o Brasil c a República Democrática Alcmii sobre Comércio
PagHmcntos, const itui-sc, por isso, em instrumt:nto de rcgulumcntuçào do crescente comércio entre o Brusil c uqude pu is
europeu, por cujos portos escoam, pura o Brasil, produtos de
outros Estudos mediterràneos da Europa."

3. A Câmara dos Deputados, examinando a proposiciio, ap
scn tau o prcsen te projeto que foi aprovado sem restrições.
4. O Convênio estabelece que o Transporte Marítimo de
De conformidade com o que dispõe o artigo 44, inciso I, da .geral, decorrente do intercâmbio comercial Brasil-Alemanha,
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete ao cfetuado por suas marinhas mercantes, visando à reciprocidade
Congresso Nacional o texto do Convênio sobre Transportes Marlti· cargas e das reccit:t• dos fretes auferidos, independentemente
mos, assinado entre o Brasil c a República Dcmocrlltica Alcmil, cm condições de vendas das mercadorias (art. 11),
Brasília, cm 23 de julho de 1976.
Sobre o assunto, convém lembrar que a orientuçiio da polt
2. Nu Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado de transporte desta Comissiio, tem sido desde 1946, a de cstiJbe,lecer
das Relações Exteriores ao Senhor Presidente da República, que dirctrizes no sentido da reciprocidade. E isso porquanto, analisados
acompanha a matéria cm exame. está dito que "o instrumento foi CC· os balanços de pagamentos, concluiu-se que o item fretes c seguros vi·
lebrada cm consonância com a política brasileira de atribuir priori· nha permanentemente apresentando crédito negativo. Tal fato dccor·
dade às bandeiras nacionais no seu intercâmbio comercial, no
ria de uma duola discriminacão. A primeira refere-si: às restrições do
transporte marítimo, conforme estipula o artigo 11 do Convênio" ..
Lloyd Brasileiro, fundado cm 1890, na Conferência de Fretes Brasil~
3. O presente Convênio sucede a outro, firmado entre o Brasil
Europa, mesmo depois de sua admissão cm 1924, o que o impedia de
e a República Democrática Alcmil sobre Comércio c Pagamentos, operar nos portos escandinavos, O mesmo aconteceu na Conferência
constituindo-se, assim, "cm instrumento de regulamentação do Japão-África do Sul. A segunda discriminação decorria de nossos
crescente comércio entre o Brasil, c aquele país europeu, por cujos produtos serem ..gravosos'\ pois o alto preço de nossas expOrtações,
portos escoam, para o Brasil, produtos de outros Estados medi ter· em relação ao mercado internacional, derivava do alto nível-dos frc·
rãneos da Europa",
tcs. Em termos de nuxo de transporte esses fretes eram altos porque,
4. O estabelecimento deste Convênio sobre Transporte Maríti· em geral, os armadores concedem abatimentos para evitar a viagem
mo entre Brasil e República Democrática Alemã exprime, do ponto de retorno vazio, no caso o sentido de nossas importações, produtos
de vista brasileiro, a continuidade do esforço de multiplicação dos· industrializados c não gêneros alimentícios que ocupam plenamente
instrumentos diplomáticos no espaço internacional, a fim de criar cs· as praças reservadas pelos navios.
·
tímulos ao nosso comércio externo, bem como a outros tipos de inter·
Essa dupla açiio somente poderia ser contrabalançada pela in·
câmbio situados na linha c no alvo de nossos interesses.
tromissão do Governo brasileiro nas Conferências; pois não se
S. Não transferimos para o plano do relacionamento externo tratava de uma liberdade de nave~acão a que se referira Hu~o Gro·
nossas opções político-ideológicas. Regimes· políticos diversos não tius cm 1609; porém de uma liberdade de acesso às cargas, que ser·
nos impedem o eventual estreitamento de relações com países cujas via para alicerçar os Atos de Navegação dc·Cromwcll, cm 1651, vale
economias apresentam, face à brasileira, o caril ter da complementa ri· dizer, o protecionismo. ~que as Conferéncias siio oligopólios supra·
dade - propícia, tanto para, eles quanto para o Brasil - a uma nacionais, onde seus acordos dt: lealdade com os usuários não
seguem via diplomática e nem gamntem praça aos exportadores dos
intensificação de trocas de produtos c de serviços.
6. O transporte marítimo· desempenha papel primordial na países em desenvolvimento, pois há sempre ocasiões de excesso ~e
implementação desse intercâmbio c ressalte-se, no caso, o especial procura.
Premido por essas circunstâncias. que se rtfletiam na capainteresse brasileiro em garantir utilização cconõmica para a tone·
cidade
de importar, ou seja, no coeficiente insumos importados/insu·
lagcm da frota mercante do País, cm promissora fase de expansão.
Nos termos do exposto, opinamos pela aprovação do texto do mos nucio'nais, o Brasil voltou ao sistema protecionista, no sentido
Convõnio sobre Transportes Marítimos, firmado a 23 de julho de garantir preços e praça pura as cargas geradas no seu intercâmbio.
de 1976, entre o Brasil c Alemanha Oriental, como estabelece o Isso, contudo, não foi suficiente. Tornou-se necessário incentivar a
construçiio naval e baixar um ato (Dec. 47,225, de 1959) dispondo so·
Projeto de Decreto Legislativo ora examinado.
brc a reciprocidade de fretes de cargas beneficiadas com os favores
Sala das Comissões, em 17 de novembro de 1976. - Lull governamentais, que também não resolveu definitivamente o pro·
VIana, Presidente em exercício- MendH Canale, Relator- Caltete hlemu.
Pinheiro - Jooé Llndoao - Joio Calmon - Hehldlo N-• A ação brasileira dirigiu-se, pois, para a ONU - Organização
Accloly Filho - VJraOJo T6mra.
das Nações Unidas, apoiando reuniões no sentido de estudar o
comi:rcio entre países subdesenvolvidos e ~:~voluídos individualmente .
.•PARECER N• 913, DE 1976
A Comissão da ONU que estudou os Transportes Marítimos
Da Coml11io de Transportes, Coa~~nlcaçõe• e Obna l'dblk:u.
(IV Sessiio) e realizou a Conferénciu de Argel em 1967, chegou a conRelator: Senador Alexandre Coall
clusão de que" liberdade de escolha entre navios conferenciados c
não conferenciados de que goza o usuário individual não é real, salvo
I. Em conformidade com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da
Constituicflll Federal, o Senhor Presidente da República submete à se agirem coletivamcntc, o que nilo ocorre. Em resumo, uma das so ..
Juçiles seria a organização do transporta marltimo, à semelhança do
consideraçiio do Congresso Nacional o texto do Convõnio sobre
aéreo,
um oligopólio onde vigc a reciprocidade de fretes c cargas c se
Transportes Marítimos, assinado entre o Brasil e República Demo·
concorre na qualidade, já que a livre concorrência cm Transporte sig·
crútica Alemft, em Brasília, a 23 de julho de 1976,
concorre na qualidade,jll que a livre concorrência cm transporte fig·
2. Nu E<posiçào de Motivos que informa a iniciativa prcsidcn·
nifica a guerra de fretes, a concorrência ruinosa c a introdução do
cial o Ministro de Estado das Relações Exteriores argumenta o IIC•
eliminar
o transcortcs itinerante ("trnnsps").
saiote:
"O instrumento foi celebrudo em consonância com u
A segunda solução foi a do presente acordo, isto é, estabelecer
puliticu brusilciru de atribuir prioridade às bandeiras nacioacordos bilutcruis pura garantir o acesso aos portos do rnur Báltico,
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por intermédio da Alcmanh:t. motivo por que opinamos' pela aprova.
çno do presente I"JfOieto.

Sala das Comissões, cm 17 de novombro de 1976. - Lulz Canl·
cante, Pl'l:sidcntc cm excrclcio -Alexandre COita, Relator - Uzaro
Barboza- Maadn Caaale.
PARECERES N" !114 e 915, DE 1!176
Sobre o Projeto de Decreto Lellflladvo n• 42, de 1976 (n•
76·8/76, na Câmara dos Deputadoa), que aprova o texto do
Acordo aobre Tranaporte e Naveaaçio Marltlma, aallnada
entre a República Federadva do BruU e 1 República ArfiOilna
Democr,tlca,em Brullla, em 13 de abril de 1976.
PARECER N• 914, DE 1976
Da Co1111Mio de RolaçNa Exterlorn
Relator: Senador Helvldio Nunes
Em obediência uo disposto no artigo 44, inciso I, du Constitui·
ção Federal, o Senhor Presidente da República submete ao Congres·
so Nacional, com Exposição de Mot.ivos do Senhor Ministro de Esta·
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Transportes c
NaVI!!!:tç:io Marítima, assinado entn: o Bmsil e a República Argelmu
Dcmocrútica, cm Brasília, cm 13 de abril de 1976.
2 Segundo esclmccimentos aduzidos pelo Senhor Ministro do
Exterior, n:1 sua Exrosiçfio de Motivos, o Acordo foi concluído em

conson:inci:t com u politica brasilciru de atribuir, no transporte
marltimo bilateral, prioridade às bandeiras nacionais dos piilsi:s
dirct:tm~.:ntc interessados.
J. O artigo I do Convênio estabelece que o transporte
muritimo das merc~tdorias entre os portos dos dois países, em pur·
ticular o lJUI! se rt:l!tciona com o se~ intercümbio comcrciul, será,
necessariamente, efetuado em navios de bandeira brasileira c arge·
li 'la.
4. Trata, também, o Acordo, de diferentes facilidades adminis·
trativas c portuúrius que: os dois p:tiscs se concedem mutuumente,
corn vist<~s a minorar despesas rclacionadus com o trunsportc
marítimo. na faix<1 bilateral de suas relações.
;. O tt.:.'<IO do Instrumento desdobra-se em vinte e sete urtigas,
cm pcrfdt>t concxno rcdacional com a formu-pudriio adotada pela
Chanl:claria hrusilcira cm outros documentos do gcnêro.
(,, O Acordo tr~tdUl, outrossim, um esforçou mais que o Govcr·
tlll brasileiro rculizu no sentido de estabelecer laços de cooperuçiio
mais estreitos com um pais amigo, com vistusao interesse comum da
p:tl, do interc:imhio cconômico c do próprio desenvolvimento que :1
continuidade dot puz c do cbÍnl:rdo entre duas Nações ;.tcab;.r propi·
ciomdo <t umb;ts.
7. Opin:1mos, pois. pela aprovação do texto do Acordo sobre
Tr:tn~porh: c Navegação Marítima, assinado entre a República Ft.:·
dcrativa uo Brasil cu República Argelina Democrútica, cm Brasíliu
em IJ ue abril de 1976. como preceitua o Projeto de Decreto Legis·
lativo ora t::wmin:.tdo.
Sala das Comissões, cm 17 de novembro de 1976.- Lulz Viana,
Presidente cm exercício- Hel•ídlo Nunes, Relutar- Cattete Pinhel·
ro -José Llndoso- Mendes Canale- Accloly Filho- João Cal·
mon- Vlrgilio Távora.
PARECER N• 915, DE 1976
Da Comissão de Tranaportes, Comunicações e Obra• Públicas
Relator: Senador Alexandre Costa
I. De conformidudc com o disposto no Artigo 44, Inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presidente da República submete li
consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo sobre Truns·
porte e Nuveguçuo Murltimu, ussinudo entre 11 Repúblico Fcdcrutivu
do Brusil eu Repúblicu Argelina Dcmocr6ticu, em Bruslliu, cm 13 de
abril de 1976.

--------------~----~-----
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2. Nu Exposição de Motivos, o Ministro de Estudo dns Rela·
çõcs Exteriores informa:
"O acordo cm apreço foi concluldo em consomincia com
u politica brasileira de utribuir. no transporte marítimo
bilateral, prioridade às bandeiras nucionais dos pulses direlu·
mente interessados. Assim, o Artigo I do referido Convênio
estabelece: "o transporte marltimo das mercudorias entre os
portos dos dois palscs, especialmente o decorrente do seu
intercâmbio comercial, será, neccssnriamcntc, efetuudo em
navios de bandeira brasileira e argelina".
O presente Acordo, ao determinar a divisão de carga na
proporção de 50/50, institui-se em mais de um instrumento
de incentivo à marinha mercante nacional c é mais um
vinculo a fortalecer a união dos palses em desenvolvimento
em proveito de suas economias nacionais .
Trata, ademais, o referido Acordo, de fllcilidadcs
administrativos e portuárias que os dois pulses só concedem
mutuamente, tendo sempre em vista o objctivo maior de
minorar as despesas em tudo quanto a transportes murítimos
se refira."

3. A Câmara dos Deputados, examinando a matéria, houve
por bem apresentar o presente projeto, que foi aprovado sem rcstri·

ções.
4. Do ponto de vista da politica nacionul de transporte, temos
apenas a aduzir que o presente Acordo significa mais um instru·
menta no sentido de evitar a identificação entre a "liberdade de
navegação" e seu ilegllimo corolário "a liberdade de acesso às car·
gas", que é controlada por Conferências Internacionais de Fretes.
Este vinculo foi denunciado sob os auspicias da ONU Organização das Nações Unidas e desde o ano de 1924, quando o
Lloyd Brasileiro, admitido na Conferência Brasil-Europa, sofria
discriminações no que se refere a reserva de cargas.
Em resumo, o que se pretende é a reciprocidade. O que selamen·
ta são as providências tardias sobre a matéria, principalmente no mo·
menta em que cerca de 50% da capacidade mundial de petroleiros se
encontra em ociosidade, em razão da crise mundial desse combustf·
vel. Esse fato amplia a possibilidade de utilização de navios de ter·
ceira bandeira e reduz·sc a de bandeira nacionais, o que mantém
uma elevada participação (57%) de navios estrangeiros afretados;
cerca de USS 602 milhões dispendidos pelo Brasil em 1975.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
·sala das Comissões, 17 de novembro de 1976.- Lulz Ca•alcan·
te, Presidente cm exercfcio - Alexandre Coara, Relator - Uzaro
Barboza- Mendea Caaale.
PARECERES N" !116 E 917, DE 1!176
PARECER N•916, DE 1!176
Da Comlaaio de Economia
Sobre a Menaapm n• 164, de 1!176 (n• 301/76, na orl·
aem), do Senhor Pmldente da Repdbllca, aubmetendo l
dellberaçio do Senado Fedenl propoata do Senhor Mlnbtro de
Eatado da Fazenda, para que aeja autorizada a Prereltura
Municipal de Sio Mflluel Arcanjo (SP) a eleYAr em
CrS 1.000.000,00 (hum mllhio de cruzeiros) o montante de aua
dl•lda conaolldada.
Relator: Senador Ruy Santos
Com u Mensagem n• 164, de 1976, o Senhor Presidente du Repú·
blicu encuminhu u upreciuçào do Senudo Federul o pedido du Pre·
feitura Municipal de Silo Miguel Arcanjo (SP), paru contruiremprés·
timo junto à Cuixu Econômicu do Estudo de Sào Paulo S/A, no
vulor de CrS 2.108.500,00.
A operuçào de crédito teriu us seguintes curucterrsticus:
"A -Valor: Cr$ 2.108,5 mil (em complementuçào uo
financiamento a ser obtido junto li refcridu lnstituiçilo, no
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valor de CrS 891,5 mil, independentemente de autorização
especifica do Senado Federal);
B- Prazo de amortlzaçilo: 3 unos;
C-Enca'los:
1-jurosde 10%a.a.;
2- corrcçiio monetária aos mesmos lndices nxados
para o salário mlnimo habitacional;
D- Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercn·
do rins (!CM),
E-Destlnaçio dos recursos: nnnnciamcntos dos servi·
ços de pavimentação asfálticn e obras complementares a
serem executados em vias públicas daquela Municipalidade."

b) operações de crédito
e) receita liquida (a·b)
d) despesas de custeio
e) despesas relativas às transfc.
rências correntes menos previsão de juros
I) parte da receita, relativa às
transferências de capital, que
deverá ser aplicada em investi·
mentos obrigatórios
&) despesas certas c inadiáveis
(d+e+l)
h) margem de poupança (c·g)

CrSmll
8.170,0
3.000,0
5.170,0
3.299,6

609,2

773,9
4.682,7
487,3.

Como se observa, a margem de poupança do Município de São
Miguel Arcanjo (SP) situa-se em torno de CrS 487,3 mil.
Entretanto, caso fosse efctivada n operação de que se trata
(CrS 2.108,5 mil) a Municipalidade em questão teria um dispêndio
anual -incluindo o relativo ao financiamento a ser obtido junto à
Caixa Econômica do Estado de Siio Paulo S.A .. independentemente
de autorização (CrS 891,5 mil)- de aproximadamente CrS 1.300,00
mil que, adicionado ao já existente, elevaria o dispêndio para cerca
de CrS 1.357,8 mil, bastante superior a sua margem de poupança.
Assinale-se ainda que, mesmo ocorrendo incremento na receita, us
parcelas a resgatar anualmente também sofreriam reajustamentos,
uma vez que estão sujeitas à correção monetária aos mesmos índices
fixados para o salário mini mo habitacional.
Desse modo, entendo que u ussunçào de tal compromisso com o
prazo de apenas 3 anos pum resgate acurrcturiu, certamente,
dificuldades pura u administração municipal nos próximos exer·
cicios, razão por que sugiro permitir àquela Municipalidade- além
da realização dos CrS 891,5 mil u serem efctivudos independente·
mente de uutorizuçilo específica do Senado Federal - u contratação
de apenas CrS 1.000,00 mil."
Assim sendo, opinamos pela aprovação da matéria nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 112, DE 1976
Autoriza a Prefeltur~ Munlclpol de Silo MIKuel Arunjo a
elevar em CrS 1.000.000,00 (hum mllhilo de cruzeiros) o
montante de sua divida con!IOIIdada.
O Senndo Fcderul resolve
Art.IY tu Prcfcituru Municipal de Silo Mjgucl ArcunjO, Estudo de Silo Puulo, uutorizuda u elevar, tcrnnoruriumcntc, os pun1me·

7~

t.r...-fixados pelos itens I, 11 e III do urt. 2• da Resolução n• 62, de
1975, do Senudo Federal, u fim de realizar opcruçiln de crédito, no
valor de CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), junto à Caixa
Económica do Estado de Silo Paulo S.A .. de>tinadu ao nnan·
ciumento dos sc:rviços de: pavimentação asfáltica e obras comple·
montares u serem executados em vias públicas daquela Municipalida·
de.
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor nu data de sua publica·
ção.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1976. - Re111to Franco, Presidente, em exercfcio - Ruy Santos, Relator - Conete
Pinheiro- Lulz Cavalcante- Paulo Guerra- Jarbas Passarinho.

O Conselho Monetãrio no examinar o pleito opinou favoravel·
mente a contratação de, apenas CrS 1.000.000,00 (hum milhão de
cruzeiros), em face a pequena margem de poupança, conforme se
observará a seguir:
"A propósito, a Lei Orçamentária do Município de São
Miguel Arcanjo (SP) -para o presente exercício - apre·
senta a seguinte composição:
a) receita total

Sexta-feiro 19

PARECER N•917, DE 1975
Da Comissio de Constitulçiio e Justiça wbre o Projeto de
Re!IOiuçio n• 112, de 1976, da Comlasio de Economlo, que au·
torlza • Prefeitura Municipal de Silo MIKuel Arcanjo (SP) a
elevar em CrS 1.000.000,110 (hum mllhilo de cruzeiro•) 0
montante de sua divido con!IOIIdado.

Relator: Senador Heitor Dia•
Em exame o Projeto de Resolução n• 112. da Comissão de
Economia, que auloriza u Prefeitura M unicipul de São Miguel
Arcanjo, Estado de São Paulo, a elevar temporariamente, os parãme·
tros fixados pelos itens I, 11 e III do urt. 2• da Resolução n• 62, de
1975, do Senado Federal, a fim de realizar operação de crédito, no,
valor de CrS 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros), junto à Caixa
Eeonômica do Estado de São Paulo S.A .. destinada ao finunciamen·
to dos serviços de pavimentação asfálticu c obras complementares a
serem executadas em vias públicas daquela municipalidade.
A matéria recebeu a acolhida da Comissão de Economia por
entender que a mesma se enquadra nos objetivos do Piano Nacional
de Desenvolvimento, no tocante no reaparclhamc:nto das pequenas e
médias cidades, visando a uma orientaÇao do!~ fluxos migratórios
internos.
A proposição, por sua vez, satisfaz as formalidades exigidas pela
Legislação em vigor c goza de boa técnica legislativa.
Assim sendo, opinamos pela aprovuçiio do Projeto, por
considerá-lo constitucional e jurídico.
Sala das Comissões, cm 18 de novembro de 1976. - Accloly FI·
lho, Presidente .:.. Heitor Dias, Relator -José Lindo"' - Helvldlo
Nunea- Itallvlo Coelho- Henrique de La Rocquc.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sohre u mesa, cnmunicw;~o

li li C

vai ser !ida pi.!lt) Sr. 1'·'-Sccrctú-

rio.

E: lida a seguinte
Em I h de 11L1 v~:mhro de 1976.

St:nhor Prt:sidcn te
Tt:nhn u honra de comunkar a Vossa E.\cclênda liUC llll.! uuscntarci do Pais u partir de 16 do corrente, pur<~, ch:vid:uncnli.! :1utnri1.u·
do pc:lo Sen~ado, na formu do art. 36, ~:!'\da Cnnstituiç~o c art. -'4
do Regimento Interno, rwrticipar da Assembléia Geral da Or~aniLa
ç~o d:1s Nacôcs Unidas, cornn Ohscrvador P:1rlamcntar.

Atenciosus saudações.- Benjamim Farah.
O SR. PRESIDENTE (Mugulhiles Pinto) -A Presidência ficu
ciente.
Sobre a mesa, rcqucrirncntu qui! vai ser lido pcln Sr. I1'.Sc~.:n.:t;'1 •
rio.

f: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 579, DE 1976
!

!

Senhor f>residc:nte,

i·

Nos termos do art. 234, do Regimento fnterno, requeremos a
transcriç;'io, nos Anais do Senado Fedt:ral, dos discursos proferidos
no Liltimo di:.t 5 de novembro, pelos Excelentíssimos Senhores Presidente Ernesto Geisel e General-de-Exército Dom Francisco Morales
Bermudez Cerruti, Presidente da República do Peru,
Sal:1 das Sessões, cm IH de novembro de 1976. - Lourha1
Baprlsta- Ruy Santos.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- O requerimento lido, nos termos do art, 233, § 1•, do Regimento Interno, será submetido ao exame da Comissão Dirctora.
Sohre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1•-Secretúrio.

f: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 580, DE 1976
Exm" Sr. Presidente do Sen:1do Federal
Tendo sido designado por decreto do Senhor Presidente da.
Rcpúhlica para integrar, como Observador Parlamentar, a Delegaçfw Br.t>ileira i1 Assembléia Geral da Organizaçiio das Nações Unidas, venho requerer licença do Scn:~do para desempenhar a referida
missUo, nos termos do art. 36, § 211 du Constituição.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 1976.- AUIWIIO Fran·
co.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- De acordo com o
art. 44, § 49, do Regimento Interno, o requerimento será remetido à
ComissUo de Rclacõcs Exteriores, devendo ser submetido à dclibcraçiio do Plcnilfio apôs a Ordem do Dia, cm virtude do que se acha previsto no art. 388, II, b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiies Pinto) - Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ, Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr, Presidente c Srs. Senadores:
Nem a ARENA nem o MDB estão de parabéns com a realização do pleito de 15 de novembro. De parabéns estamos todos nós,
a Nação brasileira, sem distinção de partidos, que, com a obser·
vância do calendário eleitoral, deu mais um passo para a normali'
zação democrática da sua vida pública.
A participação di reta c ostensiva do Presidente da República, se
rompeu com um tabu respeitável, equivaleu à confirmação do compromisso assumido pelo Chefe do Governo e da Revolução com a
prática da consulta periódica às urnas, mesmo nos momentos de
aguda crise econõmica, como essa que atravessamos, que poderia
servir de pretexto para que se cancelasse ou adiasse o pleito.
Tivemos 76, teremos 78: esse o crédito de confiança que a Naçuo
abre ao General Ernesto Gciscl.
Em que bases, porém, Sr. Presidente, teremos o pleito que o cnlendário politico prevê para daqui a dois anos?
Eleições diretas ou indirctas para Governador? Com ampla li·
bcrdade de debate, entre partidos e candidatos, através dos meios
modernos de comunicaçuo, incluídos o Rádio c a TV?
Eis a incógnita que desafia o mundo politico, E não sei se o próprio Governo está em condições de responder, com segurança, às
nossas indagações.
E cm que medida o resultado deste último pleito influirá nu resposta? Que interpretação vai dar o Governo a este pleito c que lições
dele poderão extrair os intérpretes interessados dos números que
estão sendo tabulados?

Acho que, em primeiro lugar, deve-se tomar nu devida conta o
desejo, que o povo inequivocudumente manifestou, de pnrticipar do
processo político. Nilo há discutir que o povo levou a sério ns eleições c não "votou com raiva", levado pela paixão ou sob o inOuxo
dos demagogos. A abstenção foi bem menor do que a prevista e nem
sempre são ubsenteístus os que faltam no encontro das urnas. Hã
numerosas razões bem distintas do desejo de não participar, in·
clusivc a impossibilidade material de comparecer, a permanência
fora do distrito eleitoral. Razões que a frieza dos números divulgados não esclarece, Razões que somente uma ampla pesquisa
sobre as justificativas apresentadas pelos supostos faltosos está em
condições de explicar.
O eleitomdo, graças à periodicidade das eleições, vai amadurecendo e revelou, desta vez, alto índice de conscientização politica. Na
Cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o número de votos dados
apenas à legenda do MDB é impressionante. O eleitor, nesse caso,
terá sido vitima do sistema de propaganda que obrigou os partidos a
oferecerem um desfile monótono de retratos c de nomes. Não pôde
selecionur conscienciosamente um nome ou decorar um número,
mas timbrou, altivamente, em marcar sua posição ou, se quiserem, a
sua oposiçüo ao estado de coisas vigente.
Meses atrâs, o País assistiu à caracterização do pleito de segunda-feira como plebiscitário, no sentido da consagração ou a condenação de uma politica de Governo. Não era, não podia ser e não foi, positivamente- consideradas as condições pcculiaríssimas de urna elei·
ção municipal. A escolha de um prefeito niio pode ser equiparada à
de,um governador e muito menos à de um senador. Na óptica popu·
lar, esses cargos e seus atributos são vistos cm escala diferente e
através de critérios diferentes.
O Sr. Ruy S1ntos (ARENA - BA) - Permite V. Ex' um
aparte'!
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer,
ilustre Senador Ruy Santos.
O Sr. Ruy S1ntos (ARENA- BA)- Nobre Senador, peço permissão para divergir um pouco de V, Ex• Num município, por vezes,
a eleição de prefeito representa, para o munícipe, muito mais que a
eleição de senador c até de governador. Ele tem interesse vital na chefia da comunidade - daí, a minha divergência'. Eu estou ouvindo
,V. Ex• com todo o carinho e com toda a atenção que merece, e
V. Ex• chega vitorioso, dentro da tradição da Guanabara, que é
sempre oposicionista, mas espero que os outros companheiros de
V. Ex• tragam, também, à tribuna, as explicações quanto ao pleito
nos seus Estados.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Estou de pleno
acordo com V, Ex• quando afirma que, muitas vezes, a eleição de
um prefeito interessa mais c é muito mais importante para o muní·
cipe do que a eleição de um senador ou de um governador. Mas isto
só se verifica porque a eleição do prefeito, como acabo de dizer, é
vista pelo eleitor através de óptica distinta. Se, por exemplo, o MDB
apresentar um mau candidato num município cm que ele tem tradi·'
cionalmentc a maioria, u tendência é para que ele perca as eleições,
apesar do prestígio da legenda, porque a ênfase é posta na escolha do
bom administrador, entre nomes de todos conhecidos, importando
pouco sua maior ou menor signincação politica.
De qualquer modo, Sr, Presidente, não se pode desprezar o
significado da opção entre as.duas legendas partidárias, que se exprime, até certo ponto, no número de vereadores obtidos pelos dois
partidos, Ati: certo ponto, disse eu. No decorrer deste discurso explicarei porquê.
Se a Oposição obtiver o maior número de legendas no cômputo
geral dos votos depositados em todas as urnas, o que é diOcil mas
não imposslvel venha a acontecer, esse índice terá um importante
significado pura oricntur o Governo quanto ao juízo que dele faz a
opinião Jll\bllca. ll.a~tn, u,ll(lo,,, que, em· relação a 1972, crcs9a
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consideravelmente a votação oposicionista, para que isso signifique
o alargamento progressivo da área de descontentamento popular.
Fixemos o caso de Silo Paulo c vejamos outro aspecto da qucs·
tão. Se ·o fenômeno, que referimos atrás, ocorre nesse Estudo, como
está parecendo, isso terá significação mais grave, sem dúvida, para o
Governo do que se ele ocorre num pequeno Estudo, com peso menor
na realidade econômica c polftica do Brasil.
Pelo mesmo raciocínio, uma vitória do MDB cm Silo Paulo, no
Rio de Janeiro c no Rio Grande do Sul terá de refletir-se no
comportamento do Governo, salvo se este não levar a sério as elci·
ções c seus resultados.

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Bem, V. Ex• cs
fazendo uma obscrvuçilo, não está rctificando meu discurso ncs
particular, porque cu não disse isso. Acho que todo o eleitorado
Brasil está, evidentemente, amadurecendo, no sentido de votar
maneira consciente c fugindo àquelas imposições tradicionais d
caciquismo local. Nilo afirmo que o eleitor de Silo Paulo, do Ri
Grande do Sul, do Rio de Janeiro é melhor que o eleitor da Bahi
Mesmo porque nu Bahiu, nas grandes cidades - com cxceçilo
Jcquié e Alugoinhas, onde desta vez não foi possível ganharmos
evidentemente, nesses centros urbanos mnis densos, o MDB vence
E cm Salvador quebrou até uma tradição, porque Salvador que de
essa derrota a Mangubcira também vinha derrotando o MD
ininterruptamente, até o último pleito.

O Sr. Ruy San101 (ARENA - BA) aparte?

Permite V. Ex• um

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Ininterruptamente, nã
No pleito passado anterior a este, venceu a ARENA.

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ) -Com muito prazer.
V. Ex• sempre me dá uma grande satisfação.

O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Nilo no piei
anterior a este, porque esse foi acompanhado de perto por mi
quando tive a honra de ser o Presidente da Comissão Provisória
MDB.

O Sr. Ruy S.ntos (ARENA - BA) - Eu tenho uma ligeira
ratificação: até agora, cm Sio Paulo, nio, porque mesmo cm votos a
ARENA está vencendo.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Mas cu estou, aqui,
a esta altura da .apuruçilo, o que podemos fazer é o que estou fazcn·
do: armar hipóteses.
O Sr. Ruy Saat01 (ARENA - BA)- Quanto ao Rio Grande
do Sul e Estado do Rio, nada a opor.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Muito bem, mas no
caso de Silo Paulo, se o MDB não atingir a votação global da lcgcn·
da da ARENA, vai, sem dúvida, quase emparelhar com ela, pela
tendência que se verifica nas apurações.
O Sr. Ruy S.ato1 (ARENA- BA)- Vai passar de seiscentos
mil a diferença.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Mesmo que passe de
seiscentos mil, num eleitorado enorme como o de São Paulo, isso
significará pouco evidentemente ...
O Sr. Ruy Sant01(ARENA- BA)- Vai beirar 10%.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Por outro lado, cs·
tou armando uma hipótese, estou figurando que nesses três Estudos,
inegavelmente Estados de grande peso polftico e econômico nu Fc·
dcração, se a vitória da Oposição se manifesta ou o progresso
liigantcsco do número de legenda se verifica, é evidente que isso tem
uma gravidade enorme para o Governo e exige do Governo um cxn·
me acurado da sua polfticu cconômica c social, bem como do llltuoquo polftico c institucional.
O Sr. Ruy Sanl01 (ARENA - BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA) - Eu acho que nós nilo
estamos roubando tempo de ninguém, cu, pelo menos, não estou
roubando tempo de ninguém porque nilo há mais oradores. Mas cu
queria dizer a V, Ex• que há vários unos, quando Otávio Mungabcira
foi candidato ao Governo da Bahia, ele teve cm oposição ao seu no~
me a figura, realmente expressiva na Bahia, que era Medeiros Neto, c
o Mangabcira perdeu na Capital, mas o Medeiros Neto perdeu longe,
a eleição. Então, diziam os amigos de Medeiros Neto: "Bem, mas
nós tivemos uma grande vitória, porque vencemos nu Capital, onoc
há o eleitorado esclarecido c bravo". A! é que nilo aceito. Nilo aceito
esta história de dizer que o eleitorado de Silo Paulo, Rio Grande do
Sul ou da Guanabara é digno c bravo, porque ele é tilo digno c tilo
bravo como o da Bahia c do Acre, do meu querido colega Senador
Adalberto Sena.

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Bem, refiro-me ao
Senador, mas cu não vou entrar, aqui, porque roi que o candidato d

MDB ao Senado perdeu na Bahia, cm Salvador.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Mas estou faland
sobre as eleições municipais.
O Sr. Ruy Santoo (ARENA - BA)- Realmente, a AREN
venceu na eleição para Senador cm Salvador: o mais votado foi
Senador Luiz Viana, realmente. Mas, para Vereadores, só nu clciçã
de Prcrcito cm 1972 tivemos vitória. Normalmente perdíamos para
Oposição.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Então, V. Ex• vc
acrescentar algo ao meu rápido aprendizado no meu fugaz estágio n
política baiana, quando tive a honra de passar por sua terra n
desempenho de missão política.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Não. V. Ex• é próccr d
política baiana, porque presidiu a Comissão Provisória do MDB lá.
O SR, DANTON JOBIM (MDB- RJ) - Agora, essa vitóri
evidentemente, ou essa aproximação, quando menos, de uma vitóri
cm termos globais de legendas, nos grandes Estados, pode ser
antecipação dos resultados da clciçilo de 1978, que conferirá a esse
Estados aquilo que considero um teste de nossa democracia d
intenções, que é eleger um candidato da Oposição cm cada um deles.
Evidentemente, reflexos haverá, sejam eles frutos d
aproveitamento das lições que defluem do último pleito, seja pcl
próprio desempenho feliz do MDB, da Oposição, nos três grimdc
Estados.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, resultados eleitorais possibilitam
sem dúvida, interpretações diversas. A tentação é intcrprctá·los
sempre de acordo com a nossa parcialidade política. Nenhum políti
co assume uma postura cientifica cm face da realidade expressa nu

urnas.
O que se aproximará mais da verdade talvez venha a ser o juíz
dos cientistas políticos, que virá a seu tempo, mas tardiamente.
processo contraditório, o debate cm torno dos entendimentos divcr
~ tQrnam, pomn, .CJt~q~!vcl. obtcr!h,p~ ·ul!la ,nprQximaçilc •a 'Vel'
dudc, uma verdade provisória, ou melhor, uma hipótese sobre
signir.caçilo da mensagem das urnas.
Uns durão importância maior, por exemplo, ao número d
Prefeituras conquistadas, outros ao número de Vereadores eleitos
outros ao volume de votos dados à legenda, sejam nominais ou nilo.
Os dois primeiros índices aparecem desfigurados sempre. lss
porque é preciso distinguir entre os grandes Municipios, que e lei
toralmcntc v:1lcm por Estados, e us milhares de pequenas, ati minús

~ul:ts Ctllttun:t.~.

que l:tt.crn nt.'nncro, mas ntto fazem voto, c C preciso
também l'tlll~iUcrar a n.:prcs~:ntuçào numericumcnte desigual de
pcqucthlS L' grand~:s Municípios mts suas Cftmurus municipais, obscrvandn-sc.: qUt: os wandcs municipios, por maiores que sejam, têm Cünmra!'> Ctlntpostas no ntil.~imo Uc ~I edis.
l'arc.:cc: que o mi mero dl! votos conferidos à legenda de c:tdn um
dos Pmtidos, comparudos entre si, é que teria uma expressão maior,
:~pro~ int:tndtl~Sl! de: um resultado plebiscitário.

O Scrwuor Fr:rnco Montara acha que as cloições de 1974 c 1976
mostrmn <ftll! o MDB cuminha, com toda n segurança e firmeza, pum
a conLJuista dll rwdcr. r)c eleição cm eleição ele vai crescendo. Perde
uma cidade importunte aqui c uli, m:1s compensa essa perda com
outros triunfos. Tínhamos H08 vereadores- diz ele- e estamos elegendo :rgor:~ 2.11011. A ARENA- era a manchete de um diário do
.Rio, hoje, o Jornal do BrasU, "toma 15 grandes cidades e perde 27".
Os rcmlt:tdns j{t divulgudos nUa assustam a ninguém. Se o Gov~:rno pode Ji;er que venceu, a Oposiç5o pode dizer que avançou
com botas de sete léguas. O eminente General Geisel poderá dizer
que ganhou. :1 quem interess:1r, c que eleição n5o é incompatível com
a R~:voluç:io, cm que: pcsem o Ato n9 S. a censura política na im~
prcns:J cscrit:t, f:tl:1da c tclevisadu, discriminatória, naturalmente, a
minimi;açi"to da prop:tganda eleitoral gratuita através dos meios elctrõnicos.
Nos.oto desejo Cque o Presidente estude, com sua conhecida inteligência, ü quc hú de real c o que há de enganoso por detrás dos
números c tias int~:rprctações capciosas dos que c'iudram lisonjeá-lo.
Dt! 4uulqucr modo. como afirmei de inicio, o País está de parabéns. Cad:~ pkitu l: uma liçf10 de democracia- e só se aprende democntciu, pratic~tndlHI.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a puluvra
ao nL>hre Scnauor Heitor Dias. (Pausa.)
S. E'' n:io cstú presente.
Concedo" palavra ao nobre Senador Henrique de Lu Rocque.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA-MA. Pronunciu o seguinte Uiscurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Após a lu tu eleitoral, o apeloU serenidade e ao bom-senso, pura
que a rigidez do texto legal não se choque com princípios rudiment~
res dl! solidarir:dudc ejustíçu social.
Como falm cm justiça social sem a preocupação de que aqueles
u quem ~:specificamcntc cstú entregue o seu exercício sintam na pró~
pria c:trn~: o.desencanto da injustiçu1
Não Sr. Presidente, Srs. Senadores, se ela se consumar, no Scnmlo da Rcpl!hlica o meu protesto há de ficar cm seus Anais. Rcgressundo do m~:u Estado l:'1 encontrei uma profunda preocupação cm
que concerne a funcionürios que, submetidos a concurso. nele obtiveram arrovm.;i"to, nws niio lograram o aproveitamento nas vagas
inicialmente fixadas.
Refiro-me lts Assistentes Sociais que, em pleno exercício de
funçi'1o, fi1.cntrn t) respectivo concurso e todas foram aprovadas, não
consct!uintl(l, contudo, nota qw: lhes permitiSse a nom'cução dentro
da.s IX(dezoito I vagas estabelecidas com o seu quadro no Instituto
de PrcviUênd:t Social no Muranhào. Ocorre que na própria Porturia
do MPAS- n• 180, de 2 de abril de 1975, está previsto que a dispen.sa poderá se complcU1r no prazo de validade do concurso.
Este se c.~~turc crn maio do próximo ano. E uqui o apelo ao
Senhor i'l'csidcnle da Repúblic:~ c ao seu talentoso Ministro da Previdência StH.:ial, rant I.JUl! ~:l•1s, que já em exercício estuvam, aguardem
a sua nomcaç1io neste posicionumcnto, de vez que, como já assinahunos, forwn ltldas aprovadas.
Se por acaso tivc~sem sido reprovudus não esturiumos aqui a
bntd:tr pela cnrnprccns•io humunu no seu caso.
O Maranhão tcrn um mercado de trabalho dificllimo. Colocar
na rua tia amar~ura c Uo desespero quem do seu snlúrio faziu u manutcnç:ill de sua familia, niio me parece condu tu com respaldo na oricntaciio lirna: do Ministério da Previdência que, executando u políticu
do GtlVt:I'IHl (I cise/, tem it.~sistido tiio bem os seus segurados. A saiu~.
çào que vislumbro, 11 certa, u correta, a humana, a antidemagógicn é
de que L''>!a'l•kdi\.·adas servidorns do INPS aguardem, nu conformi-
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d:~de d:t PMtaria do Sr. Ministro, cm exercício pleno, sem de leve
obstaculizur a nom~:ucno por colocação rigorosu dos uprovudos, a
ch:mcc da hora do st:u aproveitamento, Sl! o fato ocorrer.
Acontece uinda, a ilustmr H ruziio de ser do nosso upelo, que
uma Assistente Social niio pôde se inscrever no concurso porque
tinha m:lis de 40 unos c com este fundumcnto lhe foi neg~1du u inscriç:io. Dilatud:1 u idade limite pum 50 anos, o concursojú foru reali·
zadn c cht dispcnsudu. Indago: não tem !!la o direito de solicitar que
lhe facultem. uma prova especial cm face do ocorrido'! fi principio de
que a lei retroage pnra bencliciar.

Em que beneficiou essa Senhora o limite de idade referida, mãe
de 14 filhos que í: e que por certo, hoje com 45 anos, vê como
miragem a chance de um novo concurso1
Há mais: o INPS dispensou, na sua Delegacia do Estado, sete
servidores seus, técnicos em contabilidade, que trabalhavam no
lnstiuilo desde 1969, sendo que, de agosto deste ano a julho de 1972,
pelo Convênio do INPS e Sindicato dos Comerciúrios; a categoria de
datilógrufos eles exerceram de agosto de 1972 a novembro de 1975
através de Convênio INPS e SESI; na categoria de Auxiliar de
Administração, de 5 de fevereiro de 1975 foram aproveitados.
Ocorreu o inesperado: demitidas foram sob a alegação de que
era preciso que os concursados nesta área funcional fossem
nomeados, o que é totalmente válido c certo, mas esqueceram-se de
que elas não tiveram a chance deste concurso, porque quando ele se
realizou nua exerciam esta funçuo.
Aconteceu que foram dispensadas também da função de
Auxiliar de Administração e lançadas ao desemprego, aquelas que
há sele anos serviam a Casa com amor e dedicação.
O apelo fica. Ele é veemente porque oriundo de constatação ln
loco do desespero de tantos irmãos meus.
Que o Presidente da República, que o Sr. Ministro da
Previdência por ele se sensibilizem, não permitindo que a
intranqUilidade continue a reinar em tantos lares marcanlemcntc
desprovidos de recursos no meu Estado lua carente, repilo, de
aproveitamento humano. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisuo do orador.) - Sr, Presidente, Srs.
Senadores:
O Gl"o dr hoje, sob o Ululo: "Senadores derrotados", dA a
seguinte noticia:
O Senador Arnon de Mello perdeu a eleição cm sua terra
natal, onde a ARENA teve três candidatos contra dois do
MDB, Foi eleito Manocl Francisco, do MDB-1, com 4.164
votos.
Tambêm foi derrotado o Senador Teotónio Vilela, que
em sua terra, Viçosa, apoiava a candidatura de um primo, o
ex-Deputado Ivan Villa. O ganhador foi José Manocl dos
Santos o "Dinha" apoiado pelo Deputado Federal José Alves de Oliveira,
Dos três Senadores alagoanos, o único vencedor foi Luiz
Cavalcante, Presidente da ARENA regional. Em Capela, sua
terra natal, elegeu-se prcf~ito EustAquio Albuquerque.
Infelizmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, no que me diz
respeito, a noticia niio ê veraz, porque sou filho da mesma cidade
natal do Senador Arnon de Mello, a cidade de Rio Largo. Eu,
como aquele colega, empenhei-me decisivamente pela vitória dos
candidatos arenistus, que afinal foram derrotados. Portanto,
também fui derrotado na minha cidade natal.
Era o que tinhu a dizer, Sr, Presidente, Srs. Senadores. (Muito
bem!)
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COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA DORES:
José Esteves - José Sarney - Fausto Custeio-Branco
Mauro Benevides- Jessé Freire- Domfcio Gondim- Arnon de
Mello - Teotónio Vilela - Dirceu Cardoso - Danton Jobim Otto Lchmann.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 533, de
1976, do Senhor Senador Jarbas Passarinho, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do
ex-Ministro Mário Andrcazza, publicada no Jorn1l do BruU,
edição de 7 de outubro de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·
tados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

E A SEGUINTE A ENTREVISTA DO EX-MINISTRO MÁ·
RIO A NDREA ZZA, CUJA TRANSCRIÇJ. O E SOLICITA DA:
ANDREAZZA REBATE ACUSAÇÃO
DE IRREGULARIDADE EM OBRAS
"Pior do que o erro c a inverdade são as meias verdades c a
desinformação", afirmou ontem o ex-Ministro dos Transportes, Sr.
Mário Andrcazza, diante de declarações de parlamentar da Oposição de que, maiores que as irregularidades que estilo sendo
apuradas na Assembléia paulista, silo as irregularidades que foram
cometidas na construção da Transamazônica c Ponte Rio-Nctcrói.
.. Curioso, aliás, o destino dessas duas grandes obras" -

comentou o ex-Ministro do Governo Médici. "De um lado, o respeito e a admiração internacionais, como também a total aceitação
do povo, dos seus usuários. Do outro lado o uso politico, o combate
sistemático, as manobras que visam à destruição de uma imagem que
se cristalizou na memória nacional, como um momento de pioneirismo e coragem".

Non t6nlc1
O Sr. Mário Andrcazza fez questão de frisar que nada sabe dos
acontecimentos que estariam ocorrendo no Legislativo paulista,
além do que lê nos jornais, nilo lhe cabendo portanto tecer comcn·
tários a respeito. "Hã algo, porém, que me impressiona c me causa
alguma repulsa: invocaram como escândalo c irregularidades obras
como a Ponte Presidente Costa e Silva, que insistem cm identificar
apenas como Rio-Nitcrói, como se o nome do grande brasileiro
doesse e fosse diflcil de pronunciar".
Voltam também a falar na Transamazônica- prossegue .o exMinistro- já agora sob outra tónica. Como já não é mais possível
. desconhecer o efeito pioneiro c catalisador para a conquista c dcsbra·
vamcnto daquela grande via de pcnctraçilo, tentam comprometer o
planejamento do Governo, insinuando ter havido ausência de
coordenuçilo e de troca de informações, ao não se ter sabido que iria
ser implantada uma barragem cm Tucuruf, no Estado do Pará, c que
essa construçilo comprometeria um trecho da Transamuzônica.
Sobre u barragem, diz o Sr. Andrcazza: "Olhe-se qualquer mapa
rodoviário c se verificará que Tucurul nilo está no traçado principal
du Trunsumuzônicu: truta-se apenas de um ramal, uma estrada de
acesso que, partindo de Jatobal, esta sim na Transamazónica, liga
Tucuruf à grande Rodovia. Este acesso foi construido cxatamcntc

para propiciar condições de trabalho para a prospecção das
ciulidndes da região, para funcionar - como é o papel de
vias pioneiras- como instrumento de desenvolvimento.
Niio se pode imuginm que a estrada s~;ju considcr:.~da
fim

cm

si, sr.:m

funçUo cconômica

maior que

cxclusivamt!ntc cstahclcccr unw ligação entre dois pontm.
agora us datas: o acesso de Tucuruí ficou pronto c foi
tráfego cm 1971. Os levantamentos do potencial b 1
topográfico para localização .da barragem silo de 1973. Será
quem imagine que tudo isso poderia começar a ser feito,
sem a cxist2nciu de uma cstruda? Quunto custaria anos
construção dessa mcsmu cstradu, se não a tivéssemos feito cm I
-pergunta o ex-Ministro dos Transportes.

Aoanço e<onômlco
Segundo o Sr. M:írio Andreazzu, "os trabalhos de
execução da barragem de Tucurui apóiam-se vitalmente nu
antes construídu, que é fundamental à aceleração du sua
A existência da estrada propiciou ao Governo economizar
de trabalho rara fazer a barragem e ter:í redundado em
economia, não apenas de tempo, mas sobretudo de din
custos dirctos, já que são inestimáveis os benefícios indi
acesso, indispensllvel como caminho de serviço, custuria
vezes mais".
""importante também saber que só agora, em 1976,
conhecidos os níveis de inundação da barragem na sua
mllxima" - observa o ex-Ministro. ''Sabe-se, também ·
não h:í. como nunca houve, a hipótese de inundação de 100
Transumuzônica, como argumentou o ilustre Senador
Montara. nas suas declarações à ·imprensa. Sofreria desvio o
de Tucuruí. isso é sem dúvida, mas tal é contingência
uvanço econômico, do desenvolvimento da região: o
sua função e, em seguida, dever:í ajustar-se a nccessida'j'
coexisténcia com a outra obra pública, pura existência da qual
peça fundamental.
Se os Governos a quem cabe promover o
nacional. fossem adotar um raciocínio tão estútico, não
desenvolvimento nem crescimento. Não se faz uma estrada
no futuro pode haver uma barragem, pode haver uma cidade,
haver I milhão de coisas. Mas no futuro a barragem não
existir porque, para que ela existisse, teria sido preciso que
a estrada. Assim, carirfamos num circulo vicioso c a única
não teri:~mos era desenvolvimento .. - argumenta o ex-Ministro.
Detraçio da Ponte
"No terreno umbiguo da generalização também
afirmações de terem existido irregularidades na
Ponte Presidente Costa e Silva" - prossegue o Sr.
Andreazza. "Irregularidade é uma palavra que, dependendo
uso, pode ser muito dúbia. Quantos sentidos podem
afirmativa de terem existido irregularidades técnicas" na
da ponte Rio-Niterói, em importância superior a CrS I ·
Digo apenas que, se as "irregutartdudes tivessem custado
bilhão, não teriumos a ponte, pois de Cr$ I bilhão foi seu
preço de dezembro de 1973.
Ou sor:í que o que se quer considerar irregular é a
Governo de construir a ponte? Pretender-se-ia negar ao G
poder de tomar decisões e executá-las'! Esquecem os uctr<IIIJrL1
ponte que, sendo ela um elo da ligação Norte-Sul do
encurtando distância da BR-101, também tem uma inesti
funçuo integntdoru local, que, por assim dizer, un
impostergitvel decisão politica que conduziu à fusão dos
Rio de Janeiro c da Guanabara. Obscurecem que o
problema económico que se pile hoje aos Governos é
transportes nus Regiões Metropolitanas, nos grandes calnol,llm,•. ,
urbanos, responsúvcis por pesada futiu no consumo de cornbtJStf
fontes geradoras de importante parcela tributitriu".
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P:1r~1 o ex-Ministro dos Transportes, 11 ponte situa-se como uma
obra num complexo viúrio que cstú cm exccuçiio c que virá trazer
solução para os graves problemas de transportes no Grunde Rio".
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do a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos
proferidos pelo Almirante Adalberto de Barros Nunes c pelo
.Dr. Edmundo Monteiro, por ocasião do encerramento do X
·congresso Brasileiro de Radiodifusão.

Ylobllldade
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentaAinda sobre a ponte, lembrou o Sr. Mário AndrciiZZa que "os
estudos cconômicos que antecederam a decisão de construi-ln prc· dos, (Pausa.)
Aprovado.
viam 1968 com"õ Üi10 ótimo de geração da receita resultante de sua
Será feita a transcrição solicitada.
operação. Veja-se, porém, q110já neste ano de 1976, superando todas
as cxpcctafivas, plasmadas cm estudos feitos segundo os melhores
E O SEGUINTE O DISCURSO DO ALMIRANTE ADAL·
padrões internacionais, terá ela atingido esse nível. Existiria maior BERTO DE BARROS NUNES:
indicador da sua viabilidade'!" -pergunta o ex-Ministro, mostran·
Excclcntfssimo Senhor Presidente da República - Excelentfs·
do que se anteciparam, assim, os seus resultados cm I Oanos.
,sjmo Senhor Governador de Silo Paulo- Ministros: da Casa Mil i·
Voltando i1s declarações do Sr. Franco Montara, o Sr. Mário tar- Indústria c do Comércio- Agricultura -Interior- Traba·
Andrcaau observa: "Surpreende-me, ainda, falar-se cm irrcgulari· lho - Minas c Energia c Comunicações - Vice..()ovcrnador do
dadcs na construção da ponte, sobretudo partindo isso de um 'Estado- Excclcntlssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinascongressista que, decerto, esqueceu que nos Anais do Congresso,
Autoridades- Minhas Senhoras c Senhores - Companheiros da
tanto quanto nu sua biblioteca, podem cncontrur-se todas as ABERT.
infornwçõcs ncccssárius uo conhecimento isento dos eventos que,
publicamente. cercamm a construçUo dessa obra, O Governo sempre
Minha palavra - Senhor Presidente - i: para agradecer a
se untccirou em informar o Parlamento como agiu correta· c enerpresença de Vossa Excelência nesta sessão de encerramento do
gic"mcntc quando obstúculos tentaram opor-se ao cumprimento do
DC::CIMO CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
objctivo de cntrcgur essa importante obra de engenharia à economia EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. Agradecimento que é
nacional".
tanto maior quando se trata da primeira vez cm que a ABERT é disDizendo que não gostaria de voltar a esse assunto, "pois o que tinguida com a honra da presença do primeiro magistrado do Pais no
tinh" a dizer ji1 foi dito", o Sr. Múrio Andrcazza justir.ca-se: "Não seu encontro bianual. Mais ainda, pela personalidade, pois não
posso, porém. culur·mc, quando vejo nas acusações, propósitos bastasse vir consagrada de toda uma vida militar de exemplo, por topolíticos de .~uperar umu crise interna, tentando gerar uma outra, da uma experiência cmprcsariul, vem acrescida por dois anos e meio
levantando-se acusações gratuitas sobre um Governo que tudo deu de esclarecido Governo. Pelo carátcr, pois Vossa Excelência, ao presde si pelo engrandecimento nacional. Sei que, para alguns políticos, tigiar este Congresso, faz congruentes uma atitude de governo volta·
o grande erro i: perder eleições. Mas serú que uinda se pensa ganhar da para salutar comunicação entre governantes c governados e uma
eleições só com palavras de contcstaçiio c negação, com meias ver·
atitude pessoal atenta c aberta a todo diálogo.
dudes c insinuações que mal encobrem seus intentm.'?"
Tal fato demonstra, de forma positiva, o interesse c zelo de Vos·
.. Enfim"- prossegue o ex-Ministro- ''Já estou me acossa Excelência, nos assuntos ligados à radiodifusão brasileira, uma
tumundo :.1 tcnt:.ltivm de descarregarem sobre nossos ombros o peso
dos seus problemas. Fizeram o mesmo com o Programa de Construvez que, é justamente nestes conclaves, que são tratados os ussuntos
ç;io N"v;d, deixando de reconhecer que o Brasil se encontra, hoje.
relativos ao contínuo desenvolvimento e melhoramento dos serviços
entre os IO mais importantes pt1ises da indústria naval. Critic<.~rum a
de radiodifusão. A iniciativa privada, a quem cabe, com a uçào
politicu de fretes, numa época em que o país respondia apenas com
supletiva do Estado, a gigantesca tarefa de prover a integração na cio·
cerca de I0% do total transportado com origem c destino ao nosso
nal c colocar os seus veículos de divulgação de massa a serviço da
pais. 1-iojc, o pais jú disputa o mercado em condições paritúrias,
democracia responsável c dos salutares princípios do respeito aos
ultrolrussando u hurreira dos 50% desses fretes. Sào realizações que,
.poderes constituídos, da prestação de serviço de interesse público
relo seu portc•.atntem c. estou bem certo, atrairão os ataques,jú que
destinado aos ouvintes c telespectadores: a iniciativa privada- dizia
não poderão falar de omissão."
....; tem uma tarefa da maior magnitude.
lembrariu uinda - continua o ex-Ministro - que tanto a
Insere-se essa missão, ainda, nos conceitos que Vossa Excelência
Trans:.tnw1.ônica como u Ponte Presidente Costa c Silva rorum obras definiu com clareza, no lixar as responsabilidades fundamentais da
aprov"das pelo Congresso Nacional. Quanto a esta última, o ilustre imprensa, na recente entrevista ouvida c vista, via satélite, diretumc:nSenm.Jor doM l>B. Sr. Aurélio Viunnu, ao dar o seu parecer, assim se
tc do Japão.
expressou: "Ou rompemos, hoje, as barreiras que impedem nosso
Esta outra metade do século- O Segundo Sêculo Vinte- co·
desenvolvimento, ou as futums gerações nos acusarão a todos de
mo é chamada, A IDADE DO ESPAÇO; fica na história pelo ritmo
purtidúrios dtt estngnuçiio c ohstacuhtdorcs da libertaçi'io econõmica cjpctacular do desenvolvimento técnico, que se enfatiza na revolução
c da intcgraçiw dcfinitivtt d:.1 ptítria comum.
das comunicações.
A uhr:.t rrodut.iríl conseqUências imcdiutus c mcdiatas, sendo
O homem, que no princípio do século demorava scmunus, ati:
uma dcl:~s u crittç~lll de uma ltrcu muis ampln que ubrigari1 popula·
meses, para saber o que se passava no mundo, assistt:, hoje. no
ções que sorrcrn :.1 i.tngústiu de fa/tu de espaço, propiciando-lhes
nqudas ~.:ondiçôes :.tmhicnt:.tis sem us quu is é impossível que se cxpun- momento simultâneo, os passos estranhos do seu semelhante no solo
árido da lua ou participa, como testemunha, du indagaçuo cientir.c"
dttm :ts qu:.tlidmh:s cri:tdonts dos indivíduos como povos.
O projeto é constitucional; i: financeiramente cxcqUivcl; é poli- c presente sobre a existência da vida nas imensidõcs avermelhadas de
Marte.
tic:mlentc ncccssúrio: é n:.1cionalmentc uceito porque obedece uo
cnn~.:citn de intcgrw.;:io, tanto rcgionul como nacionul: tem upoio do
Em todas as casas, nas cidades, nas vilas, nos campos, por toda
povo d:~ {J u:1m1hur.l c do Estado do Rio: logo ... ii Comissiio de
parte, as antenas apontam para o céu captando imugens e sons. A
Projctns dn E~ccutivo deve aprov:.l-lo c, cm (l fazendo, munifcsl:.t o
quantidade c a variedade desses sinais pode representar, nos diu.1 que
seu rcgntijo pelo empreendimento, que marctt urna époc01 na Histócorrem, o que faz o progresso do Estado a bem do povo.
·
ria dasgr;mdes cous:tdus rca/i~ouçõcs",
Na área das comunicações o nosso País, à purtir de 1964, reulizou um avanço que impõe à nossa gcrução ato unu1 ccrtu perplc.,i·
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)-lteml:
dadc, como a este seu antigo colega de farda ao ligur, de forma
Votaçilo, cm turno único, do Requerimento n• 535, de
instantânea, o seu telefone DOO com qualquer rcgiuo do Brasil ou
1976, do Senhor Senador Henrique de Ln Rocquc, solicitnn·
do mundo,
1
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As c:statísticas, nesse campo, ficnffi logo inntunis; mas devemos
ter cerca de quinze milhões de aparelhos receptores, o que significa
audiência da ordem de sessenta milhões de pessoas, enquanto os rá·
dias não serão menos de 35 milhões, ou sejam setenta milhões o pó·
bli~o ouvinte. FuJamos, portanto, c só nós, ao mesmo tempo, a todo
o Brasil. Será esse o auditório ampliado que cstartl presenciando esta
reunião, daqui a pouc06 minutos, quando passaremos a transmitir,
cm rede para todo o Território Nacional.
(;de se notar, Senhor Presidente, que graças ao sistema de expio·
raçilo da radiodifusão, confiado à iniciativa privada, os brasileiros,
recebem sem o dispêndio de qualquer quantia, ao contrário do que
ocorre nos pulses onde foi adotado o controvertido sistema estatal, o
mais fabuloso meio de entretenimento já imaginado pelo homem.
Nas horas de lazer, cm sua própria casa, o simples apertar de um bo·
tiio põe o rádio-ouvinte c o telespectador cm conta to com o Brasil c
com o mundo, possibilitando que ele saiba c veja o que csttl acontc·
ccndo, assista a cspcttlculos esportivos, peças teatrais dos melhores
autores, interpretadas pelos mais sclccionados elencos teatrais, aulas,
palestras, conferências. Como não se destina apenas às elites, os programas são elaborados de forma a que o público,possa optar entre os
programas populares c os mais elaborados. Pode-se afirmar que cm
nosso Pais o rádio c a televisão exercem um papel social da maior
relevância, pois proporcionam às grandes massas. de população a' sua
maior distração, a fixação nos lares, suas famflias, carentes, cm
numerosos casos, de recursos c de meios para freqUentar salas de
cspetáculos e de entretenimentos. Tornam-se, assim um grande fator
·de tranqUilidade social, um precioso auxiliar da obra do Governo cm
benc!Tcio dos nossos patrlcios de todo o Território Nacional.
Nota-se, de parte das grandes redes, um esforço permanente pa·
ra produzir uma programação variada, de boa qualidade, visando 'a
atingir a todas as categorias sociais. A produção vai, gradativamcn·
te, se nacionalizando, c apenas uma pequena parte da programação é
importada. No denominado horário nobre, então, predomina, am·
piamente, o programa feito no Brasil, com dirctorcs, técnicos, cscri·
tores e artistas brasileiros. Tão elevado é o nível da programação
produzida no Brasil, que numerosas novelas já estão sendo exporta·
das para diversos países da América Latina c até mesmo para os Esta·
dos Unidos da América do Norte.
Sabemos- Senhor Presidente-'- que entre os nossos ouvintes c
telespectadores, está toda juventude do País, cabe-nos a incumbência
maior de formar o carátcr da mocidade; isto é, moldar o faturo da
Pátria. (;para cumprir essa magna tarefa que nos reunimos cm Cam·
pi nas, ouvindo o Ministro das Comunicações, outras autoridades
federais; da sua c de outras Secretarias de Estado; torcamos opiniões
com os companheiros, todos empenhados na' busca da forma ideal de
bem servir. Essa é a missão com que nos estimula o apoio expresso
nu presença do Excelentíssimo Senhor Presidente da Rco6blica.
Aos Ministros Armando Falcão, Ncy Braga e Arnaldo Pricto
devo o registro da cooperação pronta c eficiente que a nossa entidade
vem recebendo dos Ministérios da Justiça, Educação c Trabalho.
Uma palavra especial ao amigo c colega, o Comandante Euclides Quandt de Oliveira, cuja presença à frente do Ministério das
Comunicações possibilitou tudo que realiza a nossa administração
.na ABERT, inclusive este Congresso. Ao Governador Paulo Egydio
e ao Prefeito Laura Périclcs Gonçalves, os agradecimentos d·a
ABERT pela generosa acolhida de Campinas c São Paulo, cidade e
Estado que sempre serão exemplos para o Brasil. Uma palavra de
reconhecimento à Associação das Emissoras de São Paulo- AESP,
c à Comissão Organizadora, pelo excelente desempenho na tarefa de
orgunii.Ução do certame i\ qual deram a marca da eficiência paulista.
Fulo, ufinal, aos companheiros da radiodifusão - todos homens
muitos ocupados, com incumbências de administração c gerência das
suus ernissorus que acorreram ao chamado da nossa Associação, tra·
zendo o conforto e o apoio das suas participações. E~pcro que o.
Congresso tenha estudo à altura d.cssa solidariedade; que lhes tenha
sido útil o encontro.
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Permita-me - Senhor Presidente - concluir com uma
prcssãó pessoal, respondendo a pergunta que me é proposta
temente: Por que, depois de cinqUenta anos de serviço militar,
o encargo de diriair a ABERTI Digo: ~ porque encontro Presidente - nos empresários c homens do rádio c da tclcvisilo
mesmo amor pela Pátria c mesmo espirita de luta pela grandeza
Brasil.
E O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
EDMUNDO MONTEIRO:
Senhor Presidente:
. P~rante V. Ex• estão os homens que conduzem o Rádio c a
visão cm tosos os rincõcs do Brasil. Plêiade de heróis anónimos
deram toda sua cxisténcia a uma causa alta c nobre: a de zelar
difícil campo das informações.
Emissoras grandes ou pequenas na sua força económica e
raio de sua cobertura, se igualam no trabalho cotidiano, cada
dentro da sua esfera de ação, para ajudar a construir um Brasil
vez maior c para defendê-lo nu trincheira das idi:ius da
nalidade, unindo homens c encurtando distáncias.
Muito se diz sobre integração nacional, essa imperiosa
dade, mormente num país continente, mercê de Deus, moldado
um só sentimento e irmanudo Pela bondade c pc:lo denõdo de um
vo. Pois me atreveria a dizer, Excelência, que a radiodifusão
!eira í: o espelho dessa própria integração, entrelaçando, através
ondas hertzianas, para todos os recantos do País, a imagem da
própria grandeza c a voz das nossa próprias evocações.
Conhecemos a nossa luta contra os invasores ocultos
procuram perturbar a nossa imagem, destruir os aliccrcc:s da
civilização: que saibam eles que terão um duro e árduo tral>altlo
nessas tentativas e que pagarão ojusto preço dos traidores c in irn ig1>S
da pátria. c que fácil não .será transpor a trincheira nu qual
encontramos, dispostos a uma luta sem tréguas.
Se é certo que a radiodifusão representa a voz do próprio
aqui •estamos nós, radiodifusores do Brasil, para dizer presente
Vossa Excelência, nesta hora em que tanto se faz necessária a
dade, a confiança, o otimismo e o amor.
O SR. PRESIDENTE(Magalhães Pinto)-ltem3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da
n• H9, de 1976 (n' 2.214-B/76, na Casa de origem),
iniciativa do Senhor Presidente da Rep6blica, que autoriza ·
doação à Universidade Federal da Bahia, do imóvel que
cio na, situado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 900 e 901, de
1976, das Comissões:
-de Educaçio e Cultura; e
-de Finanças.
Em discussão o projeto.
O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) pela ordem, o nobre Senador Franco Montara.

Tem u palavra,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador)- Sr. Presidente, acabo de chegar ao plenilrio, '"
rrcssus, porque a Ordem do Dia começou antecipadamente.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esclarc~o a V. Ex•
que comcçnmos cm seguida uo Expediente, NUo huvcndo mtlis nu da
u trutur no Expediente passamos uOrdem do Di'"
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - Sl'l- Ontem, Sr.
Presidente. tivemos u oportunidade de ponderar a V. Ex• que, nu
hipótese du Ordem do Diu se iniciar antes da hora normal ( 15 horus c
30 minutos), podcrfumos - c gostaríamos que isto licass~:
consignado oficiulmcntc nos Anuis da Casu - que houvesse umu
comunicuçr1o I1 Lidcrunçu, porqut: tivemos que vir prccipitullamentc
duda a untccipuçi'ío.

Em disC'ussiio o projeto.
dentro do Regimento Interno: dctcrde oradores, V. Ex• pode pus~ur à Ordem do
O Sr. Franco Montoro ( MDB- SI')- Sr, Presidente, peco a
Di:1. .\Li~ h:·1. radi.:ion:drm.:nte. c de acordo com o Regimento, que
ptilavrn.
cstahcll'cL' um rcríodtl de tempo reservado uo Expediente anterior U
O SR. PRESIDENTE (M:~galhàcs Pinto) -Tem" pal:~vra o
Ordc:m d'l j)i:l, :1 f"i\a~·;'io do horítrio de ! 5 horas c 30 minutos.
l'ev;D:t!rllcntc, mais de uma vez, fui lcmbrudo delicadamente nohrc Scnudor Fru.nco Montara.
rel:l i\IC,\<1 d~
cst:IV:I cnccrrudo o tempo do Expediente, o que Se
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SI', Sem revisão do
veril'ica nnnn:rlmcrlle ils três c mciu du tarde,
orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Dessa forma. ~1ueriamos formular agora, da tribuna, este apelo
Este projeto dispõe sobre o salúrio mínimo prolissiomtl do
par~t que. sempre que houvesse essu <~ntccipaçào, u Mesa solicitasse u
Contador. A esse respeito hú umtt controvérsi:t. O Ministério do
alf!uém d~t Secretaria infornwr-se n Liderança, a fim de que pudesse Truhalho tem umu oricntaçrto contrária it fixação do sulúrio mínimo
chcg:tr ~tt.l ph:náriu. em tempo deacompanhur uOrdem do Dia.
profissional, c apresenta algumus rulÕes que forum lcvudus cm conta
Estu :t solicitação que fazemos, nu oportunidade em que na ComissUo competente qut: examinou a matéria. Entretunto, us rac.'\~tmirwnw.~ ;t pauta d:t Ordem do Dia e vcrificumos que contém· zões invocadas pelo Ministério esbarram numa situação de fato. f:
nwtêrias de in taesse nw ior.
que existe salúrio profissionul fixado pura diversas categorias profisQu:111tn :w item J, que cstCt cm discussão, nada temos a dizer . sionais c é normal que assim seja. Isto tem entre outras vantagens a
senTto csta snlidtação que fazemos a V. Ex•. pura que sempre que de estimular o estudo c a aquisição de capacidade espocializada, A
houv!!r ant~.:cipaçào a Lidcrunça sCja informada. Muito obrigudo a pessoa fuz um curso superior, um curso de nível médio tendo cm visV, b•
1:1 umu profissão de um sal:lrio maior. Aliás, é u experiência
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- V. Ex• já foi aten· internacional: os salários não são fixudos apenas na base de um
dido hoje mesmo, ~llr:tvés de um telcfonemu ao gabinete de V. Ex•, mfnimo genérico para qualquer categoria, mas no mfnimo por
avis:mdo que ia começar a Ordem do Dia. Portanto, essa providên- categorias. Esta tem ,lido a inteligência normal do legislador brasilei·
ciajú roi tomada.
ro. que fixou salúrio mínimo para assistentes sociais, puru médicos,
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP. Fora do microfone.)- p<~ra en fermcin.ts e paru outrus categorias.
Não recchi o telefonem<!.
O Ministério do Trabalho se opõe a essa medida; apresenta 'algu.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - No gabinete de mas ruzões que são compreensíveis, como por exemplo u de que
V. E.\~ deve constar o recado. f:. que, certumcnte, V. Ex• já tinha começa a haver uma dispuridudc: entre esses minimos profissionais
e~tabelecidos. A solução. então, seria não a de recusar o salário
vindo par;t n pi en(trio.
profissional. que é uma instituição de interesse meia I incontcstúvcl e
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Em discussão o de vant;~gens económica, educacional c culturul para o Puis, mas a
projeto. (I':~ usa.)
solução seria. então, fixar padrões. de acordo com o número de unos
Ni10 h:~ vendo qucm queira discuti·lo, encerro a discussão.
que o interessado gastou no curso: ou seja. aqueles que tivessem nive/
Em votur;iiO.
médio ou um curso superior de três, quatro ou cinco unos o sallirio
Os Srs. Senadort=s que o aprovam, permancçum sentudos. profissional poderia ser proporcional à duração do curso.
(Pausa.)
Toda esta mutéria, Sr. Presidente, foi objeto de uma subcomis·
Aprovado. O projeto irú li sunçilo.
são instituída na Comissão de Legislaçüo Social, no ano passado,
que reuniu alguns subsídios, e seria oportuno trJzê:.los ao debute da
f: o seguinte o projeto aprovado
Casa. pu ru atender senão apenas uma categoria profissional mas a to·
PROJETO DE LEI DA cÁMARA N•89, DE 1976
das as categorias de igual nível.
(N• 2.214-8/76, na Casa de origem)
Com esse objctivo, estamos encaminhando à Mesu um reque·
Dl•lnicltuh·adoSmJmr Pre.1·idente da República
rimento para o adiamento da discussão desta matéria. E, nesse perío·
do, pretendemos trazer ao Plenário as conclusões dessa subcomissão,
Autoriza a doaçio à Universidade Federal da Balda do
e quem sabe poderíamos obter da Maioria, quejã nu Comissão muni·
Imóvel que menciona, ~iluado na cidade de Salvador, Eotado da
festou seu ponto de vista contrário à medida isolada, a sua anuéncia
Bahia.
pura uma medida que atenda não apenas à categoria dos contubilis·
O Congresso Nacional decretu:
tas, como no caso presente, mas a categorias semelhantes que
ArL i'' l'ica a Unirlo autorizada a transferir, por doação, à Uni· tenham um grau de preparação profissional semelhante.
vcrsiúuúe l'eúcra/ da Bah ia, o imóvel constituído de terreno nacional
O Sr.AdalbertoSena(MDB- AC)- Permita V. Ex• um aparinterior com ima de I 07.265,56 m' (cento e sete mil, duzentos e ses·
te. (As.ventimento do orador,) Não sei se o Ministério do Trabalho nes~ent:1 c cinco melros quadrados e cinqUenta e seis decímetros quadra·
dos), c rrédios nele existentes, situado na Vila Santa Ângela, antiga sa informaçiio, chegou a negar a existência de salários especiais para
Quinta da Ondin", com acesso pela Estrada de Silo Lázaro e Aveni· certas categorias. Gostaria que V, Ex• me informasse a esse respeito,
da Presidente V:~rg:1s, no Subdistrito da Vitória, cidade de Salvador, porque, infelizmente, não tive tempo de ler o avulso. Mas, certa vez,
Estudo da Bah ia, de acordo com os elementos constantes do proces· aqui nesta Casa, apresentei também um projeto dando sulário profis.
so protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n• 0580-098, de sional a determinadas categorias, se nu o me falha a memória para
motoristas, elembro·me de que não se tratuvu propriumente da ques·
1975,
tão do salário c sim do horário, E o Ministério do Trabalho inforArL 2<' Esta ld entra em vigor na data da sua publicação.
mou falsumente, aqui, ao Relator ou à Liderança do Governo, que
ArL 3' Revogam-se as disposições em contrário.
só existiu esse horário especial para os profissionais liberuis. Recor·
O SR. PRESIDENTE(Magalhães Pinto)-llem 4:
do·mc ati: que V. Ex•, num upurte, esclareceu que os ferrovií1rios c
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do os aerovilirios também já tinham,esse horário especial. Como duque·
Senado n' 47, de I 973, do Senhor Senador Franco Montoro, la vez o Ministério do Trabalho informou fulsamcnte, scriu interes·
<JUC dispõe sobre o salítrio mínimo profissional do Contador sante que se ~erifie~lise, também, nessa oportunidnde, se ele insistiu
c do Hcnico em Contubilidade, tendo
nessa maneira de orientur sob uque/e mesmo uspecto.
PARECERES, sob n•s 765 e 766, de 1976, das Comis·
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a
siies:
-de Constituição c Justiça, favorável;
contribuição, mus não tenho elementos, no momento, para dnr u
-de Leglslaçilo Social, (ouvido o Ministério do Traba· respostuu V, Ex•, porque u informuçuo completa do Ministério não
llw), ~..:ontnirio, com voto vencido, cm scpurudo, do Senhor constu do parecer, Hú referência incidente, onde não existe propriu·
mente u neguçilo, mus está de ccrtu forma implfcita u alcguçuo de que
Scnmfor l:nmco Montoro.
\'. !

v

c~t;-1 rit~~trmamcnte

mill;llLI ;1 111~.:\i.~tl:tll:ia
1

'I'"

Novcmbrodel976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II)

~~----------------------------------~--~--------

·,..,.

não i: ruzoúvcl dar para uma categoria, o que daria u entender que, dos Estudos Unidos, como Oh~t:rvadnr l':Hl.1n1
segundo o ponto de vista do Ministério, nehuma categoria goza des- Senhor Presidente da República m.:s.~t: ~t:ttlh; ... ~·· I·.
se privilégio. Mas. na parte trunscritu dos parcccrcs.nào há rererência conrormidude com o que preceitua t) ~Ir!. 311, :.,.'·· ..
exprcssu u essa situação.
Senador Augusto Franco solicita 11 uutoriza~au 1:., ,
l>c qualquer maneira, a ohscrvaçilo de V. Ex• veio confirmar a u rercridu missUo.
importuncia do adiamento da muléria, para que lodus cssus informuNão há por qui:, Sr. President", negar ,, S. 1 •
ções sejam reunidas c o Plenário possa decidir sobre o projeto com Augusto Franco uutorizaçt1o para n cumpritnL'Ilt·,
buse cm dados objctivos.
que se trata, sem dúvidu alguma, de urn cnl':lrPt• d.~
Nc.ISus condições, Sr. Presidente, solicito a V. Ex• que submeta Portunto, o pu rcccr é ravo rúvcl.
à aprovuçào do Plenário o nosso requerimento de udiumenlo da
OSR.PRESIDENTE(Magalhàcs !'intui- '' , ...
d iscussào c votuçào desta matéria. (Muito bem!)
vel.
O SR. PRESIDENTE (Magalhiles Pinto) - Sobre a mesa,
Completudu a instrução da m:lt!!ria, p:t.,!'.iHl' .i ·''
Em votação.
requerimento que será lido pelo Sr. I'·Secretário.
Os Srs. Senadores que o :~rrov:un qth 11 ,
É lido e aprovado o seguinte:
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
REQUERIMENTO NoSBI, DE 1976
Aprovudo o n:qucrimento, fica o SL'IIitd•ll \•·.
Nos termos do arl. 3 IO, alínea c, do Regimento Interno, requei- autorizado u aceitar u missfio do Executivo,
ro adiamento da discussilo do Projeto de Lei do Senado n' 47, de
O SR. PRESIDENTE (Magalhu"s p;,,..,
1973. u fim de ser feita na scssilo de IOde março de I977.
Sala das Scssõos, em IHde novembro de I976. - Franco Monto· Mensagem n• 175, de /976,o Senhor l'resid""'" da l~q.,,:
ro.
te uo Senado u cscolhu do Gcnerul-dc-Exérdto R~\ 11.= ·
Almdda, pura exercer o cargo de Minb..tru d,, ~::.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De acordo com u
Militur, nu vagu decorrente da uposcntmlnri:t d•1 :o~,;,
deliberação do Pleni~rio, a matéria figurará na Ordem do Dia da ses- de-Exército J urandyr de Bizarria Mamede.
silo do dia IOdcmurçode 1977.
Com vistas it aprcciuçfio da matériu. <~ Pn.:~id~·1,, ~,, ..:~···.
sfio cxtn10rdinúriu a reali:t.ar-se hoje, l1s <.h.:witn hnl'o~~ .· l11.1' ,
O SR. PRESIDENTE(Magulhucs Pinto)-ltemS:
tos.
Discussão, cm primeiro turno (apreciaçiio preliminar da
constitucionalidade, nos lemos do arl. 296 do Regimento
O Sr. Franco Montoro (MDB- Sl'l -· p,,., ,, ·''
Interno), do Projeto de Lei do Senudo no 254, de 1975, do Se- Líder. Sr. Presidente.
nhor Senador Benjamim Farah, que estabelece a uniformida·
O SR. PRESIDENTE (Magalhu"s l'in1<>1
:..
: .. t·
de dos períodos de Férias Escolares em lodo o Pais, lendo
como Líder, o nobre Scmador Franco Munh1rt1.
PARECER. soh n• HOS, de 1976, da Comissão
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SI'. · "
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstilucionalidade.
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ur:cd1 1 r r·
Em discussiio o projeto, quanto à conslilucionalidade. (Pausa.)
dente, Srs. Senadores:
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão.
Em nome du Liderança do MDB, dc:-.~io rno~ltlil''•:.,l .: o:.,:-·,.·
E:m votu~;ào.
CStranhc:za C O noSSO proteStO Contru ~I forma Jhtl ljll~· ::•: •'~ll:t•~
0.< Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· rejeitado um projeto de lei com parecer f:tvor;h·c:l~: Lul.l!•ilr:,· dv I·
dos. (Pausa. I
as Comissões d~t Casu.
Rejeitado. O projeto scrâ arquivado.
O projeto ussegura direitos dos cmprcg;al~~~. 1.:111 ~·.:-.,, • :. ,
ou concordata da empresa.
to seguinte o projeto rejeitado
Trutu-sc, Sr. Presidente, de corrigir uma Cllh.1 .•:t t·. · ..... ,,,
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 254, DE 1975
brusilciru, decorrente du cri:tçfio do Fundo de ( iar<IIIIJ:i d,, ! ·
!,·
Serviço. Atuulmentc, os truhulhudorcs t: n rrc·,pric, lbltl, · ',.:, ,, ·::.ti
Estabelece a uniformidade dos per!odos de férias escolares da Habitaçilo, que administra o Fundo de Garantia i'"' ·1 "":·, •.•. t:·
em todo o Pais.
Serviço, ficam sem as garantias de crédito privilqn,,d•l po~:·1 ,, . :j•:r
as contribuições devidas pela empresa que falir oupcd,, · ,., ·
O Congresso Nacional decrclll:
Art. I• Os períodos de fi:rias escolares em todos os eslabeleO projeto tem inegável sentido social: corrige J;d!J:! ;1.: ·
clmt:ntns de ensino do País scrüo uniformes e comprc:cndidos nus gi~laçilo brasileira.
01csnH1s Uutas dc inicio c cnccrmmcnto,
A Comissiio de Constituição !.! Justi\:t, pur llll.'.lll,,· ·
Arl. ''' O Poder E.\ecutivo, no prazo de 30 (lrinlu) dias, baixará m:tnirestou-sc ruvornvelmcntc au projeto c até lt :ma lll;l'r,'
instruções para o imediato cumprimento desta lei.
Comissiio de Legislação Soci;.il, t:unhém pm unanimid.t.~·
Art. )'' Esia lei cnlru em vigor nu da la de sua publicaçiio.
voz discordante ~tprovou o projeto c o clogitHr C111nn ll~:L~.·-.·
COrrigir uma rulhll de rigOfOSil ÍnjUS(ÍÇU, plH~JliC: llO (:\'ti tf, I
Art. 4\' Revogam-seus disposições em contrúrio. ·
ncgu o curútcr privilegiado u créditos em lJIIC s;'lt, ÍIIIL'I•:·,
O SR. PRESIDENTE (Magulhàes Pinto)- Esgotudu u muti:ria trubulhudor c o Fundo de Gur:tntia por Ternp1l de S•:l'\ i~o:••
du Ordem do Dia.
Pois bem, Sr. Presidente, u Mainriu. ~c:m un1:1 p:~:.:· .,, 1k
l'assa-sc it apreciação do Requerimento n• 580, lido no Expe·
dicnte, de autoria do Scnudor Augusto Franco, solicitando aulori· justificuçiio, negou upmvw;ào ao projc1t1 cm ~l'/!l!lld ..
inclusive. elcjú huviu sido aprovado cm primcirtl\llnlcl
zu~·iio dtl Sc1mdu pura o.1ccitur missUo do Executivo.
Essu decisão, que nos purccc estranha, ju~til'i,·a t''l.lll•:.
,·.t··
/1. malcria depende de parecer da Comissão de Reluções
como um apelo 4uc fuzemos ft Muioria. f-: \.'Iam qll\' ,[', ,
E~tcrimcs.
Com n palavra u nohre Senador Muuro Bencvidcs pnru proferir ralam urinundo sobre u rnutériu c SlliiS Ueci~ÚI.:!'o tl.'ltl ~;-,,, •!<. •• ;.
Plcnítrio cstíl ucimu das ('omissões c rm.Jc: n;ill ;~~·~-·itll .I'
o purccer dt~lJUdc órgão técnico.
mus se todos os membros <.lu Cumissftu c se ttJdii~ .1-. < ,,11•1
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Puru emitir munifcstum ruvoruvclrncntc au projeto c rt:"111 h:'t \pt.c:,ll·• 1
l'llrcccr,)- Sr.J>rcsilh:ntc:
tuçJio cm st:ntidu c.:untr[trio, recusar um pro,il'lc' lll'·,' ,
O nobre Senador Augusto Frunco vem de ser designado para sem umu ulcguçi1o, parece-nos cuntrarim a natult.,.
integrar a Dclega,illl Brasileira à Assembléia Gerul du Orgunilltçào lcgislttlivo.
1
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que fazemos à Lid<:runça da Maioria é de que sempre

que houver essas circunstãncius, que houver uma informaçUo do
E:~;ccutivo r.:ontr(tria i1 aprovução do projeto, por ruzões objetivus,
essas r:t/Ôcs sejam otprcscntadus c a mutéria volte às Comissões para
que cl:ts a c.'\amincm, volte o ussunto, instruído, ao Plenário, pura
que ~c possa decidir com aquela objctividadc: necessária às decisões
qUt: rcpn:scnt:.lm uprov:u;ào ou recusa de uma norma de lei, de im·
portüncia, evidentemente, geral para toda a comunidade brasileira.

Com este a relo, nós manifestamos a nossa estranheza c a nossa
a esse rrocedimento, esperando que, de futuro, sempre
quc houver essus inform~ações, elas sejam trazidas ao conhecimento
do Plcn:irio: se forem rttzoúvc:is, talvez possa haver um assentimentO
do rrórrio Plenário. Se exigirem essas ponderações maior
considcruç~o. clus scrilo remetidas à Comissão competente para um
rec~wmc, cm face dos novos subsídios trazidos ao Plenário.
des~1provaçào

Esta solicitação se inspira no propósito de assegurar aquela normalidade que deve presidir a elaboração dos projetes de lei pelo
Senado.
i: :1 consideração que queria trazer ao conhecimento da Casa e à
Liderança da Maioria. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Tem a palavra,
cnmo Líder. o nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. Como Lider, pronun·
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, to·
do urclo ~ hem recebido. Agora, a crítica é que eu nUa u aceito.
Sr. Presidente, cm todo Parlamento do mundo, pode uma
Comiss~o dar parecer favorável, e pode o Plen6rio, através dos
comandos. rejeitá-lo, de maneira que isso não é novidade.
O eminente Sr. Senador Franco Montoro já tem se insurgido
aqui, nwis de umu vez, contra pareceres da Comissão de Constitui·
çf1o c .IListiç~t. considerando inconstitucionais projetas seus.
O Sr. Fronco Montoro (M DB - SP) :.tpartc'!

Permite V. Ex• um

O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA)- Pois nilo.
O Sr. Franco Mllltoro (MDB - SP) - Acho normal, - por
isso declarei em minhas palavras- quando se trata de um parecer.
A decisão será nossa. Posso discordar de um parecer, apresentar
razões cm sentido contrário c propor, depois da dilcussi!o, a rejeição.
Mas, rejeitar o parecer unânime das Comissões, sem dizer uma pala·
vra, niio me parece compatlvcl com o bom andamento do processo legislativo.

Novembro de 1976

melhor formuçào c conhecimento nus úreas de teatro, cinemu, artes
plí1sticas, música. dançu, letras c atividades artesanais c: folclóricas.
Não é preciso s:tlicntar o profundo ulcuncc do progrumu. Niio é
ele fruto de improvisaç110, a que n110 se dá o Ministro Ney Braga. O
progmma, na verdade, vinha sendo executado desde algum tempo pc·
las Universidades Federais de Minus Gerais c Espírito Santo, bem
como pela Universidade Nacional de Brasíliu. Seus csplôn~idos resultudm convenceram o Ministro c o eminente Presidente Gcisel da
necessidade de estender a experiência a IS universidades, espalhadas
por todo o território nacionul. As bolsas, com um valor mensal de
CrS 600,00, destinam-se a estudantes carentes de recursos; assim, ao
mesmo tempo que o MEC socorre o aluno necessitado, dá·lhe condi·
çõcs para desenvolver suas possibilidades criadoras, fora da escola,
cm contato com manifestações artísticas espontâneas, como com
acerto observou o Proressor Manuel Dicguez Júnior, um dos ideali·
zadorcs do programa.
As bolsas a serem concedidas são de três categorias, embora de
igual valor: anuais, destinadas a pesquisas mais prorundas e estudos
de criatividade; semestruis, que visam à formação profissional, com
cursos de especialização; c as de duração de I a 4 meses, destinadas a
incentivar a participaçilo de alunos cm promoções artísticas diversas.

O novo programa atribui à Universidade importante papel no
processo de desenvolvimento cultural do país, ao acolher o potencial·
criativo do estudante. Ao mesmo tempo que desperta o interesse do
jovem pela cultura nacional, fortalece tambôm a cultura regional.
Sr. Presidente.
A enorme significação dessa nova iniciativa do Ministro Ney
Braga ô evidente. Posso avaliá-la pela importância que terá no meu
Estado, onde a Universidade Federal de Sergipe apresenta condições,
excepcionais para a execução do programa. Serão beneficiadas inú·
meras organizações, entidades e grupos artísticos os mais diversos,
pelo notável incremento que dará à cultura artlstica, da qual Sergipe
é: sobremodo rico. Novas vocações artísticas surgirão e, graças a
essas bolsas de estudo, estudantes carentes de recursos financeiros'
mas dotados artisticamente terão como desenvolver seus dons, no
aprimoramento cultural de um Estado que, pequeno, tem proporcionado ao Brasil vultos do maior porte, nus letras, filosofia c artes.
Rejubilo-me, assim, com o novo esforço do MEC, fruto da
'excepcional capacidade de trabalho criativo do Ministro Ney Braga.
E estou corto de que o programa produzirá frutos magníficos e
numerosos em Sergipe e todo o Nordeste.

Meu Estado, se beneficiado, saberá corresponder às melhores
expectativas não só do Ministro como de todos que colaboraram
pura mais essa notável iniciativa do MEC! Era o que tinha a dizer.
O SR • Ruy SANTOs (ARENA - DA) - Sr. Presidente, (Muito bem 'l
quanto a dar us razões, dificilmente um autor do projeto- c digo \
·
isto pda minha experiôncia aqui na Liderança e em trabalhos na
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Nilo há mais orudoComissilo- aceita as ponderações contrárias ao seu projeto Ele fez res inscritos.
aquilo convencido c nilo muda de opinião.
Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente
Oeste modo, Sr. Presidente, assumo a responsabilidade da rejei- sessão, designando para a sessão extraordinária a realizar-se às 18.
ção do projeto, cm nome da Maioria. E não houve surpresa, porque horas e 30 minutos a seguinte
jú tinha sido encaminhado a V. Ex•, quando anunciado o segundo
turno dessa matéria, o requerimento, para ela ser submetida a voto,,
ORDEM DO DIA
Quer dizer, se ela iria ser submetida a voto é porque iria ser rejeitada,
de nHtncira que não pode ter havido surpresa para o nobre Senador.
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Consti·
tuiçào c Justiçu sobre a Mensagem n• 175, de 1976 (n• 329/76, na ori ..
Era<) que cu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra gem), de 27 de outubro do corrente uno, pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Gcncral·deao nohrc Senador Lourival Baptista,
Exércitn Reynaldo Mello de Almeida, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal Militur. nu vaga decorrente da aposentadoO SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o
riu do Ministro Gcncral·de-ExércitoJurundyrde Bizurria Mamede.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imprensa inrormu que o Ministério da Educação e Cultura
aplica ri! <~inda este uno Cr$ 3,6 milhões no Programa Especial Bolsa
Trabalho e Arte, que beneficiará estudantes que se interessem por

1

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estú encerrada a
sessão.
( Lt•\•anta•,\'t• a .ft',f.ftio à.f I 5 ltora.f t' 30 minutos,)
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ATA DA 210• SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO DE 1976
2• Sessio Legislatiu Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
ÀS /8 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalberto Sena - José Esteves - José Lindoso - Cattctc.
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa- Henrique de La Rocque- José Sarncy- Fausto Castelo·
Branco- Hclvidio Nunes- Pctrõnio Portel la- Mauro Bcncvidcs
_ VirgCiio Távora - Jcssé Freire - Domicio Gondim - Ruy
Carneiro- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Teotõnio Vilela
- Augusto Fmnco - Lourival Baptista - Heitor Dias - Luiz
Viana - Ruy Santos - Dirceu Cardoso - João Calmon >oberto Saturnino - Danton Jobim - Gustavo Capancma Magalhues Pinto- Franco Montara- Otto Lchmann - Lázaro
Barboza - JtaJCvio Coelho - Mendes Canalc - Accioly Filho Leite Chaves- Manos Leão- Daniel Kricgcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 41 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Nilo há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A Presidência
recebeu as Mensagens n•s 185 c 186, de 1976 (n•s 353 c 354/76, na
origem), pelas quais o Senhor Presidente da República, nos ~rmos
do art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas
do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que os Governos· dos
Estados do Rio Grande do Sul c do Espirita Santo sejam autorizados
a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo 2• da
Resolução n• 62/75, alterada pela Resolução n• 93, de 1976, desta
Casa, e possam realizar operações de crédito para os fins que
especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c de
Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Sobre a mesa,
oficias que serão lidos pelo Sr. J•·Sccrctârio.
São lidos os seguintes

substituir o Deputado Joaquim Bcvilácqua na Comissão Mista
incumbida do estudo c parecer da Proposta à Emenda à Constituição
n• 29/76 (CN) , que "incorpora ao texto da Constituição Federal
disposições resultantes de emendas aos artigos que menciona"
(Reforma Judiciária).
'
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência
protestos de estima c consideração. - Padre Nobre, no excrício da
Liderança do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Serão feitas as
substituições solicitadas.
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. I•·
Secretário.
São lidas as seguintes
Em 18 de novembro de I~76
Do Líder da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente:
Nos termos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicur a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituiçõo do Nobre Senhor Senador Jtalívio Coelho, pelo Nobre Senhor
Senador Luiz Cavalcante, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 13, de 1976 (CN), que
"Dispõe sobre o processo discriminatório de terras devolutas da
Uniõo, e dá outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais ai·
ta estima e distinta consideração.- Senador Petronio Portela, Lide r.

Em 18denovembrode 1976
Do Lider da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
OFICIO N• 149/76
DO. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente:
BrasCiia, 18 de novembro de 1976.
,Nos termos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum do ConA Sua Excelência
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
Senhor Senador José de Magalhães Pinto,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituiDD. Presidente do Senado Federal
ção do Nobre Senhor Senador Otair Becker, pelo Nobre Senhor
Senhor Presidente:
Senador Mattos Leão, na Comissão Mista do Congresso Nacional
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor que dará parecer sobre o Projeto de Lei n' 13, de 1976 (CN), que
Deputado Daso Coimbra para integrar, cm substituição ao Senhor "Dispõe sobre o processo discriminatório de terrus devolutas da
Deputado Passos Pórto, a Comissão Mista incumbida de apreciar a· Uniõo, e dá outras providências ...
Mensagem n• 72-CN, de 1976, que submete à aprovação do ConAproveitou oportunidade para renovou os protestos da muis algresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.483, de 6 de outubro de ta estima e distinta consideração.- Senador Petrônlo Portela, Líder.
1976, que "dispõe sobre a corrcçào monctAria do valor dos recursos
Em 18 de novembro de 1976
florestais c dos direitos de sua exploração, c dA outras providências",
Do Llder da Maio riu
Aproveito para renovar os protestos de estima c elevado apreço. Ao Excelentíssimo Senhor
-Deputado Jolf Bonlr•clo, Lrder da ARENA.
Senador Magalhães Pinto
DO. Presidente do Senado Federul.
OFICIO N• 109/76
Senhor Presidente:
BrasCiia, 18 de novembro de 1976
Nos termos do§ I• do art. 10 do Regimento Comum do Con·
A Sua Excelência o Senhor Senador Magalhães Pinto
grcsso Nncionul, tenho a honru de comunicm 01 Vossa E.\cclêndu,
Dignissimo Presidente do Congresso Nacional
paru os devidos fins, que cstu Liderançn dcliherou propor a substituiSenhor Presidente,
ção do Nobre Senhor Senador Puulo Guerra, p~:lo Nobre Senhor
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Scnudor Virgrlio Túvoril, n:~ CnrnissUn Mist:1 do Congresso Ni.lcional
Deputado Laerte Vieira foi indicado por esta Liderança para que dará parecer sobre o Projeto de Lei n• 13, de 1976 (CN), que

.l.
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''·' ,,,, .. d,, do art. 10 do Regimento Comum do Con·
... , .. d. h'ldll' ;t hnnru d.: comunicar a Vossa Excelência,
· ·,''·"··li no;, que csltl Liderança deliberou propor a subs~
..t·r·· Senhor Senador Altcvir Leal, pelo Nobre Senhor
,;.,, :\.J,Im:s. na ComissUo Mista do Congresso Nacio~
···r snhrc o Projeto de Lei n• 13, de 1976 (CN), que
· ;•~'''l'l!..;sn discriminut6rio de terras devolutas du
1·r,, \'l'lén cius''.
lljllllltlllÍdudc pura renovar os protestos da mais
"'''''''·' I.'IHI.;idcraciio. - Senador Petrônlo Portela,
o'

: ''' l:" lll ENTE ( Magalhocs

VotHçiio, cm turno único, do Requerimento n• 546, de 1976, do
Sr. Senudor Ot~1ir Bccker, solicitundo a trnn~criçr1o, nos Anuis do
Senado Federal, du nota publicuda no jornal "Correio Bruzilicnsc",
sob o título "Umu Ovelha Tresmalhada", de autoria do jornalista
Edson Lobuo.

Pinto)- Serão feitas us subs·

. 11;1" :1., '''''''nil:açiio que scrítlida pelo Sr.

IV~Secretário.

1 t,ol:r :1 ·,r..'J.!tlintc

Em 18 de novembro de 1976

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümara n• 87,
de 1975 (n• 51-B/75, nu Casa de origem), que dispõe sobre o registro
de empresas mrs entidades fiscalizadoras do exercício de profissões,
tendo
.
PARECERES FAVO RÃ VEIS, sob n•s 796 e 797, de 1976, das
Comissões:
- de Legislação Social; e
-de Sel'l!lço Público CMI.

-4Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 175,
de 1976-Dr, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que
dispõe: sobre os seNidores públicos civis da udministracào direta do
Distrito Federal c de suas Autarquias, segundo a natureza jurídica
do vínculo cmprcgatício, c di• outras providi:ncias, tendo
PARECERES. sob n•s 835,836 e 837, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidadc:
-do Distrito Federal, favorável: c
-de Finanças, favorirvcl.

-5lt•1t11:r di.' ~nmunic:tr n Vossa Excelência que me ausen•• o1 p:11·tír tk J') tln corrente, para, devidamente uutorizu·:r· · · :•.r li1rt1W dtl art. 36, § 29, da Constituição e art. 44
· t.·rrHI, p:trtir.:ir•tr dot Assembléia Geral da Organiza:,···. r 'n11L1~ • ...:omo Ohscrvudor Parlamentar.
·,, •· .. r·. ·.:rr,,!açil~.:o;,- Senador Augusto Franco.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1975
(Tramilaçào conjunta com o Pro}elo de Lei do Senadon• 153, de 1975)
Dbcussiio, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
30, de 1975, do Sr. Senador Itamar Franco, que altera a l<i n• 6.179,
de li de dczem bro de 1974, que "institui amparo previdenciãrio para
maiores de setenta naos de idade e para inválidos, e dá outras provi. :":·<·.~;mENTE (Magalhães Pinto)- A Presidência rtca dências'', tendo
PARECERES, sob nl's 138 a 140, de 1975, e 579 a 582, de 1976,
dus Com issõcs:
- de Conadtulçio e Juatlça, I• pronunciamento: pela consti·
OIWEM DO DIA
tucionalid"dc
c juridicidadc do projeto, com voto vencido dos Srs.
t'tll turnn ímic:n. do parecer du Comissão de
·....
.. < .lusriça sobre a Mensagem n• 175, de 1976 Senadores Helvidio Nunes, Josi: Lindoso c Heitor Dias: 2• pronuncia·
"" "rigcm ), de 27 de outubro do corrente ano, pc- menlo (rccxumc solicitado cm plen{trio): nttil'icando seu parecer ante·
""" Presidente du República sub11Jctc ao Senado rio r: 39 pronunciamento: renfirmando seus pareceres anterior.:s:
-' de Leglslaçio Social - t• pronunciamento: favorúvel: 2'1
. ..
· ' õ.:llcral-de-Exército Rcynaldo Mcllo de Almei·
., ,
· •<'•:r '' cargo de Ministro do Superior Tribunal pronunciamento (rccxame solicitado cm plenário): ratincando seu
parecer anterior; e
.·.·.rt :r .. 1. rr.r va~a decorrente da aposentadoria do Ministro
- de Finanças - I• pronunciamento: favorável: 2• pronuncia·
. :. '"' :d-<ie·l'xérdto Jurandyr de Bizarria Mamede.
menlo (rccxame solicitado em plenúrio): contrúrio uo projeto, com
\ l i : .• ! i. r,;\ ~·,tlt\litlltl.' da Ordem do Di~t. nos termos du alínea h
voto vencido dns Srs. St:nadorcs Mauro Bcncvidcs c Leite Chaves,
'!., . rrr..;11:' •I·, !~ l't!intl.'ltlrl Intcrno, dcvcrCt ser uprcciadu cm s~ssUo
''jl'l.l
-6·,.::r,r:.,,r,, .. \r., lrltll.'inn:írius as rrovidéncius ncccss{triusu fim
PROJETO DE LEI DO SENADO N<' 153, DE 1975
... , · •ll.tlllid.t•• jlll'~·,·,,,, rl.'gimL:nt:il.
(TrmnitCI('till ('m~junra mm o Pr,~jt•lo dt• Lt•i do S"nado n'' 30, tlt•/975)
I J lt'11Ú1I fol'l/lf•W .l't'Nf'ftl th /8 JtortlS t' J5 llliflUIOS e \'0//(1
,, ,..,.,IJihlinl,i.l IS hmaH ·10 minuw.r.)
Discussiio, cm primeiro turno. do Projeto de Lei do Scnudo nv
I SJ, de 1975, do Sr. Senador Orestos Quérci"· que acrcsccnw purú·
::1. PRESIDENTE (Magulhiles Pinto)- Nada mais havcn· grafo ao art. i' du Lei nY 6.179, de li de dezembro de 1974, que
lrdtar. VllU encerr:.ar u presente sessão, designando parn a '"institui um paro prcvidcncil1riu paru muiorcs de sctcntu anos de idu·
,,.,,: · llddl.'amanhiiusro:guinte
de c puru invillidos c dC1 outras providências", tendo
PARECERES. soh n1•s 5HJ a SHS, de 1976, das Comissões:
ORDEM DO DIA
-de Constltulçilo e Justiça, pcl" prcjudici"lidudc:
-de Legislação Social, pela prejudicial idade: c
-1-de Flnançaa, contrário, com voto vendido dos Sr·s. Senadores
\'tll;t~·.'Jtl, crn turno ltnicn, do Requerimento nv 537, de 1976, dos
Mauro Bcncvidcs c Leite Chaves.
sr~. Sl'll;td,lrt·.., l.lluriv~tl Bapti~tu c Ruy Suntos, solicilando u trunscri~
O SR. PRESIDENTE (Magulh•lcs Pinto) - Estú cnccrradu u
~·;-,u. nr•" :\li .ti' do SL'Il:td1l l:cdcr:tl, dos dl.~cursos proferidos pelo Se:~
ul1nt l'l,·~idl'tltc d~1 Rt:pllblica, Gcnerul Erne~to Gcisel, em Bento s~:ssào,
(J""'·;;il\'1:~ L' \'~.:paJh.lJ1nli~. no dia Xde nutllbrn de 1976.
( Lt'l'tllllfl-.l'f' a .H',\'.\'tio à.l' /8 hora.1· ,. 41 mlmum, )
1 ' : .•

,. '·

Nonmbro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Scxto-f<ir•l9 75!>7

das do Grupo-Outras Atividadcs de N!vel Superior, na percentagem c com l!S características prcvistus no Anexo IV, sujeitos os respectivos servidores à jornada de R (oito) horas de
PARECER N• 67/76
trabalho."
Sobre consulto formulada pelo Sr. Dlretor da Sub1t·
IX. Como se vê, a gratificação somente é deferida às categorias
cretarla de Dlvulgaçuo e Relações Públicas quanto à jornada de funcionais que especifica, reiterando-se, como condição de sua
trabalho dos Técnicos em Comunlcaçio Social.
concessiio, o regime de 8 horas diúriots, a qut: jú cst<~vwn !lujcitos,
Através do Oficio n' 080/SDIRP. o Sr. Diretorda Secretaria de independentemente dclu, os Técnicos em Comunic:t~~ll Social.
Divulgaçilo c Relações Públicas consulta sobre a possibilidade de
X. NAo havendo encampado o Senado n• disposições do art. 16
optarem os Técnicos em Comunicação Social pelo regime de S 'do Decreto-lei n• 1.445, não têm os funcionários inlcgrante> das
(cinco) horas diárias, deixando de perceber a gratificação de ativi- categorias ali referidas a possibilidade de opção por regime inferior
ao de 40 horas semanais, estabelecido desde 1974 por Rcsoluçioo.
dadc.
11. A Subsecretaria de Pessoal prestou as minuciosas inforXI. Sendo o regime de 40 horas semanais estabelecido em
mações de Os., indo o processo ao Senhor Diretor-Gcral, que o fez. Resolução, somente através de outra Rcsoluç[w se poder:'! modificásubir to alw consideração do Senhor Primeiro-Secretário, tendo este lo.

CONSULTORIA JURIDICA

dctcrmino1do o pronuncillmcnto desta Consultaria.

Pelas razões expostas, entende esta Consultoria cm rt.:laçilo à

lll. O "Regulamento Administrativo do Senado Federal",
aprovado pela Rcsoluçilo n• 58, de I0-11-72, assim dispôs em seu
artigo JJ8:
"Art. 338 -A duração normal de trabalho dos servidores do Senado Federal i: de 6 horas diárias, nos dias úteis,
iniciundo.sc o expediente às 13 horas. salvo as cxceções
previstas neste Regulamento."
IV. Entre as exccções não se inclulram os Redatores, Revisores
e Jornalistas, todos sujeitos, por essa norma, ao regime de 6 horas
diárias, ou 30 horas semanais, não se lhes aplicando o art. 9• do Decreto-lei n•972, de 1969.
V. O Decreto-lei n• 1.445, de 13-2-76, fixou, na esfera de
competência do Poder Executivo, o horário de trabalho dos Técnicos
cm Comunicaçilo Social cm 8 (oito) horas diárias, facultando·lhes
opçuo pelo regime de 35 horas semanais, hipótese cm que deixariam
de fazer jus lt gnltificaçào de atividndc:

"Art. 15 -Os ocupantes de cargos ou empregos das
C:ncgorias. Funcionais de Odontólogo, Técnico em
Comunicaçuo Sociill c Técnico de Laboratório ficam sujeitos
iojornada de 8 (oito) horas de trabalho, não se lhes aplicando
di~posiçõcs de: leis especiais rcfcrcntcs ao regime de trabalho
cswhdccido r:ma us correspondentes profissões.
"Art. 16- Os atuais ocupantes de cargos ou empregos
das Categorias Funcionais de Médico, Odontólogos c Té:c·
nico de Laboratório poderão optar pelo regime de 30 (trinta)
horus scman:tis c os da Categoria de Técnicos cm
Comunicaçuo Social pelo de 35 (trinta c cinco) horas se·
H

m~tnais de trabttlho. cuso cm que perceberUo os vencimentos
ou sal:'trios correspondentes its Referi:ncius especificamente
indicadas no Anc.xo IV deste decreto-lei, não fa1.endo jus à
Gnllilicm;Uo de Atividudc."

Vi. Pela Resoluçio n• 45, de 1973, que dispôs sobre a cstruturaçion do Grupo ··outras Atividadcs de Nível Superior", foi
revogado, rwra us c:llcgorius funcionuis intcgruntcs desse Grupo, o
disposto no art. JJ8 da Rcsoluçuo n• 58/72. De fato, a Resolução
45, de J<J7J, cstahdcceu cm seu art. 14:
"Art. 14- Os ocupantes de cargos integrantes do Grupo-Outras Atividadcs de N!vcl Superior ficam sujeitos à jornnda de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho."
VIl. ~~ssa forma, desde o advento dn Resolução n• 45, de 1973,
q~nn?o aonda não fora criada a gratificação de atividade, os
Tccn1cos em Comunicação Social estio sujeitos a 40 horas semanais
~e trabalho. O Ato n•2, de 1974, du Comissão Diretora, apenas repeliu, cm nlvel de regulamentação, o que já fora estabelecido pela Resolução n•45/73, isto é, a jornada de 8 horas.
A Gratificação de ntividadc foi institu!ila, no Senado, pcla Le1 n• 6.323, de 14-4-76, que dispôs cm seu art. 5•:

ym.

"Artogo 5"- C: instituída u Gratificação de Atividude
paru os intc~runtcs das categorias de Técnico Legislutivo, c:

consulta formulada, nos seus dois itens, que:
1) a Diretoria deve fazer cumprir a jornada de 8 (oito) horas,
estabelecida pela Resolução n• 45. de 197), pano os Técnicos cm
Comunicação Social:
b) Os funcionários integruntcs dt:ssa Ci.ltcgoria. no Scn<.tdo. não
ti:m possibilidude legal de optar pelo ntio reccbimcnlo da gratificação mediante menor número de horas de trahalho.
Entretanto. considerando-se o principio da parid;odc cswhelccido no purúgraro li' do urt. JOH d<t vigcntt: Carta Pillític~t. nada
impede que o Senado, através du Re~oluçjo, c atendidos os ~t:us critériOs de oportunidade c conveniência, racultt: aos st:us scrvidort:s a
opção por menor jornadu de trabalho, com prejuízo ~a gratil'i~uçiio
de utividade. nos moldc:s do que fc.:z o Poder E.xccuttvo atr~tvcs do

art. 16 do Decreto-lei n• 1.445. ·
Bras!Jia, 18 de novembro de I 976. -PIUio Nunes Alllusto de FI·
IUflndo, Consultor Jur!dico.
PARECER N• 68/76
Soltre nq•rltlllnlo de A•• M1rl1 de Coatro e SUYI 011t oulrol Tknkoo •• Comank:oçlo Social, l)llt pleltellft
rtYido de tllqllldromento p111 o Quodro Permanente.
~~~

Ana Maria de Castro e Silva Olival, Zayra Moreira Pimentel, Manoel Pompeu Filho, Alberico Cordeiro da Silva, Napoleão Tomé de
Carvalho, Luiz Renato Milani, Luiz Fernando Lapagcssc Alves Cor·
rê", Cláudio da Costa Bernardo, Wilma Costa Ferreira, 1\lice Maria
Lins Martins. Oyama Brandtio Teles. ocupantes do cargo de Técnico
cm Comunicaçtio Social, classe "A". do Quadro de Pessoal regido
pela Consoliductio das Leis do Trabalho, solicilam a lromsformacüo
de seus empregos em cargos do Qu:~dro Permanente, com :ts v:.tnta·
gens financeiras de tal trunsformaçilo retroagindo a I• de novembro
de 19.74.
11. AleguN, cm defesa de su:.1 pn:tt:nsfio, o st:guintc:
a) que a lotação do Senado Federal foi fi.xada cm número supe·
rior ao nece.'is:'tr.io. com :1 finalidudc: de atender it trunsform:.u;ào
plciteadu:
b) que idêntica providênciu foi adototd:.t cm 1974, rclaliv:uncnte
uos emprego.~ de médicos, dentistas c rcdatorcs, os quais tiveram seus
empregos tr:tnsfornutdos cm Curgos do Grupo Outras Atividadcs de
Nível Superior:
c) que a criaçtoo do Quadro de Pessoal C LT feriu, frontal mente,
o urt. 5•do Decreto n• 77.239, de 1975.
III. O Requerimento estio devidamente ini(Hmado pela Subsccrcturiot de Pessoal c pelo ilustre Prcsidc.:nh: du COR EG E.

Os esclarecimentos daquela Subsecretaria c o parecer daquela
autoridudc cstUo lustrcotdos cm argumentos sólidos c ~.:rn dispositivos
lcgui.~ indiscutíwis, c, num c noutrLl cuso, positivu-s~.: a ausêrH.:ia de
busc jurfdica pana o plcitem.lo.
Insiste-se, no RClJUcrirncnto, t:m socllrrcr-sc: lh! legislação
adequada uo Poder E.xccutivo c t't Cünwra dos Dcput:~d~Js, num
Ougrnnte utc:ntado it Cnnstituiçi'tn, que vcd:r viru.:ulaçJo ou cquipmaçào de quulqucr natureza par:.t o deito de rcnwncraçUo do serviço

público (art. 9K. parúgrMo único).
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IV. Esta Cp_nsultoriu, por sinal, cm parecer recente (n• 57 j76),
teve oportunidudc, cm processo semelhante, de abordar exaustivamente '' assunto objcto da presente proposicuo, mostrando, do
ponto de vista jurídico, u fr:tgi/idude dos elementos que scrvirium de
sustentucrto ao pedido- iguul uo cm exame- então formuludo.
V. Repetindo o que então dissemos, cstamos que 11 questão h~
de sor exuminadu frente à Lei n• 5,975, de 2 de dezembro de 1973, c
da Lei n• 5.645, de lO de dezembro de 1970.
Com efeito, a Lei n• 5.975, de 1973, dispôs cm seu art. 4•:
"i\rt. 4• À medida'em que forem sendo implantados os
Grupos a que se refere esta Lei c os criados c estruturados nu
forma da Lei n'' 5.645, de 1970, serão extintos os empregos
regidos pela legislação trabalhista a que sejam inerentes tais
utividudcs. mCdiante supressiio. quando vagarem, ou transform<tciio cm cursos integrantes dos referidos Grupos, de
;tcordo com os critérios e5tabelecidos pelo Poder Executivo."
E a Lei n'' 5.645, de 10 de deze01bro de 1970, no seu art. 14, estu·
tuín:

"Art. 14. À medida que for sendo impluntado o novo
Plano, os c01rgos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema. de que trata este artigo, passarão a
integr:tr Quadros Suplemcntures e, sem prejuizo das promoções c acesso que couberem, serão s.uprimidos~ quundo vagarem."
O propó>ito do legislador foi o de extinguir os cargos remanescentes de cada categoria funcional, após a implantação do I.'.Jano
de Classificaçuo de Cargos pelo que, não poderia admitir a criaçiio
de novos cargos cm que s~ transformariam empregos de atividades
rclucion:~das com as das di fcrcntes categorias.
Vale ressaltar que o dispositivo de Lei supra transcrito discipli·
nou tão-somente a classificação de cargos do serviço civil da União,
cuidando- assim- <I penas do runcionalismo flÚblico. não se referindo. cm nenhum momento, ao pessoal regido pela CLT.
Usando da permissihilidade constante da Lei n• 5.975, de 1973,
o Scn<tdo tmnsformou empregos em cargos, em diversas oportunidades. a c.~emplo do Tribunal Superior do Trabalho (Lei n• 6.004, de
19-12·7.1), do Superior Tribunal Militar (Lei n• 5.998, de 18 de
dezcmhro de 1973[ c do Tribunal Federal de Recursos (Lei n• 5.997,
de JS de dezembro de 197.1).
Vi. (:importante insistir cm que a citada Lei n• 5.975, de 1973,
niio lt:vc c>~r:'ttt:r imperativo, no sentido de obrigar u transformação
de empregos cm cargos, n;io sendo, pois, o Senado obrigado a
proceder a essa tr:msformuciio, pelo qut: falece aos postulantes qualquer direito a reclamar.
De outro lado, a filosofia do Poder E~ecutivo so orienta, agora,
cm sentidocontrf1rio uo qut: ora se prt:tende. pois procura restringir a
{m:a dos cargos públicos (o chumudo regi me estatutúrio), pura a dos
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empregos públicos (regime trabalhista). ~ o que se vcrificu d~1 Lei nl
6.1 S5, de !974, que determinou a inclusão dos empregos regidos pela
CLT no P/ uno de Clussificação de Cargos, mantido o mesmo r~.:gime
jurídico.
Vil. O Senado, d:tndo aplicação ao Decreto n• 75.239, que regu·
lamentou u aludida Lei n• 6.185, de 1974, houve por bem instituir o
seu prtíprio Quadro de Pessoal CLT, através do Ato n• S, de 1'!76, d:1
Comissão Diretoru, que manteve as correluçõcs entre as categorias c
classes runcionais do Quadro Permanente com as do Quadro do Pcs·
soai CLT. situando nele os peticionários,
Os Requerentes. indevidamente, invocaram cm seu beneficio a
Resolução n<' 9, de 1975, d:1 Câmara dos Dcput:~dos, para d:1í rculir·
murem o seu pretendido direito, inclusive no que se rcrerc a pagamento, com efeito retroativo, a partir de i' de novembro de 1974.
Ora,jí1 vimos que esse tipo de vinculação é proibido pela Consti·
tuição.
Como ficou ucimn demonstrado, se ussim entender, podt:rú u
Egrégia ComissUo Dirctora, sem contrariar a Lei, tmnsrormar cm
cargos os atu:tis t:mprcgos, atendendo, exclusivamente. ao intt:rcssc
da AdministmcUo. Isto não significa, entretllnto, que os postulantes
possuam quulqucr direito a esta providência. Se nUo possuem direito, muito menos se poderia pensar em acolher a pretensuo de ordem
financeira, com efeito retroativo a novembro de 1974.
1

VIII. Em conclusi10, na hipótese de" Comisst10 Dirctora vir u
proceder ii tr:msformaçUc desejadu, somente deveri'io ser beneficiados uqueles que forem portadores de diploma do Curso Superior de
Comunicaçi'io Social ou Jornulismo, pois é cssu uma condiçi10 sine
qua non d:1 Resolução n'' 45, de 1973, par:t ingresso nas Cutegori:~s
Funcionais do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior.
É o purecer.

Bmsilia, 19 de novembro de 1976, -Paulo Nunes Augusto de
Figueiredo, Consultor Jurídico.
COMISSÃO DE INQU!;;RJTO
PORTARIA N•39, DE 1976
O J>residcnte du Comissão de Inquérito instuuruda pcl:1 Port:~ria
n• 213, de 3 de novembro do ano em curso, do Exm• Senhor Primei·
ro-Secrctário desta Casa.
Resolve, na forma do § 4• do art. 453, da Resolução n• 58/72.
dcsi!!nllr Hugo Antônio C'rt:paldi, Técnico Legislativo, Cl<~ssc ''A"SF- AL-OII.ó, r:~m dcscmrenh:~r :~s funcões de Socretúrio d:1
mcsmu Comissão.
Brasili:t, li de novembro de 1976.- Aloisio Barbosa de Souza,
Presidcn te da C omissiw.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Novlllllbro de 1976

MISA

LIDIUNCA DA AIINA
IDAMAIOIIA
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Pinto IARENA-MGI

lldor
Potrónlo Portollo
Vlco-lfdor11
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Jarbao Ponorinho
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I'· Vlce-Pr11ldontoo
Wtloon GonçoiYII'IARENA-CEI

Monoolo~o

~•-Socrotdrloo

Paulo Guorro
iuySanloo
Saldanha Dorzi
Vlrglllo Tdvora

lonolr Verga o IA RENA-SCI
2•· Vlco-Prooidontoo
Benjamim Foroh iMDB-RJi

LIDIUNCA DO MDI
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I•·Socrotdrloo
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Supiontll do Socrotdrloo,
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Mondoo Canelo IARENA-MTI

2'-Socroldrlo,
Marcas Frolro iMDB-PEI

--= ==-

- -- - -
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Franco Monloro
Vlco-lfdor11
Mouro Benovld11
RoboriO Solurnlno
llomar Franco
Evondro Carro Ira
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COMIUOU

COMIIIlO DI AUUNTOI IIOIONAIJ-(CAI)
17 Mombrool

Dlroloro Jooí Soa roo do Ollvoira Filho

COMPOSIÇÃO

.local. Anexo 11- Tírroo

Pruldontoo CanelO Pinheiro
Vlce-Prooldonloo Agonor Mario

Tolofonooo 23-6244 o 25-8505- Ramo lo 193 o 257

lu!llantaa
ARENA

A) IDYIÇO DI COMIIJOII PDMANINTII
Cholo, Cldudlo Corloo Rodrlgueo Cosia
local. Anuo 11- Térreo
Tolofonoo 25-8505- Ramalo3DI e 313

I, Canele Pinheiro
2. Joo4 Gulomord
3. Toohlnlo VIlela
~. Renolo Franco
5. Joo4 Ellovoo

I. Saldanha Dorzl
2, Jos4 Sorney
3. Benedito Ferreira
MDB

I. Evoldolo Vloiro

I. Agonor Mario
2, Evondro Corrolra

COMIIIlO DI AOIICULTUIA-(CA)

2. Gllvan Rocha

Anlollnllo l'da Forro Ira da Rocha- Romol312
Rounlóuo Torçao-foiroo. ~~ IOoDO horoo
lacaio Solo "Cidvio Bovtlocquo"- Anexo 11- Ramal 623

17 Mombrool

COMIIIlO DI CONITITUIÇlO I JUITIÇA-(CC.I)
113Mombrool

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Prooldontoo Orooleo Qu4rcla
Pr11ldenloo Accloly Filho
1•-VIce-Pruldanlao GuOiavo Capanama
2'-VIce-Prllldonleo Paulo Bronard

Vice-Pr11ldonloo Bonodllo Forrolra

Titulare a

luplentll

fltular11

~. Paulo Guerra

2. Ololr Bockor

3. Benedito Ferreiro
4, ltalfvlo Coelho

3. Ronalo Franco

I. Accloly Filho
2. Jooí Sarnoy
3. Jooí llndoso
~. Helvldlo Nun11
5, ltolfvlo Coo lho
6. Eurico Rozonde
7, Gullovo Copanomo
8. Heitor Dias
9, Henrique de lo Rocquo

I. Agenor Mario

I. Adolborlo Sono

I. Dlrcou Cordooo

2. Oroo101 Querelo

2. Amoral Polxolo

2. lella Chovei
3. Noloon Carneiro
~. Paulo Bronord

1. Vosconcolcs Torres

au,lantll
ARENA

ARENA

I. Allovlr lool

5. Mondoo Canelo
MDB

I.

Monoolo~o

2. 0110 lohmann
3. Polrónlo Porlolio
~. RlnaiO Franco
S.· Oolr11 Tolxolra

MOB
I, Franco Monloro
2. Mauro Bonavldoo

l"'sslstenle1 Marcus Vir1iclus Goularl Gonzaga- Romat 706

ReuniOes1 Quartas.felrat, àsii130 horas

loco lo Sola "Ruy Borbooa"- Anexo 11- Romoio621 o 716

Anlolontoo Maria Holona Buono Brond~o- Romal305
Rounlóeoo Quorlao-folrao, 61 IOoOO horoo
loco lo Solo "Cidvll Bovllocqua" -.Anexo 11- Ramol623
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COMISSlO DO D111111JO I'IDIIAHCDPl
III Mombrosl

COM•UO DIIDUCAÇAOI CIILMA-(CIC)
19MeMbrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Heitor Dias

Presidente: Tarso Ourra

Vice-Presidentth Adalberto Sena

Vico.Prosldonto: Honrlquo dolo Rocquo

...........

Tllulllrel

I. Helvídlo Nunes ·

I. Augusto Franco

I. Tar1a Outra

2. Eurico Rezando

2. lulz Cavalcante

2. GustaYO Capa11emo

3. Renato Franco

3. Jas4 llndo10
4. Vlrglllo Tdvora

3. João Calmon
4. Henrlqu6 de la Rocque
5. Mendes Cana lo
6. Ono lohmann

11tuloore1
ARENA

ARENA

4. Os ires Teixelra

5. Saldanha Oorzl

6. HOitor Dias

1. Arnon do Mello
2. HoMdlo Nunes

3. Jos4 Samay
4. Ruy Santos

MOB

7. Henrique de La Rocque

S. Otair Sockor

MOB
I. Adalberto Sono

I. bandro Carreira

2. Iázaro Barboza

2. Nelson Carneiro

3. Ruy Carneiro

I. Evoldsio Vloira

1. franco Montoro

2. Paulo Brassard
3. Adalberto Sono

2. Itamar Franco

Assistente: Oeido Maria S. F. Cruz- Ramol598
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas

local: Sala "Cióvb Bovllacqua"- Anexo 11- Rama1623
Assistente: Reno/do Pacheco de Oliveira- Ramal :1)6

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas
local. Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716

COMIIIlO DIPINANÇU--(Cf)
117 Mombrosl
COMPOSIÇÃO

COMISilO DIICONOMIA--(CI)
III Mombrasl
COMPOSIÇÃO

PrtJidonlo: Amaral Peixoto
Vlco.Prosldonto: Toolónlo Vilela

1lholosre1
ARENA

Presidente: Milton Cabral
Vke-Presidente: RJ,nato Franco

.........

Tl1ul.....
ARENA
I. Milton Cabral

1. Benedito Ferreiro

2. Vasconcelos Torres

2. Augusto franco

3. Jessé Freire

3. Ruy Santos
4. Conoto Pinheiro
5. Holvldlo Nunes

4. Luiz Cavalcante

5. Arnon do Mollo
6. Jarbcs Passarinho

7. PauloGuerro

.........

I. 'Saldanha Oorzi

1. Daniel Kriogor

2. Benedito Ferreira

2. José Gulomard
3. Jos4 Samay

3. Alexandre Costa
4. Fausto Castelo-Branco
5. Jessé Freire

4. Heitor Olos

5. Conoto Pinheiro
6. Osires Tebceiro

6, Virgílio Tóvora

7. Manos lodo
8. Tarso Outra

9.
10.
11.
12.

Henrique de la Rocque
Holvldio Nunes

Tootónio Vilela
Ruy Santos
MOB

8. Renato Franco

1. Amoral Peixoto

MOB
I. Franco Monloro

I. Agenor Mario

2. Orestes Quórcio

2. Amoral Peixoto

3. Roberto Saturnino

2. lello Chaves

I. OantonJoblm
2. Oircou Cardoso

3. Mouro Benevides

3. Evoldslo Vloira

.C. Roberto Soturnlno

5. Ruy Corno iro
Assislenle: Daniel Reis de Souza- Romo1675

AssiSfenlez Marcus Vinlclus Goulart Gonzogo - Rama/303

R!'unióes: Quorlas.foiros, às 10:00 horas

Reunic5esz Quintos-feiras, às 10z30 horas

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

local: Sala "Ruy Barbosa"- Ano~~:o 11- Ramais621 e 716

i
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COMIIIlO DlllllAÇOU IIXTIIIOIIIS-{CII)

17 Mombroll

115Mombr011

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÀO
Presidente, Nel10n Carneiro
Vlca.Prasldenler Jené Freire

Presidente: OanleiiCrleger
J9.Vice-Presldente, luiz Viana

......nt..

ARENA

?9.Vico-Prosldonlo: Virgílio Tóvora

I. Mondos Conalo
2. Oomíclo Gondlm
3. Jorbos Passarinho
4. Honrlquo do la Rocquo
5. Jossé Freire

I. Virgílio Tóvora
2, Eurico iezende

ntularea

SuplentN

3. Accialy Filho

ARENA

I. Daniel Krieger

I. Accioly Filho
2. José lindoso

2. Luiz Viana

MDB
I. Franco Montoro
2. No~on Carneiro

I. lózara Barboza

3, Virgílio Tóvara

2. Ruy Carneiro

3. Conoto Pinheiro

... Jessé Freire

.ti. Fausto Castelo- Bronco

5. Arnon do Mollo

5, Mondes Canalo

6. Potrónio Partollo

6. Helvídio Nunes

Assistente, Donlol Reis do Souza- Ramal675
Reuniõesr Qujnfas.felras, às 11:00 horas

local, Sola "Clóvis Bovilacqua"- Ane•o 11- Ramal623

tMIS~ODI-.Mia.O~~
17Mombrasl

J. Saldanha Dorzi
8. José Sornoy
9, João Calmon
10. Augusto Franco
MDB

COMPOSIÇÃO
Prosidonto, Jaéla Calmon
Vico-Prosidonto, Domício Gandim
ntu~w..

....."'"

ARENA
I. Milton Cabral
1 Arnan do Mello
3. luiz Cavalcante
4. Domícia Gondim
5. Joéia Calmon

I. Paula Guerra
2. José Guiomard
3. Virgllio Tóvara

I. Dantan Jobim

I. Nelson Carneiro

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Brossord
3. Roberto Soturnino

3. Itamar Franco
.ti. teife Choves

5. Mouro Benevides

Assistente, Ct\ndldo Hiportt- Ramal676
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas
Local: Solo ''Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

MDB
I. Dirceu Cardoso

I. Gilvan Rocha
2. leito Chaves

2. Itamar Franco

COMISSlO DI SAÚDII-(CS)

ARislentar Ronoldo Pacheco de 0/i-~eira- Rama/!>6

17 Membros)

Rouniõ.,, Quintas-loiras, às 10,30 horas •
local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rama/623

COMPOSIÇÀO

COMIIIlO DIUDAÇlO-(CI)

Presldenle1 Fausto Costeio-Branco

15Mombr011

Vlco·Prosidonto, Gilvan Racho

COMPOSIÇÃO

lltuMnoa

Vlce.Presldente, Renato Franco

S.plentea
ARENA
I, José llndoso

I. Vlrglllo Tóvara
2. Mondes Canalo

2. Renato franco

3. O no lohmonn

I. Fausto CasteJo-Bronco

I. Saldanha Dorzi

2. Canele Pinheiro
3. Ruy Santas
4. Otalr Bockor
5. Altovir leal

2. Mendes Cana/e

MDB
MDB

I. Dantan Jobim
2. Orostos Quércia

S.plentea
ARENA

Prosldonio, Danton Jablm

I, Dirceu Cardoso

Anistonte: Mario Carmem Castro Souza- Ramol13_.
RauniOes1 Quartas-feiras, às 11,30 horas
locol1 Sala "Ció-Yls Bevllocqua"- ,&.nexo 11- Romol623

l. Adalberto Sono
2. Gilvon Racha

1. Evandro Carreiro
2. Ruy Carneiro

Assistente, Lado Ferreira do Rocha- Romol312
Reunlóes1 Quintas. feiras, às 11,00 horas
locol1 Solo "Ruy Barbosa"- AnoJCo 11- Ramais 621 o 716
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de Lei n. 0 90, de 1976 (Projeto de Lei n.0 2.999-B, de
1976, nn. Câmara dos Deputados), autoriza o Poder
F"ecutlvo a abrir à Justiça .Federal de 1.• Instância
J crédito especial de Cr$ 1. 200.000,00 (um mllhiio c
duzentos mil cruzeiros), destinado à aquisição de
Imóvel pnra sede da Seção judiciária de Pernambuco.
2. 4 providência governamental, não resta dúvida, está conforme a Constituição, pois que solicita
a autorização do Legislativo e faz a Indicação da
fonte dos recursos (art. 61, § 1.0 , letra c).
De outra parte, a proposição em exame está em
perfeita sintonia com a Lei n.0 4.320, de 17 de março de 1954, que estatui as Normas Gerais de Direito
Financeiros para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pois que entre os recursos
disponíveis que justificam a abertura de créditos especiais e suplementares Incluem-se os resultados da
anulação, total ou parcial, de dotações orçamentárias
(art. 43, § 1.0, Inciso III). E é precisamente isto que
vem expresso no art. 2.0 do projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional pelo Presidente da
República.
3. Assim, ln existindo óbices de natureza constitucional ou jurídico, o parecer é pela tramitação
do Projeto de Lei n. 0 90, de 1976.
Sala das Comissões, em 18 de novembro de 1976.
- Accioly Filho - Presidente - Helvídio Nunes,
Relator - Renato Franco - José Lindoso - Mattos
Leão - Henrique de La Rocque - Italívío Coelho.
PARECER N.0 921, DE 1976
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Ruy Santos
Na forma regimental, vem à Comissão de Finanças o Projeto de Lei da Câmara n.0 90, de 1976, que
autoriza o Poder Executivo a abrir a Justiça Federal
de 1.• Instância o crédito especial de Cr$ 1. 200. ooo,oo
para o fim que especifica.
A proposição é de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo, que a submete à deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do artigo 51 da Constituição.
Justificando o Projeto, afirma a Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento da Previdência da República:
"O Exmo. Sr. Presidente do Conselho de
Justiça Federal, pelo Ofício n.O 203/CJF, de 16
de julho de 1976, solicita a abertura de crédito
especial, no montante de Cr$ 1.200.000,00 <um
milhão e duzentos m!l cruzeiros), em favor da
Justiça Federal de 1.• Instância e destinado à
aquisição de um !móvel para a Sede da Seção
Judiciária no Estado de Pernambuco.
Após examinar o assunto, os órgãos técnicos desta Secretaria e do Ministério da Fazenda manifestaram-se favoravelmente à concessão do crédito solicitado, cumprindo acentuar
que as despesas resultantes serão atendidas
sob a forma 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 presc·!ções do nrt. 61, § 1.0, letra c, da Constituição."
A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados, após tramitar pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Tomada de Contas.

Novcmbro de 1976

Totaliza o crédito especial o valor de Cr$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mll cruzeiros)
e destina-se a compra de prédio para servir de sede
à Seção Judiciária do Estado de Pernambuco da Justiqa Federal de 1." Instância.
Manifestaram-se favoravelmente à abertura do
crédito os órgãos técnicos do Ministério da Fazenda
e da Secretaria de Planej amento da Presidência da
República.
Sob o aspecto financeiro, cabe ressaltar que as
despesas serão atendidas sob a forma de compensação prevista no art. 43, § 1.0 , Inciso III, da Lei n.O
.4.320, de 17 de março de 1964.
Estão cumpridos os dispositivos constitucionais e
legais pertinentes à matéria.
Por estas razões, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara n.O 90, de 1976.
Sala das Comissões, em 18 de novembro de 1976.
- Teotônio Vilela, Vice-Presldente, no exercício da
Presidência - Ruy Santos, Relator- Helvídio Nunes
- Mattcs Leão - Henrique de La Rocque - Heitor
Dias - Ruy Carneiro - MaurD Benevides - Virgílio
Távora - Alexandre Costa.
PARECERESNOS922 E923,DE 1976

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.• 24,
de 1976 (n.• 206-B, de 1975, na origem), que "revoga dispositivos da Lei n.O 5 .108, de 21 desetembrD de 1966 (Código Nacional de TrânsitD) ".
PARECER N. 0 922, DE 1976
Da CDmissãD de CDnstituição e Justiça
RelatDr: Senador Nelson Carneiro
Volta a esta comissão o Projeto de Lei da Câmara n. 0 24, de 1976, por força de emenda oferecida
pelo ilustre Senador Henrique de La Rocque, acrescentando ao texto proposto dois novos dispositivos,
assim redigidos:
"Art. 2.0 o art. 66 da Lei n.O 5 .108, de 21
de setembro de 1966, Código Nacional de Trânsito, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte parágrafo:
§
Estão isentos da Carteira Nacional de
Hab!litação os condutores dos veículos definidos no art. 81. bem como os condutores dos
aparelhos automotores de que trata o art. 63.
Art. 3.0 11: revigorado o art. 81 da Lei
n.O 5.108, de 21 de setembro de 1966, Código
Nacional de Trânsito, com a seguinte redação:
Art. 81. Os menores de dezoito anos de
Idade e maiores de quinze anos poderão dirigir
b!clclos e triciclos, Inclusive os ciclomotores providos de motor auxiliar térmico, de até clnqüenta centímetros cúbicos de c!lindrada, e cuja
velocidade máxima não exceda a cinqüenta quilómetros por hora, desde que autorizados pelo
pai ou responsável e, na falta destes, pelo Ju1z
de Menores da Jurisdição."
Como de seu hábito, o nobre parlamentar maranhense esgota, na justificação, as razões que explicam
sua proposição.
A emenda, que não padece de vício de inco~stl
tuc!onalldade ou injur!dicidade, merece aprovaçuo.
11: o meu voto, salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, em 2 de setembro de 1976. Accioly Filho, Presidente - Nelson Carneiro, Relator
- Leite Chaves - Henrique de La Rocque - Heitor
Dins - José Llndoso - Franco 1\JontDro - GustavD
Capanema.

Novembro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NA ClONA L (Scção 11)

PARECER N. 0 923, DE 1976
Da Comissão de Transportes, Comunicaçiio
e Obras Públicas
Relator: Senador Roberto Saturnino
Após receber a Emenda n.0 01, de Plenário, retorna a esta Comissão o presente projeto, que revoga
dispositivos da Lei n.0 5.108 de 1966 - Código Nacional de Trânsito.
2. A aludida emenda é do seguinte teor:
"Acrescente-se ao projeto os se~uintes artigos:
"Art. 2. 0 O art. 66 da Lei n. 0 5 .108, ele 21
de setembro de 1966, Código Nacional de Tránslto. passa a vigorar com o acréscimo do seguln te parágrafo:
§ Estão Isentos de Carteira Nacional de
Habilitação os condutores dos veiculas definidos
no art. 81, bem como os condutores dos aparelhos automotores de que fala o artigo 63."
Art. 3. 0 E revigorado o art. 81 da Lei n.•
5. 108, de 21 de setembro de 1966, Código Naclonai de Tránslto, com a seguinte redução:
"Art. 81. Os menores de dezoito anos de
Idade e maiores de quinze anos poderão dirigir
biclclos e triciclos, Inclusive os ciclomotores providos de motor auxiliar térmico, de até cinqUenta centímetros cúbicos de cilindrada, c cuja
velocidade máxima não exceda a cinqüenta quilômetros por hora, desde que autorizados pelo
pai ou responsável e, na falta destes, pelo Juiz
de Menores da Jurisdição."
3. Na justlflcr.ção o ilustre Autor informa:
"0 art. 81 da Lei n. 0 5.108/66, que se quer
restabelecer, foi revogado pelo Decreto-lei n.o
584, de 15 de mala de 1968.
Entretanto, decorridos sei;; anos de sua vigência, a experiência mostrou ser completamente errada a providência adotada pelo DecretoLei n.0 534160.
Antes de mais nada, note-se a baixa velocidade do veiculo: clnqüento. qullômetros horários, que é o máximo que ele pode atingir.
A baixa velocidade já é um fator ele segurança
sumamente importante.
Por outro lado tais veiculas têm consumo
de combustível extremamente baixo. Neste momento em que o consumo de petróleo pesa extremamente na balança comercial elo Pais, a
utilização de tais veículos é bastante útil à economia de di visas preciosas para o Brasil."
4. Do ponto de vista da politica nacional de
transportes, cumpre aduzir que h:i certos mecanismos, como a caixa de marchas, que amplia a velocidade, a principal causa de acidentes de trânsito, na
medida em que os reflexos têm que ser analisados
em tempos mais reduzidos. Tendo em vista essa característica técnica, entendemos que a Emenda n.0 1,
de ·Plenário, está Incompleta, motivo de aprescntaçüo
de subemenda.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da
Emenda n.o !, de Plenário, com a seguinte snbcmcnda
à Emenda n,o 1, de Plenário:
SUBEMENDA - CT
A EMENDA N.0 1, DE PLENARIO
Dê-se no art. 3. 0 do Projeto a set::ulnte rednçiio:
"Art. 3. 0 E revigorado o art. 81 da Lei
n,o 5.108, de 21 de setembro de 196G, Código
Nacional de Trânsito, com a seguinte redução:
"Art. 81. Os menores de dezoito anos de
Idade e malares de quinze anos poclc:·f'to rllrl:;!t·
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blciclos e triciclos, Inclusive os ciclomotores
providos de motor auxlllar térmico, de até cinqüenta centímetros cúbicos de cilindrada, sem
cal:xa de marchas, e cuja velocidade máxima
não exceda a clnqüenta qullômetros por hora,
desde que autorizados pelo pai ou responsável
c, na falta destes, pelo Juiz de Menores da Jurisdição."
Sala das Comissões, em 7 de outubro de 1976. Alexandre Cpsta, Presidente - Roberto Saturnlno,
Relator - Benedito Ferreira - Mendes Canale.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - O Expediente lido
vai i1 publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa, comunicações que vão ser lidas pelo Sr. I•·Secretârio.
São !idas as seguintes
Em 19 de novembro de 1976.
Do Li der da Maioria
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Magalhães Pinto
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Nos termos do§ 1• do art. lO do Regimento· Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituiÇtlo do nobre Senhor Senador Saldanha Derzi, pelo nobre Senhor
Senador Mendes Canale, na Comissão Mista do Congresso Nacional
que darú parecer sobre o Projeto de Lei n• 14, de 1976 (CN), que "reserv~ tts empresas contratadas pela ltaipu Binacional o direito à exploração de substâncias minerais de emprego imediato na construç;in Civil".
,\proveito u oportunidade para renovar os protestos da mais
alta estima c distinta consideração.- Petrônlo Portella, Líder.
Em 19 de novembro de 1976.
Dn Líder da Maioria
Ao E.\cclcntíssimo Senhor
Senador Magalhiles Pinto
DD. Prcsiden te do Senado Federal.
Senhor Presidente:
Nos termos do § I• do arl. !O do Regimento Comum do Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os devidos nns, que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Senhor Senador João Calmon, pelo nobre Senhor
Senador Ruy Santos, na Comissão Mista do Congresso Nacional
que darú parecer sobre o Projeto de Lei n• !4, de 1976 (CN), que "re·
serva iiS empresas contratadas pela !taipu Binacional o direito à explnrw;Uo de substürcias minr.rais de emprego imediato na construçUo Civil",
Aproveito u oportunidade para renovar os protestos da mais
alia estima c distinta consideração.- Petrôn!o Porte!la, Líder.
Em !9denovembrode 1976.
Do Líder da Maioria
Ao Excelentíssima Senhor
Senador MagalhUes Pinto
DD. Presidente do Senado Federal.
Senhor Presidente:
Nos termos do§ 1• do arl. lO do Regimento Comum do Contenho u honru de comunicar u Vossu Excelência,
para os dcvii.lo.s lins, que esta Liderança deliberou propor u substituiçilo do nobre Senhor Senador Jcssé Freire, pelo nobre Senhor SegrcSSll N<~cionul,
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nadur Rt!nato Fromco, na ComissUo Mista do Congresso Nacional
que darü parecer whrc o Projeto de Lei nY 14, de 1976 (CN), que ''re·
scrvnlts cmprc~:ts contmtada!<à pela llaipu Binacional o direito il ex·
p/ontcrto de suhstftncias mim:rais de emprego imediato na constru·
ç;io Civil".
Aprovc:ito a oportuniU<tUc pant rcnovur os protestos da mais
alta estima c distinta consideração.- Petrõnlo Portell•. Lfder.

O SR. PRESIDENTE (Magalhilcs Pinto)- Serão feitas ns subs·
ti tuições solicitud as.
Sobre a mesa, rcqw:rimcnto que scrú lido pelo Sr. J9.Secretário.
f: lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 582, DE 1976
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que
tenham tramitaçiio em conjunto os Projetas de Lei do Senado n~~:s
138c 284, de 1976.
Saladas Sessões, 19 de novembro de 1976.- Accloly Filho.
O SR. PRESIDENTE (Magalh<1cs Pinto) - O requerimento
lido serú puhlic:~do c incluído cm Ordem do Dia, nos termos do dis·
posto no art. 279, li, c, do Regimento Interno.
Hú oradores inscritos.
Concedo a palavra no nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Se·
nadare~:

Acaba de dar entrada no Congresso, a proposta de Emendo
Constitucional, de iniciativa do Senhor Presidente da República,
com o objctivo dt: promover a rc:fonnu judiciária no País.
Trata-se de mutl:ria da maior importância para a estrutura politica c jurídica do Brasil. Na realidade, a proposta é uma, mas ela
encerra uproximadamcntc 50 reformas cm artigos da Constituição
brasileira.
Ao f<J.zcrmos este registro, pretendemos, Sr. Presidente, em primeiro lugar, agradecer i1quclcs que atcndcram ao apelo formulado
neste Congresso, para que a matéria nüo fosse cnviuda com o prazo
de 60 dias, fi.< ado na Constituiç<lll, dentro do periodo eleitoral. A pri·
mdra intcncilo do Governo, anunciada fi Imprensa, era de encami·
nhar o projeto de modo a ser votada a reforma judiciúria ainda nesta
Sessão Legislativa, A coincidência deste fim de Sessiio Legislativa
com as elt:ições que se realizurum cm todo o País, e de outro lado. a
complexidade dns modi/ic;u;ôcs u serem introduzidus pela proposta,
desacomdhavam o exame da matéria dentro desse prazo de 60 dias.
Tal como estuva sendo ~tnunciado, o pedido feito pela Imprensa c os
entendimentos C<lm a Liderunçu d<.1 Motioria trouxeram. como conseqUência, a decisão, accrtad~t a nosso ver, e queremos, portanto,
rendera noss;J homenagem a cssa providência. A matériu foi enviada
dt: tal forma, quc se iniciar(t a tramitação da proposta de reforma
constitucional ncsta Sessão Legislativa, mas u discussão e votação
Jinul scrlto rei tas apcna.o; IHI Scssiio Lcgisluth-'il do próximo ano, no
decorrer do rnês dl! uhril.
Foi um serviço prl!stado, inegavelmente, u umu tramitação mais
ponderada c mais Uemocrútica da medida, porque huvcrú possibili·
dadc dt: serem consultados c ouvidos os órgi'tos que, cm todo o
Brasil, têm intcn.:sse c conhecimento cspecializudos em rclaçUo a essa
rcrorma da nossu mitquinajudidúria.
Nesse sentido, Sr, Presidt:nte, a Comissão Mista, ontem instulada, depois de elet::cr seu Prcsidentc, o nobre Depu tudo José Bonifúciu Neto, c escolher Rcl~1tor, o ilustre Senador Accioly Filho, Presidente da Comissfm de Constituiçl!n c Justiça, tomou algumus deliberuçõcs, q uc merecem um registro c um apelo do Plcn(lrio do Senudo.
Umu dclm foi a dc enviar o tcxto d<t proposta a todos os Tribunuis
de Justiça do Hr~1.~il c a todas as Sccçtlcs d<t Ordem dos Advogados
do Brasil c :ltl (',ltl.'tci/Hl FcUeral. Essa pmpo.~ta, de iniciativa nossa.
foi imctli:nameutc.: ampli:tda por umu .~ugcsti'lo do nobre Deputado
Luiz /Ha/, p;u.t que se ofidw'i~c l<tmbêm u todos os Conselhos da Mn-
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gistruturu nu mesma linha. Ampliando essa série de consultas, o
nobre Deputado Geraldo Freiyrc propôs que se aliciasse também às
Fuculdadcs de Direito do Brasil e, finalmente, aditando nossa propostu inicial, o Senador Gustavo Capanema sugeriu que a proposta
fosse também enviada ils organizações representativas do Ministério
Público diretarnentc interessadas nesta reforma.
Com esta deliberação da Comissão, Sr. Presidente, abre·sc a
perspectiva de um grande diálogo nacional em torno da matéria.
Torna-se, entretanto, necessário pedir a atenção dos órgãos que irão
receber nos próximos dias a consulta do Comissão especializada que
acaba de se constituir para os prazos que, interpretados com a maior
.bon vontade, reconhecemos todos, são entretanto, de uma extrema Ji.
mitnçiio,
O prazo para apresentação das emendas esgota·sc no dia I• de
dezembro. Portanto, o tempo útil paro as sugestões enviadas à
Comissão e ao seu ilustre Relator, Senador Accioly Filho, tem corno
término razoável o último dia deste mês.
Neste sentido, formulamos um apelo a todas as entidades que
são agora consultados sobre sugestões destinadas n aperfeiçoar a proposta de Emenda Constitucional do Executivo, para que enviem
essas sugestões dentro do prazo limitado ao último dia deste mos, a
lim de que: essas sugestões possam ser transformadas cm emcndus c
aprcci:td:Js regimentalmente pda Comissiio.
O debate da matéria prosseguirá durante o recesso legislativo,
esses órgãos poderão dor a sua contribuição paro a decisão r.nal do
Plenário. Mas ô necessário que as emendas sejam apresentadas com a.
antecedência previsto no calendário lixado, sem o que algumas deli·
berações não poderão ser tomadas. Há uma rigidez no texto constitucional e no Regimento pnrn a apreciaÇ':!o destas emendas consti·
tucionuis. Sobre este aspecto, desejamos pedir n atenção dessas
organizações.
Quanto à atuação da Oposição, já ulirmada publicamente pelos
seus dirigentes, i: de dar a maior cobertura, npoio, àquelas modili·
cnções indispensáveis ao aperfeiçoamento da Justiça brasileira, inclusive complementando a proposta feita, com nquelns medidas que, ao
nosso ver, são indispensáveis n uma reforma efctiva da máquina
judiciária. Entre estas está, evidentemente, a medida que representa a
restauração, na suo integridade, das prerrogativas da magistratura.
Prerrogativas que não representam um privilégio pessoal, mas uma
qualidade indispensável ao exercício independente da grave função
judicante.
Estas a!i considerações que queríamos fazer, manifestando as·
nossas esperanças de que esse documento, do maior importância, venhu cnct:rrar, de: forma brilh:.lntt, os trabnlhos dt:sta Scssito
Legislativa.
Não hã dúvida de que está medida representa um passo da
maior importância pura a normalização democrática da vida pública
brasileira.
Era o que eu tinhn u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na primeira pflginu do Diário Oficial da União do dia 12 de
novembro de 1976, estú estampado o Decreto n• 78.716, ussinado
11:1 vêspcnt c llUC concedt: ii ··Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÁS- o direito de lavrar silvinita, carnalita, sal-gema e
taquidrita nos Municlpios de Capela, Japarutubu, Siriri. Japoutã,
Rosário do Cateto, General Maynurd, Malhador, San tu Rosa de Li·
ma, Divina Pastora, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores c Moi tu
Bonita, no Estado de Sergipe, numa área de cinqUenta c um mil,
oitocentos e noventu e nove hectares e vinte e cinco ucres.
Sr. Presidente, trutu·se de um ato histórico, através do (juul o
eminente Presidente Ernesto Gelsel encerru u série de mcdidus ~tdo
tudas visando a exploração c industriulizaçilo dos cvaporitos scrgipa·
nos! Atravi:s do Decreto a que nos referimos o Chefe do Governo
assegurou à PETROBRÁS u exploração e lavra dos suis sódicas,
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magnesianos e potássicos existentes em Sergipe. f: uma imensa riqueza que breve: há de cstur contribuindo poderosamente pura o engran-

decimento nucionul, quer pela climinaçilo de importnções, como peJas grandes possibilidades que temos de concorrer vantajosamente
no mercado internacional, com produtos de que o mundo carece
cada dia mais.
Nilo poderia, assim, deixar de expressar meu júbilo pelo Decreto assinado pelo Presidente Geisel no último dia li, que reforça a
confiança que sempre tivemos na açüo de Sua Excelência. Necessário
se torna, Sr. Presidente, que o Decreto n• 78.716, de 11 de novem·
bro de 1976, fique cm nossos Anais, razão pela qual incorporo seu
texto neste meu pronunciamento, congratulando-me com o eminente
Presidente Ernesto Geiscl c expressando minha fé de que muito em
breve, graças à subsidiária da PETROBRÁS, criada especialmente
para este fim, as grandes riquezas scrgipanas estarão dando ao meu
Estado e ao Brasil novos recursos para a árdua luta de nosso pleno c
integral desenvolvimento! (Muito bem!)

DOCUMENTO. A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
DECRETO N978.716, DE li DE NOVEMBRO DE 1976
Concode i Pelróleo BrasUelro S.A. - PETROBRÁS, o
dlrelro de lavrar sllvlnlra, carnallla, sll·1ema e laquldrlla nos
Munlciplos de Capela, Japaratuba, Slrlrl, Japoali, Rosário do
Calele - General Maynard, Malhador, Santa Rosa de Uma,
Divina Paslora, Carmópolls, Nosoa Senhora das Dores e
Moira Bonita, Estado de SerKipe.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con·
fere a artigo 81, item III, da Constituição, nos termos do artigo 43 do
Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração), alterado pelo Decreto-lei n' 318, de 14 de março de 1967, e
tendo em vista o disposto no§ 2• do artigo I•, da Lei n• 6.340, de 5
de julho de 1976,
Decreta:
Art. I• Fica outorgada à Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRÃS concessão para lavrar silvinita, carnalita, sal-gema e
taquidrita nos Municípios de Capela, Japaratuba, Siriri, Japoatã,
Rosário do Catetc, General Maynard, Malhador, Santa Rosa de
Lima, Divina Pastora, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores e
Moita Bonita, Estado de Sergipe, numa área de cinqUenta e um mil,
oitocentos e noventa e nove hectares c vinte c c:in·co ares (51.899,25
ha), delimitada por um pollgono irregular, que tem um vértice a nove
mil seiscentos e setenta c seis metros (9.676 m), no rumo verdadeiro
de setenta e três graus e trinta e três minutos Sudeste (73"33' SE), da
connuência dos rios Siriri e Japaratuba c os lados a partir desse
vértice, O$ seguintes comprimentos e rumos verdad.eiros: quatro mil
metros (4.000 m), Oeste (W); quatro mil metros (4.000 m), Sul (S);
três mil cento e cinqUenta metros (3.150 m), Oeste (W); mil metros
(i .000 m), Sul (S); oitocentos metros (800 m), Oeste (W); mil metros
(i .000 m), Sul (S); dois mil metros (2.000 m), Oeste (W); mil oitocentos e cinqUenta metros (1.850 m), Sul (S); quatro mil metros
(4.000 m), Oeste (W); três mil cento e cinqUenta metros (3.150 m),
Sul (S); dois mil e cem metros (2.100 m), Oeste (W); sete mil e quinhentos metros (7.500 m), Norte (N); mil metros (1.000 m), Leste
(E); três mil e oitocentos metros (3,800 m), Norte (N); trinta e dois
mil trezentos e cinqUenta metros (32.350 m), Oeste (W); doze mil
quinhentos c cinqUenta metros (12.550 m), Narte (N); sete mil e quatrocentos metros (7.400 m), Leste (E); seis mil cento e cinqUenta metros (6.150 m), Norte (N); quarenta mil metros (40.000 m), Leste
(E): dczcnovc mil metros ( 19,000 m), Sul (S).
Art. 2• Fica u concessionâriu uutorizuda a realizar preliminarmente, estudos e lcvuntumentos que julgar necessários uo melhor
conhecimento dasjuzidus e à dcfiniçilo do pi uno de lavru.
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Art. 3• A conccssionáriu fica obrigada a recolher aos cofres
blicos os tributos devidos à Uniilo, em cumprimento uo disposto
Decreto-lei n• 1.038, de 21 de outubro de 1969.
Art. 4• A concessão de lavra terá por titulo este Decreto,
será transcrito no Livro C- Registro dos Decretos de Lavra, do
parlamento Nacionul 'da Produção Mineral, do Ministério
Minas c Energia.
Art. 5• As propriedades vizinhas estilo sujeitas às servidões
solo c subsolo para fins de lavra, na forma do artigo 59 do Código
Mineração.
Art. 6• Este Decreto entrará em vigor na duta de sua
cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, II de novembro de 1976; 155• da Independência e
da República, - ERNESTO GEISEL - Arnaldo
Barbalho,
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Esteves - Mauro Bencvides - Jessé Freire Gondim- Dirceu Cardoso- Eurico Rezendc -João Calmon
Otto Lehmann- Otair Becker.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Não hã mais
rcs inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Votação, cm turno único, do Requerimento n' 537,
1976, dos Senhores Senadores Lourival Baptista c
Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
dera!, dos discursos proferidos pelo Senhor Presidente da
pública, General Ernesto Gciscl, cm Bento Gonçalves
Vcranópolis, no dia 8 de outubro de 1976.
Em votação ao requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

SÀO OS SEGUINTES OS DISCURSOS
TRANSCRIÇÀO t SOLICITADA:
Em Bento Gonçalves, o Presidente Gciscl fez o
discurso:
"Desejo agradecer o acolhimento que me fazem nesta manhã
hoje, assim como as palavras de vosso prefeito que, se de um lado
engrandecem, de outro lado me fazem pesar a imensa
sabilidadc que recai sobre mim. Sobretudo aqui nesta terra onde
ci, onde me criei, formei a minha mentalidade e criei as primeiras
zes sentimentais não só na famnia, mas na própria sociedade.
dizer-vos que é com imenso prazer que venho aqui hoje; prazer
rever a minha terra, de rever amigos, mas sobretudo prazer de ver
um povo que progride, c progride pelo seu trabalho, pela sua fé, pela
sua capacidade de realização, e que sabe transmitir de geraçilo em gc·
ração as tradições mais caras que herdamos dos nossos antepassados
c que os nossos filhos, sem dúvida, continuarão. Bento Gonçalves,
mercê desse esforço, se classifica em posição primacial entre os muni·
cfpios do Brusil. Estou certo que assim continuará, com o trabalho
que aqui se desenvolve c com o apoio, sem dúvidu justo, razoável,
que o Governo pode prestar. Das reivindicações e dos pedidos que
me fazem, sem dúvida encontro dificuldades e limitações de utcndé·
los a todos, porque o Brusil não se resume cm Bento Gonçalves, ele é
imenso, c há outras áreas mais pobres c mais desprovidos pela natu·
reza. Há, entretanto, um sctor que é fundamcntul c ao qual eu me
esforçarei com o meu Ministro da Educação pura atender: é aquilo
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que se refere à educação. Não só à educação propriamente mental,
mas também à lisicu e à espiritual. Faremos todos os esforços paru
dotar Bento Gonçalves dos meios necessários para que essa infiinciu
e essa juventude, que aqui se conta por muitos milhares, possa se for·
mar adequadamente para o seu trabalho no futuro. Mas eu desejo
sobretudo, cm face das dificuldades próprias da nossa época e que a
nossa geração há anos vem enfrentando e que persistentemente se
manifestam, trazer-vos uma mensagem de esperança e de confiança.
Todos os problemas que estão aí silo suscetíveis de solução. Uns, cm
curto prazo: outros, exigirão mais tempo, e outros enfim silo mais
diliccis, exigirão um trabalho mais continuado, por longos anos.
Mas por mais diflceis que estes problemas se apresentem, eles dcsa·
fiam a nossa capacidade, que sem dúvida tem condições para resolvê·
los.
Há os que fazem derrotismo.
Há os que pegam essas dificuldades e demagogicamente nos
apresentam como incapazes. E eu confio em que o povo na sua sagacidade e na sua sabedoria, c que sente o progresso que se tem re?.lizado neste Pais, não se deixe dominar por este sentimento derrotista, c
que conlie em nós, confie no seu Governo, cm todas us suas esferas
de ação, 01 começar pelo município, nos seus dirigentes c nos seus
líderes, c que lute e trabalhe porque nós faremos sem dúvida um
Brasil maior, um Brasil melhor c um Brasil digno dos nossos filhos c
digno de nossos untepussados".
EM VERANÚPOLIS
Agradecendo à saudação do Prefeito de Veranópolis, disse o
Presidente da República:
"Eu tinha uma dívida com vocês por nilo ter podido comparecer
aqui na época em que cu estava compromissado, da Festa da Maçã.
Circunstâncias meteorológicas, independentes da minha vontade, me
impediram de comparecer aquele dia. Acredito, como disse o senhor
prefeito, que nessa ocasião cu vos causei uma decepção. Hoje,
entretanto, embora não inteiramente, cu procuro saldar essa dívida.
Vim com o objetivo de ter um cantata com o povo de Vcranópolis,
rever esta região que cu percorri na minha meninice, c constatar o
progresso c o desenvolvimento que aqui se realizou, sobretudo em
virtude do homem, do alto espírito comunitário que preside o
sentimento e a educação do povo que aqui vive.
A Festa da Maçã, na realidade, por mais significativa que seja,
seria apenas um pretexto para que eu aqui viesse. O que há de fundamental e de importante é a produção da maçã em si, é o esforço
que se realiza para dotar esta região de uma nova riqueza, riqueza
que satisfuça nUa upc:nas o povo que uqui vive e lhe dê recursos
sobretudo financeiros, mas riqueza que se translada, que se transfere
paru outras árel.ls do País, proporcionando-lhes um alimento de
primeira natureza, de primeiro valor, e que nós até hoje vivemos
importando. ~ uma nova riqueza que se gera, fruto do trabalho, da
perservcranca, da dedicação do povo que aqui vive. E é a esse esforço
que cu venho render a minha homenagem.
Queira Deus que todo o povo brasileiro tenha esse espírito, que
ele se desenvolva pelo trabalho, que tenha a convicção de que é preciso trabalhar, progredir c evoluir, sair da rotina, criar um pals novo
para os nossos filhos c, sobretudo, ter otimismo, ter fé, ter confiança.
Confiança cm si mesmo, confiança no seu Governo, confiança nus
suas possibilidades c confiança no nosso grande futuro".
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Item l:
Votação, cm turno único, do Requerimento no 546, de
1976, do Senhor Senador Otair Bcckcr, solicitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da nota publicada
no jornal Correio BrazllleJUe, sob o titulo "Uma Ovelha
Tresmalhada", de autoria do Jornalista Edison Lobilo.
Em votação o requerimento.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados (Pausa.)
Aprovado.
Scrd feita a transcrição solicitada.
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E A SEGUINTE A NOTA CUJA TRANSCRIÇÃO E
SOLICITADA:

UMA OVELHA TRESMALHADA
Os aplausos unânimes da Oposição à conferência recente do
Ministro da Indústria c do Comércio, toda ela cm contraposição ao
modelo económico em vigor, mostram como o Sr. Severo Gomes
csti1 despregado da órbita governamental, constituindo-se perigosamente numa ilha geradora de projetas que talvez nem mesmo o
MDB os aplicasse uma vez no poder. f: que, na Oposição, todas as
teses simpáticas são válidas jâ que a concepção é uma coisa e a
éxccuçiio outra bem diferente.
Quer o Ministro da Indústria que de repente o País abandone o
modelo que até a crise do petróleo produziu os melhores resultados
-o do estímulo às exportações e ao ingresso de capitais externosadotando outro de configuração inteiramente diversa, que é o do
mercado interno. Um país voltado para si mesmo, no instante cm
que os próprios países do leste europeu se esforçam por ampliar suas
fronteiras comerciais, eles que até recentemente estavam submetidos
üs rígidas normusdo intercümbio limitado aos domínios comunistas.
Ora, merc"do interno é solução parcial notadamentc quando o
desemprego assola o pais c o consumo é minguante. Sucede que com
o Brasil dâ-se precisamente o inverso, isto é, não hã mão-de-obra
ociosa e todos os produtos brasileiros são aqui consumidos cm grau
crescente. O comércio mensalmente publica estatlsticas que são
vcrdadei ros recordes e nt.m mesmo as rígidas medidas governamentais
conseguem conter o consumo de combustíveis. o que significa que a
d~..manda de automóveis não se detém sequer díantcdos preços cada vez
m;.IÍs o11tos.
Tendo optado pelo mercado externo, o Brasil montou sua estrutura de comércio e seu parque industrial interno voltados para esse
objetivo c tratou de estabelecer as bases para a competição
internacional. O resultado disso é que já integramos hoje a
comunidade dos maiores exportadores mundiais (muito longe, é
claro. dl)S puíscs muis desenvolvidos, mas bem acima dos que se
encontram em estágio âe desenvolvimento). Temos uma pauta de
exportação que canaliza para o Brasil cerca de 11 a 12 bilhões de
dólares c a cada ano adquirimos mais experiências e conquistamos
novas faixas do importante mercado externo. Como, portanto,
abandonar tudo isso pela aventura de uma nova política que faria
girar nos oito c meio milhões de quilómetros quadrados de nosso
território quase toda a produção brasileira?
Mas há ainda outra indagação importante a fazer ao esclarecido
Ministro Severo Gomes: de que modo o Brasil atenderia aos seus
compromissos externos, vale dizer, como resgataria sua dívida que
não foi contraída cm cruzeiros, mas em dólares? Pois se exportando
12 bilhões de dólares anuais somos obrigados a recorrer a novos
empréstimos internacionais para compensar o balanço de pagamentos, exportando apenas a metade ou menos onde irlamos
arranjar cobertura para esse passivo? Nem mesmo os banqueiros
internacionais nos socorreriam porque ar, sim, perderíamos as
condições básicas de endividamento.
Que se proceda a um severo racionamento das importações está
correto. Mas também não ao ponto de desequilibrar o mecanismo de
trocas com determinados países nem de atrofiar as bases do nosso
parque industrial.
Quando o Senador oposicionista Roberto Satumino propõe a
suhstituiçiio das im~IDrtt~çõcs. mesmo u de cqllipamt:ntos essenciais,
joga com a possibilidade teórica de uma mobilização das fábricas
br11silciras cm regime de guerra. Conta, assim, com uma capacidade
técnica ainda nilo de todo comprovada c uma suficiência financeira
que positivamente não existe.
Durante as visitas que fez à França, à Inglaterra e ao Japão o
Presidente Geiscl dirigiu negociações que resultaram cm pesados
investimentos estrangeiros no Brasil a módio prazo, além de
empréstimos em dinheiro c financiamento de obras prioritárias. Com
o Japão foi firmado um acordo de trocas que, em si mesmo, já nos
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coloca nos umbrais das grandes potencias economtcas. Dos
japoneses, como dos franceses, receberemos equipamentos fundamentais para o nosso desenvolvimento, assim como maciças
quantias cm moeda forte cm troca de minério de ferro e de outros
produtos brasileiros de exportaçilo. Isto tudo só foi posslvcl graças
ao modelo económico cm vigor, cuja continuidade terá sido
garantida pelo Governo de nosso Pais. Por conseguinte, u partir do
momento cm que um Ministro de Estado, notadamente o da
Indústria, manobrando em campo raso, nega a enciência desse
modelo e põc·se cm luta aberta contra ele, obviamente compromete
a palavl:l empenhada pelo Presidente da Rcpúhlica c na pior das
hipóteses lança a dúvida no espírito dos investidores estrangeiros aos
quais a Nm;Uo reluta cm fuzcr novus conct.:ssõcs mas l:.lmbém não dcscjn amedrontar.
Para o sucesso do modelo económico em vigor o Ministério da
Indústria e do Comércio haveria de tornar-se peça fundamental,

zendo sentido a obrigatoriedade de ser rcgistrnda nos Conselhos Regionais correspondentes às diversas atividaucs.
O referido projeto vem sanar problema da maior relevância,
pois além de evitar entrechoques desnecessários entre os próprios
Conselhos, pela indefiniçiio que a amplitude generalizada das respectivas jurisdições termina por gerar, supera burocracia dispensável c
onerosa.
Limita-se o registro às empresas que agem, basicamente, no
rumo sobre o qual incide o competência nscalizadora. Adota o projeto o critério da preponderância de atividnde para caracterizar a
vinculação da empresa, acoplando tal postulado com o ser tal atividade precípuu da vida empresarial.
Entretanto, o projeto deve ser complementado a fim de que
possa atingir os seus objetivos, ou seja, responsabilizar a empresada qual se dispensa o registro por niio ser básica o atividadc- pela
verificação da efcti va inscrição dos seus profissionais, individual-

conectado ao das Relações Exteriores c internamente aos da

mente considcrudos. no Conselho que lhes corresponder.

Fazenda, do Plancjamcnto e da Agricultura. Decorrido tanto tempo
ainda não se ganhou segurança do bom desempenho dessa Pasta (ou
de seu titular), tanto assim que o aOuxo verbal do Sr. Severo Gomes
corrcsrondc o recrudescimento das noticius de que cm brcvt: o
Palácio do Planalto partirá para a criação de um novo ministérioo do Comércio Exterior - para a qual já existem pelo menos três
candidatos e nenhum deles é o atual titular da Indústria.
Mas as colocações do Sr. Severo Gomes, se não encontraram
auditório generoso no próprio Governo, foram entusiasticamente
aplaudidas na Oposição. Ao ponto de não se saber ao certo quem
está a reboque de quem.- Edloon Lobilo.
O SR, PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 87, de 1975 (n• 51-B/75, na Casa de origem), que dispõe
sobre o registro de empresas nas entidades nscalizadoras do
exercício de profissões, tendo
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 796 e 797, de
1976, das Comissões:
- de Lealolaçio Social; e
-de Senlço Público Civil.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. I•-Secretário.
j; lida a seguinte:
EMENDA N• I (Substltudvo)
(De Plenário)
Ao projeto de Lei da Câmara n• 87 f75, dê-se a seguinte redução:
Dls(JH oobre o realstro de empresas nas entidades
nacallndoras do exercício de profesoores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. r• O registro de empresas e a anotaçilo dos pronssionais legalmente habilitados, delas encarregados, se ruo obrigatórios nas entidades competentes para u fiscalização do exercício das diversus
pronssões, em razão da atividade básica ou em reluçuo àquela pela
qual prestem serviços a terceiros.
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor nu da tu de sua publicaçuo.
Art. 3' Revogam-se as disposições em contrário.
Justlficaçio

o projeto, objetivu regularizar o problemu do registro de
empresas nas cn tidudes nsculizadorus do exercício pronssionnl.
Nu verdade u qucstuo do registro pror.ssionul de empresus nus
entidades fiscalizadoras está a merecer trutumcnto legal, tendo cm
vista os inúmeros connitos entre empresus e Conselhos Regionuis e
entre us próprias autarquias. Uma média empresa dispõe utuulmcnte de uma contabilidade organizada, serviços médicos c
odontológicos, jurídicos, administrativos, de publicidudc c reluções
públicas, c outros, de acordo com os trnbulhos que cxecutum, ni\o fu-

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1976.- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em discussão o
projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a discussão, a matéria irá às comissões competentes,
em virtude da apresentação de emendo de plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
n• 175, de 1976-DF, de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que dispõe sobre os Servidores Públicos Civis da
Administração Dircta do Distrito Federal e de suas Autarquias, segundo a natureza jurídica do vinculo emprcgatício, c
dá outras providências, tendo
PARECRES, sob n•s 835, 836 c 837 de 1976, das
Comissões:
- de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade;
-do Distrito Federal, favorável; e
-de Finanças, favorável.
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.)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redaçuo.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 5:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1975, do Seuhor Senador Itamar Franco, que altera a Lei n• 6.179, de II de dezembro de 1974, que "institui
amparo previdenciário poro maiores de setenta unos de idade
e pura inválidos, c dá outras providências", tendo
PARECERES, sob n•s 138 a 140, de 1975, e579 a 582, de
19711. dasCnmissàcs:
- de Consdtulçio e Justiça, I• pronunciamento: pela
constitucionalidade c juridicidadc do Projeto, com voto vencido dos Senhores Senadores Helvídio Nunes, José Lindoso c
Heitor Dias; :z• pronunciamento (recxame solicitado em Plenário): ratificando seu Parecer anterior; 3•pronunclamento: rcnfirmundo seus Purc:ccres untc:riorc:s.
-de Lcglslaçio Social- I• pronunciamento: favorável;
21l pronunciamento ( n.:cxmnc soliciti.ldo cm Plcn(ario): rutificundo seu Parc:ccranlcrinr: c

-de Finanças- i' pronunciamento: favorável; 2' pro·
nunciamento {rccxarnc: 'itllicitado cm Plcn{Jrio): contrúrio uo
Projctu, 1.'0111 \'tJ\tl vcncidn dos Senhores Scnudorts Muuro
lh:ncvidcs c !.cite ( 'haws.
Sobre u mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I'·
Secretário.

fó lido o seguinte
REQUERIMENTO No 583, DE 1976
Nos termos do art. 31 O, alínea "c", do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de lei do Senado n• 30,
de 1975, a fim de ser feita nu sessão de 14 de março de 1977.
Sul:~ tl;Js s~.:~~llcs. 19 dr.: novcmhro de 197fl.- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Em votação o re·
querímento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram se conservar sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na
Ordem do Dia da sessão de 14 de março de 1977.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, redução final do Projeto de lei do Senado n• 175,
de 1976-DF, aprovado na Ordem do Dia da presente sessão c que,
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1•-Secretário.
(Pausa.)
·

fó lida a seguinte
PARECER No 924, DE 1976
Comlssio de Redaçio
Redaçio final do Projeto de lei do Senado n' 175, de
1976-DF.
Relator: Senador José Llndoso
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de lei do Senado n• 175, de 1976-DF, qOe dispõe sobre os servidores públicos civis
da Administração Di reta do Distrito Federal c de suas Autarquias,
segundo a natureza jurídica do vínculo empregatício, e dâ outras
providências.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1976.- DantonJoblm,
Presidente- José LlndoliO, Relator- VlrsOio Tí•ora.
ANEXO AO PARECER N• 924, DE 1976
Redaçio final do Projeto de lei do Senado n• 175, de
1976-DF, que dispõe sobre ouenldores públicos cl•ls da Admlnlstraçio Dlreta do Distrito Federal e de IIUU Autarquias,
seaundo a natureza jurldlca do •lncuJo empreKatíclo, e dí ou·
tras pro•ldênclas.
O Senado Federal decreta:
Art. i' Os servidores públicos civis du Administração Di reta do
Distrito Federal e de suas Autarquias reger-se-ão por disposições
estatutárias ou pela legislação trabalhista em vigor.
Art. 2• Pura as utividades inerentes ao Estado como Poder
Público, sem correspondência no setor privado, compreendidas nas
áreas de Segurança Pública e de Tríbutuçiio, Arrecadação e Fiscalizuçiio de Tributos do Distrito Federal, só se nomearão servidores cujos
deveres, direitos c vantagens sejam os definidos cm Estatuto próprio,
nu forma do artigo 109 da Constituição Federal.
Art. 3• P!lra as atividades nua compreendidas no artigo
precedente, só se admitirão servidores regidos pela legislação trubulhistu, sem os direitos de greve e sindicalizaçiio, uplicundo·se-lhes ns
normas que disciplinam o Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço.

Parágrafo único. Os st:rvidorcs u que se refere este art~go serão
admitidos pura cargos integrantes do Plano de Clussincaçioo de
Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, com a correspondente
remuneração.

Art. 4• A juízo do Poder Executivo, nos casos e condições que
especificar, inclusive quanto •l fonte de custeio, os funcionários públi·
cosestatutúrios poderuo optar pelo regime a que se refere o artigo 3•.
§ i' Será computado, para o gozo dos direitos assegurados na
legislação trabalhista e de previdência social, inclusive pura efeito de
carência, o tempo de serviço anteriormente prestado à Administra·
. ção Pública pelo funcionário que fizer u opção referida neste artigo.
§ 2' A contagem do tempo de serviço de que trata o parágrufo
anterior far-sc-á segundo as normas pertinentes ao regime estmutário, computando-se em dobro, para fins de aposentadoria, os perío·
dos de licença especial niio gozada, cujo direito haja sido adquirido
sob o mesmo regime.
Art. 5' Os encargos sociais de natureza contributiva, do Distri·
to Federal c das respectivas Autarquias, em reluçào ao pessoal
regido pela legislação trabalhista, restringir-se-iio às contribuições
para o Instituto Nacional de Previdência Social, inclusive us incidentes sobre o 13• (dôcimo terceiro) salário, às cota; de snlúrio-famí·
lia e aos depósitos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
nos termos das respectivas legislações.
Parágrafo único. Dos orçamentos do Distrito Federal e das
Autarquias do Distrito Federal deverão constar as dotações necessá·
rias no custeio dos encargos de que trata este urtigo.
Arl. 6• Os a tu ais funcionários que não fizerem u opção prevista
no artigo 4' serão mantidos no regime estatutário.
Art. 7• A integração, mediante opção, de que trata a lei n•
6.162, de 6 de dezembro de 1974, uplicur-se-á aos órgãos relativamen·
te autónomos, entidades da Administraçuo lndireta c Fundações,
resultantes de transformação de unidudes da Administruçilo Direta
Central, quanto aos funcionários públicos de qualquer dos Quadros
de Pessoal do Distrito Federal, que, na data do ato de transforma·
çiio, se encontravam ou se encontrarem em exercício nuquelcs órgi1os.
Parágrafo único. O prazo para o exercício da opçi10 a que se
refere o artigo anterior será fixado, em cadu caso. mediante ato ;,t ser
expedido pelo Governo do Distrito Federal.
Art. B• Esta lei entrará em vigor na data de sua puhlicaçüo,
revogados o parágrafo único do artigo 3•, da Lei n• 5.953, de 3 de
dezembro de 1973: o artigo 3• da lei n• 5.995, de 18 de dezcmhro de
1973: a lei n• 6.295, deiS de dezembro de 1975, c demais disposições
em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - A redaçuo final
lida vai à publicaçuo.
Sobre a mesa, requerimento que vui ser lido pelo Sr. 1•-Secretá·
rio.
f; lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 584, DE 1976
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, pura imediata discussilo c votaçi10, du re·
daçiio nnul do Projeto de Lei do Senado n' 175, de 1976-DF, que dispõe sobre os Servidores Públicos Civis du Administruçüo Diretu do
Distrito Federal e de suas Autarquias, segundo a natureza jurídica
do vínculo empregutício, e dtí outras providências.
Saiu dus Sessões, 19 de novembro de 1976.- Ruy Santos,
O SR. PRESIDENTE (M agulhàes Pinto)- Aprovado o roque·
rimento, passa-se it imt:diutu uprccim;ilo da rcdaçào final do Projeto
de lei do Senado n' 175, do 1976-DF. anteriormente lida.
Em discussl1o u rcduçiio J'inul. (Pausu.)
NUa huvcndo quem queira discuti-la, Ucclaro-a ~.:nccrr11ll:1.
Em votucllo.
Os Srs. ScnuUon:s que :.1 aprovum pcrmuncçurn scntiidos.
(Pausa.)
Aprovuda.
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O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais ha·
vendo que tratar, vou encerrar a sessão, designando para n ordinária
de scgunda .. reira próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 549, de 1976, do
Senhor Senador Mauro Benevides, solicitando a transcrição, nos
AnaiS do Senado Federal, da nota oficial com que entidades médicas
saúdam o transcurso do Dia Nacional do Médico.

-2Votação, em turno único, do Requerimento n' 552, de 1976, do
Senhor Senador Otair Becker, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal. do discurso proferido pelo Ministro de Estado
do Trabalho. Arnaldo Prieto, em Belo Horizonte, no dia 10 de outubro de 1976.

Discussilo, cm turno lmico. tlo Prujetn Uc Resolução n9 101, de
1976; de iniciativa do Senhor Pre>idente da República, que cstabele·
cc aliquotas múximas no imposto sohrc opcraçiit:s rcl:1tivas l1 circul<.~·
çiio de mercadorias, tendo
PARECERES, sob n's 906 c 907, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi·
cidade; e
-de Finanças, fa vorú vol.

-4~isc.ussilo, em primeiro turno (<lprcciuçilo prelimin~1r da
constttuctonalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno)
do Projeto de Lei do Senado n' 211, de 1976, do Senhor Senador Vas:
concclos Torres, que altera o Decreto-lei n' 1.341, de 22 de agosto de
1974,tendo
PARECER, sob no 819, de 1976, da Comissuo:
-de Constltulçiio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Magalhues Pinto) sessão.

Está encerrada a

( Lt•I'WIIa-n• a ,\'t'.\'Jtio à.1· 15 horas.)

ATAS DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
19• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 1976
Ãs dez horas e trinta minutos do dia dezessete de novembro de
mil novecentos e setenta e seis, presentes os Srs. Senadores Renato
Franco, Adalberto Sena, Mendes Canale e ltalivio Coelho, reúne-se
a Comissão de Agricultura na Sala "Clóvis Bevilacqua".
Deixam de comparecer, com motivo justificado, os Srs. Senadores Vasconcelos Tôrres, Paulo Guerra, Benedito Ferreira, Agenor
Maria e Orestes Quércia.
O Sr. Presidente em exercício, Senador Renato Franco,' ao const~ltar a c.\ist~nt.:ia de número regimental. dcclara abertos os trabalhos,
após ter sid~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que,

em segutda, e dada como aprovada.
Da pauta, são relatadas as seguintes matérias:
Pelo Sr. Senador halivlo Coelho:
I -Parecer pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n' 50, de
1976, q~e. "assegura ao pequeno proprietário rural o direito de opção
em mutena de enquadramento sindical, e dá outras providências",
... ~- Parecer pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara que
d1spuc :-.nhrc :1 01plica~·ào obrigatória, cm atividudes ugricolas, de par~
te dos rccu~sl~S ~cstirwdos u projetas nu área du Amazônia Legul e dú
outr:1s prov1dcnc1as'',
_os pareceres relacionados, após terem sido submetidos à dis·
cussao c votuç~o, são aprovados.
Nada mais havendo a tratar, encerru .. se a reunião, lavrando eu,
Marcus Vinicius Goulurt Gonznga, Assistente da Comissão, a pre·
sente Ata, que, lidu c aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e
vai l1 publicação.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
33• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE
NOVEMBRO DE 1976

As dct. horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e se·
tcut11 c Sl·is. na S:1l:1 Clóvis Bcvilúcqua 1 sob a Presidência do Sr. Sena ..

dor Accioly Filho, presentes os Srs. Senadores Renato Franco, Josó

Lindoso, Helvídio Nunes, ltalívio Coelho, Henrique de Lu Rocque,
Heitor Dias e Mattos Leão, rcúnc.sc a Comissiio de Constituição e
Justiça.
D~ixum de comparecer os Srs. Sr.:nadon:s José S;une\', Eurico
Rezende, Gustavo Capanema. Dirceu Cardoso. Leite Ch;ves, Nelson Carneiro e Paulo Brossard.
Havendo númt:ro regimc:nt<tl, o Sr. Presidente dú inicio aos·
Cornis:-.:lo. l)ispens:1d:1 :1 lei tu ra d:1 :1ta d:1 n:unifln anterior
i:, cm sc.:!!uida. d:1U:1 Ullllll :1pnlvaU;1.
Passa-se ü apred;~~flll da~ propnsiçôe~ con~t:uHes da pt1Uti.t: I)
Mensagem n' 175!76 do Sr. Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, o nome do General-de-Exército Reynaldo Mello de Almeida para c.,orcor o cargo do Ministro do Supe·
rior Tribunal Militar, na vaga docorronto da aposentadoria do
Ministro Gcncral~de·E.\~rdtll Jur:111Uvr de Bi1arri:~ Mamt:dc.
Relator: Senador Mattos Leuo. O Sr. !;residente. de acordo com o
Regimento Interno, dcclura sc(.:rct:l a reuniUo. Tornada pública u
reüni!lo, prossegue-se no exame Uus demais proposições: 2) Projeto
de Lei da Cümara no 90/76- Autoriza o Pudor Executivo a abrir à
Justiça Federal de I• Jnstflncia o cri:dito especial de
CrS 1.200,000,00 para o fim que cspecilica. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer: Constitucional c jurídico. Aprovado. 3)
Projeto de Lei do Senado n' IH6j76- Acrescenta parúgmfo uo art.
164 do Decreto .. ld n" 5.4:'~. de 1-:'·-LI. Rclatnr: Senador Hcnri4uc
de La Rocque. Parecer: Conslitucinnal, jurídico c favorúvd quanto
ao mérito. Aprovado. 4) Projeto de Lei da Cúmara n'' 71/76Introduz modilicuções e ucri:sdmos na Lei dos Rcgi..;tros Públicos.
Relator: Senador ltnlívio Coelho. Parecer: Cunstitudorwl c: jurídico.
Favorável quanto uo m~rito nos termos d:1 emenda n~' 1-CCJ
(Substitutiva) que oferece. Aprovado. 5) Projeto de Loi do Senado
n~' 271/75 - Dispõe sobre a inscrh;flo ll11s funcion:'1rios junto uo
INPS. Rel:ltor: Senudor Hclvídio Nunes. P:trc~.:cr: Cnnstitucional c
jurídico. Fuvorúvel quanto no méritll nus termos du emenda nY I·
CCJ (Substitutiva) que oferece. Aprovado. 6) Projeto de Lei du
Câmara nY 59/76 - Dispõe sobre nornws de prm:cdimento cm
Rt:clarnuções c Re~.:ursos intcrpnstns pelo trabalhador rural, nos
cusos de aposentadoria c pens;in. Rclatm: Sl.'nallnr Hcnriqul.' de Lu
Rocque. Pare~er: Cnnstitu._·ional c juridil'll. l:avur{ll'cl lJlHinlo ao
mérito. Aprov;rdo. 7) Projetn de Lei llll Scnallu n1' ~3to.j76- Conce·
tr~1hulhos da
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MESA

LIDIIANÇA DA AIINA
IDAMAJOIIA

rm-:idHnfO:

311-Secretórlo:

"'~·'~1<llh<if'~ f'mto IARENA-MGI

lourivol Boptislo !ARENA-SEI

líder
Perr6nlo Porlello
VI ce-lideres
Eurico Rezando

Jarbas Passarinho

1"'-Vicu· Prosldonle:
Wilson Gonçalves' !ARENA-CEI

José llndoso

Mauos leão
411-Secretário:
lenoir Vorgos IARENA--SCI

Paulo Guerra
Ruy Sonlos
Saldanha Oerzl
VIrgílio Tóvoro

21í'. Vice-Presidenle:
1\unjomim Foroh IMDB-RJI

LIDIIANÇA DO MDI
IDAMJNOIIA
I •-Socrelórlo,
D1norro Mariz IARENA-RNI

Suplentes de Secretórios:

líder
Franco Montara

Ruy Carneiro IMOB-PBI
RenaloFronco IA RENA-PAI
Alexandre Coslo I ARENA-MAl
Mendes Canele IARENA-MTI

2'-1-Socretário:
Marcos Fruire IMDB-PEI

COMJSSOU

Vlce-líderes
Mauro Benevldes
Roberto Saturnlno
Itamar Franco
Evandro Carreira

COMISSAO DI ASSUNTOS IIGJONAJI-{CAI)
17 Membros!

f' ••Jior:

Jo~t;

;:~ J: 1\nl).l(U

·,!"'"'"

Sooros do Oliveira Filho

COMPOSIÇÃO

fi- r ÓrftlO

Presidente: Cottete Pinheiro
Vlce-Presidente: Agenor Maria

73-1,244 o 25-8505- Ramais 193 e 257

Suplentea

Titulare•
ARENA

A)

S~llVJÇO DI COMJSSOU

PIIMANINTIS

Cl ···I •': Ckíudio Carlos Rodrigues Cosra

k.

(J!:

,\ntJxo 1/- Térreo

L Cottete Pinheiro
2. José Guiomard
3.. Teol6nio Vilela
4. Renato Franco
5. José Esteves

I. Saldanha Do rzi
2, José Sorney
3. Benedllo ferreiro
MDB

I. Agenor Maria
2. Evandro Carreira

1Hl<~íonc:. ?5-0505- Ramais 301 e 313

COMISSAO DI AGIICULTUIA-(CA)

I. Evelósio VIeira
2. Gllvon Racho

Assistente: Lildo Ferreiro da Rocha- Romal312
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas
local: Sala "Cidvis Bevilocqua"- Anexo 11- Ramo1623

17 Membros!

COMJSSAO DI CONSTITUIÇAO I JUSTICA-(CCJ)
113Membrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO
Prosldenle1 Orestes Quércla

Presldenlo, Accloly Filho
J9.Vice-Presldenle: Gustavo Coponema
29-VIce-Presidenle: Paulo Bronord

Vica.Presidenle: Benedito Ferreiro

Suplentea

Titulare a

ARENA
, '.( • Jl'•

1•!os Terros

I. Ahevlr leal
2. O!air Becker

""diL.J f·mroim
~

3. Renato Franco

liv1o (ocdho
.... !~·~ Cormltl

MDB
'\ · t:n• 11

2.

Ur,)~!m

Suplentea
ARENA

Mnrio

I. Adolberla Seno

Out.;rcin

2. Amaral Peixoto

I. Mollos leão
2. O!lo lehmonn
3. Pe!rónla Parrella
4, Renato Franco
5. Oslres Teixeira

I. Accioly Filha
2. José Sorney
3. José Lindoso
4. Helvidio Nunes
5. llolívio Coelho
6. Eurico Rozende
7. Gustavo Copanemo
B. Heilor Dias
9, Henrique de lo R'ocque
MDB

I. Dirceu Cardoso
2. leite Chaves

I, Franco Montare
2, Mouro Benevldes

3, Nolson Carneiro
4. Paulo Brossord
A·· ,q .. nlf': h.lurcus
j.~,,: 11.·•:~.:

Viniciu~

Goulort Gonzaga- Roma1706

Uoorrn·,·ltlir,l\, (u 11 130 horas

ltH ~J!: ~~nl•1 "l:oy Pwhma"- Ane~o U- Ramais 621 o 716

Assistente: Mario Heleno Bueno Brandão- Rama1305
ReuniOoS: Quartos-feiras, às 10:00 horas
local; Solo "Clóvis Bovllacqua"- Ano ~e o 11- Ramal 623
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COMIISAO DO DIITIIfO RDDAL-(CDP)

COMIIIlO DIIDUCAÇIO I CULTUIA-(CIC)

III Membros!

19 Membros!

COMPOSIÇ1.0

COMPOSIÇ1.0

Presidente: Heitor Dias

Prosldonte: Tarao Outra

Vlco-Prosidonto: Adalberto Sono

Vlce-Proaldonte: Henrique do la Rocquo

Titular••

Titularea
ARENA

ARENA

I. Helvídlo Nunes

I. Augusto Franco

I. Tar~o Ou~a

I. Arnon do Moilo

2. Eurico Rezende

2. lulz Cavalcante

2. Gustavo Caponema

2. Holvfdlo Nuno•

3. Renato Franco

3. Joaí llndoao

3. Jollo Calmon

4. Osires Toixolro
5. Saldanha Dorzl

4. Virgilio Távora

4. Henrique do la Rocquo

3. Joaí Sarnoy
4, Ruy Santoa

5. Mondo• Canale

6. Heitor Dias

6, Oito lehmann

7. Henrique do la Rocquo

MOB

8. Otair Beckor
MOB
I. Adalberto Sono

I. Evondro Carreira

2. Lázaro Barboza

2. Nelson Carneiro

3. Ruy Carneiro

I. Eveláalo Vieira

I. Franco Mantere

2. Paulo Brouard
3. Adalberto Sena

2. Itamar Franco

Anlstenteo Cloido Maria B. F. Cruz- Ramal598
RouniOes: Qulntaa-folras, àalO:OO horas

Assistente: Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306

local: Sala "Clóvis Bevilacqua"- Anexo 11- Rama1623

RouniOes: Quintas-loiras, às9:00 horas
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716

COMIIIlO DI PINANÇAHCP)
117 Membroal
COMPOSIÇÃO

COMIIIlO DIICONOMIA-(CI)

Presidente: Amaro I Peixoto

III Membros!

Vice-Presldento: Teotónio Vilela

COMPOSIÇÃO

lltularea
ARENA

Proaldonto: Milton Cabral

I. Saldanha Oerzl

I. Daniel Kriegor

Vlco-Prosldonto: RIJIDIO Franco

2. Benedito Ferreira

2. Jaaí Gulamard
3. Joaí Sarnoy

3. Alexandre Casta

Titulare a

....nt••
ARENA

4. Fauato Caatolo-Branco

4. Heitor Ola•

5. Jouí Frolro

5. Calloto Pinheiro
6. Oalros Teixeira

I. Milton Cobrei
2. Vasconcelos Torres

I. Benedito Ferreira

6. Virgllio Távora

2. Auguato Franco

7, Mollos leOa

3. Jossé Freire

3. Ruy Sentai

8. Torso Outra

4. lulz Cavalcante

4. CaltÍto Pinheiro

5. Arnon de Moiloo

ii.

5. Helvldio Nunea

9, Henrique do la Rocquo
10. HelvldioNunos
li. Teotónio Vilela

Jarbas Passarinho

12. Ruy Santo1

7. Paulo Guerra

MOB

8. Renato Franco

I. Amaral Peixoto

MOB
I, Franco Montara

I. Agonor Maria

2. leito Chaves

2. Orestes Quórclo

2. Amoral Peixoto

3. Mouro Bonovlde1

3. Roberto Saturnlno

I. Oanton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3, Eveldaio Vieira

4. Roberto Saturnlno

5. Ruy Carneiro
Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675

Aulstonto: Morcua Vlnlclus Goulart Gonzaga - Ramal303

R~uniOes: Quartas-loiras, às 10:00 horas

ReuniOos: Qulntaa.folras, ~s 10:30 hora•

local1 Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716

local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramala621 o 716
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~------·----SENADO FEDERAL----------~
:.\

\

Faço sab~r que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 23, § 5Y, da Constituição, e eu, José de
Magalhães Pinto, Presidente, promulgo a scguint~
RESOLUÇÃO NY 76, DE 1976

Estabelece alíquotas máximas no imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias.
Art. JY As aliquotas máximas do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão
as seguintes, a partir de J9 de janeiro de 1977:
I - Nas operações internas e interestaduais:
a) nas Regiões Sudeste e Sul: 14% (quatorze porcento);

b) nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste: 15% (quinze por cento).

li- Nas operações de exportação: 13% (treze por cento).
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Senado Federal, 22 de novembro de 1976.- Senador José de Magalhães Pinto, Presidente.
RESOLUÇÃO NY94, DE 1976

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 1.808.400.000,00
(um bilhão, oitocentos e oito milhões e quatrotentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidada.
RETIFICAÇÃO
Na publicação feita no DCN- Scção l i - de 15-10-76, na página 6.902, no art. JY da Resolução,
Onde se lê:
... Tesouro do Estado do Rio de Janeiro ORTRJ, destinados ao linanciamento ...
Leia-se:
... Tesouro do Estado do Rio de Janeiro - Tipo Reajustável· - O.R.T.R.J., destinadas ao
financiamento ...

I

i
i

SUMÁRIO
1- ATA DA 212' SESSÃO, EM 22 DE NOVEMBRO DE

1976
I. l-ABERTURA
1.~ - EXPF.Dll'NTI'
1.2.1 - Aviso do Ministro-Chefe do Gablnele Civil da
Presldênela da República.
N'·' )99-SUPAR/76. c.:m::1minh<tnr.h1 csdarccirnt.:nto~ rrc~
wdo:-i rdo Ministl!rio d:1 Previdência c Assislém:ia Social cm rcsrosw '"' He'1uerimen1" n'' 50.1/76. cl<J Sr. Senador Franco Montoro. concernente ao Pmjctn dc Lei do Scnado 111' I ~/76, 4uc eleva o valor de benclicios mlnimos a cargo do INPS, dando novo
redução uo§ 5• do arl. 3• da Lei n• 5.890, de Rde junho de 1973.
1.2.2- Pareceres
Rdcrcnh:s :1s scguintcs 111~1ti:rh1s:
-Projeto Jc Lei lltJ Scnado n'-' 111/75, que introduz modilk:l'-=tlcs na Lcpisl:1'-=:itl Ja Prc.:viJênc.:ia Sw.:ial.
- Projcto Jc Lei !.lo Scnadtl n" I Ij7), q uc Ut1 novu relia'-=~o
ao"c.::1rut'~ do art. 2'·'da l.ci n" S.I07, de JJ d~: ~ctcrnhro de 19(16,
- Prn.ieto J~: Lei do Scnadu n•! 242j71l, que disrt'u: sobre.: :1
iscnçlul llc corre~~~~, nwnct;'1ria em l'inant.'i<llll!!lllth inwhili:hin~.

.soh regime de "mulirüo" c ou de população de baixo renda, e dá
outras providéncius.
. - Projeto de Lei da Cümuru n' 59/76 (119 787-B/75, na Casa
de origem). que dispõe sobre normas de procedimento cm
reclamações c recursos interpostos •relo trabalhador rural, nos
casos de npostn tadoriu e ptnsiio.
..:. Projeto de Lei da Cümura n• 71/76 (n' 1.315-C/75, nu
Casa llc origem), que introdul ucrí:scimos e modificações na Lei
dos Rcgistros Púhlicos.
-Projeto de Lei do Senado n' 219/76, que regula o reajuste
de aluguéis de imóveis urbanos, c dá outras providências.
(Rcdaçiio do vencido, para o segundo turno regimental.)
1.2.3- Requerimentos
N<• 5R5/76, de uutoria dos Srs. Senadores Lourivul Buplistu
c Ruy Suntos. solicitundo u transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do discurso proferido pelo Excclentlssimo Senhor
Presidente dn República, General Ernesro Geisel, no último dia
I'i. quando da visiru fciru pelos membros du Juntu lnterumcri.
cunu de Defeso, em agradecimento à saudação que lhe dirisiu o
Tcncnle·Gcneral Gordon Summcr Jr., Presidente daquele Or~uo.

.

''
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N'' 5H6/76, de uutoria dos Srs. Senadores Lourival Buptista
c Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Scnudo Fe·
dend. das Ordens do Diu dos Ministros Almirante-de-Esquadra
Geraldo Alevedo Hcnning. da Marinha, c Generul Sylvio Frota,
do Exército, referentes às comemorações do "Dia da Bandeira".
N1• 5H7 /76, de uutoria do Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, soli~·ilnlldtl :1 tr:m~criçfio, nos Anais do Scnudo Federul, do editorial
dni.,rnai"Trihuna do Ceari1". de IH de outubro último, sob o tiHilo"Centr'l de Defes:~llu Nordeste''.

Terça-feira 23 7593

- Pro.ieto de Rc'loluçiw n'·' 101/76, de iniciativa do Senhor
PrcsiJcnlc da Rcplihlic:l, qui! estabelece aliquot:1s máximus no
impo~to ~nhrc opcraçtlcs relativas it circulação de mercudorius.
Aprovado.

A Cumi!!s;1o de

Rcdaç~to.

- Proj~.:to de l.t:i dn Senmlo n1• 211 j76, do Sr. Senador \'asC.:lliH.:clos TMn.:~. que altera o Del.!reto·lci n1• 1.341, de 22 de agosto tio I'J74. (Aprociaçi1o proliminar da constitucionalidade.)
Rejeitado. Ao Arquivo.

1.4 -

~lt\TJ:RIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO

J) 1,\

1.2.4- DIIICurso do Expediente
SD.JIJ0/1 /.Ol'/1/I'.U. /J..IJ'TISTA - IV Reuniiio do
Forum Pan-americuno puru o Estudo da Adolescência, a realizarse de 26 a 30 de janeiro próximo, na cidude de Salvador-BA.

- Rotlaçi1o linal do Projoto do Rosoluçuo n• 101/76, const:lllll. elo 1ert.:ciro item lia Ordem do Diu. Aprovada, nos termos
u,l Rc.:qth.:rimcnto 11'.' SHH/76. A promulgação.
1.)- DESICi"JAÇi\0 DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

I.J- OR DJ:M DO DIA
- Requerimento n1• 549/76, do Sr. Senador Mauro Bene·
vides. so/idu.mdo a transcrição. nos Annis do Senado Fcdend. du
Notn Oliciul com que entidudcs médicas suúdum o trunscurso do
"Dia Nacional do Mi:dico". Aprovado.

2 -ATODOPRESIDEI'ITE
- N•! 17. de IIJ76. (Rcpuhlicaç"''·)
3 - CONSULTORIAJURIDICA
-Parecere:-; !1'! ..;, 6'J c 70. di! 1976.

- Requerimento n• 552/76, do Sr. Senador Otair Becker,
solicitando a tmnscriçuo, nos Anais do Senado Federal. do
discurso proforido pelo Ministro de Es~1do do Trabalho,
Arnaldo Pricto, cm Belo Horizonte, no dia IO de outubro de
1976. Apro•ado.

4 -MESA DIRETORA
S -LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

6
COMPOSIÇÃO
MANENTES

DAS

COMISSOES

PER·

ATA DA lll• SESSÃO, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1976
l• Sessão Legislativa Ordinária, da s~ Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
PARECERES

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES.·

Adalberto Sena- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbas
Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa - Henrique de
La Rocque- José Surney- Helvídio Nunes- Mauro BcncvidcsVirgílio T:lvoru - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Ruy
Carneiro- Marcos Freire- Gilvan Rocha- Lourivul BaptistaRuy Santos- Gustavo Capanema- Itamar Franco- Magalhães
Pinto- Mendes Canal c- Saldanha Dcrzi - Otair Beckcr- Daniel Kricger.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A listu de presença

acusu o comparecimento de 25 Srs. Senadores, Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
O Sr. I•·Sccrct:lrio vai proceder à leitura do Expediente.
IÕ lido o seguinte

PARECERES NOS 925,926e927, DE 1976
Sobre o Projeto de Lei do Senado no III, de 1975, que
"Introduz modificações na Legislação da Pre•ldêncla Social",
PARECER N• 925, DE 1976
Da Comlssíio de Constltulçiio e J usdça
Relator: Senador HeMdfo Nunes
De autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, o projeto ora
submetido à considcruçào desta Comissuo visu a alterar a rcdaçilo do
parágrafo único do urt. 4•, du Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973,
paru assegurar a inaplicabilidade do disposto no citado urtigo aos
segurados que jú contavam, na duta daquela lei, 35 (trinta e cinco)
anos de serviço, inclusive proveniente de múltipla utividade independentemente de concomitünciu.

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO-CHEFE DO
GABINETE CIVIL DA
PRESIDtNCIA DA REPúBLICA
No 399-SUPAR/76, de 19 do corrente, encaminhando esclarecimentos prestados pelo Ministério da Previdência c Assistência Social
cm resposta ao Requerimento no 503, de 1976, do Senhor Senador
Franco Montoro, concernente ao Projeto de Lei do Senado n' 12, de
1976, que eleva o valor de bcneflcios mínimos a curso do INPS,
dundo nova rcduçno ao§ S• do art. 3• da Lei n• 5.890, de 8 de junho
de 1973.

,._,________

A verdade é que, na data da promulgação da Lei n• 5.890, de 8
de junho de 197 J, n umcrosos segurados da previdência social se achavam cm condições de serem contemplados com a uposc:ntudorin.

Qc.,rrc!, porém, que o mencionada p~Jr[Jgrufo único, do artigo
4', daquele diploma legal, condicionou a conccssuo apenas aos segurados, cujos requerimentos de benefícios estivessem protocolizados
até a data d:~ vigência da lei.
O projeto intcntu. portanto, ao mudur a redução do referido
parC1gntfo, assegurar a 11poscntadoria uos que n clu fizessem jus, por

ocasião dn adwnto da lei, independentemente do requerimento
proto~nlil.:td~.l.
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lmluvidosp n ;dto Cllllt~·t'alo ~odal qut.: envolve a matériu, além
Uc st:u c.:mbas:unc-nto jurídico, ~.:onsagr:tdo no principio de que u
"aposcntadori:t n~tl é favor, concc~~ào nu mesmo bcnc~sc. E. sim.
um din:itu lJUC o st:!!,urado cnnquista :10 s:ttisfatcr, com suus con·
trihui.;ôcs, as normas a que aderiu por ocasiihl de sua tilim;rw uo ór·
gào pn.:vidcrH.:iúrin. N:tll importa que n segurado ainda não tivesse
entrado no go1n da aposentadoria nem, tampouco, que não u

houvesse requerido, porque jú adquirido o direito ao benefício. Satisfeitas as conUi~·t'ics para a aposentadoria, ainda que não formalizado
o scu rt:4ucrimcnto, o direito se :~pcrfciçoa c o segurado se investe n:l
suu titularidade. (Calheiros Bonlim -"Lei Org;inicu du Previdência
Social", Edici>es Trahalhistus, Rio, págs, 9 c 11.)
O repertório junsprudencial é furto no endosso;, matéria de que
trata o projeto, nill> hastassc o principio do § J•, do artigo 153, da
Curta Magna:
"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."
Seria mesmo ridículo que alguém, tendo mourejado 35 anos de
trabalho nu aquisição de um direito, tenha este postergado, pelo simples dcstcmpo na protocolização de um requerimento!
À vista, portanto, das razões aqui expendidas, estamos certos de
que a douta Comissão de Legisl<~çiio Sociul, a quem compete regimentalmente arret.:i:.tr a matéria, no mérito, saberá fazê-lo com a suu
habitual cliciência,já que incxiste óbice de nuture-lujurídico-constitucional.
OpinamO<, pois, pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1976. - Accloly Filho,
Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - José Llndoso - Dirceu
Cardoso- leite Chaves - Heitor Dias - halivlo Coelho - Henrique de la Rocque- Nelson Carneiro,
PARECER N• 926, DE 1976
da Coml,.ao de legislação Social
Rel•tor: Senador Henrique de la Rocque

Subscrito pelo eminente Scnndor Nelson Carneiro, o Projeto
ora suhmctido !1 aprcciaçi10 desta Comissão visa a alterar a redução
do pari1grafo é1niw do art. 41• da Lei n• 5.890, de 8 de junho del973,
paril assc~urar a inaplicahilid:~dc do disposto no citado artigo aos segunu.los que j:'t contavam, no1 duta daquel;t lei, 35 (trinta e cinco)
unos de: serviço, ainda qw: proveniente de múllipla atividade,
independentemente de concomitúnciu.
O restahclecimcnto proposto se basci:~ no fnto de que os se·
gurados. exercentcs de múltiplns atividudes, com ou sem concomitância, tinham direito, nu dntu. da mencionndu lei, uo benefício pelo seu
valor integral, apenas com a comprovação das respectivas
atividadcs, não se cogitundo de "concomitância", exigida somentr:
com o advento da nova lei.
Vcrifkói·Sc, pois. que 11 mudança dos critérios unteriormcnte
estabelecidos, nãà ressalvando direitos adquiridos, feriu princípio
eonstitucionul, sobejamente dcmonstrudo no parecer da douta
Comissão de Constituição e Justiça.
Não teria sentido, sohretudo na esferu da tutela previdenciáriu,
que apcnns os segurudos, cujos requerimentos de benefícios
estivessem protocolizados até u datu du vigência du referidu lei,
fizessem jus às vantagens por ela asscguradus.
A nova redução, pois, intentada pela proposição, corrigindo u
distorção aqui demonstruda, restilbelece o direito dos segurados,
preteridos, injustamente, por niio terem formalizado os seus requerimentos.
No àmbito de competência regimental desta Comissào o Projeto
é merecedor dc inteira sim['Jatia, ruzi'lo porque opinamos peln sua
:tprovuç;io.
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1976. - JeS!Jé Freire,
Vice-Presidcnte no exercí~..·~:... du Presidência - Henrique de La
Rocque, Relator - Domlclo Gondlm - Mendes Canale - Nelson
Cl&rnelro- JarhH.s l,a~~arlnho- Fr11nco Montara.

PARECER N• 927,1lE 1976
da Comlsdo de Flnunços
Relalor: Senador Mauro Benevldes

Dá a proposiçiin acima curucterizuda nova redw.:i'to :~o rarúgrafo único do urt. 4• da Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, com a
finalidade de ressalvar a não aplicabilidade dos critérios previstos no
artigo cm causa aos segurados que, à data da promolg;~ç11o da lei, já
contavam trinta e cinco anos de serviço.
Sendo Relator o eminente Senador Hclvídio Nunes, manifestouse a Comissão de Constituição e Justiça, a IH de agosto
de 1976, pdnjuridicidade c constitucionalidndc da propostçuo.
Submetida, a seguir, a projetada disciplinação legal ao exume da
Comissão de lcgislaçiio Social, esta acolheu sem discrep:incias parecer do ilustre Relator, Senador Henrique de la Rocque, pela
aprovação do projeto, em reunião levada a efeito a 16 de setembro
deste uno.
Caberia nesta Comissão examinar o projeto tendo em vista seus
prováveis reflexos, imediatos ou remotos, nu despesa ou na receita
pública, nos termos do item VIl do art. 108 do Regimento Interno.
Todavia, segundo nos purcce, limitando~se a explicitar direito já
consagrado, qual seja o de uposent:ldoria nos molde., da legislação
anterior ao advento da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, cm favnr
dos que tenham satisfeito todos os requisitos legais, inclusive o do
pagamento da contribuiçiio previdenci{tria previstil, niin exercc a
proposiçi10, se convertida em lei, innuênci<~ de qualquer naturcw
sobre receita ou despesa pública.
O p<~rccer, conseqUentemente, é favorí1vel 010 Projeto ele Lei do
Senado n' III, de 1975.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1976. - Tcntimlo
Vilela, Vicc-Presidente, no exercício d:t Presidência - Mauro
Benevldes, Relator- Henrique de L• Rocquc- Roy Santos- Hrividlo Nunes - Ruy Carneiro - VIrgO lo Távora - M uttos leiio Alexandre Costa.
PARECERES Nos 928,929 r 930, dr 1971•.
Sobre o Projeto de Lei do Senado n' li, dr 1975, que "dó
nova redaçilo ao caput do art, 2' da lei n' 5.107, de 13 de
selembro de 1966",
PARECER No92H, DE 1976.
Da Comissão de Constirui~iio l' Justi~u
Relator: Senador ltalivío Coelho
De :llltMia tio l!lllinentc Sl!mtdlll' NL'I~nn ( ':1rn~irn. 11hjctiva u
projeto cm exame~~ alteraçrto d11 ~lrtigtl 2•.< d;1 I ci n" ).107, dt.: 1J de
setemhro de /966 (Fundo de Ciarantia do TL'Illj1Ll dt.: St.:rviçn), dt.: mo·
do :1 inclllir, lla inddéllCÍ:I d:1 L'll/ltl'ihtti..,':'lll, lllOdilil';td<! r:tl':l /j/~
HVllS Stlhre a renumcril~w'i'lll, a ~ratifica~·:·hl de ~;Hal L' :ts horas
extmordinúria.~ r~lgas illllrahalhadnr.
1\0 justifkur a prllposiç:in, ;iludt.: 1l 'il:ll .·\Utor ~Hl i'atn de que O
perCelltU:.il dt.: sr;;,, incidente Mlhre :1 fl!llllllleraçi'lll JllL'!b;d, !lÜO :tlill!!C,
feitos os devidos eúkuh1s t.: apcs~tr tia ct~rre~.;;'u~ IIHHtctúriu L' dtJs juws,
o monwnte da indt.:nitat;:'lo qu~.: il:ri:t um l!mprt·g:tdo ntto llJ~t<~ntt.:
lJUe, corno se s;,dll.:, ~ calcula<.ILl n~t h<tst.: da mainr remunera~·i'lo
percehidu na empresa t.: pago na forma dt.: um ~alt1rio pllr ano de serviço.
Niio cabe a esta Clli11Í.'iStlo di~t.:utir ll m~ritu d11 flr'ljl!to. ~cniw
seu asrecto juridk'lH.:onstiiLIL'Íun;d. Lntl'l'tanto. fnr~'ll~ll ~ L'llllVÍf que,
sob um·aspccto pur:uncnte matl!m:'tticLl, a a~:-.crti\a 111'tu L'lliTL'~pnndL'
i1 rcalid:tdc dns l':~tm. lstn PMlJIIt.:, dc~d~: ILJ:16, pnr fun,.·:~ d11 :ll'li!!LI 11"
do ()ecrl!IO 11'' 59.H20. dt.: ~O dt.: dt.:IL'Illhfll, :~ eurnrihur~.;~tll p11r:1 u
FGTS pussou 11 incidir sobre a grntificaçiio d~: No1tal c, pnr força dt:
jurisprudênciu, teve <I incidência, tumhi!m, snlne as hnras c.\tras.
Ora, se calcularmlls :-;r·; ~11hn· 1h dote ..;a!:'iri1h lhll·nwi-., p;IJ.!Ll"
Juruntc.: o ano. tcrt.:nws 9(1
\diL'inn:ntdo·SL' 111:~i~ S', 'uhre 11 I.\"
sulúrio, nos termos do retrm.:itado artigu, re~u1!:1rú um tutal de
10-.JI'i, tHI St.:.ja, mai~ que tl 1·:d11r l'Ll/'l'l'"Pt!lltkllk .1r1 llllllll!illll' d:1
1
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inacmzaçüo do empregado "não optante", que é de I mí:s de salário
por :mo de serviço. Além disso, sobre os depósitos feitos nus contas
vinculadas. são feitos, ainda, os acréscimos dos juros c corrcçào
monetária. o que não acontece com n indcnizaçào prevista pela CLT.
Afora este breve repuro, qu:mto ü inclosào das gratificações de
natal c das horus cxtraordinúrias na faixa de incidência da contribuicão, parece-nos ser matérin de pacífica accitaç1io.
lo da jurisprudência uniforme do Trihun:tl Superior do Tra·
balho. conforme se vé do Prejulgudo n• 20/66, o entendimento de
que a gratificação de natal, instituída pela Lei n' 4.090f62•. é i~te~run·

À oportunidade, os efeitos cconõmicos e sociais du modificuçiio
proposw ser;.lo, certumcnte, upreciudos pelas demais Comissões puru
'"<ruais foi distribuído o projeto. No que tange 1\ iarca de competên·

'
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cia dc:sta Comissão, entendemos qlle u proposição pnde ser aprovudu
por ser constitucional c juridic:t.
Sala das Comissõe.1, 16 de ahril de 1976. - Accloly Filho,
Presidente- lt&ll•lo Coelho, Relator - Orlando Zancnner -José
Lindoso- Leite Chuvt'S- Nelson Carneiro- Gusta•o Capunemu Heitor Dlos- José Sarney- Dirceu Curdoso.
PARECER No929, DE 1976
Da Combsão de Legislação Social

tcdu rcmuncnu;rw Uo cmprl.!g~ldo, Pu r outro !&Ido, como JU fo1 d1to, o

próprio llegulmnento da Lei n<' 5.107/66, cm seu :trtigo 9•, inclui a
rcl'crid:t gratilicação entre as parcelas da rcmuncraçiio alc~mçadas
pela cnnt ribuição do FGTS.
Em relação l1s horas cxtmordinoíri:1s, por iguo!l é a jurisprud~n
cia daquela alta Corte da Justiça Trabalhista, no sentido de que a
contrihuição par:1 o Fundo de Garantiu sohrc clus incide, cntcn·
dimcnto. tamhérn. consagrado por numerosos julgados do Tribunal
Fcdcrul de Recursos.
Apenas quanto <'1 modificação dn taxa de contribuiçilo é que
diverge '""!unte a doutrina quanto ao l'ato de ser ou não matéria de·
k~a h midativa do Congresso Nacional, por entenderem ulguns ser
aquda contrihuiçUn um trihutn, face ft sua cornpulsorit.:dude, N~ssc
cuso, a rrcvah:ccr a tese, n prlljcto seria inconstitucional quanto a
este aspecto. l'ace ;'Is veda~·ôcs do artigo 57 da Constituição Federal.
Ocorre. entrct:mto, que, rmra accitur-sc como tributo a contri·
huicào, tcrhmws Ue classilidt·hl cntre ~U.JUclcs definidos pela nossa
Lei Maior. Seria um imposto'! Uma taxa'? Uma contribuição de me·
lhoria? Ou se revestiria de um curá ter parufiscal?
Ora, o imposto, segundo o Código Tributário Nacional (art.
16), tem sempre como f:no gerador uma situuçiio independente de
qualtjucr atividadc estatotl específica, relativa ao contribuinte. Res·
salt:t pois tt evidência que u cnntrihuiçün do FGTS ni:io se enquadra
ncss;.t Jl!finiçüo legal. fJOrlJUUnto os depósitos da contu vincu\adu
revertem. conforme o caso, aos empregados c üs empresas.
Não seria, também, uma ta.xa, de vez que, ainda de ucordo com
o Códig<> Trihutúrio (ar!. 77), tem ela como fato gerador a utiliz:~çào,
cfctiv:J ou potc:nci:~l, de serviço público específico prestado ou posto
à disposiçJo do contribuinte. Ora, n~o há qualquer coritraprestuçüo
de servicm. do Estado ~1s cmpn:s:ts contribuintes. Os bc:nc:liciúrios
dos depósitos são os empregados c qul!m lhro:s p:tg:J, t1 guisa de indcni·
z~u;ào pelo tempo di! scrviço, são' as empresas. O papel do BNH.
como gestor do Fundo, é o de, :1pcnas, acrescer ~1s contus vinculadas
as parcelas tios juros c d:t corrcçfio monetilria, por ocasiüo de sua
movimcntaç:10.
As mesmas r:t1.ôcs militam contra qualquer tcntativu de ci;JS·
silkar wis contrihuicõcs corno de "mc:lhoria" que, como se sabe:. se
n.:lacion:tm. dirctamcnte, a determim1dns contribuintes por serviços
a eles prcst;tdos.
Rcstmia, cntrtO, verilicm~se se o depósito obrigatório i: uma
contribuição raranscal, a exemplo das devidas ao INPS.
FUNRURAI. c outras instituiçôes de Prcvidénci:l do Estudo. A
distincno. an nosso ver, surge mt própria destin:tçrJo da contribuição,
isto é, i.t pcculiarichtdc distintivn dns contribuições parafiscuis reside
nn fato de que su:t arrccadu~·fio e cmrrcgo sfio delegados u institui·
çõe~ l10 Estado.
Ni'10 é o caso dos dcpôsitos parn o FGTS. vez que c:stes nào se
incorpor>~lll lt rc:ccita do BNJ-1 que, cnmo foi dito, é mero gc:stor do
Fundo, incumbindo-lhe, apenas, aplicar os recursos U sua guarda
para restituí-los, posteriormente, às contas dos empregados ou das
crnprcsas, trcrescidos dos juros e de correçno monet[rriu,
Verificada, assim, a dissociação du contribuição para o FGTS
com qualquer c:spécie de Tributo, parece-nos caber, perfeitumente,
ao Congresso Nucionul a iniciutivu de leis que alterem o vulor ou o
percc:ntuul da taxa de incidência,

Ter~a-felra

Relator: Senador Domlclo Gondln
Ê de autoriu do eminente Senador Nelson Cttrnciro o pmjc:to
exume que objetiva alterar o artigo 2• da Lei n' 5.107/66, de
modo u que a contribuiçüo mensal do empregador para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço passe de ~% para I /12 avos d:1
remuneração do empregado, nela incluid:~s a gratinc:~ção de Natal e
as horas extraordinúrius.
Em sua passagem pela douta Comissüo de Constituiçüo e
Justiça, mereceu a proposiçiio ligeiro reparo quanto úo seu mérito
tendo seu ilustre Relator evidcnci:tdo que o monwntc depositado,
nas bases atuais, corresponde, anualmc:nte, a um valor superior à
indcniz<tçào simples, prevista na Consolid>~cào das Leis Uo Trabalho,
para os casos de despedida injusta do empregado.
Tal observação prendo-se ao fato de, na "Justificativa" do
Projeto, ter o Autor esclarecido que o Ptojcto fora cluborado para
ajustar ou equiparur os referidos valores, garantindo, <tssim, ao
empregado optante, o rc:cebimento da .. indcnizaçào" que teria caso
tivesse preferido o regime ostabilit:írio.
Realmente, considerando-se o cálculo matemático dos dois siste·
mas, verifica-se que, ao fim de um ano, o empregado optante, além
dos 12 mc:ses dc: rcmuneraçtlo normal, mais o .. 139 salário", tem a seu
dispor, na conta vinculada, 104% de um sal:írio mensal, acrescido de
juros e correçilo monetária. De outro ludo, o empregado "niio·
optante", em caso de despedida <njusta, só terit direito, além dos
salários jú recebidos, a mais um outro, por ano de serviço, sem
qualquer acréscimo de juros e corrc:çào monetCtri a.
Evidencia-se, portanto, que ~ dcvaçüo pur:t c simples de 8%
para I/ 12 avos do salário, para cnrrlglr a distorção apont:~da, não
corresponde= a uma realidade matcmútica.
~m

Além do mais, u inclusão no texto do artigo ~9, da Lei n9
5.101/66, da incidência da contrihuiçf1o para o FGTS sobre a
gratincaçiio de Natal c: as horas extraordin:'trias. é provid~ncia jú
obedecid~l por todus us empresas c entidndes vinculadas ao Fundo de
Garantia, constituindo-se a prcsl!nte mr.:dida numa rcpctiçiio
desncccssúria c uté certo ponto, redundante, face as decisões dos
. Trihunnis.
Assim, opinamos pela rejeição do presente projeto.
Saiu das Comissões, 6 de maio de 1976. - Nei>on Cumciro,
Presidente- Domíclo Gondlm, Relator- Accloly Fllhu- Henrique
de La Rocque- Franco Montoro.
PARECER N•930, DE 1976
Da Coml .. iio de Flnançus
Relator: Senador Alexandre Costu
De nutoriu do eminente Senndor Nelson Carneiro c submetido a
esta Comissão o presente Projeto de Lei, que mouifieu a reduçüo do
artigo 2•, aput, da Lei no 5.107, de 13-9-66, que instituiu o Fundo de
Garantiu do Tempo de Serviço.
2. A medida proposta visa" modificar o elemento de cúlculo du
contribuição devida pc:las empresas ao Fundo de Garantia.
Atuulmentc, como se sabe:, uque!:J contribuiçi'to corresponde a 8%
(oito por cento) da reinuneraçi'to paga no mês anterior a cad<t
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empregado. Pelo projeto, pretende-se que a contr~buiçao
corresponda a 1/12 (um doze avos) da mesma remuneração,
. Outra alteraçilo proposta é a de transferir, do dia 20 para o
último dia de cada mês, o prazo de recolhimento da contribuição.
3. Argumenta o Autor, na Justificaçilo, que a instituição do
sistema do Fundo de Garantia em concorrência com o sistema
anterior da Consolidaçi1o das Leis do Trabalho - o sistema de
indeniznçào pelo maior salário percebido pelo empregado, vezes o
número de anos trabalhados para o mesmo empregador - gerou
paru os r.:mrrel!ados optantes relo sistema do Fundo Um<! dcsv'antu~cm.

Explica o Autor:
"Ora, se multiplicarmos os 8% mensais pelos 12 meses
do c:xcrcício, chegaremos à conclusão de que, para cada ano
de serviço haverá em depósito, no FGTS. apenas 96% da
rcmuneraçUo normalmente paga, mês a m~s. uo trabalhador
optante. Desse modo, em comparação com o sistema de
indenizaçào - antiguidade da CLT (nrts. 477 /478), terá ele
um prejuízo de 4% por ano de serviço."
4. Inicialmente, cumpre lembrar que o art. I' do Decreto-lei no
20, de 14 de selembro de 1966, alterou a Lei n<' 5.107/66, quanto ac
prazo de recolhimento, passando este a ser .. alé o diu 30 (trinta) de
cada mês".
Nesse ponto, portanto, o Projeto não dcvc sc:r aco!hidLI.

S. Quanto à alegada desvan!agem existente para o
trabalhador, na indenizaçào concedida nos termos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, vale notar que ü "indcnizaçàoantigUidade", regulada pelos arts, 47i c 478 da Consolidr.ç"o das
Leis do Trabalho, é atribuída unicamente ao trahalhador cuj:o
dispensa lenha ocorrido sem justa causa, enquanto que, para o.•
efeitos da Lei n• 5.107/66, a matéria está trntadu no art. 6•, que diz:

··I

'i

•'
I

.l'

"Art. 6• Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho
por parte da empresa, sem justa causr:, ficJr:l esta ohrigudu J
depositar, na data da dispensa, a favor do empregado,
importilncia igual a 10% (dez por cento) dos valores do
depósito, du correçUo monetária c dos juros capitaliz:idos nít
sua conta vinculadtt, correspondentes :to período. cm qur::: o
empregado trabalhou na empresa"
6. Dessa forma, ao contrúrio do que ulcS" o Autor, o volor da
uindcnizaçào-antigOidndc por dispensa sem jwm:. i!HU~U n~.o :-;crú, de
modo algum, inferior ao da CLT (art. 477 c 478), ou sc.i<~. u:~. mês de
salário por ano de serviço, porquanto, além do depó!:ito de 8';;: (oito
por cento), constantcmcmc atunlizado pt:ia ~orrcçi!o moHctJria c
capitalização de juros, a empresa pagaiú, ainda, o ~..,tipLilado no
art. 6•, da Lei n• 5 107/66, acima transcrito.
7, Por outro lado, cnqumno pcl:t C'LT ptrt, .!ii) o t;all;:Jhaàor
tcriu direito ú indcnizaçfto pelo tempo de :-.crviço, sutm~r.:t: 1:,; c:tso de
''dcspedid;~ injusta", pelo sistema do FGTS, ;1 .1:cJid:l :;:r~.:::t lhi! ê asscguruda quando:
I- sair, cspontaneamcntr:, do r:mprcgt)~
11 -se aposentar por tempo de sr:rvi~o. velhice ou invalidez
dr:linitiva:
lll - for despedido por justa causa, deixando, apenas ae ter,
neste caso, a correçào monetária c n cupitalizuçiio dusjuros: ou
IV- vcnhu 01 falecer, caso cm quc bcn~.:ficiarlt seus dependentes.
8, Vale, ainda, assinalur que todos os dispo!iitivos .relucionados
com o contruto de tmbulho c sua rescisão foram mantidos no regime
d_e. FGTS sem qualquer modificuçüo, como sejam: aviso prévio,
fr:rws, JJI' salltrio, conceito de justa causa etc...
9. Assim, considerando-se que u Lei n• 5.107/(,6 (art. 2•)
cst<tbclr:ceu o depósito de 8% com base na rr:muneraçiio totnl do
empregado, de ucordo com us parcelas enurncmd:ts nos :trts, 457 c
45H da CLT. ê forçoso concluir que, cmhor•t o mencionado dispositivo niio sc rcfira, e.xprcssamenle, ao I 3'·' s•th"trio, c~tc, na qualidade de
~r;ttilica~oio nat:dina, iú é induido nn ~::'ll~:ttln dot rcfcrida perccnta·

gem, conforme determina o Prejulgado n• 20 do Tribunal Superior
do Trabalho: "f! computável a gratificação de natal para efeito de
cólculo da indenizaçilo"
10. l~ualmente, face à Súmula n• 63 do mesmo Tribunal,
mencionada pdo próprio Autor da proposiçilo, verifica-se que :t
horu cxtntordin{triu jú vem sendo objcto de cMculo par:t o depósito
do FGTS.
Ante o c:(f'!Osto, L:onsidt:randn cp1c o si~.!cma vi"cnle deve ser
muntido sem ahcraçõcs, somo!\ pela rcj!.!iç;1o do rrcs:.:ntc Projeto de
Lei.
Sala d~Js Comissôcs, I~ de novembro de: 14J76. - Teotônio
VIlela;·· Vicc-Prcsidcntl! no excrd:io du Presidência - Alexandre
Costa, Relator- Helvídio Nunes- Heitor Dias- Ruy CarneiroVirgmo Távora - Henrique de La Rocque - Ruy Santos - Matros
Leão.
PARECER N• 931, DE 1976

Da Coanissiio de Constltuiçüo e .Jcs:iço, oo Projeto de Lei
do Senado n9 242, de 1976, qul' .. dispÕ!! sobre n isençiio de
correçio monctârin em financiamentos imobiliários, sob
regime de ••mutirio" e ou de populuçào de bufxu renda, e dá
ourrus prot"id{'lJcias''.
Relator: Senador Henrique dr L11 Rf':>\:quc
. O Projl!to sob nosso exame i.; da auto ri:: dl) ilustre Scr.;1dor
Benj:.tmim F;mth c objctiva, '~sscn-:ialmentr:, a isenção da corrcçüo
monctúria nos seguintes cus,1s:
I - para os fin:mdamt:ntos de ~:asa própri:.t contratados com
pr:ssous físicas que a ediliquem sob regime de "mutirih1'':
2 - para os financiamentos de casa própria t!diticada paru
residênch1 do mutu{trio, cuja rend~t f:tmiliar for igual ou inferior a 7
(sete) snlúrios mínimos da Região.
Em 1975, o eminente Senador Benjamim l'':mdl ji1 havia
formalizado o Projeto de Lei do Senado n• 231, no qual roivindicava
a isenção da corrcç;'"to monetária para "o~ financiamentos de casn
próprin contratados corn base= cm renda fami/hJ.r igual ou inferior u_S
(cinco) salários mínimos da Rcgiiio'', proposicJo rejeitada <I 23 de
abril do corrente ano.
Na verdade, o Projeto vcrs:, matl:ria tmancr.:i:-a cuj~J iniciativa é
veda~" ao Congresso pelo artigo 57,1, da Constituição.
bto não inlirma, contudo, fato di.! qUI.: o seu Autor foi buscar as
melhores inspirações Para fMmul~:r urn projeto que suscita idéhts
que, no futuro, podem St.:r aprovdtadas peJu que, ll0S termos da
Constituiç;io, têm o direito constitu.:innal da inii.:i:tr i v;!.
Em fa!.:c do c.xposto, opinar:w .. ; r~.:la re,i•i<,·:io Gn Pro.it:to por
inconstitul!il11l:li,
Sala das Comisslws. 18 de novembro de l9i6. - Acc!o!y Fllbo,
Presidente - Henrique ae Ln Rocql!!:, Rd:tllll" - Ht•:tor Dias Renato Franco- Hcl1·idio t'~nes- ~í~üivio Cc•t•ll!'l- Jo~l· I.indo~o.

4iu Comissito de Constiruiç~o c Justiçü, :,abre o projc:o de
Lei du Cãmuru n' 59, de 1'176 (Projoto dt• Lei n• 7H7-8, de
1975, nll Cusu de orittcm), que ''di~põe ~obre norrnus de
procedimento cm Reclumuçlh.-s e Hecursos interposto~ pelo
trubulhudor rurul, nos CUM>S de upo:->rntudoria c pensUn ''.

Relator: Senador Henrique de La Rocque
0 Projeto lle Lei quc ont exumin~mos, i!prnvad,1 r~Ja Ct1mara
dos Deputados, visa a estabelecer nnrrnas Je prllC~.:JimL'nto cm Red~t ..
mações c Recursos interpostos pelo trabulhador rur:1l, no~ ca:-.os de
.tposent:.tdoria c pensão,
2, O Projeto inicial, de autoria do ilustre L)cputado Claudino
Sult.:s, foi analisudo pelu douta Comissfto de Constituiçfto c Justiçn
dó! Cúnwra dos Dcputudus, lJUC o cnnsidcrnu "L:onstitudnrwl, jurídico c de ho:t tecniciJaJe".
Nno tcndn corrido·as circunst:"tncia~ a que rc:fc.:rc n mt. IOil, item
III. :tlinca b, n•' I, dn Re!!imcnto lnlc!'llol, lk~··;dll..! pn1nunciamento
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dt:st'a Comiss:io sohn: a constitucionalidade l! 1.1 juridicidadc da
proposição.
3. 1\ mut~ri:~ do Projeto diz respeitou procedimentos relativos a
reclamações c recursos do trabalhador rural cm caso de cancelamento 1.h: apos!!ntmloria ou de pensão. Apn:scntu, assim, conotações
mlministrativas. no {lmhito da lcgislm;ão prcvidcnciúriu rural.
Comp~.:tc. di!SI:trtc. :1 esta Cornissftn, ror fon;~l do art. 100, item I. lli!
(1, lhl Regimento Interno, c\amirwr~lhc n mérihl.
4, Jú t:m Sl!ll Rr.:latúrio, !.:tlllSI<lllh: t.hl Pan.:~.:~.:r Ua dout;1 Comi\•
são d~,; Constituh.;tltl c .Justh;:t da Cúnwra Fcth.:r:ll. ,1h.~crv:m1 o DcputmJo Celso B:rrros Lili!.:, "11:1 verd:u.lc, 11 Dccr\.!ln rr'' 7 1 .617. de 12 1.h:
f~.:v~rcirn ~.: 197-J, que aprova o Regulamento do Pruj!ruma d~ J\ssistêm:ia ~ro Tr:rhallwdor Rural. j{1 disciplina il matéria. sem contudo
t~l'crcccr-lhc o tr~namcnto nwis vant:.rjosu da presente proposicfio.
que. crn nos!'io sentir. cnmplcrncnta as providências d:r rcclam~11,:no c
dn recurso",
Tamhérn no Rchttt'1rio Jn P~rrcccr d;r douta Cnmi~sfio dc Auricrrltur:r c Pnlítica Rural d:H.ILH!Ia Casa do (\ur~rc:-tso Nacionalcnc:m.
tr:mws ohscrv:u;:lo no mcsm~1 sentidll, um pouctl ma i:-.' J1l1rllH:nnri;.:r·
da: "cvidcntcmentc o projeto não inova totalnH.:nte. como j:'r accnrumr o nohr~ Deputado Cciso Barros cm seu parecer na Comissfio d~
Constituiçfio c .Justiça, mas é um cnmpk:mcntn que enriquece o
llll!canismo procl!ssual n.:f'cridn nt>s artigos I ~4 a 131 dn Rcguhtllli!O·
tt1 do Progr:rnw de :\so.;istl:ncia ao Trahalhador Rural. aprovndo pelo
Dccreto nll7J.617, d~.: I~ de l'cv~.:reiro de 1974".
DI! fato, sohrctudtJ nos arts. 41'. 511 c n•.• Uo Projctn, vamos encontrar Sl!mclhança muito J.!fillld~ com os arts. 1:!4, 127, I:!S. IJO c UI
dn Decreto n1• 7J.617, de 12 de fevereiro de.: 197-J. que ;rpnw~1 o
Rcguhrmcntó do Prn~rama di! t\ssistl:ncia :10 Tr:rhalhador Rur~1l.
lnohswntc isso, o Projeto :qm:scnta encadeamento mais seguro
d:rs norm~rs para o proccdim~ntn nas r~.:damm;õcs c nos recursos, nos
casos d~ aposcntadori:r c de pen"':lo, no C1mhitt) do FUNRURAL,
podendo, por isso, si!_!nilicar um in~trumcnto vúlidn ua defesa desses
direitos prcvidcnci;'1rins do trah:tlhador rural.
5. Ante o C:\postll, opin:unos. no mi:rito, pela aprovaçi'it) do
Pn,.ictn.
S:ila das Cnrnissôcs. IS de novcmhro de 1976. - Accloly Filho,
Presidente- Henrique de La Rocquc, Rdator- Renoto FrancoJosé Lindoso -ltalivio Coelho- Helvídio :l/unes- Heitor Dias.
PARECER N•933, OE 1976.

.J. Dt"1-se, também. nova rl!daç;hl ao cnput do arl, 50, cstahclcccndo-sc como cin:uns<.:ricfio cm que deva ser feito o registro <r
Ua rcsidl:ncitr Uos r:ris. Nesse caso, somos pela manutcnci'io do texto
da lei vigcntl!, cujo intuito i: o de incentivar a cfctuação do rcgistro
no pra;n mais curto possível. Seja-nos licito rememorar que fomos
relator Ua matéria qu:rndo da tramit:u;f'ro, pelo Congresso, do Projcltl dc lci nt.o .l/75 (do Pndcr Exccutivo), que se transformou na hojl!
Lci 11'· 6.~ 1(,/75. c qu..: tal ~rspcctn da qlll'~t:io foi ~.:uid:rdosarnl!ntc
~.=~:rmin:rdo na nptlrtunidad..:.
Essa noso.;:r po..;h;f1n lcv~r ~~ uma :rlt..:J·:u;i'in Uo llll\'o ~ l'·' '-Jlle se
i1['lf1tit.: para i) ilrl. sn.
5. Isso pnsltl, orinanws. no mérito (~lrL 100. item I. n'-'6). rclir
<~llfnvaçfio do prujctn. nos tt.:rmns d~r seguinte
I'~II'NIM N'' I - CCJ
(Suh,titutim)
1

Introduz acréscimo c modificnções na Lei dos Rcgisrros
Públicos.
O Congrcssu l\'acinn:rl decreta:

Art. J1' 1\ Lci 11 1·' (,,QJ5. de 31 dr.: de~:cmhh1 df,.· llJ7J. c:um a~
modilit•:tçt1cs tias Leis 11'· 6. l~O. de 2S di! nnvcmhr,·, dt.: 197~. c 6.216.
dr: JO d~.:junlw de IIJ75. pass~1 a vigorar cnm t)S ~cguintt.:s acrés~.'illhlS
c mtldilicacilcs:
1

"t\rt. ~·.'. '''' '' ' ' ' ' ' ' ' '. '' ''.
1-"" "". " " " " " "·" ....... .
11- .............................. .
III - .............................................. .
J>ar:'r!,!r~rl'n lrnko. ,~\s resolu~·ties s,,hr~ divisi'ttl c nr_:!ani;;r-

cào judiciária dos Estados c a Lei de Organiwçiio Administrativa c Judiciúria do Distrito Fcdcrul c dos Tcrritó·
rins llisptlr;'tn :oouplctiv:rment~.: snhrc a c:,Jmrt:tência p:tra a
c.xccuçJo Uos rcgistrns cstahclt.:cidns n:r prcst.:ntt: lei, nas cidades cm que hnuv~.=r mais dc lllll'llfit·i~.J rriv:nivn ou mais di!
um r..':lrttlrin. ,Jhcdl!cido o crit~rio da pr1 1rnrc:innal idade."
"Art.50 ....................................... .
~ I" NtlS ·castlS d..: imp~ls ..;ihilid.rd..: tHr impt.:dim~:ntu, os
re~istrns 'lt!r:in feitos no lu~ar dc rcsidênda dtl:-. p;ris.
~ 21' .. " ' .... ' ' ' " ' ' ' ' ' ' •••• ' • " " " ' •. ' ' ' ' ' . ' ' '

P• ............................................ .

Dn Comissian de Constituit:àn c .Ju!titiça. suhre o !,rojeto de
Lei d11 Cám1un D'' 71. d~o.· 1976 (NY 1.315-C, de ;975, nu Cusn
de Origem), que .. intrudu1 acrCscimos I.' mHdiliL'J(,'til'S m1 Lei
doioi Re~islros l>aiblicos".

Relator: Senador ltalívio Coelho
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~ 2•.' ~n ..:as~.1 de a ~:rian1,':1 mnl'rt:r n,1 t~~~::t~ ,:11 :1:: l1\:as1:1o
O pre.o.;cnh: pru,ic!L,, de :llllllria d•' ilustrc llq~trl;t\ltl t\Jipiu de
lhl
p~lrltl, IL'lldtl, cntrt:t:rnltl, rcspir:rdo, st.:r:ttl 1·,.1,m :r:n!w.s ~~..;
Carvalhtl, prL'IL'lllk intrtldutir al)!lllll:r' :rll..:r;r~·~~,,:s na l.t·i 11" h,OI~·. dr:
asscnll1S, dc nasdmcn1<1 c de úhiln, .,.,,111 n.. dcmmt.J~ c:thíJ I dc dclcm!Htl de JI>7J. t:tllll iiS llltldiJ'i.::tl.t",t> d.:-: l...:i~ rr·.• (, 1-10. d.:
\'CÍse fl'llli.;siics n:cirrncas,"
~X dc lltn·cnl!Htl de 1'17-1 c 6.~ 1(,, dt· JIJ tlc jun!rtl di.' ltJ7~.
~. l'l·ndtl :r pruptl:-:i~,·tlll rc:~\·h.d,, r~:Jre~:a l, . ·l:t ::,1il:-olitu~inn:r·
Ar!.:·· Fsta l...:i ..:ntra L'lll \'ipnr !l:l d~rl;l d.: ~:l:l ruhli..:d\',\,;,
lidmlc L'.irrritlk:id:rt!l.', l'•llll ..;uh.,tillliÍ\'•'· na d1lllla Ctlllll's;'ru de: CtlllSii·
,.\ri. J·• Rt'Vtl)!Ollll·~c ~~~ disp,lsi~o·lks 1!111 t'lllllrÚ rio.
Sal:1 da' t'tlllli.,;..tit.::-., Is d~.: ntwt.:mhrtl dl· I •l7t,, -- ,.'...·.,·i.-;, ; ::·: '•
tuk:ltll.' .lrr,ti~,·:r da C:"rm:rr:r 'l·'cd~·r:d, t.'ilb..:·lllh, l:'ul-'onllll!llt"..!, 1!.\:unin;rr-lh..: 11 lll~ritil (art. l!lll, i11.'lll III, :dinea h. ll" 1. ~."urnhirwdn l'om ,, llresidcntc - lralh·iu CtU'Iho, Rel•llllr - Rc:wcn ~·\·l,to.:·,, ~- :\ i:H;,;,
:r rt. I I HI. itl'lll I, n'! (,, dtl lü·.:.!irrll'ntu Interno).
L~üo- llenrique de Lu Rocquc- ltl.'itor Dbs -·- ,)!: .... ~· :.:ndo~u J. ,·\tl :11'1. ~·.• d:r l.ci 11'·' h.OI ~/73. :lc.'l'l!\l.'~·nt:r. inii.'i:tlm..:nt..:. o Hclvidio Nunes.
prnjctoulll p:lr;'r!!r:rl'tl t'rnit.:tl, lJlll.' dcli:r..: :'!:-. r·c ..;olu~,·llL'S 'o11hrc divbiin c
or)!:lllila~·;'ltl judh:i:'1ria dm htadn, c: :·r l.l!i dt: ()J')!illlr/,ll."iilll\dmirrisPARECER No 93-1, DE 1976
tr:rt i\·a L' .lud iL'r:'r ri:r dtl Di~tri ltl J·..:dt·r:rll' dn~ Tcni 1t'q·itl:oo com pcll!IH.:ia
Da Coml,.llo de Rodu~ilo
~uplcti\;J p:rra O..:.\l!l:ll~·:'ru thh fl!)!l\lfl" l''t:rhd~·t•rdtl'o 11:1 k·i. n:r~ dd;rRedação do vencido, !)ara o 2.0 tur~:~.,. ~·l~~·i ..
Uc~ em quc htlll\'..:r nrai . . dc umnl'k·itl pri\ali\'o tlU 111:11' dr: um c:rrh'l·
mental, do Projeto de Lei do Senado n." 2l!J,
rio.
de 1976.
O dispnsitin1, tktlll'tl dn t•,pirih• dtl pr11jl!lll init..·iul, \'Ís:r :r cnseRelator:
Senador Otto Lehmann
jar lllll:l tli~trihrtr~·:rtl t;rllltl quanto P'''~ivcl equitativa dc Sl'I'\'Ít.'tl cntrc
tl:-o L':rr'tt'n·it" tk lll!tr.rr~·,~, ~ruc llllso.;uamnrai:-.·de um:r,·il\.'llllscl'iç:hl. O
A Comissão apresenta a rcdnçtt{) do vcncid.>. para
irll..:nto ~ \;'didlll' l!l'.ltl.
'
o seg-und{) turno regimental, do Projeto dt• T.t'l do

_

_

•
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Senado n. 0 210, de 1076, que rcp;ulu o reajuste de
alnguóls de imóveis urbanos, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1076. Dll.!linn Jnbim, Presidente - Otto Lchmann, Relator
.1usé Lindoso.
ANEXO AO PARE:CER N.0 034, DE 1076
RNla<'f'tH dn ''rnt~itln, 11ara o 2.0 turno re~·i ..
mental, do 1)ro,icLu ~-t Lei do Senado n.'! 2l!J,
11{~ 197(), Cftll'- :'(·;~·nla o reajuste de alu~uéis de
imi.tvcis ul'haun~. e d;i outras pro\•idências.

o

Conv,resso Naciqnnl decreta:

O SR. PRESIDENTE
pu h/ ic•tC~ tl. ( P;tu s;t.)

l~lagalil;'"'

m~.:~;t, r~:qu~:ri1n~.:nhl~ qu~

Snhrr.:a

l'intnl- O bpediente lidt>

:-.cr;!tl lidth

p~.·ln

Sr.

1'-'-St:cr~.:t:'t-

rio.

~;LTllhlr

~\tJ.,

Prcsidcntt::

~trl. ~2J. dn l{~:t!i111t.:ll\tl lnt~:nhl, rcqu~.:n:nws a
rws :\ n~1i:-. dn Scn~1dn i"cdcr:tl. dll dis.:ur:-.o rrnli.:rklo pc.:1(1 1·\cd~.:nti~:-.inw Sertl111r Pn::-.idenlt: d:t República Cic:nc:ral Ernc:sttl
(il!'i~..:l, llll ldtirnu di:t 11J, qu~l!!tltl da \i'>tl:l fcit:t pt:ltl:-. mt:mhro~ d:1
Jtmta lnh:r;tlll~li~;Hl;J de D~i'c~;(, ctlt :tpr:tdt:L'illll.!lll!l :1 ~aud:a,:~ttl qw:
lhl!' di ri~ iUtl rcncntc-Ci~.:nc:r:t! ( iMdllll SullllllCf Jr .. Prc-;idcntt: d~tquc
Jcúr)!;·lll.

tcrnltl' Jo

transc.:ri~.;útl,

S:tln d;ts

SL.':-.~(Jc~.

22 de

llll\'l'l!lhr11 d~:

197o.- Lnuriml

Bupti~tu

- Ruy Suntus.

REQUERIW::\'10 1'>'•5Hó,llE 1'176
St:nhtlr Prl'-.idt:ntl':
N 1 1~ \L'rllltt~ dtl ;trl. ~~). d11 l{~.:_~illlL'llltl lntl'l'llll, rcqu~:rcmo-. ot

t rm\ 1,:ri~;-ttl, lht~ :\n:ti'> dd SetJi!dtl l:cdcr~tl. d;1, nrdt:n . . dtl l~i:~ dlt'
J\linistrns t\llnirantt.:-dt:-bquaJra Gc:r;dUn de A;evcUo Henn1ng, d:t
Marinha c Gcncrn! Sylvill 1-'rut:t,dn Exén:itn, rc:J'crentc:s i1~ comt:mon1çõcs Un "Di~t d~t B.tlldc:ir:t".
Sala d:t:-. Sc-.;o.,llt:~. 22 de lltl\·ernhr(\ de )ll?fl,- Lourh'al Uupfistu
- Ruy Santo,,

I!EQUERIMENTO N• 587, DE 1976
L\llHl. Sr.

Presidt:nt~.:

dtl Senado Ft:dt:ral:

o Scnad<lr inl'nH1~sinmlo, com J'undumcnto h o urt. 2.0 do lh:gi~
mento fntt:r!Hl, requer :1 V. E\ após uudiência do Plenúrin, que: seja
inscridn. nos Anais do Scnndo Fedc:r:.1l, o editoriul du Tribuna do
Cc.·:mi, lll.' 1s dt: nutuhro t'dtinHl, snh n título "Centro de Dcfc:~a do
~nrdc\tt:", lltl qual \ÚO !Citas ilf10rltJIHIS Collsid~:r;~çt>e~ C:lll torno Lia
n.:alid:tde lltlrdt:~tin:t.
S:tl:t d;1.; Scs~ilt:.;, 22 de: novemhm de: 1976,- !\huro Renevldes,
1
'.

o SR. J1 RESII>ENTE (i\.lag:tlh~tt:s Pinttl)- ~ns

t~.:rmn~

do art.

~.1.1. ~

Art. 1.o Fica assc::;umdn ils loca<:ões de imóveis
contratadas nos termos elo art. 17 ~a Lei n.~ .4.864,
de 30 de novembro de 1%5, a corrc~':o monetana d9s
aluguéis, tomada por limite ele reajuste a vanaçao
mensal acmnuJad~ c!:J.s Obrir~:H:õc·.'i .Rcnjnst.:lvri.s (~C
Tesouro Nacional IORTN I, quando da renovaçiio do
contrato, cr:.1 total de lllC$CS equivalcnt.e ao pcriodo
do contrato anterior, qu:mclo clct.emlinaclo, c decorrielos 12 (doze) meses, caso a locação seja por tempo
indeterminado.
.Art. 2. 0 É Jacultadu ao locatário, quando lhe
convier, continuar a locar:Cco, permanecer no imóvel
alugado, ainda que findo o prazo contratual, ou mesmo no caso ele locar;iio por tempo indeterminado,
desde que o aluguel seja reajustado nos limites fixados pelo artigo anterior, respeitados outros dispositivos legais e as demais cláusulas do contrato.
Parágrafo único. O locador podera promover a
retomada do imóvel nas hipóteses previstas no art. 11,
incisos I a X e §§ 1.0 e ·1.0 a 8.0 da Lei n.0 4 .494, de
25 de novembro de 1964.
Art. 3,e> Fica revogado o parágrafo único do art.
3.o da Lei n, 0 5.334, de 12 de outubro de 1067.
Art. 4.0 Esta Lei entra em v!g·or na data de sua
publlcnçã.o, revogadas as disposições em contrario.
vai~~
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i". do Hc):!im~:ntn Interno, o~ rcquc:rimc:ntos lidos scrno
:-.ul~lllt.:tldn~ :ttl e\illllt: d:1 Cnrni.,s:ltl Dirctllra.

/l;'ltlradtH in,~..·rit(l,
Ctlllt:t:do ;J p:tl;tvr;l an IHlhre St:nador r nu rival Baptista.

O SR. LOUR!VAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso. St:m rcvis:-10 do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Scrwdorc.~.

Soh a presidência de honra do Excclentfssimo Senhor Presidente
da República, de 2fi a 30 de janeiro próximo, realiza-se em Salvador.
na Bahia. a !V Reunião do Forum Pan·Amcricano para o Estudo da
Adolc:sc~ncia .
O Forum Pan-Americano paru o Estudo da Adolescência surgiu
cm 1973, como resultndo do êxito de duas reuniões de nssociuções
ligadas à Psiquiatria c Psicologia du lnfftncia e da Adolescência,
realizadas cm Buenos Aires (1971) e New Orleaos (1973). A III
Reunião, em fevereiro de 1975, na Cidade do México, elegeu co·
presidentes para a América Latina e pura a América do Norte,
respectivamente, os Drs. Carlos César Castellur Pinto e Herman D.
Satples. Na mesma ocasiUo, Salvador foi escolhida para sede da !V
Reunião, c a Dr• Maria Eugénia Viannu Ncry foi eleita sua
presidente:.
Estarão presentes a esse Encontro as maiores autoridades em
Psiquiatria c: Psicologia das três Amt:ricus, assim como especialistas
cm outras áreas também vinculadas uo estudo da adolescência, já
tendo sido confirmudas. entre outros, us presenças de:
- Dr• Margarct Mead, unlropóloga de renome internacional,
conviduda de honra da IV Reunião;
-Dr. Otlo Kernbcrg, psicunalista infanlil c umn das grandes
expressões da Psicanálise nos Estados Unidos:
- Dr. Petcr Giovacchini, tentpeuta de adolescentes e relator
olici:ll nortc~americuno do tema .. Procedimentos Técnicos em
Psicoterapia com Adolescentes":
-Dr. Armando Barriguete, tcrupeuta de udolescentes, membro
da Associuçào Mcxicanu de Psicunúlisc c Presidente do Forum PanA rnericuno nu gestão u ntcrior:
- Dr. Saúl Peiia, terupcu!a de adolescentes, Presidente du
Associ:.u;ào Peruana de Psiquiatriu:
- Dr. Francisco Cobos, tentpcuta infantil, Presidente da
Associação Colombiana pura o Estudo du lnfitncia e Adolescônciu;
- Dr. Alberto Goldín, terupeutu de adolescentes, Presidente du
Associação Argcntin:1 de Psiquiutriu c Psicologia da lnftinciu c du
Adolescência;
-Dr. Luiz Prcgo-Silvu, Prc:sidcnte du Associaçi1o de Psiquintriu
c: Psii.:ologia da Jnfünch1 e Adolescência do Uruguai;
- Dr. Julio Aray, terupeula infantil, Membro Titulur da
AssociaçUo Vcnczudunu de Psicunúlise;
- Dr. Juliun Oarish, tcrupeulu de adolescentes, ex-Presidente
da Socit:Jadl!' Ame: rica nu de P~iyuiatriu do Adolcsct:ntc,
Essc:s eminentes prolissionais sr10 homens de: vnstos conhc~
cimentos c: c:xrcriênciu, que prc:!\tigiari'ttl o conduvc, nu demons~
tr:u;~w d:t importftm:ia por ele as.~umhl;t nus Américas, huscando
:~tingir os objctivos u que s·é proplH: o Forum: forncntur u
invcstiguçilo pura um melhor conhCcimcnto d:1 adolcscí:nciu, fucilitur
a comunicaçno entre os profissionuis dcdicudos uo trubalho com
ndolcs..:c:ntcs, propiciar o intc:rl::"tmhio de conhecimentos H nivcl

.....

Novembro de 1976

DIARIO DO

CO~GRESSO

transculturul, rnclhorur progr:.1mas de assistência a :tdlllt:~ccntcs
mcntulmcntc enfermos c contribuir punt o apcrfciço:unt:nto da
formaçtto de terapeutas de udulcsc~.:ntcs.
O Sr. Ruy Suntos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um
upa rte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com
muito prazer.
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Os problemas Ja
adolescência são os mais importantes no mundo, atualmcntt:, cm
especial, porque se impõe o conhecimento doia, das ~s reaçõcs,
pnr\.1 intcrpretur melhor u sua condutn. c assi'!l evitar os .utritos que

se verificam. no momento, cm todo o globo. E de esperur que desse
Congresso a se realizar na Bahia advenham conclusões que levem a
humanidade u meditar sobre esse grave assunto.
O SR, LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
grato a V. Ex•, eminente Senador Ruy Santos, pelo depoimento que
acaba de dar, e que muito enriquece este meu pronunciamento.
Precedida por uma Pré-Reunião no Rio de Janeiro, onde será
discutida a Formação de Psicoterapeutas de Adolescentes, a IV
Reunião tem por tema central "Adolescência Hoje e Amanhã",
subdividido cm três temas oficiais: "Adolescência Normal e
Patológica", "Procedimentos Técnicos em Psicoterapia com
Adolescentes'' e ''Prevenção e Adolesci!ncia''.
Com um extenso programa c amplo temúrio, as ;:ttividadcs
científicas se distribuem: "workshops'', sobre temus como
''Adolescênciu
em
Sociedades
Desenvolvidas
c
em
Desenvolvimento", "Criatividade c Adolescência", "Adoll!scênci;:t c
Rcligifio", .. Sistema Escolar como Futor de Dcscnvotvinu:nto ou
Alienaçtao", "Técnicns Expressivas em Psicoterapia com Crianças c
Adolescentes": seminários de casos clínicos, quando serão rclut~at.ias
e supcrvisionudos casos sobre Psicoterapia Breve com Adolt:scentes,
Adolescentes Psicóticos, Terapia de Família e Grupotcr:tpia com
,\dolescentes: c painl:is diários onde " chamada "Sociedade
Adolescente .. scrú discutida sob enl'oqucs ns mais diversos, vez que"
IV Reunifio, cm hora de cunho pan-amcri<.::mo, conseguiu dt:spt:rtar o
intert:sse de profissionais da Fnmç~a. Suíça, NorucJ:!ta e lsmel.
Além dessas atividades espedlicas da IV Reunião, destinadas
tUa-somente u profissionais, haver(t um Con~n:sso Pmuh:lo
fundamentalmente voltado para as necessidades de estudantes e
plancjado de modo a permitir que os benefícios d:J IV Reunião se
estcndum nli.li~ Uiretamente li comunidade leiga. Conswr{t, esse
Congresso Puraleto, de oito cursos ministrados por cspeciulistas
nucionnis e estmngeiros e de um Ciclo de Palestras destinado ao
grande público, no quul sedio conferencistas os convidados especiais
da IV Reunião.
Sr. Presidente," IV Reunião do Forum Pun-Amc:ricano paru o
Estudo da Adoleseência terú alcance extraordinário, desde que em
Salvudor estarão reunidos prolission<tis das (treas da Saúdt:,
Educw;ào t! Ciêncius Sociais, nacionais e estrangeiros, reunidos no
exame c dehtttc de questões da maior rclevfmciu pam o :.tdo\csccnte,
seus fumithan:s c os que com des se envolvem por dever prolissinnal.
É indiscutível o interes"ie desses estudos, espcciulmcntc nos difíceis
dius em que vi vemos tiio freqUentes desajustes dos jovens. Problemas
importuntcs serão aprc:chtdos de forma ohjctiva. numa contribuição
pura seu estudo c solu..;iio adequados.
A signilicaçiiu da IV R!!uniiio, :1 rca\izur-sc l!m Sulv:ador, é,
ussim, enorme, inclusive no tocante U cducuçUo dos jovens
adolescentes. Num Puls como o Brusil, cuja populuçilo é substunciulmcnte jovem. um Conclave como esse u que venho me referindo
assume importfuH.:ia c:speci~al. Dc:v~:mos, pois, rcjubihtNHlS por ter
Salvador sidn c:s~:tllhiJ;a para s~."de dt.:ssa Reuniilo do Forum PanAmcricano par:lol:.studo d•1 At.iole:\c~nci.a.
A inh.:iativ:a '-'Oitt:tr(a com n aroio tê'cnkt'l~finam:c:iro dos
Ciuvcrnos llullni:'Hl, ~~~~ ht:tdn c da Jln·J\:.itur:t d!.! S:ll,:adnr.
Resta-nus, cnti"1o, cPugratul•mnn·-l\tiS corl1 os llf!Wnizndurcs Uo
F.ncontrll, fornaul:ua(ll \'11tos lJUe vcuh:1 a ter C.,itn 11 mai~ atnp!n. a
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CO,\II'ARECE:O.I .\I AIS OS SHS. SEI'ADURES:

Altevir Leal - l~vilndrn Carn:ir:1 - .I,J..,é Fsteves - Petrónio
Portcll:1- Din<~rtc 1\larit- l.11it. Cav.d~..·:tntc- Luiz Viuna- Dirceu Cart.io:-:.n - Eurko Rc1.cndc: - Roht.:rtu Saturnino- Danton
Johim - ~elsun Carnciro- Orc~tc":> Qu~n.:i~1- Ütlo Lehmunn lt:tlivio Coelho- LeitL: Chaves- Mattos Ldo- T:trso Outra.
O SR. PRESIDEII<'TE (Magalhilcs Pinto)- Não há mais oradores inscritos.
Presentes na Casa -D Srs. Senadores.
Passa-se ü

ORDEM DO DIA
Item I:
Votaçiio, cm turno lmico, do Requerimento n9 549, de
1976, do Senhor Senat.illr Mauro Benevides, solicitando a
tr:mscriç;lo, nos Anais do Sc:nado Federul, da Nota Oficial
~.:orn I.JUC.: entidade~ m~di.:as

saúdam o transcurso do Dia Na·

ciomd do M~dico.
Em vot~1ç~o o n.:querimc.:ntn.
Os Srs. Se1wdore~ '-JUe o ~tprovarn queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Est:J arrov~!dtJ.
Serú fc.:ita 1.1 tr;tn,~,.·r;,,-;ld _,u[icitada.

li .-1 Sf:'(il'IVTE A .VO'I:·f CUJA TR ..t.VSCRIÇÀO
,\'0/./CIJA /!.·1:

E

"DIA DO MÉDICO
liojc c Sempre

F:tt. parte lb históri<t da hum:..~nit.i;.!dt: a c:scolhu de datas para a
meditação t: o culto de fatos que a conduzem a perpetuar os idc.:ais
mais nobres.
O dia de Natal, o Ano Novo. o dia da Independência, o dia das
Mães, dos P<~is, L, nossn dií.t de n;1scimento srao as gruduaçõcs desde o
rvtundial at~ o individual t.i..:ssa lllílr.:<~ç~o de eventos sempre tendent~:s a dignilicar a e.xist~ncia do homem.
O médi..:0 fa1 parte da vida Je tt,Ju:o> llS po\'ns e de todas as épocas qu>aisquer que seji.lm os nomes que tenham sido dados através
dos tempos :'tqudt:s :1 qut:Jll incumht: rrntcger, mclhor~tr c recuperar
a saúde Jus individum c das l.:ltlllllnid;~dcs.
. Do curandeiro lias cavernas na idade da pedru aos grandes mágicos da medicina cicntitica e integral de nossos dias, sempre, ontem
hoje c amanh~ o rn~dicn t:.xistir:·a peta impossibitid~Jdc de um vuzio,
na miss:'ao etcrn:a qu..: Jh~.: ~ destinad:1.
O "Diu do Mét.ii~.:o", tem lJUl! ser ob~ervado não somente como
um dia de congrucumento e comprcensfto dos que exercem a nobre
tarefa, como também de: respeito c gnnit.ifio d~as populações por ela
beneliciadas.
E para 4ue niio se afigure romointic:.t e irreal semelhante declaraçào, bustariu que cuJa um homem lW mulher Jizcsse um t:xame de
consciência de sua prúpriu vid~1 p:ara ver quantas vezes encontrou no
médico cura, alivio, conforto cm horus de sofrimc:nto. Essa é u regra,
essu é u lei, ess;.t é a tr;.adiçiio.
Alguns t~.:rrto tido ra/.l"Jc~ inversas, para julg;.tr o médico de forma oposta. H {a nwus rnét.iiCllS, como maus profcssllre~. m~aus juízes,
maus :-~acerdotes, maus militar~.:~ o que nfao signilic:1 que se despreze
ou hostili1e o educador, o ma~istr:1do, n religioso, o dcfc:nsor da PúIria.
O crédito de ~.:cntcn:1s dl' milh;Jres dc prlllissionais médi~.:os c da
CIIIJStc:la~·;lu d~.: pruli~.~~ll.:" >11'11h tern ljlll' ~c r r~~~.:nnhecit.io I:OillLl rc"pons:hd peta diminuiç:·an d:1~ L':ltl·..t~ de d•wn~·:1-; '.: l;L' mnrtc çomo cnnseq ílentc: pr~.Jion).!amt.:llt <I d.1 l'\pL·~.·t:J tn .t da ~o-"1d:1 d ,1 na~ccr.
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deve sro:r o diu de pensar cm termo de misnegativos que buscmn deformm u
sua im:tgcrn, :tlimt:nt;tndo, por ignoríinciu ou má-IC, fulhus inerentes
~to ,-;r.:r lwrnann :.ern geral.
O "[)ia uu ~lédico" é o complemento lógico c inseparilvcl do
Dia M1111dial da Saúde c deve ser cultuada com o mesmo elevado
sclltido. - Prof. Mnnoel José Ferreira, Prosidente do Conselho
Regional de ~lcuicina do Estado do Rio de Janeiro.- Dr. Charles
Nomun Dmnlun, Presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de
J ~lllt:Íro. -- Dr. Celso Ferreira RMmos, Presidente du Socicdndc de
~lcdicin:t c Cirurgi~t du Rio de Janeiro."
s~~' Uo mi:dkl) c ll~ltl dtl.'\ epbôdill!i

I'

'

O SR.I'!!FSJDENTE (Magalhües l'i11tnl -Item 2:

'

\ \ILt~·:'tn, crn

turno Lmi~:o, do Rcqw.:rimcnto n'' 55~. dl!

1'Jih , J, 1 Sl·n htlf S~.:rwdtH Otai r lkdcr, Stllkit<~ndo a t ranscri·
~,:'111. till' .. \n:ds tln Senado FL·dcr~d. do discurso prnJ'crido
p~),1 .\Jinl'.lrn de l·:st:1do Un Trah:dhn. Arrwldtl Pricto. r.:m
lk!I~I!~Hit~~nt~.lhldi:l JOdcllUttlhrtl<.h: 1976.
I 111 \ illd._:;·~tltl r~.:qucrimcntn.

O Sr. llu; Sautos (:\R I' NA Prl''ldl.'llll.'.

BA I -

I' ela ordem. Sr.

O Slt J>RESIIlE:\TE 1,\lag;tlh<tcs Pinto)- Conccd<t a ralavra.
pd;l nrdclll, ~111 lltlhl'l! Scr1;1dor Ruy Sunto~.

O SR. RIJ\' SANTOS ii\llENA- BA)- Pcrd,>e·mc V. Ex•.
cro~ o1p~·n;1, p:H:I ~,·prhul\:·1-ltl SI.! l'tli :1visudo o S~n:u.lor 1-·mm:o :\lon·
tnr11 d,· qL1-= 1!\t:'l\'illll"' -=ntr:m~.h' rw Ordr.:m do Dw.

O SR.l'HESIJ)ENTE IMagalilücs Pinto)- Est!t presente o no·
hrc Sv11:HIPr ~I:IUI'tl lkncvidr:s, na lfll:tlidadcde Líder.

i
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'

i
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O IJ/.\'CURSO PROF/:'R/1!0 PE/.0 SR.
.\11.\/SJ'fl() .·/ RNA 1./Jfl /'RIF.TO:

St:lllhll't:-. Cun)!rc,o;i~tas:
. \11 l'• lll~idcr:1 r nl'i.:ialmr:ntr: uhcrto o Décitlltl Quinto Cong rt:~su
;-.J;,n,lll:t: ,k hn\.!;h,;:!tJ dc :\l.:iJcntc,, d~.:scjll inh.:i:dmcntr.:d:tr ~1s boas
\ind:1-. :~th St:nh•lf~' Cnngrcssist:~s. ljll!! de hHJos os rr.:cantos <.ln Bmsil aqui .-;c reúnem, rtunH.t vcrdadcint~o:tlllVOCucào cívicu, paru debater
Jlr, 1hk111.1 ·•· li• ·~ :11 ~·, p~.:ri~nciao;, mwlisar cstLtdus. propor novos c~tm inh• ~~. nc,LI .-11!1ada lfLll.: con~titui · punto Uc honnt de tud1lS .,s
hr:l-.i!..:ir~·': 1\l'll!llh:lll! :1t1 inf'ortLIIIÍLl do tr:th:tlhn.
ll:'t 11111 ~:~·l'ltl !~illlhllli,mo m1 csctllh•t 'd~o:st:l cid:llk, pun1 ~~:dt: Uo
CtlllFrt:""l· tpt~· \\.!ttdn .i•l\l'1lt, i.· t..':lpiLil pill't!.!llhiS:t d1J Fst:1do, nndc
:lll•lrl.:i..'I..'U :1 ltt!:~ p!.!la lltlSsa lndcp~:ridCut.:i:l. lir.h:rad:~ pela fi.uur;.t
lh·r·\i~o::1 d~.: .I•Jaquiln.l~h~ tht Sil\'a Xm·h:r- o Tir:t~.h:ntr:s.
lndL'pL'IIdl'nl·i;J, lJlll.! 11 crnincnt~.: presidente ErncStll <i~:is~l.
lf,·J'illill L'll! di"l'lJ["-.p I"CI.'I.:IItC, lJLIC ,,C t.:illllfLiiSta, rtilo SÚ 1.:0/llr.!llhlnllidO
il!l•..,:h .!:1::1~ L'Í\ il'~l,, m;1s lltl trah:1llw do di:l-:~-dht,l'lllltrihLtindll ..:orn
,1 ~··.i'toi\'il de L';ub 11111. pari! a ~rand!.!1:1 \!llllltllll do Pab. quc é
p:llritllilllllltk lnd11-. rllh,
~~:i h~.·111 ~ :1\·alin c11t hldil a 'lia pk·nitLtdL' tl quc rcpr~:scrWt pma
n.·,,. quc ,,lllltl\ n:,ptlll~:'IICÍ.., p•.:l:1 l':r~t;t thl Trahalhn. ~:st~: .wnt id11 da
partit:ip;u,:;'ltl do tr:1b:illwdtlf ~o.'olllll l'l'lllla 1h':1. f'l:lrU auntcntar a
pt 1IL'I1l'i :ti idadl..' ~.: :1 ~,·;~p:H.:i•ladl• dc"'L' ~raildl! •1r~:111 ism tl que é a N a~rw.
Tem !:ido metu prioritúria do Govt:J'Illl :t \':lioritaçUo do holncm. L' w :ii)! um l':l!tlr pod~:n11" dl•sta..:ur tHI .cr:unk csfon.·u ~fliC vem
~L'Itdo r!!:di1:11.l<1 p:~ra mclhurar :1., l.'tlndi~~·ll'~ de.: \'ida dtl trabalhador
hrw·dlt:iro, espr:dal destaque: merece: o combutc ~cm tréguas nos
;rL·id~:ntL'' dn truhalhll, ~.:uj:ts ~.:sl:ltistica.~ r~prc .. cntum, 11:1 frictu tlus
nt'llltL'rtl"', ~.·:1d:l dia. lllll dl!s:tlitl, f!Ura a luta s~o:n1 c.:snwrccimcntn,
lrna. l/lll' n:'1n é otp!!n:ts dtl Ciowrno, m:t' sim de l!lllprc~mlns c
cntf'l'l'~iidtll\''· diri.ucntc~ c diri,!!idLI\, aulllrid:~Lk!~, lidcrl!s sindic;tis c
coJnuuit[rrios, cdLtCalhlr~:s, dunus-de·l...':tsa, cntirn, lutu de todu 11
família brasiiL"ira, U1riLla contra u inimigo insidioso c tr:1içoc:iro, que
Clllllo urna Stlnrhnl. r•tira sobre as conquistas ulcam;:u.la~. com tanto
csfor~.,·~~ l' id~::llismo. ~:m rrmso dt:scnvotvimcnto industriul.
~ l qtll' p~•dl'llll" ;dirm.lr ~~rue.: J:1 con.ill!!:t\:'10 desse esfor~;o c dn
p111~·r ·1lll'.l l'\l..'l'lii:Ldtl pclu Citl\'Crllll, 11 Br:1sit. n:io w.:citu a pcch:1 Uc
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campcnn t.!c addcntcs dll trabalho e J:i ;ws Organismos Interna·
cionais c Lt~ N:~r;ões mais desenvolvidas. exemplo, que tem ~ido citu·
do como úni1.!1l cm·todo~ os puíscs, Em pouco mais de 3 anos, fMmumos 40.000 tl·cnicns cm Sillu.lc ocup>tcinnul de: tndo11 os níveis,
m~dicos, cngcnhdros, t:nfcrmciros, auxiliare~ de cnfcrnwgem,
supervisl.1rcs, para alentft:r 1.10 cumprimento das novas normas 'JUC
regulamentam os serviços m~dicos c de scguranç;t Jus empresas, da
inspcçuu Jo traballw c do treinamento da mrlll-dc-obra. No ano de
1975 furnm rcalizndos 216 cursos dc Prevenção de Acidentes do
Trahalho pura lh.krc~ sindicais, sendo trcinad11S (l,.JgQ at~ o fim do
ano de 76, cstito progr;.tmudos 311 cursos pma um tot:d i.lpro.ximado
de lJ.OOO líderes sindicai~ c trahulh<tdorcs sindic;llit.Udlls. Estes
.trabalhadores vão constituir um potencial multiplicador, rolos en·
sinamcntos c trcinumcntos que eswriio hahilitudn~ a rculizur.
Rcalil:.unos St:min{trios Uc Prcvcnçiio dc Acitlcntcs. nas nwis
divcrs~1s rcg.iõe~ do P;.tio;, dentro dil (amp:nllw NacltJn:d J~: Prcvcnçt1o
do Ministério. Buscamos o aprimorumcnto de prolissionais e a
continuidmlc dos cursos crn cunv~ni11 cnrn o~ Institutos Univcrsit{l·
rios c EntiU:tUcs Espcdali1:1J:h t.: com a huala~úo C~:ntro Nttcional
d~:Sc):!Urttnçu,lligiene c ~1cdicirur Uo TrahaiiJ,,,
O pr•''Jlritl ~·,iitl dc-.!l' (I I'P.\'1" l'•'lll ~ ..'11(1 parti ..:ip:ill\1!\ ~.:mais
dt: l'L'Ill k-.~·-. q 11~ rcpl··:'l'l: Lltl', •, .d!o ~~:1 l'l•l.i1111 r;ll.;·ll 1;1t1' !t:lll.l' n l'idai ...
~ Ull\;1 f'!'tll:t dt~ l''l:'l):::l •Jll•~ :1!!11~'11!1•" til· ·:tnh~·~t.'lllÍI:II,'<'ItJ n;,çion;tl.
l'l11 h lrllil dt 1!! r;1 1 L' !H'• 'hk1', 1:1 do~ ~· rn1h:111.' .ln 'i : ll.'id~o:ntL'' ti• 1 1r:1 h;ilho.
Hcpr~-.cn1:1 c\tc Ct~ll)!i'l''•tl m:1b UIH<L lllllli\':u,::'ltl .111 (iLl\'~l'lltJ ~·
:111, rco;poiJ':hcis p:ll'il J'H'th-.1.:!-!llirl!m, sem c~morccint~:ntu, na t,.'t:I'IL":I
dc ljlll,.' 11(1 j1rthi11111 illhl, ptldt:rCillllS :tprcsclltilr mcllhJI'L'S n:~uh~lli!IS
:linda.comn :~prirnorarncnltl dtls meios dr: prcvcnt.;:io c L'tllll :1 form:1·
l..':'ltl Jt: pt:~\tl:tl tanto n:1 úrca ti!cnic:l lfLI:Into rHI [rrl!;~ do, tr:1·
hallwdllrcs c l'lllflrcp:~dtlrcs.
Dt:l'!:mlnh,.., !!Ucrr;~ an :tcidcntc do trahalho. E t."st:lllln, \·cn·
cendu a luta, O nltrncrn de addcrllcs de tr:~h:tlho no pri111cirt'
.-.crnc~!fc dc,tc ano d~.: I 1J7(l foi inferior nf1n ~Jpc.:n;~,.; crn \'alorc-. pl'l'l'Cn·
.tu:1i~ mai~ tarnh0rn t:lll v:~Jorcs ahsolutliS :111 nLIJllt:rll de acidcnlc' dtl
rrirnc.:irtl M!llll.:\lrL' do :IJltl p:ISS:tdo. Em \'altlrc~ ;lh'lllllt\IS 7S.IIIl0
~tL'illcntcs :t rnclltJ.., tlt.:tlrrcmm ncst~: scnt~:strc. 1: :t f11n.,:a dt: tr:,h:t!llll
..:rcsccu ~.:rn tortltl de 13 1'(,, Puru :t tu~d for~·a de trahallw l' l.'tllll a
mesmu tuxa de acidentes do uno passado conseguimos um rcsul! <~do
f.Jllt: ~ignifil·;ttcr c\'italltllJU:tsc ~00.000 :u.:idcntc .. tltl tr:1h:ll!w 1.!111 ,ci..;
lllC'l'', ()~ llt,lllJCrilS ~rltl .'iÍ!,!Ililit:atÍ\'O.'i C rt:prC~C/IIillll Lllll:l \'it('lria llit
)!Ucfl':l quc ~o:stamu ... travanlln. 1-:~pt.:r:t/lltlS chcg.<1r oH' li111 dc,le :llhl
L't1111llma rcdu~:io de~()"; n:L'i la\as dt: ~u.:idcntc~ d11 trah;dhn cn1 rdao.;;ltl ;!ll :!IIII r:tssadn, 0!1 rc .. uh:l(.lllS Utl llllSStl trah:rlhtl C\(:'10 \Llr:.!illdtl,
Vamu-. l'tllltÍrlllar a lut:1!
,

Senhores Congrc:ssistus,
S:ilil'tllci inidalmcntc, do sirnholismo du rcali;,ut,;:'ltl do XV
('()i\'PAT Clll licln HorillllllC, rclcmhnmdo a rrcdcstina~:hl histllri·
l':l dl.· 1\litHIS Gcr:ds, no ant:ulhc~cr dr: noss:J lndcpcnJ~m·ia.
1\1uili1!1 luws scg.uir~un-'c :~té que se cnncrctit:assc, no t~:mpo, ll
\tlllhll do :tlfcr~:s Tiradcntl!.'i,
As,im tarnh~m vcnllls sr: :tpro.xinmr gm1;:1s :1 pcrtin:ki:1 U~.: no~sa
lut;t c ill'tlllVil.'ç[ltl dc nossa ..:rcnt;a, Ltlll outm tipll de lihcrtut.::'ltl.
C)Ltcrt:mu, prc.~t:rv:tr ii intc!,!riUmlt: do f'l<ltrimllniu m;lis c:tro ;1
1'\:ll.':'ltl - 11 lltlllJl:Jll, n~:st:1 c:unp:mlw r.:m lJUC todo, L''itamos
empenhados, libertando-o do ospcctro do acidente do trabalho que
mat:t tlU mutih1 c que tra; u inscgur:1n~·:L !1 produ~rw. :tu tr:thulh:u.lnr
c :1 ~ua f:1mili:1,

O SR. PRESIDENTE (Mugalhàes Pinto) - Em votaçito o
requerimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Puusu.)
Estti uprov:tdo.
Serlt ft:ila u tntnsl!riçào solicltudu.
O SR. PRF.SIIJENTE (Mugulhàcs Pinto) -Item 3:
DiscussUo, cm turno único, do Projeto de Rcsoluci'lo
n• 101, do 1976, de iniciutivu <lu Senhor Presidente d11 Repú·

. !Jl!.lllnlll>MO!!El!!!l!:PI!II!IBí!J!IE!II!!!!Il!ll>!'
•.%'l 1!.!\!IHI!!if,!!&""='-'·!11-!11110111.'m&il!l i!l l!'!il!'!.l...
til!ll.t.l!lE""'!MI--nu.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

WM.~I~Ill.iWI!l

Nun•mhro de ~ 976

niARIO DO CONGRESSO NACIO!'iAL(Scçuo III

;·,11.:.1 .,,~.· ·:~1.\ih:ki..·l...' allqu<)ia.~ maxnnas no impostl' sobre
, ,.wr.,-.·! 1..: . rt:: ~: ~ j, .1:. ;. ~·i rL'rrb.; ;i o dc mcn.:adoria~. tcnc.h~
P:\it.U'!·J.:I:S, .,0!1 rr'"·' •)0(1 L! 907, de 1976, Jas

f:: lida a seguinte
PARECER N•93~, DE 1976
Comi•süo de Red•çilo

( (IIJ))•;,iq;·,,

- de Con~.titui~i:G l' Justiçu, rela conslitudonalidudc t
;u,idil'idadc: c
-- dt· Fiunnçu!'l, f:t\'n~:ivd, l'tlm voto vcnddo du Sr. Sc-

I

!i~•dtlr

/,
I

.I: i

Relator: Senüdor Mendes Canale

SL· ;,c11hurn t!,·..-. S:-:; ..~:.:n.tdtlres desejar fazer
cnrnr:1r" discu:-.~:·111. t P.1u~:1. 1
r:~.1:': cnrcrrad:1.
Fm

Redaçilo final do Projeto de Re!IO!uçilo n• 101, de 1976.

ltam:t:! 'r:tllL'''·

di:-.l:\J~~-~\1 11 J'íllJl:(il'

\'(1\:h.;:H) t\

()~·

Sr~.

u~o

Ja fHtlavra, vou

11 Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução
n• lO I, de 1976, que estabelece ulfquotas m{,.imas no imposto sobre
opcrur;ôc:~ n:lutivas à circulação de mercadorias.
Saiu da> Comissões, 22 de novembro de 1976,- Renalo Fran·
co, Presidente- Mende• Canale, Relator- V! raDio Tivora.

projcttJ.

S!.!n:u.l1m;., qul' n armvam qucirum

1\ NEXO AO PARECER N• 935, DE 1976

pcrmanc~:cr

sl.!nt:ldtl'.. 1Pau~a.J

Redaçio final do Projeto de Resoluçilo n• 101, de 1976.

!·~t:'1

:!iHOVadn.
U projl.!to ir:c :1 ('t.•lllb~i!•l

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art.
, Presidente, promulgo a
23,! 5'··. da Constituiçno, c cu,
seguinte

d~ l~!.!d:t(,Jitl,

preliminar da
206 do Regimento
, nt-.=fltt•l. d11 !'r 11:ct" tk i l'Í .:n Scn.tdll :Jil 211, de IIJ76, do Se~
nh>rr S~iwd.lr \'d'i',;~l!li.'d,J., rllrfC.:S, "-]11:! ;.tlt~ra (I Dct:rl.!tl)•lci
tt'! 1.341, tk :.; Jc :1 l!• '"hl J:.: I'174, ti.!11Ul'•
P:\ R LC 1:.1-:, 'i o~; ·~· ~\ J •;, ,J:: lll7fl, ': -: C11r.1b~ihr
lk~~..:u·,-,;",1,,

cm

i:•·;,<~t.:Íttl

<urn1.

(.tpre~iu~·~1u

RESOLUÇÃO N•

.:c•ll~til~t.:itH::jiiti;tLk, 1::1~ t..::·:rt~l~ Ju arl.

-de

Cun~.:i:u.i~:1l:1 ~·

,; u•,i\;;~.

i:m di:-.-:u~s:·H, 11 J'ft·i·::tt~. l't:i

pt~l;, i:n,;.:;t·i!JI U•'lllll;dhhak

;>riii.I.T••

:::rr:::, .:L:.:n:t: ü constitu~

\lJtalid:tdc.
s~

ll(;.htltl\ tl.·- -·~:-· .. ,'-\.:;l.il!o'•:·
a di:-.cu~..,::tl. : P;tu->:L)

:. : .. ·:. ".: ::.·u d;l

palavr;:,

r.:nct.:rr:lf·~·i

E•tahelece aifquotas máximas no·imposto sobre operações
mercadoria•.

O Sl'nado Federal resolve:
.\r\. J•.• As ~tlí4Uolas máxim;.~s do imposto subre opcr<~çÕcs rtla~
:ivil, :: ..:in.:ul<tçJo de mcn:adurias serão us seguintes, a p;.~rtir de: I~' de
j::t:ci1· .• d~ l1J77:
l ->o;::, ''p~:ra~·lu:s intcrnus c interestaduais:
:1, !I<L.., !~e:.•1l)..:~ Sudt:stt: e Sul: 14% (quatorze por cento):
U; ,,a.., !J.(;:;ilics.r\ort.:, Nordeste c: Centro-Oeste: 15% (quinze

...·:
i:

,.~

~:~~~·::•1,

I ,Jj:l••',',;: ..

u;·,~.:raçúcs

L~ I:! R~.;so!u~úo

oS<·(, i'ltESIDENTE (~1agalhnos Pinto)- A redução final li·
lb \<li:, p•.rhlka~[\0.
Snhr!: .\ lllC"'t, rcqu~;rirncnt•.l lj!IC .... cr{tlido relo Sr. ]Y ..St:crt!'I:Írio.

1-:c:eil:Jd,J.
I J , 1:. llt.!(ll ~1!1':1

r\;;1•.

~,,

di.! ;:.xportaçào: 13% (treze por cento).
entr:1 em vigor na datu de sua publi~-..:v,,!!;td:t·; "" Ji~pu~ir.i1cs em c.:ontr:'irio.
-

1.

( Jlo~q:-.,:_,

• DE 1976

relu~••• ã clrcul•çdo de

r~~r

tad.~~

Terça-reira 23 7601

·------------·---------------------------

·-----·

:t !'o i IIi\ ;J\;\l,

1: lidot.: aprovaUo IL~cguintt:
REQUERJ\!E~TO

!li·'

~~H.

DF. 1976

~u'!ll<l."i do art. J5Íl do Rcgimt:nto Interno, requeiro
d:: puJ,Jic.:;tt.;àu, par;! imcdioHJ Uis;;!lss[tu e votação, da re·
1.b.,::ul !"iru: -.lil ; rtljdo Jc fü·soluç:"tv 11'~ 101, de 1976.
S;d~t ..l:t:-> St:s . . ,it·~. ;:! lh: no,·t.:mbro dt: 1976.- Ruy Santos.
u s~. PH.Es;i1H:~~TE (MagalhUr.:s Pinto)- Aprovado o requerimt:nlu, p;h..,a·'•l' .: irncdi;Lta aprcc.:i~tç~Íll Ua red~~~~IO final do· Projeto
~k i~c·,~l!uçan n" !O! ,lk 1\l?ó, arHl·ritJrmcrHt~ !ida,
l·.n1 di.,._·u_.,..,;iP ;: n.:d;l,;;'hl i'illal.lPausa.)
;\~ttl h:t',l.'!ldl: quem quciru dis.:uti-la, declaro-a encerrada.
:.lh

dbpt:l'~:l

1

O Congrcss~.1 N:H:innal d!.!l..'rl.!t:t.
Art. IY O parú~rafo únict' ~.111 .li'l ln d·.l D..:-:1'\.'il)~l.ci n·! IJ-+1.
de 22 U!.! ago~tu di! lWl-1, qut: di~r:lt~ '.,d,,,. a impl~trll~tt;úo gradu~lii~ta
do Plano de Cl<~ssil\1.';1._:;":t' dl" c'a11).()~ dt: ~lu;; trata ;t Lei n"' 5.b4~. J•:
lO {k dl.!l.t:mbrl' dt: l'l~;"· ,. 1!;1 11\llr.\·. 1'r,n·wl·n-:ia:,, passa~~ tr.:r a ~t·
guintc rcda~ào:

h11 ·.nt:t-;.!u.

"Os valt\rt:s d:ts fai:~as graUuais 1\t• 1:~· . ,. 11..:i 11 !•:,tttJ do 11i,
vcl, confnrmJ: o l'a.;o, vi~oraràt\ a p:1r1:r ,í~: 1:;1~.: dr.: puh!i-.:aç1'1ll Uo Uc:~:rt.:tn qur.: implant:tr, c:m -.=~tlL.! ,·,!':_',,:•. 1,.., f.rLijlt'S dr.:
cargns l.!li:tivm 1111 quadrn p!.!rlllanJ:ntc.: rcsp~·1.:Li. ,,_..
t\rt. 2'· Esta l.ci entra cm vilwr na daw Jr:
as disrtJ..;it,;l1cs cn1 cuntri1rio.
1

lh _..;r .... :).:n.tduri.!S '"!llt: a aprovam f!l.'rm~wcç<tm sentados.
( 11:1U':l.l
r\p:•f\ ::d;l,

·\ lll:tt~t·ia

~u;t publkuç~tn,

r~~vo~adas

u,,

~·

vai a pr,lflllllgaçúo.

O ,....;;t PJ·~FSiDE~TE (Mugulhfi!.!~ Pinltl)- :'\Juda muis huven·
tr.ttar. vtlU cnn:rrar a sessUo, designandn rara ;1 ordinãria de

~illl:.nl.:i ;t "· .•: 1;1 rttl.!

O SR.I'RESIIlENTE (Magalhnes Pinto)- Esgotada:: m:::i•ri:,
constante da Ordem do D1a.
S!lhl't'
H',':.,.,.

:1 111~".

t,

rt~d:u;;'lu

final dn Pruicto de Rt:sl>luçi\u

n~'

ORDEM DO DIA
-I-

lil i. 1k

·, ic111 •lu Diit da pl!.!seutt• SI.!SS{Ju c.: lJUI.', n· ·

mos do p.tl,IF.t ,,,., ~-~~~~.·,, U\l .~:·:.)55 do Regimento Interno, se.: ll>;tl
hnuvl.!r 1 1h.il.!~·~~~ dn Pk11;úiu, scrú lida peln Sr. I1'-Sccretúrio. (Pausa.)

· ,.....

~).1, di.' 1976, do
Baptista, sulidtando :.1 transc~.:riçi'lo, nos Anuis
1·\:dcr:d, do di..;L'Ur.'ill dn l1rl.'sid!.!nh: Ma!talh5cs Pinto, na

..:.nlunllJ linicu, do RcquerimcntonY

~-;;. :-.~:11:1dtll' LllUriv:~l

,111 ~:t·nadn

DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL (Seçiio II)
Faculdade de Direito da Univcrsidud~ de São Paulo, no dia 19 de
outubro de 1976.

CONSULTO RIA JURIDICA

-2Votação, cm turno ti nico, do Requerimento n• 554, de 1976, do
Sr. Senador Lourival Buptista, solicitando u transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da "Ordem do Diu", buixudu pelo Ministro de
Estudo da Acronitutica, Mujor Brigadeiro Joclmir Campos de Aruript: Macedo, cm comcmoraçiio ao .. Dia do Aviador",

No•embro de 1976

PARECER N• 69(76
Sobre requerimento de José Alcino Scarassatl, Assistente
Legislativo "C", do Quadro de Pessoal CLT, e outros, solicitando revisiio de enquadramento,

Josi: Alcino Saearassati, Orione Duarte Maia, Vandenberguc
dos Santos Sobreira Machado, Dj:~lma Josi: Pereira da Costu, Rai-3mundo Carreiro da Silva, Filinto Figueiredo Pacheco, Vera Regina
Paula Torres, Eleonora Passarinho Mori, !talo Brasilion da Silveira,
Discussão, cm turno único, do Projeto de Loi du Cümuru n• 66,
.Jomar Augusto Curndro, José Rib~1mm Mouriio, José Pedro de Cus~
de 1976 (n•I.088-B/75, na Cusu de origem), que dá nova redução ao
iro Bnrreto c Jos.:: Rib~mH1r Tei.xeira Luz, todos Assistentes Legisla ti~
Artigo li O do Código Nucional de Trilnsito, determinando o puguvos contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho,
mcnto pelo infrator de multu de tr:insito de sua responsabilidade, tenrequerem rcvisiio dc cnquudrumento p~m.1 o Quadro Permanente c,
do
conscqíh:ntcmcnte, pagamento dus diferenças salariuis a partir de 19
PARECERES, sob n•s 830 c 831, de 1976, das Comissões:
de novembro de 1974.
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridiciII. 'Em favor do que postulam, juntaram os requerentes, farta
dudc:e
lcgisluçào.
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável.
III. A Subsecretaria de Pessoal, informando favoravelmente a
-4mutéria, sugeriu fosse o processo t:ncaminhudo U Comissão de
Rcestruturuçi'io Geral du Orgunizuçào Administrutivu c Técnico~
Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
Legislativa do Senado Federal, por se tnttttr de matéria estudada e or235, de 1976, do Sr. Senador Muuro Bcncvidcs, que ultcru u lei n• ganit.ada por tal Comissão.
6.182, de li de dezembro de 1974, c dá outras providências, tendo
IV. O ilustre Presidente daquela Comissão, cm parecer pormcPARECER, sob n• 909, de 1976, da Comissão de Redução, ofenorizndo,
fundamentado c brilh:~nte, concluiu no sentido de que "nerecendo a rcdaçiio do vencido.
nhumu ruzào ou direito umparn os peticionítrios" e, Jinulizando,
-5uconsdhou u remessa do processo t1 upreciuçào dcstu Consultaria
Discussito, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• Jurídica, pura Purecer.
V. Citando numerosos Decretos-leis c Decretos, da área do
31, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a
Poder Executivo. c Rcsolucào du Cürnara dos Deputttr.lllS, os Supli~
proibição dt: confiar a cl~lssificacào de embarcações nacionais a enti·
dudcs estrangeiras, tendo
cantes, no seu lurgo arraLo;.Jdo, procurumjustilicar o seu pretenso di·
rei to u um ''cnqu~tdramcnto" que os coloque no Quadro Permanente
I'ARECERES, sob n•s 747 c 748, de 1976, das Comissões:
du Cusa, m1 situuçào de l'uncionúrios.
-de Constituição c Justiçn, favorável ao projeto, nos termos do
substitutivo que aprcscnt:.1: c
Ora, os Decretos-leis, os Decretos c a Resoluçiio citados, não
são invoc{Jvcis, nu hipótese, por diversm razões.
-de Segurança Nacional, contrário.
Em primeiro lugar, a nwt&riu, no 'lue tunge ao Senado, está
-6disciplinada por lei cspccíficu, a indu niio revogada, céu cstu lei que
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• huwmos de recorrer, pois os documcnh)S leguis invocmlos têm vuJi ..
153, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quêrcia, que dá nova redução d~1dc cm outras í1rcas udministrutivas que não as nossns.
ao Artigo 13 da Lei n1'4. 717, de 29 de junho de 1965, tendo
Afora isso, u Constiluiçiio proíbe vincul>tçõcs, p:~ru efeito de
PARECER, sob n•640, de 1976, da Comissão:
cquip~tr:u;ões de vencimentos, de modo que, ainda ljllc vúlidos os ~lr
-de Constituição c Justiça, favorável ao projeto nos termos do gumentos dos Postuluntes, niio poderium servir de husc ao que
plcitc:un.
substitutivo que aprescnttl.
Em segundo lugar, o que os Suplic:ullcs desejam, cm vcrd:~dc,
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estlt encerrada a não é um enqundramento. pois cstc niio lhes scri~1 pnssivcl.
sessão.
A clussiJicação de curgos a que uludc a Lei n~' 5.645, <ttingiu so..
f Lt•J•anta•.\'t' a sessão às 15 horas e /0 minutos,)
mentt: os funcion(Jrios públicos, ou seja, os .~ervidores sujeitos uo regi ..
me estatutário, c niio os empregados ptíblicos, isto é, os servidores
submetidos ao regime da CL T.
O que, na realidade, eles postulam, é a trunsli>rnwciio de seus
(')ATO 00 PRESIDENTE N• 17,DE 1976
empregos em c:1rgos públicos, o liUe, na úrca do Poder E:.;ccutivu, é,
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe hoje, proibido (Lei n1' 6.1XS, de 11-12-74), puis a l'ilnsol'ia dominuntc
~..:onfl!n:m os :1rti!,!ns 52. item JX c 97, inciso IV do Regimento Interno
nuqucle setor st: orientu nu scntiUo contr(trio ao que pretenUcm, eis
c de cnnformidadc com a dch:guçno de cornpctênciu que lhe foi autor..
que,
ugoru, busca u limituçào Uo ljLHtdru dos fLmcion;'~rios c :t dilu ..
gada pelo Ato da Comissão Diretora n' 2, dc4 de abril de 1973,
tuçiio do quudro dos s~..·vidorcs disciplinados p~.:la lcgisl:t•:iiu
RESOLVE apnsontar, por invalidei., Nifnufy Lopes Ribeiro, trabalhista.
Técnico Lc~islativo, SF-AL.-011, Classe "'A", Referência 43, do QuuFosse o cuso de enquudr:tmentn, nem msim poderium plcitc:.í-lo,
dro Permanente: do Senado Fcdcml, nos tt:rrnos dos urtigas 101, inciso I.~.: 102. inciso I. alincu b, da Constituic!io du Repúblicu Federati- em processo rcvisionistu, os Requerentes, pOÍ!!o recurso teria de ser
va do llrasil. combinados com os artigos 403, inciso III, purltgrafo 2•, impctrudo no pruzo de 120 dias, euntado da duta do Ato de
404, inciso III, J~IJ c .1'J2, paritgrafo4•, da Rcsoluciio n'' )8, de 1972, enquudrumento, c esse pr:tzo h:'! muito est{l vencido,
Além disso, permitir t> apruvcilamcuto Uc servidores sem
c,Jm vencimentos intcgmi~ c.:~~ gratificuçilo udicionul u ljUC fitl jus, nu
concurso c, muitos deles, sem " devida quulilicaçuo, no Quadro
J'nrma dn artigo Jl' da l.ci "'' 5.90.1, de 9 de julho de 1973.
Sen:ulo Federal, Xde JHll'embro de 1976.- Sen:~dor José de Ma· Permuncnte du Cusu, impnrt:Jria cm ol'cns~t it Constituil;àu FcUerul,
que: exige concurso público de prova, uu de provu c titulo, puru
~:ulhiil's Plnro, Pn.:"idcnh:.
ingresso no serviço ptíhlk•o, c ú lct!isl:~din cspccilil:a dtl Scnm.Jo
(Rc)oluçilo'J!'. I'H/73 c Atu n<' 14j7.1) que, eJullncra us requisito> cus
t•) /(cruhlkadnpnr h;r1rr ~.dd,J l'Otll irll:nm•.;r,c~ rw DCN- Seçdo 11ii·ll· 7h
cond'içõcS'_ii.xig'idil.~.dn servidor, pam in!L·gr~lr a Catt:pnria FmH.:innal
de Assisicntc'ú:gi!\I:Jtivo.
',
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Assentemos, por issn, pDr ser ll real. lJlll: u:. Suplicante:;, o 'JliC
pn.:tcndcm, Í: :t ((Uilsform~u,:;io de ~CU:'! cmpn:gos 1.!111 C:H~ilS, CliÍS:I
uinda permissível, cm princípio, nu Scn:alo h:dcr:d, f;~cc :t cxistén~o:i;t
de lei ntto rcvo,gada, cmhor:~jit pmihida na {trca do Poder ba:cutivn.
VI. O ussunto é i~Lml :to contido crn requerimentos anteriores,
dos Tuquígraf'os Auxiliares c outro gruro de Assistentes Lc~isl:tti·

vos,jú lendo sido objclo de noss'" Pareceres n•s 57 j7n c fi5j7n, c csl!t
reguludo na Lei n• 5.975, de 12-12-197), a qual, no seu :~nigo 4•,
oslllhelcce:

Terço·felra :!3

Disciplinllndo " mulériu, foi prnmulgudu u l.ci n" 5.975/73,
'lu:tl. cm ~cu arti~o 4 :u.:imu trunscritn, r.crmitc u tr:m:-.furm:~çUo,
cmpos, tios cmpretH'~ rcpido~ pclu J..'i:gishaçtau Tnthulhist:l,
cundiçl1cs i11dicad:rs.
Advina:sc que esse artigo 4• nilo se ajustava muilo bem
direi rito> r;,udus 11:1 Lei n'' 5.(>45, de lO de dc,cmhro do 1970,
esta lei cuidou, .cxdusivamente, du rcclussilicuçào tio
c:-.tatutúrio, r.:lll n:ul:a uproveitundo ao contr:n~ado pcln
Trub:llh is ta. sujeito 01 regime próprio.
Dctcrmirr:a ::1 cituda Lei n\ 5,645, cm seu urt. 14:
11
•

1

A mcdiJa que fon:m scnthl impl~mtados os
gruros a lJLIC se refere cst:t l.ei. c tlS t:riados c cstntturmJos na
forma Ua l.d n·.> ~,(~..;5, tlt.: 10 1.k d~:;cmhro tlc 1970, âl:f~ll
extintos os cmpn.:!!OS fC!tldtlS pda Lcgishu;Jo Truhalhisl:l :1
que sr.:jum incn:ntt:s t>ds ali\idaJ~:~ mediante suprc!l-,fto,
quunUo v;Jgun.:m, ou tr:m:-.furm;u;iio cm C~l·f!!OS in11:grantcs
dos rcf~riUos grupos, Uc ucnn.lo com os critérÍllS. esta·
bclecidus pt!lo Pndcr Executivo."
"t\rt. 4\'

Como se vê, o Sen:1do Fcdend niio tt:m nenhum~! obrig:1c.;Jo de
trunsfornwr emprc.p.os regidos pda CLT e.rn curgos do seu Quudw

Permanente.
O que n Scn:.uJo cst:'1 ohrigmln a f:m.:r, é :1 cxtinçiio desses cmpre·
gos, quanUo V\lgarcm, podr.mdo, t:unb~m. se assim lhe aprouver,
tntnsformCl·los cm cmg:os, consmmte dett!flninados prindpios.
Que princípios s~o esses'!
Em nosso entender, tmtantlo-sc, cm til ti ma an:'llisc, de pcrmitir
u ingresso de servidores no serviço pt.'1hlico, estabclccc:r quro: sorm:ntc
os servidores quc entrarum pur:.1 o Sen:.1do mcUiunh: concurso
pl1hlko (ou teste pt.'1hlicn) poderiam ser aproveitados, nas condições
indic~1ú ~IS.

"Arl. 14. A medida que for sendu impl:ml:>do o
pl;11tu. us co1rgos rcm:tne\Ccntcs de cudu Cutcgori:1,
llus L'tlnfi1rmc n sist~.:rnu dt.: que truta este artigo, n:,;sm·ilo
inh.:t!rar qlmdros suplcmcnturcs e, M.:m prt:juízo
prumtlt.,'tic.'l c ~cesso LJUC cuuhcrem. scrÜt) suprimidos q
v:rgarcm."

Vcrilii:a-sc, pois, que u Lei n• 5.645/1970, levo, por
expresso, extinguir os cai'gos rrmannc:entes tlc cm/a Cule~ori:
Funcional, api>s implunlad<l o J>lano, pelo 4uo nfu> >C
ldgico. admitir :1 ••inlh•<;ão~" dess:ts cmcgorius, com •• inclusüo.
de novos c~1r,gns cm que se transfnrrnuriam us empregos de ~ati
dcs corrclucionmhts com us dus diferentes Cutegorias.
Em vigor, r•u·ém. a Lei n" 5.975/73. o Scnad"
.trunsformou cmprcgus cm c:1rgos, o que aconteceu, tamhém,
outros Órgãos d:~ Administmçüo,
Assim. VÍJ!tlr:tndo n~.:stit Cas:t, :llé o momcnlt1 a Lei nY 5.975
é cm l'unr;rltl dei:~ que dc-vçmos apreciar u pretensão cm cuusa.
t~m(o mwlis:mdo o que mandou t.-ssa Lei.
Mundnu c\linguir os emprogus regidos pela Cunsulidaçiio
Leis do Tr:1h:tllw, condiciona.ndo essa c:xtinçün ·:t lluus
suprcssi"ao du:-. l'lllprcgtlS quando vag:trcm, ou ~u.t ·
1
cargos inlc!!rantcs tl~1s grupos n~.:lo1 re/:1cion:tdos, prôprius do.
est:ttur:'lio,
Enganam-se, pois•. u4ucles que afirmum ter essa lei um
impenltÍVtl, IUI scntitll> de ohrig~tr U lrttnsfMrn~lçrtu di!. tlllpregos
curgos.
1

Niio :~penas o concurso !'leria de se exigir, mas, wmb~m. que o
servidor preenchesse todos llS rr.:quisittJs c satisliJ.r:ssc todas as
condições que - lc,gisl:.u;lw intcrn~t da C:.t!l<t c~t:1tui pant que um
servidor possn ocupar O·cargo tlc Assisl!.:nh.: Lcgbhttivu.
o Plano de Classilicw;iio de c~lrgu:-: foi fdto p:Jra v~lluri7.ur as
divcr\a:\ catcgorh1s fundonab. isto é, pal'a Uar :1 ~ada cargo (.l seu
ex.uto valor. Orn, se formos desobedecer :aos requisitos de scleçào e
de qunlific:Jçào. pnra pusi'cionar. r:u:Í(lll:llmcntc, os tlivcrsus c:trgos,
De impe·ratlvn, rHJ dispdSitivo cm uprecn. n '-IUt: c.\istc
nus diferentes e:tlt:,gorkJs, cswrenws rctnrnundo ft :-.itu.açào :mtcrior dctcrminàçi"ltl dl' c\tinguir us empregos rcgidns pclu CLT, nuts
:~n Pl~1no, clahormlo. justmncnte, p::tnt acahar com as distorções e a
e.'<tinçào de C'mprc~os nUo se f:tr:'t, apenus. pcl~t su:1 tr:~nsl"m>liUioiio
halhlmJia cuüio e:~istcntcs, quando a hicmnjuia niio era respeitada c ~m curgos pllhlictls.
o nivck1mento, por força d:t demugogia comunizantc, f:.azia-sc por
Não eslá o Senado obrigado u proceder Í> lransformução
bai.\o.
empregos em cargos, fa-la-A se achar conveniente, o, so opl:lssc
Os Assistentes Legislativos, d~l Quadro de· flessoul CLT. negativa~ tcri:t somente de cspcrnr que vu~usscm os empregos
uhncj:un ver seuS crnprcgns transformaJn\ ~111 Cargos de Assistente entüo suprimi-los,
l.cgisl:ttivo, do Quadro Pcrmuncntc. Para tanto, invocam o prescrito ·
Dentro desse entendimento, e optando pclu ullernuliva muis
no Dccrelo-loi n'' 1.341. do 22-X-74, n:t Lei n•' S.645. de 10-12-70, no hcr:ll. n Senado Fcder<~ltr;.ansf'ormou diversos ClllJ'Ht.:glJS t.:m c~trgns.
Dccrclo n•• 75.239, do 15·1·75 c n:1 Lei n'-' 5.'!75, de 12-12·1 'l7J.
VIl. Desse modo, por coerência c'cm obediônciu à lei ainda cm
O assunto ora cm ~tprcciaçfio h:'t de ser an:llis:ldlJ cm fum;ih1 de vigor, achamos que, em princípio, não existe impedimento legal pura
11os:i~l Cnnstituiçilo, da Lei n1' 5.975/73, d•t Lei n1' 5~645/70 c da
os Requerentes lerem seus empregos transformados cm
Hcsohh.;iinul' IX/71
desde que preencham os requisitos exigidos nn Resolucüo n•
E"tC1 contido, c111 nossa C:1rt~t 1\t:Jcn:t, n:1 Scçflll VIIJ - Dos que dispõe sobro u conslituiçilo c cstruluraçilo do Grupo-~<ltviOaucs
Funcion:'1rim. Pt'Jhlicl1.~ - Art. 97, que- "os cargiJS pl•hlkos scrlio de Apoio Legislativo c respectivas Catcgoriu.~ Funcionais du Quadro
~tcc.~sivcb :t tülhls us hr:tsilciros '-JLII! pn:nclwm ns requisitos cSt:l·
Permunonlc do Senado Federal e dá outras providências, c que, cm
ht!lccidus cm L...:i", determinando o§ )1• yuc ":1 primeira irwc~liduru seu urtigo 9Y, 11. oslubelecc:
crn cargtl pl1hlicn dcpcnderú de urmv:J~'illl pr~\·ia, cm concurso
"/\ri. 'J'I Constituem requisttus pura ingresso nas
pt.'thlil:o de pwva, ou de pmv:1s c titulLlS, saiVtl os t.'UStlS indic:tdos em
t'hl!!SC\'o in iciilis dit:-. C~ttegorius Funcionuis do Grupo- /\tivj.
lei".
dad~s de Apniu l.. cgislalivo, uli:m dus ~sl:lhclecidus nas inslru·
CtllllU se v~. lngn csburrari~l no lc.\til constitiH.:hmal adnHI
çôes rc!!llliu.lnrns do cnncursn:
nli!llCiunado, ii pr~.·h:nsno dos Requerentes, "C/. qu~: uriU rrcstmam
,,,
concurso, nem de pl'tlVas c nem de pwv:t!l c títulos, para ingrc~.''lll cm
li- l'aru a t"nlcgoria de Assistente l.cgislulivo, ccrti·
I!Urgo p(!hlico.
licud11 de cnnclusün uu ciclo Colegial ou 2• grau ou nlvel equi·
O que lhHIVC foi um teste pllhlil.:o de sc/c~·i1o, atruvés do lJlHd
valente, exigivcl, quundo for o cu,o, formuçilo técnica c
alcun~:tr~\111 um emprc~o pl1hlkn, sujdto un rl!~·imc d;~ Consolld:tç~o
es~ecializnda."
das Leis du Truhullw.
Ess:: llaallllh;u lle curgus scriu foilu (urli~u )• du Rcsoluçii~
Entrct:lllltl, o l':tttl de terem M.' submetido a unw pmva scletiv~1. n• 1Hj7.1) pela inclusih> dos respectivos ocupantes nus cmrcspública, pode, se cncumdo com liberalidade, suprir :1 cxir,énci:~ du pondenlcs Culegnrias Funcionais, do maior pura o menor nível, nos
~.:urH.:urso plihlico.
limites da loluçiio eslubclecidu pura cudu Arcu de especialidade, por

....................................... .......... .
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~~··'·i:tlh: ~.:l;r~~ilic:u;flo dos hubilitudos nos processo scletivo
.,,,"''ar I. 7•' da Resoluçuo n• IH/73, u subo r:

1·· ' . ' . ' ' .. ' • ' ' •.•• ' ••• ' ' •• ' • ' •••.•• ' ••••

I - inpn.:'"n· cnl virtuLh: <.Jc t.:nncurso pl1blico, cm curgo
. ·>~l.!d,l nu de l':1rn:ir:1 :1 lJUC p~:rtcnccr o cargo ;1 ser truns~~~mwdo ou tr:tn~pn~to, ou na~ carreiras ou curgos isoludos
•JIH.' :t c'tcs :tnll'L'Cdcrcm, hcm ~tssim na fol'mu do urtigo 2\' du
; c'll'<Jn>liiiiCÍ<'nid n•' 10, de 1 de junciru do·i946, do url. 186
da Cnnstituk:"t,l de !946 c do urtigo 26 do Ato dtts Disposi~·~·lc:o. CoJl'. tit LH:iorwis Tr:msitl>rias de I Mde setembro de 1946,"
\III. 1-':tcl.! :11l C.\posto, c seguindo o mesmo pensamento dos
". · n~_·, n\'s 57 f76 c 65/76, somos de parecer que, assim querendo u
··t:t ('orni~sflu Dirctnra. rodcrú tntnsformurcm cargos os utuuis
·~·~~~ dos R~qucrcntcs, de Assistentes Legislativos, CLT, mu,
.. n·.c·nte dos que, além de terem se submetido ao leste público de
'· ··"· 'cjam portadores da escolaridade exl&lda para o carao.
1-::.:,ília. ~~ d~: nn,·cmhro de 1976.- Paulo Nunes Augusto de
r ,.....
··tio, Consultnr .lurfllico.

PARECER N• 70/76
Sobre requerimento de JOÃO DA COSTA VELOSO,
t\s.'iistente de Plenários, Classe uc",
lolt\0 Di\ COSTA VELOSO, i\u.xiliur de Plenários PL·IÓ, do
Ir" da Seereturiu do Senudo, requereu," 20 do junho do 1973,
.r·air·sl.' de seu cmgo para ll'dc Auxili:u de Instrução Legislativa
•li
t ·~ prnl'L'~so,

inli.mnadu pcl:t Suhscrctnria de Pessoal, foi indcfc·.
tíssi llHI Senhor Primeiro-Sccrct:'trio.
:' SIIPI.ICANTE, om 1975, requereu o dcsarquivamento do
·'· ruru que o mesmo fosso reexaminado pela Comissão
1···J, 1

J ·_ \CL'II.'n

..·,_.IIIL'tidu :to t'tmscllw de Administnu,;ào, este se pronunciou
:.trncntl! :to ptlstulado.
"pnr ~.:unsidcr:'t-lo intempestivo c. no mérito, contrário
:"t~ nurm:ts juridil:as consuhstunciadus nn legishrcão interna
dtl Scn:tüu l,.cd!.!r;d".
\ rn:ttéria. :t,t!llf:t. é suhmctid:t it considcruçi"to dcstu Consuhoriu.
li. O desp"ch•• 'i"" indeferiu o pedido foi c.xurudo li 13 de selem·
• .1 til' I97J. pcJ~,, 1:.\l'clt:ntíssimo Senhor Presidente do Scn:tdo.
O Rl.'cur:;o contra css:.t dccistto foi oferecido, apenas a 20 de
•·• 1in de 1975. J'or:t dtl nruzo cst;tbclccido na Resolução nv 58, de
: ''.~ (Rcgulumento Administrativo do Senado Federal), em seu
•. "'JS -li.
: •, 1 -•1

<:

-

·~
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o rcdido. ussinl, .cstú cont;tlninadtJ rl!lo vício ins:tnúvcl d:t
intcmrcst·ividadc, ·
III. No mérito, :tind:t ~fllc ohscrv:!l.ln.\ os rruztJs rrcscri1t1s 1111
lcgislw,,'i"to rccllli:tr it csrécie, ni"tn rndcri:t a rcivindic;.u;i"ltl lllCrc~o:cr
m:ulhidu. uma vctquc u dedsiio rccorritlu se cstrihou, rerl'citamcntc,
nu Lei.
Vt:jamo.~: O Rl.'gLtl~tmcnto Administrtttivo do Senado, ;to :thtlr~
dnr a figuru da roaduptaçüo, precoituu em seu a ri. 330, § 1•, o seguinte:
"A rc:.tdart~u;i"to rodcr:'t t:fetivar-sc:
1-' .. ''''' ' . . : '" .. '''' .... ' .... '.' .. ' ........ .
l i - ror rncio de tntmferêncht."

E.

no~

31' :to mesmo nrtigo, acrcsccntu:

"~ Jv A rc:u.l:tptacilo ror transferência, não acarretarú
uumcnto ou rcduçfto di! .vcncimt!nto c scr:'t fcitu ex officio mt a
requerimento do intcrcss;tdo, :ttcndidu u conveniência da
administnu.;iio. pmn cargo vtt!!O c desde qui! O servidor rossuu :.t:i quulilicitCÕcs C.\igid:.ts para o e.\crcício do novo c:trgo."

Se!!undo a inl'ornHtção prcstuda rela Subsccretnria do Pcsso:.tl,
ni"to haviu vuga na c:uegoria de Au.,iliar de Instrução Legislativa PL10. estando todos os qu~trcnta cargos prt:cnchidos. ni"to sendo rossivcl. portanto, :t :tplic~tcãu do dispositivo supra citado, c, além disso,
u readuptução, nos moldes pretendidos, acarroturiu aumento de ven·
dmcnto, pelo ~1uc não scrin'possivcl.
Em conscqlléncia do Ato n\'6/73. da Comissão Dirctoru, art. X\',
o ~tssunto foi l.'nc:uninlludo ao Primciro-Secrctilrio, que o envhn1 ~to
Senhor Presidente, co111 o seguinte pronunciurncnto:

"De ucordo com as informuçõos supras, não· hú ''aga,
que é condição csscnci:tlou imposiçiio legal p:tru a trunsfcréncia. Pelo indcii:rimento 1·8·73."
Dai :t dccisno do Sr.:nhnr Presidente, or;.1 recorrida. :1 qual n:io
poderia ser cm outro sentido, face ao obstúculo intrunsponívcl da
incxisténci:t dr.: vap.:t.
IV, A rrctcnsão do Rc~jLICrcnte deve. roi ..:., ser indeferid;.t, prclimimtrrnentc rcht sua inll!mrcstivithtdc c, no mérito pel:t falta tle
:unrmro legal.
É o parecer.
Brllsiliu. 22 de novembro de 1976,- Paulo Nunes Augusto de

Figueiredo, Consultor J uridico.
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J9.Socre!Ório:
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J9 .secretório:
Dinarto Mariz tARENA-RNI

Suplentes d~ Secretórios:

lidM
~ronco Montoto

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Renato Franco !ARENA-PAI
Alexandre Casta !ARENA-MAl
Mondes Canele IARENA-MTI

2Y-Secretário:

Marcos Froire IMDB-PEI

Vico-lídort!!

Mouro Bllncvldl)~
~ObtJrlo
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COM1:~Si~O !)~ ASCU~"NO~ ~.~~:;i~~-1·\;.~~:--

COMLSSOIS

17

.·

..:

Mórnbrr.,~l

Oiretor: José Soares de Oliveira Filho
local: Ane11o U- Térreo

Prtt$idewtc: Cutli:!lr:" i'i,;!,._,;,,:
AfJI.I;'J•: :,

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

Vk~·Pr"~ld'='ntu:

A~lNA

A) SDYIÇO DI COMIS!;OIS PIRMANINTES
Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa
Local: AneJCo U- Térreo

I. Cottero Pir.!t:•tr•)

2. José Guiomurd
3. Teotónio Vii•Jia
4. Renato Franco
5. José Estttves

MDB
I.
2.

I. Agenor Maria
2. Evundro Corrc:lr1J

Telefone, 25-8505- Ramais301 e 313

COMISSlO DI AGIICULTUIA-(CA)
17 Mombrosl

C•.,JIÓ~•u \lwi•tl
c;.~·-:1•1 r~:)O::itu

Assisfttnto: lódu f"crruiro cJa Rocha- Ramcl312
~leu, iões: Tur~\l~·fttiras, ô s 10:00 floras
loco!: Snta "C!óvl~ ~evilacquo"- Anowo ll- ~orw1i .~n

COMl5S:.lO D~ CON57!Ttl!l;/l~:.: .t·.!:: ,:··:•. ·
113 M~:~mbr0$1

COMPOSIÇÃO

COMPO>IÇÀO
Preslden!e: Orestes Quércla
Prtnidt:~nfor tkciol•/ htl1•,
1".I/ li.'). PrtiSid tlrl to: G tl~fi.IVr.J c: r. pa 111•11111

Vice-Presldente: Benedito Ferreira

2' 1• Vicu-Prosidnnfut 1\w! .. :lr<:l 1':t:rd

ntvlar••

Suplante•

ntulllr••

I. Allevlr Leal

~. Paulo Guerra

2. José Sarney

2. O ta ir Becker

3. Benedito Ferreira

3.

3, José Llndosu
-4, Helvídlo Nunes
5. ltolívlo Coelho
6. Eurico Rezende
7. GustovoCaponttma
8. Heitor Dias
9, Henrique do Lo Rocquo

ARENA
I. Vasconcelos Torres

~ena lo

Franco

4, l!alivio Coelho

S. Mendes Canele
MDB

I. Agenor Maria

I. Adalberto Sono

2. Orestes Quércia

2. Amoral Peixoto

I, t..,t.:t.,~~ l{;(:o
2. (;it:' ld:tt .. h•i\
~~. f 1 ,)ir~!1lt.o~ 1'.. ,·;, ILI

I. Accloly Filho

•I, ~t•rKlf(l fn:tH'tl
5. 01i• o1.; ~~~~·.-ir.-'\

r

MD~

I. Dirceu Cardoso
2. leito Choves

I. h•f.o\ \.•~.·:,.•uf;J~<I
,•. k ~ •tio.,;

:•.,;,,

3. Nelson Carneiro
4, Paulo Brossard

1"\ssistonte: Marcus.Vinicius Goulart Gonzaga- Romal706
Reunióos: Quartas-loiras, às 11130 horas
local: Sola "Ruy Barbosa"- AnttJCO 11- Ramais 621 o 716

Assistente, Maria Halena 8uuno Brandao- l<tJm•JI.J05
Rounl~os: Quartas. feiras, às IOrOO horas
Local 1 Sola "Clóvis Buvilacqua" -.Ano•o I!- Rumul 673
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COMISSAO DO DISTIITO PIDIIAL-(CDP)

COMISSlO DIIDUCAÇlO I CULTUIA-(CIC)

111 Membros I

19 Membros!

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Prt~ldonto, Hollor Dias

Preslden1111 Tarso Outra

Vlco-Prllldonte, Adalberto Sono

Vice.Presldente: Henrique de la Rocque

Tltultlraa

Titulare•

Suplantei

ARENA

ARENA

I. Holvldlo Nunes

I. Augulto Franco

2. Eurico Rozondo

2. Lulz Cavalcante

I. TarsoOutra
2. Gustavo Copanema

3. Jcs' llndosc
4. Vlrgfllo Távora

Calmon

3. José Sorney

4. Henrique de La Rocque

4. Ruv Santos

3. Ronoto Franco

4. Oslros Tolxolra

5. Saldanha Dorzl
6; Holtcr Dias

Jo~o

MDB

8. Otalr Bockor
MDB

-,

3.

I. Arncn do Mello

2. Helvídio Nunes

5, Mendes Canele
6. Otto Lehmann

7. Honrlquo do La Rocquo

l.
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I. Adalborta Sono

I, Evandro Carreiro

2. Lázaro Borboza

2. Nelson Carneiro

3. Ruy Carneiro

I. Eveláslc VIeira

I, Franco Mon'roro

2. Paulo Brouard

2. Itamar Franco

3. Adalberto Sena
Assistente: CJelde Maria B. F. Cruz- Romai59B

R~unlóes: Quintas-feiras, às 10,00 horas
Anluento, Ronaldo Pacheco do Oliveira- Ramal306

Local: Solo "Clóvis Bevilacquo"- Ane•c 11- Romal623

Raunlõo" Quintas-feiras, às9,00 heras
Loca/, Sola "Ruy Barbosa"- Anuo 11- Ramals621 o 716

COMISSlO DI PINANÇA5-(CP)
117 Membros I
COMPOSIÇÃO

COMIIIlO DIICONOMIA-(CI)
Presidente: Amoral Peixoto

III Membros/

Vlce-Presidento: Teotónio VIlela
COMPOSIÇÃO
Prt~ldonto, Milton Cabral

Vlce-Prosldonto, R.tnato Franco

Titulare e

Suplantei
ARENA

I. Saldanha Dorzi

I. Daniel Kriegor

2. Benedito Ferreira

2. José Guiomard
3. José Sorney

3, Alexandre Costa

rltularea

4, Fausto Costeio. Branco
ARENA

I. Milton Cabral
2. Vasconcelos Torres

I. Benodllo Ferreira
2. Augusto Franco

3. Jesuí Freire

3. Ruy Santos

4, Lulz Cavalcante

4. Cattote Pinheiro

5. Arnon do Mollo

5, Helvidlc Nun01

S.
6,
7.
8,

4, Heitor Dias

Jessé Freire

5, Cattete Pinheiro

VIrgílio Távora

6, Oslres Teixeira

Mattos Leao
Tarso Outra

9, Henrique de la Rocque
10. Helvídio Nunes

6. Jarbos Panarlnho

11. TeotOnlo VIlela

7. Paulo Guerra

12. Ruy Santos

8, Renata Franco

MDB

I. Amoral Peixoto

MDB

I. franco Montare
2, Ortltll Qu,rcla

I. Agonor Maria
2. Amoral Peixoto

3, Roberto Saturnino

2. Leite Chavos
3. Mauro Benevldes

I. Danton Joblm
2. Dirceu Cardoso
3, Eveláslo Vieira

4, Roberto Scturnlno

5. Ruy Carneiro
A1SiUente1 Doniol.Rnl\ de Souza- Ramo/675
R~uniOt~11 Quartas-feiras, Os I0100 horas

Locul, Solo "Ruy Barbosa"- Ano,o 11- Romals621e 716

Assistente, Marcus Vlnlclus Goulort Gonzcgo- Romal303
Reuniões, Qulntos.felros, às 10,30 horas
Local1 Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716
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COMISSlO DI LIOISLAÇAO IOCIAL-(CLS)

COMISIAO DIIILAÇOII IXTIIIOIII-(CII)

17 Membros!

115 Mombrosl

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente: Nelson Carneiro
Vlce-Presldente: Jeu4 Freire

Titularei

Prosldonto: Oanlol Krlogor
1•-VIco-Pre~ldonto:

Suplentes
ARENA

I. Vlrglllo Távora
2, Eurico Rezando
3, Accloly Filho

I.
2.
3.
4,

Mendes Conole
Domíclo Gondim
Jorbos Passarinho
Henrique de Lo Rocque
5. Jessé Freire

Lulz Viana

2•·VIco-Prosldonto: Vlrglllo Tdvora

ARENA

I, Don lo i Krlogor
MDB
I, Lázaro Borbozo
2. Ruy Carneiro

I. Franco Montare
2. Nelson Carneiro

Assistente: Daniel Reis do Souza- Roma1675
Reuniões: Quintos-loiros, às 11:00 horas
Local: Solo "Clóvis Bevllacquo"- Anexo 11- Romal623

I, Accloly Filho

2. Lulz Viana

2. Josí Llndoso

3. Vlrglllo Tdvora

3, Ca"oto Plnholro

4, Jonó Freire

4, Fausto Casto lo. Bronco

5. Arnon do Mello

5. Mondos Canal o

6. Petrónlo Portollo

6. Holvldlo Nunos

7, Saldanha Dorzl
B. José Sarnoy

9, Joóo Calmon

COMI SilO DI MINAIIINIIOIA-(CMI)

10. Augusto Franco

17 Mombrosl

MDB

COMPOSIÇÃO
Presidente: Jo~o Calmon
Vlco-Presldonto: Domfclo Gondlm

Titula•••

luJIIentea
ARENA

I. Milton Cabral
2. Arnon de Mello
3. Lulz Cavalcante

I. Oanton Joblm

I. Nol1on Como iro

2. Gilvan Rocha

2. Paulo Bronord

3. Itamar Franco

3. Roberto Soturnlno

4, telte Choves

5. Mauro Benovldos

I. Paulo Guerra

A11i1tento: Cóndldo Hlportt- Romal676

2. Jos4 Gulomord
3, Vlrglllo Távora

RouniOos: Quartas-loiros, à1 10:30 horas
Local, Sala "Ruy Barbosa"- An"o 11- Ramal• 621 o 716

4. Domício Gondlm
5. João Colmon

MDB

I, Gllvan Rocha
2. Leito Chavts

I. Dirceu Cardoso
2. Itamar Franco

COMIIIlO DIIAÚDI-(CI)
17 Mombrosl

Assistentez Ronoldo Pacheco de Oll'leira- Rama1306
Reuniõesz Quintas. feiras, às 10z30 horas

localz Sola "Clóvis Bevilocqua 11 -

COMPOSIÇÃO

Anexo 11- Ramol623

Pro1ldonto: Fausto Costolo-Branca

COMIIIlO DIIIDAÇAO-(CI)

Vlce-Prealdento: Gllvan Rocha

15Mombrosl
COMPOSIÇÃO
Presidente: Danton Joblm
Vice-Presldentez Renato Franco

Titular••

Salda~ho

I, Fausto Casto lo. Branco

I,

2. Cattoto Plnholro

2. Mondos Cano lo

3, Ruy Santos

I, Vlrglllo Távora
2. Mendes Canelo

5, Altovlr Lool

Dorzl

4, Otalr Bockor
MDB

MOB

I. Oanton Joblm

SuJIIentea
ARENA

SuJIIentea
ARENA

I. Josó Llndoso
2. Renato Franco
3. Ollo Lohmann

Tltul••••

I, Dlrcou Cardoso

1, Adalberto Sono

I, Evandro Carreira

2, Glivon Rocha

2. Ruy Carneiro

2, Or01t11 Quércla
Aulstentez Mario Cormem Castro Souza- Romal134
Reunh5esz Quartas. feiras, àsllz30 horas
Local: Solo "Clóvis Bevllocquo"- ~.ne<o 11- Romol623

Anlstonte: L'da F•rroira da Racho- Ramo1312
Rt~tuniÕ'tll

Qutntm.lniras, Ca II100 horas

locoh Snln "Ruv Hurhnm"- An•un 11- Rnmni\ 621 fl716
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Com certeza, foi esse um pcrfodo cm que o Brasil viveu profun·
das tensões, a primeira delas, u necessidade de absorver os resultados
das eleições de 1974, o que determinou um debate profundo no Pnfs,
uma vez que elos haviam significado, na realidade, n implantação do
bipartidarismo, de fnto, cm nossa terra. Antes de 1974, os nossos
Partidos existiam, de certo modo, por uma espécie de consenso,
visando u ocupar um vazio na ntividadc politica. Nüo tinham eles
forças internas, capazes de com seus próprios pés, exercerem a fun·
çilo de Partidos polfticos, cm toda a sua cxtcnsüo. •
A partir de 74, porém, os Partidos tomaram consciência da mis·
são que lhes estava reservada no processo politico brnsileiro. Até
então, a nossa agremiação partidária - u Aliança Ren.ovudorn
Nacional, para usar uma exprcssilo do Presidente Geisel àquele tem·
po, tinha uma posição cm cliente, pois, de certa maneira, havia, em
todos nós, a convicção de que apenas preenehfamos o espaço de um
Partido do Governo, como, da mesma forma, o MDB tinhu a prcsun·
çüo de que ocupava também o lugar de um Partido de oposição.
Estabelecido o jogo politico de 74, o País enfrentou, a começar
daquele instante, a necessidade de consolidar o trabalho dos Parti·
dos, c não só de consolidar esse trabalho, como dar u ele consistên·
cia, e chegarmos assim às eleições. Essa tarefa- devemos reconhe·
ccr- foi feita, com pertinácia, espirita público c idealismo, pelo Se·
nhor Presidente da República.
Em primeiro lugar, Sua Excelência naqueles dias de grande desd·
nimo para a ARENA, tornou-se o primeiro a incentivar, u socrguer
o Partido, e dizer que, no sistema democrático, a base do desenvolvi·
menta politico e democrático (: a existência de partidos fortes, que
cumprissem efctivumente sua missão dentro du sociedade.
Foi o Senhor Presidente da República que começou, de certo
modo, a abrir o debute politico, propondo no Congresso brasileiro,
na sua primeira mensagem, a conveniência de caminharmos num

I :

i'
I'

processo não somente de desenvolvimento económico, mas também
social e político. E disse, naquele momento, o Senhor Presidente
Ernesto Geisel que, quando o desenvolvimento económico ia à frente
do desenvolvimento politico ou do desenvolvimento social, criáva·
mos distorções perigosas, e que, na necessidade de requilibrnr esses
três pólos, serem geradas tensões e reações que poderiam ser danosas
para o próprio processado desenvolvimento, como um todo.
Nilo nos devemos esquecer de que, em seguida, quando o Se·
,nhor Presidente da República iniciava o processo de distensão, o
Pafs foi surpreendido pela denagraçilo da grave crise do petróleo,
que o mundo passou a viver, e que atingiu profundamente nossa eco·
nomin, de tal modo que começaram mesmo a ser abalados os fndices
de crescimento económico do Brasil. Não faltaram uté vozes que
anunciavam o crescimento zero, e os que diziam que tínhamos que
chegar aos caminhos da recessão,
Sabemos todos nós que, nos pulses subdesenvolvidos, us institui·
çõcs politicas nilo silo tão fortes c capuzes de absorver as tensões
económicas c as crises dentro delas geradas. Assim, a distensão
começou a ter uma limitação, u fim de que se evitassem perigos fatais
ao nosso desenvolvimento económico, isto é, impor-se uma limita·
cão para que nilo se chegasse ao ponto de a evolução politica pôr em
riscou estabilidade do processo de desenvolvimento económico.
Este clima, depois de 1974, gerou, de certa muneim, o grande
quadro, dentro do qual o povo iria formar a sua opinião nus eleições
municipais de 1976.
Precisamos nos lembrar de que, nesses dois unos, o Brasil teve
de sofrer mudanças estruturais profundns, modificar ênfase, buscun·
do auto-suficiência cm energia, c fazer uma reciclagem nu sua eco no·
mia, cm favor dos bens de capital c dos insumos bdsicos, criando
uma polfticu mais acelerada de suspensão de importações, pura
superar o problema du balança de pagamentos e, sobretudo,
preservar o Brasil du recessão c do desemprego.
Essa meta foi alcançada, porque, cm 1974, chegamos u crescer
quase 10% c, cm 1975, cm pleno vendaval, ainda 4,2%. Os nfveis de
emprego continuaram cm ascensão, c os programas sociais tiveram
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absoluta prioridade: o Governo empreendeu, n""ses dois unos, um
gigantesco programa de assistência social, consubstanciado no
campo da saúde pública c na ampliação de faixas cada vez maiores
de população fornecida, em alimentação escolar, casa própria·, sem
nos esquecermos du aposentadoria c dos beneficias sociais no sctor
rural e, também, de atendimento médico.
Esse esforço, durante todo esse pcrfodo, sem dúvida, teria que
ser julgado nas eleições manicipuis de 1976. Por isso, a conclusão que
desejo tirar dos resulta dos do último pleito ê o de que, na realidade,
constitui ele um julgamento du conduta do Governo nesses dois
unos. Uma eleiçilo é sempre um julgamento. O homem, numa eleição
nacional ou numa eleição municipal, evidcntcmçntc, para formar a
sua opinião, niio pode esquecer o universo que o cerca c não pode
ignorar, sobretudo, us motivações que o lcvum u proferir o seu voto.
O Sr, Nelson Carneiro (MDB - RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. JOSE.: SARNEY (ARENA- MA)- Durei, em seguida,
o aparte a V. Ex•
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- t: exutamente sobre esse
ponto.
O SR. JOSE.: SARNEY (ARENA- MA)- Quando o eleitor
escolhe um nome, ele, evidentemente, através desse nome, estú votan·
do no exemplo desse nome, nos ideais que simbolizo, enfim, cm to·
dos os dados de aferição que tal nome traduz. Da mesma maneira,
quando vota num partido, ele jamais pode esquecer us pessoas que o
representam. No ato da eleição não só entra o componente purtidá·
rio como também o pessoal. f: impossível que o eleito, numa clciçilo
municipal ou nacional, retire a condição de julgamento, que na rcali·
da de exerce,
Com muita honra, ouço o aparte do nobre Senador Nelson
Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permita-me V. Ex• dis·
cordur dessa primeira conclusão, no que diz respeito à similitu·
de entre eleição nacional e municipal, Tem V, Ex• no seu próprio
Estudo a negativa dessa afirmação. Ali, não foi u ARENA que lutou
contra o MDB. Ali, foi a ARENA que lutou contra a ARENA, o
que mostra que, na competição entre o Governador Nunes Freire c
V, Ex•. cm que V, Ex• foi vitorioso, o que se tornou patente foi a sua
innuência pessoal, o seu prestigio, e não o do seu Partido. Porque,
senão, o Partido ali dirigido pelo grupo, de que é expoente o
Governador Nunes Freire, teria sido vitorioso. Mas, no caso de clei·
cão municipal,,sube V. Ex•, us motivações siio diferentes. Há os bons
candidatos de um ou de outro partido, o que explica, muitas vezes,
uma vitória inesperada e uma derrota que nilo se aguarda. Assim a
conclusão de V, Ex• de que uma eleição nacional c uma eleição
municipal silo um passo à frente no processo de rcdemocratização do
Pafs, está certo. Aplaudo V. Ex•, mas comparar as duns eleições,
como tendo um bus um só significado, V. Ex• me permite, as motiva·
ções de uma ou de outra são inteiramente diferentes,
O SR. JOSf: SARNEY (ARENA- MA)- Senador Nelson
Carneiro, V, Ex•, que é mestre nu arte parlamentar, sabe que não vou
ser atrufdo a debute u que me quer levar V, Ex•, com a malfcia que to·
dos reconhecemos sempre nu sua atividadc parlamentar. Mas,
evidentemente, se V, Ex• reconhece que, numa eleição municipal, há
o dado du nossa participuçuo pessoal, da mesma mnncira numa clci·
cão pura postos nucionuis, esse mesmo dado ê anorudo. Então, se a
minha innuênciu, u do Governador ou u de qualquer politico do meu
Estudo se exerce numa eleiçuo municipal, ela se exerce também, com
a 'mesma intcnsidudc, numa eleição nacional. E, se essa eleição
municipal é realizada no Pafs inteiro, é todo o Brasil que, neste
instante, através de uma clcicilo que é a eleição municipal, tomo
conhecimento c consciência dos problcmus que estilo sob julgumcn·
to, c é nesse universo que o eleitor toma sua dccisno. Tendo que vo·
tur pura Scnudor, Deputado, Vereador ou Prefeito, ele está dentro de
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um contexto nacional, d:ntro dos problemas que está vivendo,
problemas da sua cidude, problemas do seu Estado, problemas do
seu Pais, numa visilo global.
A disparidade que V, Ex• identifica em pleitos municipais é
imposslvel de ser feita e o Brasil não seria uma exceçuo. No mundo
inteiro, a aferição da opinião pi1hlicu é fcitll cm qualquer eleição que
se faça. Agora mesmo, na Frunç:~, ,;,,, realizadas eleições distritais
em cinco ou seis distritos.
E, ·mesmo dentro desse limite, c possível aferir-se a tendência do
eleitorado: ela funciona como uma amostragem.
Ora, em um Pais do tamanho do Brasil se fazem eleições no Pais
inteiro; embora elas se dc::sLincm à eleições de Prefeitos ou Vereadores, elas, sem dúvida, suo uma amostra da opinião pública. Acho
1
que negar essa evidôncia é negarmos a própria sistemática do processo politico-eleitoral. Dar um pc<o à eleição "X" e outro peso à
eleição .. Y", constitui uma negnçüo do processo do voto.
Da mesma maneira que nós, cm 1974, reconhecemos que havlamos sido derrotados para o Senudo, evidentemente neste instante
é preciso que a Oposição também colabore com o Pais, reconhe·
cendo que houve uma reversão de expectativas, e o eleitorado, nesta
eleição, realmente, considerou a realidade d<> Pais em todos os seus
aspectos e deu um veredicto de que, neste instante, foi favorável ao
nosso Partido.
O Sr. Nel110n Carneiro (MDB- RJ)- Permite V, Ex• ainda
um aparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra.
O Sr. Nel110n Carneiro (MDB- RJ)- Um saudoso amigo, que
durante muitos anos militou na politica de ltabuna, na Bahia,
Miguel Moreira, costumava dizer que era preciso dar comida à onça,
mas não deixar o urso passar fome. Foi exutamente o que aconteceu
nesta eleição: a ARENA ficou satisfeita, porque, em número de
votos, ganhou; e o MDB ficou sutisfeito, porque cresceu em número
dc' votos c, quem ganhou afinal, foi o regime. Mas que V. Ex•
sustente que uma eloiçüo municipal lenha as mesmas motivações das
de uma eleição nacional,- V. Ex• n1e permita-, nilo está à altura
da inteligência de V. Ex•
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Não é uma mesm'
motivação. As motivações podem ser diferentes, mas é a mc~u ••
legitimidade, a da eleição municipal ou cleiçüo paru o Senado "upara a Câmara dos Deputados. Se V. Ex• defender ponto de vista
contrário estará negando o fundamento da democracia, que é o voto.
O Sr. Nelson Cornolro (MDB - RJ) - Eu não contesto a
legitimidade, apenas a motivação de cada pleito. Em cada município
há uma motivaçiio própria. Os candidatos podem ser mais populares
num municlpio do que noutro, de modo que aqueles municípios
onde os candidatos siio mais populurcs ...
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA) - Senador Nelson
Carneiro, isso acontece cm qualquer cleiçi!,,.,,
O Sr. Nel110n Carneiro (MDB- RJ)- Mos niio numa eleição
geral.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA)- ... ou numa clei·
ção pura o Senndll ou pura a Cilmura. Evidentemente, o problema do
popularidade do candidato pode ocorrer: o nome, a pessoa, ela intcr·
fere em qualquer eleição, seja ela par:~ o Scnudo Federul ou para a
Câmara dos Deputados, seja ela para l'refciiO OLI paru Vereador. Jamais podemos ubstmir it drcunsLind:ts de que é sempre um homem
que vai disputar a elciçiil>. Aindu nilo se descobriu outra maneira de
o eleitor constituí r um rc:pn.:sentantc.
O Sr. Nelson Carneiro l Mllll - tU) - Não co mesmo sentido
partidário, Numa ckh;:in ro~utndp:; 11:1ll hl1 o mesmo sentido
purtidúrio que hit numa l'lci~o'ihl notei
:. \'. Ex- nlio t.:ompnrnrd umu
eleiçüo de Senud"r "" de l'rcsiucnlc u.1 República com a de Prefeito
de um municlpio. l'us>t• dar a V, Ex• um testemunho.
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O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Nilo fale mal dos Prefei·
tos.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Um meu companheiro
de escritório, em Silo Paulo, ó exultado partidário do MDB, mas, no
seu municlpio, votou no candidato da ARENA, porque achava que
era aquele que tinha melhores condições para realizar uma boa
ndministraçilo. Isso nilo levou o sentimento partidário, apenas um
interesse de dar ao seu municlpio aquele que estava em melhores
condições de realizar a obra administrativa. Portanto, us motivações
siio diferentes. V. Ex• pode rejubilar-se pelos rcsultudos obtidos: pode rejubilar-se com o Senhor Presidente da República por haver
presidido o pleito, por haver dado uARENA aquele ânimo de que
ela necessitava depois de 1974. Mas nilo queira, por obsôquio,
confumdir as mesmas motivações do pleito municipal, com as do
pleito nacional.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Muito obrigado,
Senador Nelson Carneiro. Eu, apenas, diante do exemplo que V. Ex•
apresentou, acho que V.Ex• deve ter cuidado com esse membro do
MDB arraigado, seu colega, porque ele pode fazer a mesma coisa,
cm relação ao Senador Orestes Quórcia, nu próxima eleição ....
(Risos.)
.
Sr. Presidente, essa eleição, como disse o Senador Nelson
Carneiro, pode ser uma eleiçiio muito local, mas, na realidade, os dados que estão ai disponíveis mostram uma tendi:ncia nacional,
tendência que se verificou em 16 capitais do Pais, tendôncia que ganhou corpo mesmo nas cidades em que a Aliança Renovadora
Nacional perdeu eleição, melhorando o seu posicionamento em relação aos votos obtidos nu última eleição. Ela mostra, de certo modo,
uma tendência, uma tomada de posiçüo do eleitorado - o que é
bom, i: salutar para o Pais, ao reconhecer o nosso esforço, do Gover·
no e da ARENA. Porque da mesma maneira que V.Ex•s tiveram
motivações para, em 1974 oferecer ao País uma vitória decantada em
prosa e verso, també:m, neste instunte, é justo que se ruca uo povo
brasileiro a justiça de dizer que ele votou, igualmente, nesta eleição,
com a mesma consciôncia com que o fizera em 1974. (Muito bem!)
Essa tendência é nacional, não é de um município só, é uma
tendi:ncia que se alastrou pelo Pais inteiro. Então, V. Ex• não pode
:negar, a vitória nem querer localizar ãreas diferentes, quando u clci·
çilo representa um corte, nu opiniao púhlica, demonstrutivo do que
estú pensando o eleitor brasileiro, neste momento.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte?
I:?SR.JOSt SARNEY (ARENA- MA)-Com muita honra.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Senador José Sarney,·
V. Ex• tem toda a razão. Na realidade, observamos, nestas eleições,
o aprimoramento do povo brasileiro, pela sua participação e pela suo
conscientizaçilo. Agora, o que nos cria, realmente, uma expectativa
sombria é u sublegendu, que desagrega os partidos, tira a unidade
partidária. Observou-se, em muitos municípios do Federação, que
a emulação foi muito mais entre a ARENA I e ARENA 2, o MDB I
e o MDB 2, do que a própria unidade partidária. Isso é o que nos assusta, demonstrando que hú necessidade premente de que criemos
mais partidos neste Pais. O que não é possível é que uma unidade
purtidària seja desagregada pela sublegenda. Na realidade, n sublegendu representa aqueles que não se acomodam no partido, e se é
obrigado a lhes dar sublegenda. E, assim, se vai cristalizando aquele
uçodumerto que poderl1, realmente, no futuro, desagregar u própria
unidade partidl1ria. Parabenizo-me com V. Ex•, porque, sem sobro
de dúvida, a classe politica saiu fortalecida "''' cb;.Jes, n Senhor
Presidente du Repúblicu c:m bou horu acreditou 1111 pnvn hr:1~ilciro, o
povo acorreu uo seu chumumento, o povo vol!JU maciçamente. E
abrem outros horizontes, se abrem ii realidade brasileiro: há necessidade de criação de novos partidos e extinção das sublegendas. cujos
efeitos são desugregadores, e não soa bem a um Partido, da grandeza
da ARENA, da grandeza, hoje, do MDB. Permitir a sublegenda,

'

"~............................~.a~•?"CTP~gm~r~--~~,.........................a....gs.-oor~M.WAW~~....~.......a~... .

.,,
"ii'
:: •i

7614 Quarta·felra 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçao 11)

No•cmbro de 1976

I';:
'I li

li,,

I:~ : I

li ;i
.·,

:

''

. ·I

\
:1': ·:
·I·

I

'i.•
1

1I

i'

'

f;
i': í

:'''

,,

"

,.

li
i

:

,.
''

I

para criar justamente a desagregação da própria unidade partidária,
Muito obrigado a V, Ex•
O SR. JOSt SARNEY (ARENA-:- MA)- Muito obrigado,
Senador Agcnor Maria. Nós nilo nos propomos debater o problema
das sublcgendas, desviando o curso das pal~vras que estou proferin·
do no Senado, mas é: bom fazer uma observação, porque, de certo
modo, concordo com V, Ex•
·
Acho que o problema da sublcgcnda é muito mais profundo. A
Revolução perdeu uma oportunidade de prestar um grande serviço à
institucionalização do processo politico brasileiro: foi quando, em ·
1965, ao tempo do Ato Institucional n• 2, da extinção dos Partidos,
criou dois Partidos, c nilo tomou a dccisilo, que seria a coerente, de
implantaçilo do voto distrital do Pais.
Pessoalmente, nilo acredito que, com o voto proporcional c dois
partidos, tenhamos um funci~namcnto do regime politico a conten·
to, porque o voto proporcional é ideológico, que se manifesta ideolo·
gicamcntc. Ora, no bipartidurismo, os partidos são pragmáticos c cm
condições de operar o Poder, de dar estabilidade ao Poder. Temos o
exemplo de todos eis pulses da Europa Ocidental, do mundo
democrático, que se têm encaminhado no processo da liberal demo·
cracia c da social democracia: não puderam subsistir sem o voto dis·
tritul, c dois partidos politicas fortes que operassem o poder.
·
Ora; no momento em que tivermos o voto distrital, cvidentemen·
te, poderemos ter um número de partidos que· forem ncccssãrios
ideologicamente, as correntes ideológicas se manifestarão dentro de
cada um desses partidos, mas apenas, de fato, existirão dois partidos
polfticos que ficarão encarregados de conduzir o poder e de dar esta·
bilidadc ao poder. No mundo atual, é imprescindlvcl ao Poder Exc·
cutivo dispor desse respaldo forte, para poder exercer o sua missão.
1: o segredo da democracia americana, tem ela uma parte doutrinária
muito importante, mos tem uma parte formal. Desde os primórdios
de sua instauração, evidentemente, a existência do principio de que o
candidato devia ser eleito pelo voto majoritário, dentro do distrito,
deu à Câmara dos Representantes uma legitimidade que, hoje, nós
nilo identificamos com o Deputado eleito pelo voto. proporcional.
Por quê'! Porque o Deputado eleito pelo voto proporcional é o resul·
tudo do estado de espírito do dia da cleiçilo em que ele alicia opiniões
c que é: obrigado a catar votos aqui e em todos as ãreas, c, no fim, ele
não representa congregadamcntc nada,.senilo as suas idéias pessoais
e o conjunto de paixões momentâneas. Então, hã aquilo que hoje os
cientistas polfticos chamam do envelhecimento dos congressos assim
constituldos: logo depois da eleição, desde que a realidade mude, ele
passa a não representar mesmo aquela realidade.
Foi o o que aconteceu, por exemplo, 'nos Estados Unidos, com a
guerra do Vietnã, cm que u clciçilo foi feita, dentro cio contexto desse
debate. Em seguida, com a pacificação do Vietnil, foi envelhecido
aquele tema 'que tinha sido o grande tema, mas, permaneceu a legi·
timidndc dos interesses distritais. No Europa Ocidental, na Alemo·
nhu, também aconteceu o mesma coisa; é um fenômeno chamado de
envelhecimento, não só dos parlamentos eleitos, coino também de
envelhecimento progrumâtico. O voto· distrital tem, paro um Pois de
extensão territorial como o Brasil, uma grande· vantagem; ele dá a
legitimidade dos interesses geográficos ao homem vinculado à região.
As razões que se argucm contra o voto distrital, é que ele dimi·
nui a vida pública, c, que não nascem estadistas através do voto
distrital. Mas eu estou aqui cm presença deste grande homem públi·
coe grande historiador brasileiro, que é o Sr. Senador Luiz Viana, e
ele suhe perfeitamente que, no tempo do lei dos Ciclos, da reforma
Saruíva, este argumento foi invocado, mos a· reforma foi feita e, a
partir de então, o Brasil não deixou de dar os maiores estadistus b
história brusileiru.
Mos essa é uma digressão que me faz fugir um pouco do senti·
do de minhas puluvrus, uqui no Senado Federal, ncsl!l turdc.
'

'
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Outro argumento que se apresentou foi o de que u clclclh>
evidenciou, no Brusil, u existé:ncia de um purtid.i rurnl c outro
urbano.

Sr, Presidente, Srs. Senadores, acho que, de certo modo, esta é:
uma visilo muito simplista do resultado das eleições. Em primeiro
Iugar, com dois partidos somente, não podemos ter um partido rural
e um partido urbano, porque partido rural ou partido urbano
pressupõem também uma conotaçi!o de natureza ideológica que diz
respeito à situação de alguns cortes sociais. Os partidos urbanos,
constituldos, em geral, silo formados de mussus operArias c de classe
média que, através deles, canalizam as aspirações urbanas. No caso,
verificamos que tanto ARENA como MDB tiveram grande volume
de votação nus grandes cidades, Para se dizer que a ARENA é: um
.partido rural, teremos que admitir que na "Grande Silo Paulo"
ternos mais de um milhão de pessoas rurais, ali residentes, c, da
mesma maneira, teremos que admitir que, no sctor rural, existem
milhiles de. pessoas que votaram no MDB e que silo consideradas
teoricamente como pessoas de partido urbano, quando, nu realidade,
essa é uma divisão que não existe c que não existiu.
O que se viu no País inteiro foi uma tomndu de posiçiio do
eleitorado brasileiro em face da realidade que estamos vivendo.
Assim, não procedeu argumentação.
O Sr. Lulz Viana (ARENA- BA)- Se V, Ex• permitisse, eu
gostaria de dor um upart~: ao brilhante discurso de V. Ex•
O SR. JOSJ:.: SARNEY (ARENA- MA)- Com muita honra,
o aparte de V. Ex• dú grandeza il minha oração.
O Sr. Lulz VIana (ARENA- BA)- V. Ex• tem perfeita razão
uo defender o voto distrital e o voto majoritârio, Ele certamente, se
instituldo, levaria, naturalmente, o Pais ao bipartidurismo, como
ocorreu em todo o Mundo Ocidental, lembrado por V, Ex• E o que
temos aqui é o bipartidarismo artificial. A Revoluçilo, tendo que
corrigir aquela multiplicidade de partidos, que devia acabar, que era
nociva e que se originava no voto proporcional, fez um bipartidaris·
mo decorrente nilo da Lei Eleitoral, mas decorrente da lei de
Organizaçilo dos Partidos. De forma que, se o bipartidorismo pode
decorrer, como é o caso brasileiro atual, da lei de Organização dos
Partidos, entilo terçmos u'm . bipartidrismo artificial, que nilo
representa realmente correntes de pensamento legítimas, autênticas e
podemos chegar uo bipartidarismo, não sei se imediato, mas por
decantação, com a instituição do voto majoritário, Aí, sim, emergem
naturalmente, do País, as grandes correntes de pensamento. A
Inglaterra é um caso t!pico: há trinta ou quarenta anos atrás, os dois
grandes partidos eram o Conservador e o liberal; depois o liberal
pratic~mentc desapareceu, para guc surgisse o Partido Trabalhista.
E hoje, de fato, o que existe na Inglaterra é o bipartidorismo,
dividido entre trabalhistas c conservadores. V, Ex• tem razilo: pura o
vida pública brasileiro será muito importante, para o legitimação dos
representantes do povo, para o autenticidade do pensamento politico
do P~ls, que nó,s possamos substituir o bipartidorismo decorrente de
imposições da lei dos partidos, por um bipartidorismo que nasça
naturalmente das urnas, dos sentimentos e do pensamento do povo
brasileiro,
O SR. JOSI:.: SARNEY (ARENA- MA)- Muito obrigado a
V, Ex• pela concordtincia com o meu ponto de vista, o que muito me
honra pela autoridade que V. Ex• tem, juntamente com n sunlongu
vida pública. E já que V, Ex• citou o ex~mplo dn Inglaterra, é: bom
que hoje n gente recorde que o Partido liberal inglês tem cerca de
30% dos sufrágios, mas tem um número muito pequeno de cadcirns
no Parlamento c, assim, não p<ie cm risco jamais n estabilidade do
Governo inglês. O que mostra que i: imposslvcl ter·sc estabilidade
·politica, hoje, se nós, na rculidude, nua tivermos sistema pnrtidúrio
coerente: voto majoritário, voto distrital, com dois partidos pollticos
não ideológicos que operem o poder. Ou, entUo, noutra ~nhH;iltl d11
voto proporcional, <.JLit~ impnrta na rr~mdt.: quantid:-tr.lc d:: p::~ rt: 1'• ::
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partidos que são duas camisas de força, no dia em que
cxtingulssemos u sublcgenda, ·evidentemente dcixarlamos
marginalizadas grandes correntes de opinião públ'.ca c politica, que
têm o direito de participar da vida brasileira.
Assim, as sublegcndas, hoje, não ajudam u consoliduçiio dos
partidos políticos. Elas são soluções circunstanciais e, uo mesmo
tempo, funcionam nus eleições como grupos predatórios, sem
nenhum compromisso com os interesses da unidade partidária.
Por quê? Porque, na realidade, sem voto majoritário, para
deputados, dois partidos forte<, não teremos, jamais, partidos
verdadeiros.
Dentro desse processo, as mais válidas lideranças são colocadas
constuntemente sob estudo de inquietação. Elas não podem se
realizar c dão margem a que lideranças menos representativas
possam emergir, como soluções de conciliação, Dul porque os parti·
dos politicas não podem se consolidar. Mas, desde que exista o voto
distrital, tenho absoluta certeza de que a vida partidária brasileira
scrâ mais una e melhor.
- Devo recordar que o Professor Orlando de Carvalho, da Univcr·
sidade de Minas Gerais, fez um estudo sobre o comportamento do
eleitorado nas eleições de Minas Gerais c, nesse estudo, ele mostrou
que cada Deputado tem um núcleo bãsico, no qual ele se elege, e
passa u ser um predator, a partir daquele núcleo básico, nos núcleos
dos outros Deputados que, da mesma maneira, têm o seu núcleo
básico e são predadores do núcleo dele, o que ê uma atividade
inglória e inútil de retaliação política.
O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um
aparte? (Assentimento do orador.)- Dou toda razão, Senador José
Sarney, ao voto distrital, porque nu realidade dâ oportunidade ao
representante de defender melhor a sua região. Agora, sob o aspecto
da sublegenda, V. Ex• mesmo reconhece que í: um mal. O mal nunca
pode ser ncccssârio. Seria importante u criação do pluripartidarismo:
ele não tiraria, absolutamente, a grandeza dos dois partidos que hoje
realmente temos no Brasil, que >iio o MDB e a ARENA. Era preferi·
vel o pluripurtidarismo à suhlegendu, que tira a unidade partidária.
~ inautêntica, é desleal até. O que vi e pude observar nessas eleições é
que grupos de cada partido se digladiavam de tal maneira que é in·
teirumente impossível uni-los em uma eleição majoritâria. Conheço
municlpios no meu Estado onde é inteiramente impossível i1quelas
duas correntes votarem no mesmo candidnto, uma vai votar num
candidato, a outra vai votar contra, pura não aparecer um corpo
maior de eleitores votundo em um cundidato só. Isso é desagregador
c, realmente. temos de sair por uma outra situaçUo. E ncredito que
essa situação scrâ criar novos partidos que ncolhum tais correntes de
opinião pública. Muito obrigado a V. Ex• pelo aparte.
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- MA)- Muito obrigado
Senador Agenor Ma ria.
O Pre>identc me adverte que devo terminar o meu discurso c
vou tcntur resumir alguns pontos de vist,l.
Primeiro, ó que essa tendência de que falei é uma tendência na·
cional. Vejamos o resultado dus últimus eleições: o resultado no Rio
Grande do Sul, acredito que tenhu sido u maior vitôriu da ARENA,
se o compararmos com o resultado de 1974. Nuquelo ano. chegamos
a um resultado negativo com muis de 500 mil votos. Neste uno, com
todos esses problemus que enfrentamos, a diferença contra u
ARENA foi de apenus 150 mil sufrâgios.
O Sr. Nel10n Carneiro (MDB - RJ) - Problemus fomos nós
que enfrentamos.
O SR. JOSt SARNE\' (ARENA- MA)- Também devo di·
zcr que o resultado du eleição mostru umn coisu sulutur, que é a
consolidução do MDB como Purtido, dentro do processo político
brasileiro, nas mcsmus condições que u Aliunçu Rcnovudoru
Nacionul.
A ARENA cumpriu u sua missão: ganhou as eleições em
número de votos c cm número de prefeitos e vcrcudorcs eleitos. Mus,
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o que é mais importante e significativo, não é a vitória, pura c sim·
pies, não é o jogo esportivo de ganhar c perder. O que essa vitória
representa, sobretudo, é uma tomada de po~ição do eleitorado bra·
sileiro, que achou por bem áprovar o esforço que o Governo vem fa·
zendo e deu à ARENA essa prova de confiança.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA)- V, Ex• me permite um
aparte?
O SR. JOSll: SARNE\' (ARENA - MA) - Agora, cu quero
observar o seguinte: o MDB ganhou as eleições de 1974. O que o
MDB fez com a sua vitória? Esse é um ponto sobre o qual devo fazer
uma renexão. E ui vou fazer uma interpretação pessoal, mas que, na
realidade, deve ser analisada em face das eleições.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - V, Ex• me permite um
aparte?
O SR, JOSt SARNE\' (ARENA - MA)- Darei o aparte a
.
O MDB ganhou ascleições de 1974, e o que fez da sua vitória?
Ora, eu tenho que, se naquele instante o MDB tivesse sido
sensível aos apelos que foram feitos para que se buscassem, cm
conjunto, em face da realidade brasileira, mais rápidos caminhos cm
favor do desenvolvimento politico, nós teríamos caminhado bastante
nesse sentido. Mas o MDB, a partir da vitória de 1974, tomou uma
posição sectária de um partido vitorioso que estava destinado a to·
das as vitórias em termos de futuro. E, neste sentido, queria não só
acuar o nosso p~rtido, como, mesmo, dar a impressão nacional de
que tinha tido uma vitória que seria definitiva.
Ora, este erro foi um erro fundamental no processo politico
brasileiro, no momento. E, de certo modo, o MDB deve fazer uma
autocrítica e dizer que esses resultados agora, da eleição, dcmons·
tram que ele estava numa posiçiio errada e que o eleitorado bra·
sileiro disse-lhe que era'errada essa posição.
V. Ex•

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não apoiado,
O SR. JOS!: SARNE\' (ARENA - MA)- O MDB, cm vez
de vir conosco pura o debate de soluções dos problemas sociais, de
colaboração mais intensa, o MDB ficou numa posição sectária e
formal de debute institucional, que, afinal, atingia uma elite. ~ bem
verdade, não vou 'dizer 'que o debate sobre as instituições seja
desnecessário; não, é necessário, é importante, mas não o era no
instante que o Pais utruvessuvu. Então, ~ssa fixação do MDB,
cKclusivamentc dentro desse sctor, levou, evidentemente, o clci·
torado brasileiro u tomar a lição que tomou agora, em face, também,
de reconhecer, que, enquanto se pleiteava um estado liberal de direi·
to, o Go'verno estava implantando, no Brasil, um estado social de
direito em que também era neccssârio fazer com que u liberdade não
fosse e não seja somente uma liberdade formal, mas, também, uma
rcalidude pulpávcl, que diga respeito à qualidade, às condições de
vida de cada um. ~ uquela liberdnde contra ll fome, contra as docn·
çns, que também tem que estar presente no processo politico de
debute,- o que não foi feito. Isso foi o que o MDB fez da sua vitó·
riu de 197-l.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Ainda bem que é
interpretuçilo pessoal de V, Ex•
O SR. JOS~ô: SARNE\' (ARENA- MA)- O mesmo erro cu
não quero que a ARENA pratique, após a sua vitória de 1976. Nós
devemos ter humildade em face desta, é nesse sentido que desejo ter·
minar o meu discurso. Antes, ouço com muito prazer o Senador
Heitor Dias,
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - O meu aparte deveria
preceder o linul du urgumcntnçilo de V, Ex•, porque lhe seria, talvez,
subsidio. Bem sabemos que as eleições, que se processaram cm
novembro último, tiveram um objetivo diverso, diferente das que se
efetuarum em novembro de 1974, mas, o que cumpr~ assinalar, para
revigorar uurgumentuçilo de V, Ex•, é que o MDB foi pura us urnus
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Os aspectos
positivos, ni\o contestamos. Mas estamos numa nnltlise critica, apontando os aspectos ncgutivos. Que houve com!cio, que o comlclo í:
bom, nilo hú dúvida: que o contucto pessoal é ncmsúrio, nilo há dú·
vida. Mas, nilo se truta de excluir, de cr.tabclecer uma opçilo entre o
contacto pessoal c a telcvisilo, entre o com leio c a tclevisilo. Deve hu·
ver tclcvisilo, rúdio c comlcio, todos os meios de propaganda
têm que ser admitidos, pois, se se admite televisão c rddio para propa·
ganda de produtos comerciais, de cosméticos, de cigarros, de fumo,
de bebidas, nilo se permite a utilização da televisão ·c do rádio para o,
debate de interesse público'/! Ninguém pode aceitar esta restrição. e,
realmente, uma restrição grave que vai ficar como uma nódoa na
História Politica de nossa Terra.
Mas, o fato de criticarmos a Lei Falcilo e estes aspectos que
estamos mencionando não significa que deixamos de reconhecer os
aspectos positivos dos com!cios realizados, os contactos pessoais e o
resultado que nos alegra muito.
Para o MDB o resultado é altamente satisfatório. O MDB, apc·
sar de todas essas dificuldades, dobrou, pelo menos, o número de
seus representantes.
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· O Sr, Dlnartc Mariz (ARENA- RN)- Apenas uma observação. Outra coisa que V, Ex• deve ponderar, é que seria inteiramente
impossível numa cidade, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que
tem milhares c milhares d'e candidatos, utilizar uma televisão cm
igualdade de condições. Seria totalmente imposs!vcl. Parece-me que
esse argumento é vdlido, quando o Ministro Falcão pensou na Lei
Falcão.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Essa cireunsttin·
cia foi debatida amplamente. Quero apenas dizer uma palavra: a
campanha é do partido, nilo é do candidato. Quem faz a campanha é
o partido c o partido fará a referência aos candidatos da mesma
maneira, porque neste projeto se estabeleceu que importunte é o voto
partidário.
O Sr. Jarbu Passarinho (ARENA- PA)- Foi o Presidente
do partido de V. Ex• que disse que a campanha cru um concurso.

I
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O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Ouço o aparte
que me foi solicitado hã algum tempo pelo Senador Leite Chaves.
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O Sr. Jarbu Passarinho (ARENA- PA)- Realmente o meu 1:
antiparlamcntar.

\

O Sr. Leite Cham (MDB - PR)- Em virtude do adiantado
do tempo, desisto de usar a palavra.

I
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
apesar dessas quatro objeçõcs, desses quatro obstdculos, inclusive a
participação do Senhor Presidente da República, sem discutir a vali•
dadc ou nilo desta participação, é incgdvel que ela representou uma
ajuda substancial à ARENA, cm todo o Brasil. ·

e

O Sr. Petrônlo Portella (ARENA- PI)- verdade.
-'i

I,

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Então, o que
quero dizer- e é por isso que peço a atcnçilo dos Srs. Senadores,
porque acho que a análise que estou fazendo ó de absoluta
objctividadc- que estas quatro pedras no cuminho- pedras no caminho do MDB- foram colocadas.
Lei Falcilo. Quero acrescentar em reluçilo à Lei Falcilo um
aspecto, ainda. Houve uma possibilidade de pelo menos um debate,
suscitado aqui no plenário e acolhido pela Associaçilo de Cronistas
Politicas de Bras!liu, para que houvesse um debute, pelo menos,
entre o Llder da ARENA c o L!der do MDB sobre problemas da
politica brasileira, nas vésperas das eleições, nem isso se permitiu, Sr,
Presidente, invocando um artigo inexistente, invocando uma inter·
prctaçilo, u nosso ver, inaceitável da Lei. Mas, o que é mais grave, c
isso nilo pode passar desapercebido c nilo pode deixar de ficar
registrado nos Anais do Senado: ao mesmo tempo ~m que ni!o se
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permitia que os Senadores Lideres da ARENA e do MDB
debatessem na televisão, perante a populaçi\o brasileira, problemas
de Interesse do povo brasileiro, permitiu-se que u telcvisilo irradiasse,
transmitisse para todo o llrasil um debute sobre problemas dos
Estados Unidos feito pelos candidatos it Presidência da Repdblica
naquele Pais, e cm Inglês.
Há alguém que possa achar ruzoúvel que u televlsilo brasileira
esteja aberta a estrangeiros para debaterem problemas de seu pais e
esteja fechada a brasileiros paru debaterem problemas de interesse
do Pais? um fato. Quem acha que isto é bom, positivamente nio
está pensando com aquela objctividude que se impõe a quem faça
uma análise serena da campanha eleitoral,
Pois bem, Sr. Presidente, se a Lei Falcilo valia para ambos os
partidos, o programa de telcvisilo ouvido diariam'cnte por 40 milhões
de brasileiros upresentnva somente uma propaganda maciça da
ARENA: "Este é um Pais que vai pra frente", com todas as realiza·
ções do Partido majoritário: a INPS, Banco Na~ional da Habltaçi!o,
a situaçilo excelente do trabalhador brasileiro, que jâ havia se transformado em sócio do Brasil- 20 milhões de sócios do Brasil. Tudo
isso era, evidentemente, uma propaganda subliminar a favor do
Partido do Governo.
Disse o Sr. Lldcr da ARENA: mas, isto i: comum nos pulses
democráticos. Nilo i:. Nos pulses democráticos- c eu cito só um
exemplo, nos Estados Unidos que comemoram, agora, 200 anos de
normalidade democrática, -toda vez que o Governo se utiliza de
um meio de comunicação de massa (televisão ou rádio) PJlra
propaganda de alguma idéia do Governo, se ela pode conter um
aspecto politico, a Oposição tem direito a tempo igual. a lei do
equal dme, pura apresentar sua versão sobre o que estava
acontecendo.
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - E onde o Presidente da
República nilo faz campanha politica?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Faz campanha
politica, c permite que a Oposição também o fuça. E quando o
Presidente perde pura a Oposição, passa o Governo u Oposiçilo c
vem acontecendo isto hâ 200 anos, democraticamente, nilo
atrapalhando o desenvolvimento, pelo contrário, essa prática há 200
anos, em plena crise, faz dos Estados Unidos uma das nações lideres
do desenvolvimento cm todo o mundo. O que prova, ao contrdrio
do que se diz, que democracia niio i: uma espécie de sobremesa a ser
servida depois do desenvolvimento mus, pelo contrário, a
democracia é o grande instrumento, digo muis, ó o único instrumento capuz de se promover o verdadeiro desenvolvimento do
Puls: nuo o desenvolvimento de televisão, nilo, "um pais que vai para
u frente na tolevisilo", mas um pals que vai pura a frente com o seu
povo. Porque só um povo votando, só um povo participando é que o
desenvolvimento se faz, com as raizes populares e, portanto, capuz
de realizar o desenvolvimento do Pais, e nilo um desenvolvimento
meramente de fachada.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves. Fa1. soar u cum·
puinha.)
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
estou completando u resposta que fuzlamos u apreciação feita pelo
nobre Senador ...
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -A Presidônciu es·
clarece que V. E,,, jl1 exorbitou mais de 20 minutos do seu tempo. O
Regimento nilo pode comportur-se pela e.,tensilo do discurso que
V, Ex• tem que fazer: V, Ex• é que tem de adequar o seu pensamento, o seu pronunciamento, ao tempo que o Regimento lhe permite. De forma que V, Ex• h~ de ver que jd houve muita tolerância.
Quando me sentei a esta mesa, substituindo o Presidente da Casa,
V. Ex• jd havia esgotado o seu tempo. De muneiru que apelo para u
compreensão de V, Ex• ...
O Sr. Jarbu Passarinho (ARENA- PA)- Mas é natural: ele
precisa de mais tempo pura explicar a derrota. (Risos.)
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - ... no sentido de
que V. Ex• conclulssc o seu pensamento,
O Sr, Nelaon Carneiro (MDB - RJ) - Talvez a derrota de
Belém.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Explicar a
derrota de Belém é diflcil. (Risos.)
·
O Sr. Jarbaa Pauarlnho (ARENA- ~A)- A vitória do Pará.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
atendendo ao apelo de V, Ex•, vou concluir. Peço apenas que V. Ex•
leve cm consideração, c V, Ex• foi testemunha, que o tempo
ocupado pelo orador na tribuna foi muito menor do que o ocupado
pelos apartes. Mas, atendendo no apelo de V. Ex•, vou concluir
respondendo à última c séria ponderação do nobre Senador José
Sarncy.
Acabo de demonstrar, portanto, com dados objctivos, conform~
o critério, que um ou outro partido saiu como vencedor. Isso me
parece incontcstãvcl, dependendo do critério que se adotar. ~ incgll·
vcl que houve vitória do MDB. Não se pode negar c contestar a
evidência que o MDB ganhou no Rio Grande do Sul, que o MDB
ganhou no Rio de Janeiro, que ganhou nas grandes cidades, que
dobrou c triplicou o número de prefeitos c vereadores. Silo fatos que
estilo ai. Agora, se se comparar os dados com os de 1974, o resultado
da ARENA foi maior, ela se recompôs daquela derrota, se me per·
mitcm, que tinha tido na clciçilo majoritllria. A ARENA teve maior
número na clciçi!o proporcional cm 1976 também. Mas ai silo
números objctivos. A aprcciaçilo critica é importante.
O nobre Senador José Sarncy completou o seu discurso dizendo
que cabia ao MDB fazer uma autocrltica para nilo se limitar mais
aos debates dos aspectos institucionais. Se nilo foi cxatamcntc isso,
foi coisa semelhante; foi esse o sentido da sua intcrvcnçilo: era
preciso que não insistlssimos tanto np problema pol!tico, c nos
abrlssemos para outros problemas sociais c económicos que estilo a!.
Quero dizer, Sr. Presidente, c lembrar apenas a todos a série de
intervenções, de estudos c de trabalhos que o MDB fez. A critica tam·
bém nilo procede. O MDB nilo se limitou u criticas dos aspectos insti·
tucionais do sistema. O MDB fez criticas, fez estudos c apresentou
contribuições objctivas em rclaçilo aos aspectos económicos c so·
ciais. Foram inúmeras as sugestões do MDB; muitas delas foram
acolhidas inclusive pelo Governo.
Em matéria económica, com relação à grande crise que hoje está
amargurando a vida pública nacional c que decorre fundamcn·
talmcntc da importação do petróleo estrangeiro, ela mereceu do
MDB mais do que uma intervenção, um estudo aprofundado com a
colaboração de cientistas de todo o Brasil c da elaboração de um
projeto energético para o Pais com tecnologia nacional, aprcscntan·
do outras alternativas para que não ficássemos na dependência do
petróleo importado c na simples medida que o Governo adotava de
aumentar o preço da gasolina para tentar, com isso, diminuir o seu
consumo.
O MDB demonstrou exaustivamente a procedência de sua tese.
O Governo nilo a acolheu. Nilo se pode, hoje, Sr. Presidente, quando
os fatos revelam que o Governo vai ser obrigado udotur grande
número daquelas medidas sugeridas, cntilo, pelo MDB, nilo se pode
acolher sem protesto a afirmação do nobre Senador Surncy, de que o
MDB deve olhar para os problemas económicos c sociais. O MDB
olhou, estudou, propugnou por essas medidas, c aprcscntou·as no
Plenário.
Sr. Presidente, cu concluo: haveria evidentemente muita matéria
a apresentar, das contribuições que o MDB ofereceu cm rcalçilo ao
desenvolvimento económico c social,
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Mas quero concluir com uma consideração que me parece objc·
tivu: é normal, Sr. Presidente c Srs, Senadores, que a ARENA c o
MDB procurem focalizur nesse resultado eleitoral os aspcétos que
lhe silo favoráveis. Mas, Inquestionavelmente, o grande vitorioso
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desta eleição foi, se esses resultados forem bem interpretados,
processo politico brasileiro. Das urnas salram dois partidos
com mais de lO milhões de votos; duas forças que, pelo voto
da população, se apresentam com relativo cquillbrio na vida
nacional. Isto é bom para a democracia e para solução pacifica
problemas brasileiros.
Esta, a meu ver, u grande liçilo que o povo brasileiro deu u
nós, arenistus e cmedcbistus, a todos os pollticos do Brasil e,
cipalmente, o que pensam, perante a nossa História, as futuras
çõcsdenossu Terra. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a
vra ao nobre Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA - DA. Pronuncia o
discurso. )-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ao registrar, nos Anais desta Casa, as solenidades da
expressiva magnitude que a Bahin levou a cabo no último dornint!O
encerrando as comemorações que se iniciaram no dia t4 do
c dando ao Brasil c no mundo testemunho eloqUente de sua fé c
seu civismo, jâ que o amor de Deus ·não pode estar distanciado
amor da Pátria, estou trazendo para o ambiente augusto
Senado 300 anos de História da Igreja na Bahia, na qual se
também a própria História do Brasil, que estendido sob a
sidadc do Cruzeiro do Sul, marcou a sua primeira afirmativa para
mundo conhecido de então sob a cruz de que se erigiu como
tem unha sagrada da primeira missa de Frei Henrique de 'Coiimtrra.
Trago para o coração deste planalto a efusão clvico-rcligiclSI
emanada das colinas que emolduram a velha Capital
Sousa, cm cujo chão se fincam as raizes de nossa própria for1mac;ilo
Nilo foi por outro motivo que o admirável Afonso Arinos disse
"a Bahia não é uma terra a que se chega, mas uma terra a que
se volta." Seria, digo cu, a potente c sublime atração das origens.
Poderia dizer que estou a trazer para esta Casa 400 anos
história, se, cm vez de me reportar às comemorações da criação
Arquidiocese da Bahia, me referisse à sua vida religiosa, nascida
Frei Henrique de Coimbra, a quem se seguiram os orirnei1ro
evangelizadores, Nóbrcga c Anchieta, cujo trabalho teve
dadc na admirável açilo dos jcsultas, que lhes seguiram as pegadas
chilo, como bandeirantes da fé, e a pregação do Evangelho, como
dados de Cristo.
E, ao falar nos seguidores de Loyola, a Bahia reverencia,
hosa c orgulhosamente, a memória do extraordinário Padre
Vieira que, nascido cm Lisboa, viveu a maior parte de sua vida
Bahia, que conserva nos ouvidos o eco de sua eloqUência sagrada
hoje lhe guarda, comovidamente, as relfquias dos seus restos
tais. Poderia, repito, invocar estes 400 anos, se evocasse a uçilo
primeiros bispos, de Dom Pedro Fernandes Sardinha a Dom
Teixeira, cujo trabalho patriótico se fez também sentir na luta
os holandeses.
A cronologia da Igreja na Bahia, de 1676 a 1976, é merenda
constância da fé religiosa dos baianos e pela dedicação eva.ngc:li·
zadora dos seus ilustres prelados. Silo 23 nomes que a
registra nesse longo pcrlodo c que o povo relembra e
melro deles foi Dom Gaspar Barata de Mendonça; o nrirn•ir·o
direito, mas ni!o de fato, porque morreu cm Lisboa, untes de
o cargo, sendo cntilo substituldo por Dom Frei Joilo de Madre
Deus, irmão na fé c no culto de S. Francisco de Assis.
Outros nomes se seguiram, fiéis a Cristo
il sua
Recuando porém no tempo, faço menção especial u Dom RolmUttldc
Antônio de Scixus Barroso, homem de cxcclsas virtudes c
cmérlto c aproximando-me pura mais perto de nossos dias,
me ressaltar c relembrar as figuras de Dom Jerónimo
za, que dirigiu os destinos da Bahiu Católica até 1924, cujo
pastor passou às milso firmes de Dom Augusto Álvaro da Silva,
mcm de fé e de accndrudas convicções, que se fez u um só
apóstolo, c soldado de sua Igreja, nu defesa de seus grandes
pios, para mantê-la eterna, c na salvaguarda das suas voruucJouu:
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causas, pura conservá-lu intangível. Tilo intemcrato nus suas virlu·
des, c tilo intimoruto nas suas lutus, D. Augusto marcou uma época
na história da Arquidioceses du Bahiu. A ele se seguiu a l1gura marcume de inteligência, virtude, e liderança de Dom Eugênio Salcs, que
teve a sua vida de sacerdote em ascensilo permanente, e que culmi·
nou com a suu elciçilo pura Cardeal e com sua escolha pura litulnr da
Arquidiocese do Rio de Janeiro, u cujo rebanho se impõe pelo tra·
bulho e pelo descorlino de administrador, ·
Felizmente, a esse gr..mde vulto outro grande nome sucedeu, o
do Cardeal A velar Brundiio Vilela. que reúne uma série de qualida·
des positivas que lhe fucil ilnm c profclam o exercício de sua nobre.
missilo, entre as quais ressuhum a sua inteligência, a sua cultura e n
sua extraordinária capacidade de trabalho, e, de modo expressivo, a
sua eloqUência que revive nos púlpitos da Buhiu, as orações dos seus
grandes pregadores do passado. A ele se devem a iniciativa e a
orgunizuçilo das festividades que, de modo deslumbrante, concretiza·
ramas comemorações com que u Bahín celebrou o tricentenário de
sua Arquidiocese, das quais a solenidade de domingo último foi o
ponto máximo pelo espetáculo de fé c de civismo oferecido por toda
a populuçilo baiana.
O Sr. Lulz Viana (ARENA- BA)- V. Ex• permite um aparte?
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Lulz Viana (ARENA - BA)- Gostaria de associar-me
às palavras de V. Ex•, porque: realmente, o espetáculo que vimos,
sobretudo na procissilo do Senhor do Bonfim e depois na Fonte
Nova, aquele grande espctáculo de fé, com u concelebração de
trezentos sacerdotes, foi, rcalmcn!e, das coisas mais belas e tambi:m
das mais significativas que temos visto. Na verdade, o nosso
eminente Cardeal, Dom Avelar Brandilo Vilela, deve estar salisfeito,
tem por que estar satisfeito, pois, à sua conclamação, o povo da
Bahin acorreu em massa para apoiá-lo nessa grande demonstração
de fé católica.
O SR, HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço o aparte
com que V. Ex• me distingue, V. Ex• dá, por outro ludo, um depoi·
menta u mais, porque o espctáculo de domingo último, na Fome
Nova, foi dos mais belos a que já assisti na Bahin. Por isso mesmo
tive oportunidade de, em telegrama que enviei a S. Em•. dizer que,
com aquele cspetáculo, trezentos anos de história se condensaram
em poucas horas de um espetáculo deslumbrante de fi:, de arte e de
civismo.
Continuando, Sr. Presidente: Diga-se, com i:nfasc, para um elo·
gio significativo, que niio foi o povo que se ajustou no programa da
Igreja: foi a Igreja que fez sintonia com os sentimentos da Bahia
inteira.
·
O Eminente Cardeal Avelar Brandilo Vilela é, sem favor, um
grande pastor integrado no seu grande rebanho. E é cm nome deste
que transmito a Sua Eminência as mais efusivas congratulações pelo
transcurso da efeméride notável: trezentos anos de história da Igreja
na Bahia, cujas páginas foram escritas com n tinta da fé, sob a cons·
tante inspiruçilo de Deus, que este é uno e o mesmo da primeira lgrc·
ja de Pedro, e da utual Igreja de Paulo. (Muito bem! Palmas. O
orador é cumprimentado.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - José Lindoso - Jnrbns
Passarinho - Fausto Catelo·Branco - Petrônio Portelln - Jessé
Freire - Domfcio Gondim - Paulo Guerra - Arnon de Mello Dirceu Cardoso - Eurico Rezende - Joilo Cnlmon - Amaral
Peixoto - Vasconcelos Torres - Gustavo Capunemn - Franco
Montoro- Otto Lchmunn - Lllzuro Bnrboza - Accioly Filho Leite Chaves- Evelásio Vieira- Lenoir Vurgns- Paulo Brossnrd
-Tarso Outra.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Sobre a mesa,
projeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Sccretúrio
fi lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 288, DE 1976
R01bre o prazo de que trata o art. 11 da Lei n• 6.332, de
18 de maio del976, e di outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
' de Prcvidên·
Art. I• Os aluais segurados do Instituto Nacional
cia Social cuja contribuição deve incidir sobre escala de salário-base
prevista nos artigos 5• e 6• du Lei n• 6.332, de 18 de maio de 1976 e
que com o advendo da Lei n• 5.890, de 8 junho de 1973, nilo foram
enquadrados na classe correspondente n seu tempo de 111inçilo, nilo o
tendo feito também em virtude da faculdade prevista no artigo II da
Lei n• 6.332, de 18 de maio de 1976, poderão requerer rctificação de
enquadramento, no prazo de cento e vinte dias da promulgnçilo desta lei.
§ I• O INPS promoverá ampla divulgação da faculdade de que
trata este artigo, especialmenle através da rede bancária arrecadadora de contribuições previdenciárias fornecendo, aos segurados ou
seus prepostos, no momento do pagamento da contribuiçilo, instruções escritas a respeito.
§ 2• Não haverá incidência de multa e juros de mora sobre as
contribuições recolhidas nas condições deste artigo.
Art. 2• Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicaçilo,
revqgadas as disposições em contrário.
JusdOcaçio
Como se sabe, a Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, introduziu
grandes alterações no cálculo das contribuições devidas uo INPS pc·
los trabalhadores autônomos c seguradores-empregadores.
Entrou, entretanto, referida legislaçilo cm vigor imediatamente,
não fixando fiUalquer prazo para opção por parte dos referidos
segurados, n maioria dos quais nilo se deu conta que, cm virtude do
tempo de filiação, poderia passar a contribuir sobre salário-base
mais elevado,
Com o objetivo reparar tal impropriedade, o Deputado WIL·
SON BRAGA, durante a tramitação do projeto do Executivo que se
transformaria na Lei n•6.332, de 1976, formulou emenda que, aceita,
passou a constituir seu nrt. I I nestes termos:
"Art. I I Os atuais segurados cuja contribuiçilo deve
incidir sobre escala de salário-base c que, com o advento da
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, não foram enquadrados
na classe correspondente u seu tempo de filiação, poderuo
requerer a retil1caçilo de enquadramento, no prazo de 90
(noventa) dias da promulgação desta Lei.
§ I• O INPS promoverá ampla divulgaçilo da faculdade
de que trata este urtigo, especialmente através da rede bancária arrecadadora de contribuições previdcnciúrius.
§ 2• Não haverá incidências de multa c juros de mora sobre ns contribuições recolhidas nus condições deste urtigo."
Lamcntalvelmente, en!rctunto, u ausência da ampla divulguçilo
determinada pelo referido dispositivo legal, aliada ao prnt.o de upe·
nas tri:s meses durante os quais u opçilo poderia ser !'cita, frustrou,
ainda uma vez, os objctivos da let, vez que grande número de
segurados só teve conhecimento dessa faculdade quando o prazo
linha corrido,
O objetivo, portanto, da presente proposição i: reabrir, por cento e vihte dias o prazo cm causa, 11cundo o INPS obrigudo a promo·
ver ampla divulgação da matéria, mediante o fornecimento aos
segurados, através da rede bancária de contribuições, de instruções u
respeito,
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1976. - Otulr Bekcr.

Às Comissões de Constillliçtio e Ju.rt/rll, de I.egi.rlarào So·
cial e de Finanças.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - O projeto lido
será publicado c remetido às comissões competentes.
Está terminado o perlodo destinado ao Expediente.
Estilo presentes nu Casa 60 Srs. Senadores.
Passo-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 553, de
1976, do Senhor Senador Lourivul Baptista, solicitando a

transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso do
Presidente Magalhães Pinto, na Faculdade de Direito da
Universidade de Silo Paulo, no dia 19 de outubro de 1976.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sento·
dos. (Pouso.)
Aprovado.
Será feita o transcrição solicitada.
t O SEGUINTE O DISCURSO CUJA TRANSCRIÇÃO t SOLICITA DA:
As celebrações de hoje nesta egrégia Faculdade de Direito da
Universidade de Silo Paulo estilo marcadas pela expressivo convergência dos duns datas que comemoramos: u instalaçilo dos cursos
jurídicos do Brasil c o Scsquicentcnário do Poder Legislativo.
Esta Faculdade, juntamente com a de Recife, as mais antigas do
Pais, silo baluartes no pregação c na defesa do Direito.
Do Direito no sentido do ordenoçilo jurídico paro o garantia do
liberdade do homem o serviço da Pãtria e da sociedade humano.
A otivo participoçilo desta Escola, nos decisivos acontecimentos
políticos de nossa história, constitui vivo testemunho de inarrcdávcl
posição cm favor do homem c da liberdade;
Liberdade que, como todos nós a queremos, seja fundod,a no
Direito, a fim de que o presença do Estado c do Poder que encarna,
seja instrumento c projeçilo de uma sociedade sem medo, alicerçado
na confiobilidade do Justiço.
Esse vem sendo o permanente ideal desta Faculdade, absorvido
pela Universidade de Silo Paulo quando de suo criação, cm 1934, por
Armando Sallcs de Oliveira, com o concurso de eminentes brasileiros, como o saudoso Júlio de Mesquita Filho, Fernando de Azevedo,
Alcântara Machado c Teodoro Ramos.
Primeiro instituição de ensino superior que passou u refletir o
inquietação do mundo moderno. converteu-se num amplo painel,
onde se projetam os preocupações do nosso tempo. E suo tradição de
luta sempre nos advertiu que os eventuais bloqueios não interrompem o destino da nacionalidade.
Grandes foram as lutas aqui truvudus cm prol da liberdade,
como os da Abolição, ainda no Império, c contra o Ditadura, já no
Repúblico.
32 c 45 silo marcos decisivos das posições das Arcados com rcluçilo à organização politica do Pois.
O foto í: que os vendavais totalitários com os seus pregoeiros, jamais aqui tiveram guarida.
Pois, uma coisa í: lutar-se cm favor do fortalecimento do direito
público, pura o crescente serviço de urna sociedade codu dia mais
complexo:
Outra, bem outra, é fazer desta complexidade instrumento de
submissão du sociedade c de cerceamento do direito de iniciativa,
seja dos indivlduos, seja de suas comunidades c instituições por estas
criadas.
Seria de minha parte ocioso dizer que estas posiçõos de intrnn·
sigcntc defesa dus Instituições dcmocrt\ticns, apoiadas na Lei c nu
Constituiçao, sao coincidentes com tudo quanto, cm minha vida
p~blicu, tenho assumido c lutado por conseguir.
Dul por que me sinto sumamente honrado cm representar o
Senado Federal nesta Sessão Solene de homenagem que lhe é presto·
du pela Faculdade de Direito de Suo Paulo.
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f; que vemos nu Universidade, o laborntório muis legitimo c o
mais credenciado pura a formulação dos modelos que almejamos
alcançar puru u condução da vida politica de nosso Pu is.
Sem seu ativo concurso, não será fãcil orgunizar-sc politicamente um pais segundo os mais altos padrões da civilizuçào.
Em meu próprio nome c no do Senado Federal, que tenho a
honra de presidir neste uno de significativas comemorações, quero
deixar pu tente nosso reconhecimento ao Diretor desta Faculdade c a
seu corpo docente e discente.
Sabemos que os principias du liberdade são os liames que irmanam a Universidade c o Parlamento.
Sabemos que a Universidade tem os olhos permanentemente
voltados pura u vida das instituições legislativas, propondo-lhes os
aperfeiçoamentos que delas façam organismos vivos da liberdade
democrática.
Sabemos que sem a liberdade democrática, nem o Congresso
·sobrcxistc com dignidade nem a Universidade será o grande instrumento que aprimora o conhecimento humano e empresta dignidade
ao homem.
Sabemos que os Parlamentos cu Universidade se irmanam na
sustcntoçào do mesmo ideal c cm busca de um mesmo propósito: o
de salvaguardar o poder criativo do homem e da sociedade humana,
ante o permanente assalto das minorias radicais, que buscam fazer
do Estado instrumento de opressão colctiva.
Sabemos que a arte, sob todas as suas formos: a cultura: o trabalho, sob o clima de paz c de confiança: o diálogo entre os que divergem; as soluções voltadas pára o bem comum, são frutos dos principias da liberdade democrática.
A liberdade, portanto, indelevelmente nos aproxima c nos une.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonuçlvcs) -Item 2:
Votação, cm turno único, do Requerimento n• 554, de
1976, do Senhor Senador Lourivul Baptista, solicitando a
transcrição, nos Anuis do Senado Federal. da Ordem do Diu,
baixada pelo Ministro de Estudo da Aeronáutica, Mujor-Bri·
gudciro Joclmir Campos de Araripe Macedo, cm comemora·
ção ao "Diu do Aviador"
Em votuçào o requerimento.
Os Srs. Seriudorcs que o aprovam, queiram pcrmnnccer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
E A SEGUINTE A ORDEM DO DIA CUJA TRANS·
CRIÇÀO t SOLICITADA:

"O homem que hoje caminha pelo cosmo i: o mesmo que, há
apenas 70 unos, estava preso aos limites da Terra. Como cm todas us
grandes conquistas da humanidade, foi preciso encontrar alguém capuz de elaborar além do horizonte do provável, alguém capaz de
entender que u lenda é sempre um anseio à espera de um sopro criador.
Em 23 de outubro de 1906, Alberto Santos Dumont fazia de Paris o ponto de partida para uma grande viagem do espirita humano.
O avião deu uo homem o dimensão e o mobilidade que lhe faltavam. Pelos caminhos do céu o mundo se fez menor, e esta proximidade, entre os povos, modificou hábitos c costumes, facilitando o intercâmbio de riquezas c experiências.
No plano militar, o uviilo exigiu uma total rcformuluçuo nos
conceitos de defesa territorial, jt\ que o poder uí:rco se mostrou capaz
de decidir u sorte de uma guerra.
Meus camaradas,
Que este dia de festa poro a aviação do Brasil. scju também, para
todos nós, um dia de reflexão.
Saibamos entender que u criatividade pode c deve ser exercida
cm todos os nlvcis de conhecimento, nilo sendo um privilégio dos
sábios, mus u resultante de uma disciplina interior.
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S"il>mnos valorizar a missão que nos foi confiada, para que,
oiCICliÍlillllill 110 que

estamOS fazendO, pOSSUmOS fazer melhor,
Sath•unos compreender a realidade do mundo que nos cerca,
J'>ll'a 'i uo não sejamos surpreendidos pelos acontecimentos.
·
O Ministério da Aeronáutica, nc culto de suas tradições, homc'"'""'·' ,, !(enio criador de Alberto Santos Dumont, sfmbolo da dctcr,,,;·,,,(;iu c do dcsprccndimcnto inspiradores do trabalho da aviação
hCI~ik•ira,''

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 3:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara

n• 66, de 1976 (n• 1.088-B/75, na Casa de origem), que dá
nova redução no art. 110 do Código Nacional de Trânsito,
Jetcrminnndo o pagamento pelo infrator de multa de Trdnsilil de sua rcsponsnbilidndc, tendo
PARECERES, sob nos 830 c 831, de 1976, das Cernis•

>~lcs:

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir a matéria.

Sobre u mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. I•-Se-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra
V. Ex• para discutir o projeto.

e: lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO No 590, DE 1976

!:'

r·
I

I
I
::·
''I•

j'.•;

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 31, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
q~e dispõe sobre a proibição de confiar a classificação de
embarcações nacionais a entidades estrangeiras, tendo
PARECERES, sob n•s 747 c 748, de 1976, das
Comissões:
- de Conatllulçio e Juallça, favorável ao Projeto, nos
termos do substitutivo que apresenta; c
-de Seaurança Nacional, contrário.
Em discussilo o projeto.

'7 de Consdlulçio e Jusdu, pela constitucionalidade e
'
·
j uridicidadc; c
-de Transportes, Comunle~ções e Obns Públicas, favorúvcl.

~·~··t,·lrio.

·::
1
r:'

§ 2• O disposto neste artigo nilo veda ao Auxiliar de Ensino a
realização de mestrado fora de sua Universidade, desde que, para
tanto, esta disponha de recursos.
Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicnçilo.
Art. 3• Revogam-se as di posições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 5:

Nus lermos do urt, 310, alfnca c, do Regimento Interno, rcquci' ,, adiamento da discussüo do Projeto de Lei da Cãmara no 66, de
t•l711, a lim de ser feita na sessão de 18 de março de 1977.
Sala lias Sessões, 23 de novembro de 1976.- RuySaalol.

o SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- De acordo com n
doilhenu;uo do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da Ses,,,.,,, do I UiU )8 de marÇO dC )977,
O SR, PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) -Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 235, de 1976, do Senhor Senador Mauro Bcncvidcs, que altera a lei n• 6.182, de li de dezembro de 1974, e dá
outras providências, tendo
PARECER, sob no 909, de 1976, da Comissilo de Redução, oferecendo a rcdação do vencido.
Em discussilo o projeto.
Não havendo quem queira discuti-lo encerro a discussão.
IJ ',I liSa.)

Encerrada.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos
dur\rt. 315do Regimento Interno.
O projeto irá à Cãmara dos Deputados.
!;; o seguinte o projeto aprovado

Redaçio do vencido, para o 2• lumo regimental, do ProJe·
to de Lei do Senado n• 235, de 1976, que altera a lei n• 6.182,
de 11 de dezembro del974,e dhutras providências.
li Congresso

Nacional decreta:

.-\rt, I' Os Auxiliares de Ensino, contratados mediante scleçilo
;ouhlk:t, rculizudu anteriormente à lei no 6.182, de li de dezembro
,J,. 1'>74, munter·sc-ilo cm suas funções, mesmo upós o decurso do
,,,.'"" múximo legalmente estipulado no item I do art. 14 do referido
lliploma, uté que a respectiva Universidade crie Curso de Mestrado
1111 úreu de conhecimento a que se vincule o docente ou cm área afim,
ujulzo do seu Dcpurtumcnto.
§ I• Aberta u inscrlçilo uo Curso de Mestrado, referido no capul
deste urtigo, nele scrilo Inscritos, compulsoriamente, os Auxiliares de
t.:nsino beneficiados pela presente lei,

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ)- Sem revisão do
orador. ) -Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O projeto é uma iniciativa cm favor do empresário nacional.
Infelizmente, a Comissão de Segurança Nacional assim nilo cntcn. deu c as construções navais continuarüo tendo sua classificação, cm
grande parte, feita por entidades estrangeiras, situadas no exterior.
Sr. Presidente, espero que num instante de maior meditação c de
maior preocupação com os interesses nacionais, um projeto
semelhante n este venha a ser aprovado nesta Casa c no Congresso
Nacional. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua cm discussão a matéria.
O Sr.JoléLindoso(ARENA -AM)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Tem a palavra o
nobre Senador José lindoso,
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Relatamos a matéria na Comissão de Segurança Nacional. A
colocação feita pelo eminente Senador Nelson Carneiro é aparentemente de grande significação patriótica. Hoje porfiamos uma posição na indústria de construção naval.
Existem no mundo algumas sociedades de conceito internacional que inspccionam, c às quais as cmprcsaa que contratam a construção de navios confiam o exame dos projetas, por seus técnicos c nu
capacidade técnica dessas ~ocicdadcs.
Temos uma sociedade brasileira c queremos que a nossa organização também se conceitue no plano internacional como as outras,
atendendo encomendas de outras nações. Nilo podemos impor a elas
os fiscuis da obra que n nossa indústria está realizando,
Suo essas as razões claras da Comissão de Segurança Nacional.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Continua cm discussão a matéria.
Nilo havendo quem queira discutir a matéria, vou encerrar adiscussão. (Pausu.)
•.
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Puusa.)
Rejeitado, Fica prejudicada a emenda:
O projeto será arquivado,
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~o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 31, DE 1976
Dl1põe sobre a proibição de conllor a cluslllcaçio de
embarcações nuclonals a entidades estrungelras,
O Congresso Nucionnl decreta:
Art. I• Nenhum contruto de construção naval celebrado no
Brasil tcrA vulidude quundo, embora inclufda no preço toial da
emburcnçilo u parcela dcstinudn ~sua classificação, esta for deferida
ii entidade cla.ssificadoru estrangeira.
Art. 2' Cabe ao Poder Executivo regalnmentar esta lei.
Art. 3• Esta lei entrnrú em vigor nu data de sua publicuçilo,
revogando-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçnlvcs) -Item 6:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 153, de 1976, do Senhor Senador Orestes Ouórcia,
que dá nova reduçilo ao urt. 13 da Lei n• 4.717, de 29 deju·
nho de 1965, tendo
PARECER, sob no 640, de 1976, da Comissão:
-de Constituição c Justiça, favorável no Projeto nos ter·
mos do substitutivo que apresenta.
Sobre u mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Secretário.
lido e aprovado o seguinte:

a

REQUERIMENTO N• 591, DE 1976
Nos termos do art. 310, alínea "c", do Regimento Interno,
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado no 153,
de 1976, a lim descrfeitnnusessàodel8de março de 1977.
Saiu dus Sessi'i~s. 23 de novembro de 1976.- Ruy S•ntos,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonculves)- De ucordo com &
deliberuçüo dn Plenário, 11 mntí:riu figurar~ na Ordem do Diu da ses·
suo do diu 18 de murço de 1977,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Esgotuda a maté·
riu constunte da Ordem do Din.
O Sr. Nelson Carneiro (MDU - lU) - Poço u puluvru, Sr.
Presidente, pum umu comunicuçüo.
O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Decluro u V. Ex•
que estú esgotado o periodo em que V. Ex• podiu fazer essa
comunicnçilo.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Sr. Presidentte, Srs.
Senadores:
Eu qu~ria comunicur à Casu o pesar de todo o Puis pelu morte
de André Mulruux, uqu~le homem que iluminou u Literatura
francesa por tanto tempo e que deu u estu cidnde o titulo de "Cupitul
dn Espcrunçu".
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonculves) - Eu Iumen to que
V, Ex• nüo tenhu se preocupado, tumbóm, com o Regimento, de
formu u solicitar sua inseriçilo no tempo oportuno.
O Sr, Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Mas nua cru passivei,
Sr. Presidente. V. Ex• concedeu :1 puluvru 11 dois lfderes. Depois
concedeu u puluvru uo Senudor Heitor Dius. Era imposslvel!
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Mus se V. Ex•
examinasse o Regimento, vi riu u~lcsu c rcqu.rin que lhe fosse cone•·
didu 11 puluvrft pitru uma comunic11çuu inudiíwel, cntr~ o expediente
e. ii Ordem <luOin.
O Sr. Nchon Carneiro (MDD- RJ) - Eu pedi e V. Ex• me
negou.
O SR. !'RESIDENTE (Wilson Gnnçulvcs)- M:ts V. Ex• nuo
requ<reu nesse sentido. V, Ex• requereu depois do tempo terminado.
Eu poderia, se nilo fosse 11 utençilo que tenho a V. Ex•, cuncelar us

.i'

j
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declarações de V. Ex• NQo o faço por upreço a V. Ex•, que nilo
obstante, não teve apreço ii palavra da Presidência,
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos, orador ins·
cri to ..
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BA. l'ronunciu o seguinte
discurso. Sem revi silo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando cheguei ao Senado, há quase seis unos, nilo conhecia o que era natural - a maioria dos seus servidores, O meu trato cru
pouqufssimos dentre eles. Ao ser eleito I•·Sccrctúrio desta Casa,
entretanto, velo-me a oportunidade de cntrnr cm contnto com um
dos melhoresserviáores que o Senado tem, que é o Dr. Paulo Nunes
Augusto de Figueiredo.
Ao reçeber a primeira petição de funcionlario reclamando o
çumprimento de lei quanto a direitos que tinha, upurei que o Senado
possufa um Consultor Jurtdlco cujas luzes não eram utilizadas, de
um modo geral. Mandei, então, o primeiro requerimento de
funcionário ao Dr. Consultor Jurfdico. Ele me telefonou, surpreso
pela iniciativa. Nunca haviam se lembrado de que existia no Senado
um Consultor Juridico. Telefonei e lhe disse: "Quero um parecer
claro e lúcido",
Nilo lhe disse qual o meu pensamento que, uo ler a pctiçiio, já o
tinha, mais ou menos, formado. Quis o ponto de vista jurldico
quanto ao direito alegado.
Claro que o administrador nem sempre é obrigudo n sceuir o
p,ensumento dos parecerei qu~ reéebe mas, logo un ler o primeiro
purecer do Dr. ·Paulo de" Figueiredo, vi que o Senado nuo cswvu
utilizando os serviços de um dos seus mais competentes c dignos
funcionários.
Dai ati: o fim do meu mandato de I•·Sccretiario, utili>.ei·me de
seus conhecimentos c de .suas luzes, e fui sempre esclarecido no
sentido de fazer justiça uos pedidos dos servidores dcstu Casa.
Um dia, o Dr. Paulo de Figueiredo convidou-me para ir ao seu
gabinete: era um cubtculo, onde mal havia lugur pura suu carteirn.
Logo procurei dar·lbc condições de trabalho: proporeionei·lhc mais
uma sala c auxiliares, para que pudesse dar desempenho cubul u suu
funçilo de Consultor. ··
·
Sr. Presidente, vejo que, após deixur·a I•·Secretnriu, o mesmo
fez o meu sucessor, o nobre Senador Dinartc Mariz. Assim, o Dr.
Paulo de Figueiredo tem contado com a comprccnsiío du Comissão
Diretora para realizar seu trabalho.
Ontem recebi, impressa pela QrAfica,.uma rcluçiio de pareceres
da Consultoria Jurfdiça, elaborados pelo Dr. Puulo de Figueiredo,
desde 1973 até parte de 1976,
O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- V, Ex• dia !icenc:t rara um
aparte, Senador Ruy Santos1 ·
O SR. RVY SANTOS (ARENA.:.... BA)- l'ois não ..
O Sr. Ruy Canielro (MDB - PB)- f: com muitÍI satbi:wiw
que assisto V, Ex•, dessa tribuna, com a su:a :tuturidudc ale 'cll>o
purlumentur, .exuluir o trabalho de um·.dos modelares servidores do
Senado, o ilustre Dr.' Paulo ~e Figueiredo. Snh~ V. Ex• qaic estou hii
vinte e seis unos, no Scnudo. Desde 19SO, venho ncompunhando de
perto esses extraordinários funcionArias que dedic:tm sua vid:a à cau·
sa pública, dando exemplos de dignidade e ubneg;tçiio iniguulilveis,
como o saudoso e notávellsac Brown, V. Ex•, hoje, focaliza n açüo,
o esforço~ u muneirà cuidadosa com que o Dr. J>uulo de Figueiredo
executa seus deveres ncstu Casa. O Senado deve sentir-se hmarado
porque ruros suo os funcionúrios que, ocupan<lo unHa funçuo dcssu
naturelu, se condtaem do modo como o Dr, i'uuln de Figu~irodo
tem-se muntido neste importante posto, de Cnu,ultor Jurídico.
Autorizado ugora pelo meu Ltdcr Senador l'runco ~!ontom, cm
nome da Bançada do MDB, quero reiterar u sol idnriedade "'' nosso
Purtido ao magnifico discurso de V. Ex•. juntundo '" nossos
aplausos uo Dr, Puulo de Figueiredo, que é, incontesmvclmcntc, som
nenhum favor, uma .notável figura dcstu Cosn, nl~m de cxcmrlur
servidor que merece todos os nossos encórnioH. Nu pcssou do Dr.
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l'uulu ~c J7igucircdo dc,<cjo prestar n minha homenagem uos incun·
NÍII'cis, tlisnos c eficientes servidores destu ultn Casu do Congresso
Nucionul 11ue, nno <neuindo esforços e sucrificios, tudo fuzem, com
rnra elieiimciu, no exercido de suus funções, puru manter bem eleva·
do o UÍ\'t:l dos serviço~; da Cnsu u que pertencem,
O ~";l(, ~tU\' t;,;;,r;'iJS (ARENA- DA)- Agradeço a V, Ex•
pclu seu pronuncium,nl,>,jÍI ugoru cm nome dn Bancada do MDB.
:::r. l'rcsidcntc c :;n:, SenadOres, li vúrios dos pureccrcs do Dr.
Paultl de Figul!il'cüo: El~:; silo cluros, pr~cisos, mui lo bem escritos,
sem :1 pi'L'o1:up:u;f10 t.lc at:mdtlr :10 pedinte nu tic·:llcnUcr iiO intc~c::"se
~1:1 t\tlminl:itruciitl, n.a:nnhcccndo o direito quotndo o direito prccisu
S\!T r.:coul11.:ddn c ncg:1ndo o direito quando nudn hú, na lei, que
juslilitJUC sc11

rcctlnh~:cinll:nto.

~~r.

l'residcntc, trazendo no conhecimento do Senado n publicaç~,, •lcs/:cs llarecerc::, convido os Srs, Senadores u lê-los.
'

,'

i'

OS", M:l~•'•> l:~:,.,1iu~s (MDB- CE)- V, Ex• me permite, no·
!Ire Scn:ador I{UJ' :;;.:lllo:;'?

O S!l, P.U1.' SAi·J'tQS (ARENA- BA)- Pois não,

I,'
I

O Sr. Muum nu ..::l'iacr. (MDfl- CE)- Nobre Senador Ruy
Santos, cm nome Jn nossa B:mcuda j:l se manifestou o nobre Sena·
dor Kuy Carneiro, cxwnando a profundu udmiruçiio dos integranles
do Movimento Dcnwcrúlico Brasileiro por esse trnbnlho do Dr. Pau·
lo de Fip.ueh'l:do, Tilo .logo recebi um exemplar dcssu publicação,
procurt:i comptlls!t-lo c cl1eguei a externar, em correspondi':ncia parti·
culnr ao Dr. Paulo uc Figueiredo, minha udmirnção por esse traba·
lho undc c~otiio coligi.!<>s os pareceres da Consulloria Jurídica do
Senado Federal, Nosso ensejo,, reitero u udmiruçüo jll ex ternado em
curn:spond~nr.ia 11urticulnr àquele deslocado funcionário do Senado
Federal, que r.e rcvclu, nuo hú dúvida, um jurista de móritos, pelos
numcro::os pareceres cxarndos em processos que tramitaram nesta
Casa,
O S!t, !tU~ S/:NTOS (ARENA- BA)- Agradeço n V, Ex•
u /;oliunriedade que truz às palavras que estou pronunciando,
IH dc scnlir-sc feliz o Dr, Paulo de Figueiredo pelo reconil<cimunt'' que o Senado faz ao seu trabalho, Trabalho que deve servir d,· .:•:cm pio para lodos os servidores desta Casa, porque se truta
olc um f'uncic,n!:rio competente, zeloso c honesto, que engrandece o
•lu:;dt'<' dn,; ~1\rviuorcs do Senado Federal. (Muito bem! Palmas,)
O S!l. r::::sm~:NTE (Wilson Gonr,ulves) - A Presidência se
'"'''"';ia '" apreciações feitas pelos nobres Senadores a respeilo do
trah:llh<> prolieuo c constante do Dr, Paulo Nunes Augusto de
Flj\ueircdo como Consultor JurCdico do Scnudo Federal, E eu,
pcs,;n:thncntc, sou testemunha do seu interesse, do seu espCrito pú·
hlico c principalmente dos seus conhecimentos jurCdicos, demonstra·
dos nes>cs p:u·cccru:: a que V. Ex• acaba de se referir,

I
'

I
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1969, c, graÇas ao trabalho desenvolvido pelo Minislério da Saúde,
em 1973 o Aedes Aegypti foi erradicado, Desde então, n SUCAM
mnnlém·se alerta naquela regiilo, Esle ano o vigilância foi ampliada,
saindo do âmbito do Pard e Maranhão, para atingir localidades
estralégicas de fronteiras, além de portos e aeroportos, atendendo-se
n prioridades,
Quanto à febre umarela silvestre, endémico em grande área bra·
sileira, fato de grande alcance, foi termos chegado ao final do ano
passado sem se registrar no Brasil um único caso, Isto se deve, basicamente, à vacinação sistemdtica realizada pelo Ministério da Saúde,
nas áreas expostas à doença, com vacina fabricada pelo Instituto
Oswoldo Cruz, Em 1976 deverão ser vacinadas cerca de dois milhões
de pessoas,
Segundo relnlório da SUCAM, em 1975, com dados disponlveis
até novembro, ns utividudes de vigilância anti·Aegypti inspeciona·
rum 700 mil prédios, 70 mil embarcações e 23 milhões de depósilos
de úgua, em 25 unidades do Pais, Utilizaram-se 210 armadilhas para
mosquitos, tendo sido capturados e examinados 75 I exemplares, Nu
colelas lnrvúrias foram examinadas 26 mil larvas, Iodas negativas
para o Aedes Aegypti,
Sr, Presidente, silo dados que atestam a eficiência c seriedade
com que o Professor Almeida Machado, ilustre Ministro da Saúde,
se desincumbe da missão que em boa hora foi confiada a Sua Excelência pelo eminente Presidente Ernesto Gcisel, talvez num dos mais
árduos e decisivos trabalhos em prol do futuro deste Pars e do povo
brasileiro! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Concedo a pala·
vra ao nobre Senador Nelson Carneiro,
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso,)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
"No meio de sua primeira viagem do dia 15 de janeiro
passado, o motorista Renato Gianerini, da Viação Cabuçu,
de Niterói, surpreendeu seus passageiros pedindo que descessem e tomassem ou1ro ônibus: "Desculpa pessoal, mas eu
nilo aguento mais dirigir", Depois desta explicação, ele
debruçou-se sobre o volante e morreu,
-Aos 62 unos, ele estava aposentado havia 13 meses,
mas vohara ao trabalho ao perceber que não conseguiria
viver com a magra renda da aposentadoria,
O dia em que morreu era o sétimo de sua volta ao tra·
balho."

Esse o trecho inicial da reportagem publicada pelo O Globo do
dia lO de outubro de 1976, so,bre as péssimas condições de trabalho
dos motoristas profissionais, afirmando o interesse do Ministério do
Trabalho de estudar o assunto visando dar à ,classe condições mais
humanas de lrabalho, Para isso, teria solicitado relatório aos
O ~;::, !'1lESi!lENTE (Wilson Gonçalves) - Com palavra o Sindicatos de Motoristas e à Federação que os congrega,
nobre Sentalnr !.lcx::ndre Costa, (Pausa,)
O relato singelo e trágico com cuja lcitu~a iniciei eslas considerações é sCmbolo da siluação atual dos motoristas profissionais,
S, Ex• uãt; cstit presente.
classe numerosa e que presta serviços relevantes ao Pars, 1\inis que
Com u palavra o nobre Senador Dinarte Mariz, (Pnusn,)
!;, Ex~ nr1o cstft pr~scntc.
isso, pode ser tomado como sCmbolo de uma época de incessantes e
cruéis retrocessos sociais, resultado do retrocesso poUtico-instiluCom a palavra o nobre Senador lourival Buptistn,
cional imposto ao Brasil há tantos anos, Na verdade, as condições de
O Sll, I.OLl::tVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o vida do trabalhador se tornaram as mais penosas, agravadas pela
setnlinte di::curso,)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
inflação acelerada; o arrocho salarial e o concentração de rendas,
Conforme informa o Ministério dn Saúde, u inspeção de 900 mil Silo os frutos da camisa-de-força em que estd contido o Purs, origem
pródi!ls c, 100 mil cmbnrcaç3es, pesquisa de 25 milhões de depósitos dos impasses alarmantes que vão surgindo em todos os selares da
de f<r.ua, ull:m uc captura de mosquitos, coleta de larvas c aspersão de vida brasileira: poUtico, cultural, social, instilucional. Os regimes
insctici<ias, intur,rnm o elenco de medidas que serão tomadas até o fortes, em todas suas nuances, redundam no favorecimento de uma
linul de 1976 pclu Superintendência de Campanhas dn Saúde Pública minoria à custa do sofrimento de grande maioria, no desequiUbrio
(SUCAM), 1lrg~u d<> Ministério da Sní:dc, visundo u evitar n rein· incessante da realidade social do Pars, que sempre termina por
tradução do mos quilo Aedes Aegyptl, transmissor du febre amarela ncontecimenlos indesejáveis,
urbana no Brasil.
Sr. Presidente, vemos a Inflação alcançar Cndices que vão além
Como se sube, o mosquito transmissor da febre amarela ressur· de 50%, Os preços sofrem aumentos sensacionais, Mas nega-se um
· giu cm nosso t•nrs, no Estlldo do Pord, em 1967, c no Maranhão, em abono suluriul ue cmergêncin pleiteado por toda a clusse trabalha·
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dora, a pretexto de combater uma innação criada c alimentada pelo
próprio Governo, que desperdiça recursos de toda a forma.
Apresentei, há tempo, projeto de lei que regulava o trabalho dos
motoristas, a fim de evitar que a fadiga c o excesso de horas de tra·
balho pusessem em perigo não só a vida daqueles profissionais mas a
de quantos viajam nos veículos colctivos. Até hoje o projeto não foi
aprovado. Espero que o seja. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves) - Não hã mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsignan·
do para a sessão extraordinâria das 18 horas c 30 minutos, anterior·
mente convocada, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 212,
de 1976-DF, que estima a Receita c fixa a Despesa do Distrito
Federal para o exercício financeiro de 1977, nas partes relativas ao
Gabinete do Governador c à Procuradoria-Geral, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob n• 874, de 1976, da Comissão
do Distrito Federal.

(~-
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Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n". '• 1:
de 1976-DF, que estima a Receita e fixa a De:opcsa dn Di::in'•
Federal para o cxcrclcio linuncciro de 1977, nus purtc:; n:lativus :'t~ ~~·
crctarias de Governo c de Administração, tendo
PARECER FAVO RÃ VEL, sob no 875, de 1976. da <.ormss:íc
do Distrito Federal.

-3Discussilo, cm turno único, do Projeto de Lei do Senado n• 21
de 1976-DF, que estima a Receita c fixa a Despesa do .
Federal pura o exercício financeiro de 1977, nu parte relativa à
crctaria de Finanças, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 876, de 1976, da Comissiio
do Distrito Federal.
O ·sR. PRESIDENTE (Wilson Gonçalves)- Estú cnccrradn a
sessão.
(L''''anta-se a sessão às 16 horas t' 50 mluutus,J

ATA DA 214• SESSÃO, EM 13 DE NOVEMBRO DE 1976
l• Sessio Leglsladva Ordln,rla, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. MAGALHÃES PINTO
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalberto Sena - Altcvir Leal - José Guiomard - Evandro
Carreira - José Esteves - Jos! Lindoso - Cattctc Pinheiro Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa . Henrique de La Rocquc- José Sarncy- Fausto Castelo-BrancoHclvídio Nunes- Pctrônio Portclla- Mauro Bcncvidcs- Virgnio
Távora- Wilson Gonçalves - Agcnor Maria - Dinartc Mariz Jessé Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Marcos Freire
- Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante- Tcotônio
Vilela - Gilvan Rocha- Lourival Baptista - Heitor Dias- Luiz
Viana - Ruy Santos- Dirceu Cardoso - Eurico Rezende- João
Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino - Vasconcelos
Torres- Danton Jobim -Nelson Carneiro- Gustavo Capancma
- Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco Montoro Orestes Quércia - Otto Lchmann - Benedito Ferreira - Lázaro
~arboza - Mendes Canalc - Saldanha Dcrzi - Accioly Filho Leite Cljaves- Mattos Leão- Evclâsio Vieira- Lcnoir VargasOtair Bcckcr- Daniel Kricger- Paulo Brossurd- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Magulhilcs Pinto)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que scrâ lido pelo Sr. I•-Sccrctârio,
~lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• :189, DE 1976
Autoriza o Banco Nacional da Habltaçio a criar Depar·
tamentos de Construçio e de Venda de Imóveis residenciais,
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1• ~ o Banco Nacional da Habitação autorizado a criar
Departamentos de Construção c de Venda de imóveis residenciais.
Parâgrafo anico, Os Departamentos de que trata este urtigo
destinam-se respectivamente a construir imóveis residenciais c vendê·
los dlrctumentc aos interessados.

Art. 29 Os imóveis residenciais a sc:rt:m construidos c vc::mlitlos
diretamcntc pelo Banco Nacional da Habitaçiio. devcriio1 w habita·
çõcs de tipo popular, com área útil niio:cxccdenlc a 100m' -(cem
metros quadrados).
Parágrafo único. A construção dos imóveis fl!$il.It!ndnis pn:vista neste artigo será exclusivamente nus úrcas de nwior nt·c~.:~sidnde
habitacional.
Art. J• O Poder Executivo regulamcr,tarú e>:ta loi no pruw
de 60 (sessenta) dias.
Art, 49 Esta lei entra cm vigor na d:tta d~ s1w J1Ublic:tccru.
Art. 51 Revogam-se as di posições em contrúrio.

.JusdOcaçilo
Como ninguém ignora, o objctivo c:ss~ndal do ~anel\ N:tcit)n~l
da Habitação seria reduzir o enorme déficit habitaeiom~l hra.·,ilciro,
financiando u aquisição ou conitruçiio do tn:IÍor número plossivcl de
moradias próprias,
Ocorre, entretanto, que a politica ha!Jil:lcionul colocada om
prática por esse organismo absolutamente nrio prororcionou,lt:; di li:~
rentes camadas da população brusilciru, o acesso ii cUSit própria.
Em verdade, o BNH desviou-se de suas n"'ilidudes primeiras,
passando a financiar a aquisição ou constru~iio lk imlwcis de luxo~.:
dedicando-se a utividudcs outras Iitcr:tlmcntc estranhas ao problema
habitacional propriamente dito,
Por outro ludo, os conjuntos hubitucion:tis pupularec. alienadlls
através do BNH têm sido transformados cm vor~addms cemitérios,
abandonados por seus moradores, eis que us conslru~;UL·s, de péssimn
qualidade, umcaçum ruir, c us prestações nH.:ns:ds th.:vid~1s uo BanCl1
silo cada vez maiores, devido à brutal correçuu monct~ria :tplicada
ao saldo devedor, incompatível com 11 magra bolsa püpular.
Nesse contexto, temos pura nós que u solw.;:io adequada u que u
BNH passasse a desempenhar suas reais !"unç•1es, de prnpllrci<Hmr
moradia própria Apopuluçilo brasileira, seriu cssu.pr<ipriu instituiçilo
criar Departamento de Construçilo c Venda di reta uos interessados
de imóveis residenciais.
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t: esse n nnclu dcsl:l propnsicuo, que :1indn prevc que só poderuo
Sl!r construh.lm" hubiluçtics de tipo populnr. com, no m(t:<imo, cem
metros <(Undrudus de (~rca útil, cm 1írcus de muior ncccssidudc hnbi·
tncional.
A mcllidn, temos ~:unvicçào, irnplir.:ur(t scgurnmcntc cm rc:duçilo
du délicit huhituciuuul, permitindo n burutcumcnto dos imóveis e eli·
minum.lo os intcrmcdi:'trim;, que, o muis dus vezes, provocum sensfvel
encarecimento Uns h:thituçõcs,
Pur derradeiro, cumpre ussinulnr que n mcdidn oru preconizndu
nus Iili sugerida peln Fedcruç:io Nucionul dos Trubulhudores nus
Indústrias Urhanas (VI Cnngrosso Nucional).
•
Em ussim semlu, pnr consubstuncl:lr providéncin que ensejurâ
us muis J'uvor1ivcis repercussões de curâter sociul, esperamos venha a
proposiçiio a merecer o apoio dos ilustres membros do Congresso
Nucionnl.
Sala das Scssücs, ~J de novembro de 1976.- Nelson Carneiro.
(,.~,,,. Comi.,·,,·t'it•,\· tA• Cmu·tiruiràu ,. Ju,\'tiça, dt• Economia e

Novembro de 1976

Os Srs. · Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa,)
Aprovado.
A mntí:riu retorna à Comissilo do Distritc federal para redução
final.
O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Nada mais ha·
vendou trutur, vou encerrar a sessão, designando pura a ordindria de
amanhil a seguinte
·

ORDEM DO DIA
-lVotação, cm turno único, do Requerimento n• SSS, de 1976, do
Sr. Senador Lourivul Buptistu, solicitando n transcrição, nos Anais
do Scnndo Federal, dos discursos proreridos pelos Ministros de Estado da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo de Azevedo Hcn·
ning e da Aeronáutica, Major Brigadeiro Joelmir Campos de
Ara ripe Macedo por ocusiilo do "Dia do Aviador".

t!l.'/oi'l/1111('11,\',)

O SR. !'RESIDENTE (Mugalhiies Pinto)- O projeto lido será
publictuJo I! remetido :'1s comissões competentes.
Pnss:a·sc ~

ORDEM DO DIA

Item 1:

-2Votação, cm turno único, do Requerimento n• 557, de 1976, do
Sr. Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos
·Anais do Senado Federal, da Ordcm·do·Diu do Comandante da
Academia Militar das Agulhas Negras- AMAN, Gcncral-de·Brign·
da Octávio do Espirita Santo, baixada por ocasiilo da entrega do
espadim dn turma "Marechal Juurez Tdvora",

Di:;cuo;iill, cm turno único, do Projeto de Lei do Scnndo
n•• 21~. de 1971o-DF, que estima n Receita c fixa a Despesa do
-3Distritll Federal pura o exercício financeiro de 1977, nas
partes rcl:llil·11s ao Gabinete do Governador e à Pro·
Discussuo, cm turno único, do Projeto de Lei dn Câmara n• 86,
curu~lnria Geral, tendo
de 1976 (n• 2.048-D/76, nn casa de origem), que retifica sem ânus a
I'AI<ECER FAVORÁVEL, sob n• 874, de 1976, da Lei n•6.279, de 9 de dezembro de 1975, que "estima a Receita c fixn a
Comissiiuuu Distrito Federal.
Despesa da Uniao para o cxercfcio financeiro de 1976",tcndo
Em disçussiio o projeto nas purtcs mencionadas, (Pausa.)
PARECERES, sob n•s 918 c 919, de 1976, das Comissões:
Niil1 havendo quem queira discuti-lo, decluro·a encerrada.
- de Consdtulçilo e Jusdça, pela eonstitucionalidnde c
Em vntuçiio.
juridicidude; c
Os Srs. Senadores que o aprovum, queiram permanecer sen·
-de Finanças, ravorúvcl, com a Emenda n• I·CFque apresenta.
tudos, (l'nusa.)
Aprovado.
-4A matéria retorna à Comi~<iio do Distrito Federal para redução
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 90,
final.
de 1976 (n• 2.999·8/76, nu casa de origem), de iniciativa do Senhor
O SR. l'ltESIJ>ENTE (Mugulhilcs Pinto)- Item 2:
Presid•nte da Rcpúblicn, que autoriza o Poder Executivo a abrir à
Justiça Federal de I• instância o crédito especial de
CrS I .200.000,00, puru o fim que especifica, tendo
Discussfu1, cm turno único, do Projeto de Lei do Senndo
PARECERES, sob n•s 920 c 921, de 1976, das Comissões:
li" ~12, de 1976-DF, que estima u Receita c fixu u Despesa do
- de Conodtulç~o e Justlçu, pela constitucionalidade e
J)istrito Federal para o exorclcio financeiro de 1977, nas
juridicidade: c
p:ll'tcs rclarivns us Secretarias de Governo c de Adminis·
-de Finanças, ravorúvel.
trn~r.~:in, tcndu
-sI'AltECI;R FAVORÁVEL, sob n• 875, de 1976, da
l'omi::siio dn Distrito Federal.
Discussilo, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
Em discussiio o projeto nas partes mcncionudas. (Pausn,)
219, de 1976, do Sr. Senador Itamar Frnnco, que regula o rejuste de
Nüolmvcndo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. ulugéis de imóveis urbanos c dú outrns providencias, tendo
l!m votnçün.
PARECER, sob n• 934, del976, da Comissiio:
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer selados.
-de
Redaçilo, oferecendo n redução do vencido.
(Pausa,)
Aprnvmlo,
-6A matéria retorna à Comissilo do Distrito Federal para rednçilo
Discussilo, em primeiro turno (apreciação preliminar da
linul.
constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1976, do Sr. Senado• Orestes
O Sll. !'RESIDENTE (Magalhães Pinto) -Item 3:
Quí:rcia,
que dá nova redução uo item I do Artigo li da Lei n• 3.807,
Discussiio, cm turno único, do l'rojcto de Lei do Senado
n•• 212, de IQ76·DF, que cstimu a rcccitu c 11xu n despesa do de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgtinlcu du Previdência Social), tendo
PARECER, sob n• 825, de 1976, du Comissilo:
Distrihl Federal puru o cxerclcio financeiro de !977, nu parte
de Constltulçilo e Ju•tlça, (ouvido o Ministério da Prcvidên·
rcl:~tiva i1 Secretaria de Finnnças, tendo
ciu
c
Assistência
Sociul), pela inconstitucionalidade, com voto venci·
PARECER FAVORÁVEL, sob n• 876, de 1976, da
do dos Srs. Senadores Nelson Curneiro c Leite Chaves.
Comiss:io do Distrito Federal.
Em discus:aio o proJeto na pnrtc mencionada. (Pausa,)
O SR. PRESIDENTE (Mugulhilcs Pinto)- Estd cncerrudn a
Ni111 lia vendo quem queira discuti-lo, declaro-a cncerrudn. scssilo.
Em vot:u;~o.

(Lel'anta·se a sessão às/8 horase4S mlnuro.r.)
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
ATA DA DUOCENTI!SIMA DJlCIMA
CITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 6·!0-76
As dczcssctc horas do dia seis de outubro de mil novecentos e
setenta c seis, presentes os senhores Senadores Cattctc Pinheiro e Hei·
tor Dias, c os senhores Deputados Raul Bernardo, José Bonifácio
Neto c Bento Gonçalves, sob a presidência do Senhor Deputado José
Passos Porto, reuniu-se o Conselho Deliberativo do lnstiluto de
Previdência dos Congressistas, a fim de tratar assuntos diversos.
Lida c aprovada a ata de reunião anterior, o Senhor Presidente dá
conhecimento ao Conselho de oficio que recebeu do Dr. José Bolivar

Quurtu•fciru 24 71>31

de Souza, Meritfssimo Juiz da Primeira Vara da JuSiil;u Federal,
comunicando que foi denegada u scgurançu requcridu cm Mund:odu
n• 503/75, impetrado pelo ex-parlamentar c pcnsionistu Dr. Dnar
Mendes Ferreira. A seguir, propõe o reajustumcnto dos índices pura
financiamento especial, que é aprovado na forma da Resoluçuo n•
51/76, que será publicada à parte. Em continuuçiio, no; termos du
dccisiio do Conselho de 164-75, o Senhor Presidcntc defere os
seguintes processos: de concessão dc uuxrlio·docnçu u Daniel Macha·
do da Costa c Silva, Gerardo Mujclla Mcllo Mouriio c Jorge Vur~;t>:
de desligamento dos quadros do IPC de Di nu Custeio Brunco Fcr·
reira Noguerol. Nada mais havendo a tratar, às dezoito hora, c cincu
minutos é encerrada a rcuniilo. E, pura constar, cu, Zélia da Si lv:a
Oliveira, Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida c aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. - Depu11do P•..os Porro,
Presidente.
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a MensaKem n• 72,
de 1976 (CN), que submete i dellberaçilo do Congresso Na·
clonai o texto do Decreto-lei ~· 1.483, de 6 de outubro de 1976,
que "dlopõe sobre a correçilo monet,rla do •alor dos recursos
norestals e dos direitos de sua exploraçilo, e d4 outras pro•ldên·

elas".

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 1976
Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro
do ano de mil novecentos e setenta e seis, no Auditório Milton
Campos, presentes os Senhores Senadores Renato Franco, Mendes
Cunule, Jarbus Passarinho, José Lindoso, Augusto Franco, Ruy Santos, Cattete Pinheiro, Roberto Saturnino e os Deputados João
Clfmaco, Carlos Alberto de Oliveira, Dib Cherem e Daso Coimbra,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a
Mcnsugem n• 72, de 1976 (CN), que "dispõe sobre a correçiio
monetária do valor dos recursos norestuis e dos direitos de sua
exploração c dá outrus providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Saldanha Derzi, Nelson Carneiro e Agenor Muriu e os
Deputados Henrique Pretti, Cid Furtado, Fernando Coelho, Nelson
Maculan, Antonio Brcsolin, Pacheco Chaves e Francisco Libardoni.
I! dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que, em seguida, é: dada como aprovada.
Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Senador Roberto S:tturni·
no, Presidente da Comissão, comunica haver recebido oficias das
Liderenças da ARENA no Senado Federal e nu Cumara dos Depu·
tados, indicando os Senhores Senadores Mendes Cunale e José Lindoso, respectivamente, para substituírem os Senhores Senadores
Jessê Freire e Paulo Guerra, e o Senhor Deputado Daso Coimbra,
para intcgrur u Comissão, cm substituição ao Senhor Deputado
Passos Porto, Continuundo, o Senhor Presidente concede u palavra
ao Relator da Matéria Deputado João Clfmaco, que emite parecer fa.
vorúvel à Mensagem n•72, de 1976 (CNj, na forma de Projeto de De·
creto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é: o parecer aprovado por
ununimídade.
Nada mais havendo a trutar, encerra-se: u presente reunião, c,
para constur, eu, Mauro Lopes de Sú, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata, que, lidu e aprovuda i: assinada pelo Senhor
Presidente c vai à publicuçilo.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n•
IS, de 1976-CN, que "autoriza o Poder Execud•o a abrir ao
Ministério da Justiça, em favor de diversas unldodes, o crédito
especial até o limite de CrS 1.817.600,00, p•r• o fim que
cspeclnca ",
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 9 DE
NOVEMBRO DE 1976
As delessctc horas do dia nove de novembro do uno de mil no·
vecentos c setenta e seis, no Auditório Milton Campos, presentes os
Srs, Senadores Aic.<undre Ci>Stu, Henrique de Lu Rocque, Virgflio
TC!voru, Heitor Dias, Ruy Santos, Roberto Suturnino, Dunton Jobim e Deputados Homero Santos, Furtado Leite, Cardoso de Almeidu, Nina Riheiro e Henrique Prctti, reúne-se u Cumissào Mistu
incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 15, ~e 197fi.
CN, que "nutoriln o Poder Executivo n abrir uo Ministério du Ju!!tiçu, cm fuvor de diversus unidades, o crédito especial atê l) limitl.' de
Cr$ 1.~17.600,00, pura o fim queespecilicu".

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs.
Senadores Jessi: Freire, Saldanha Derzi, Otuir Becker, Amarai Pci·
xoto e Deputados Fernando Magalhães, Roberto Carvalho, João
Menezes, Marcelo Medeiros, Gomes do Amurai c Airton Sundoval,
De acordo com o que prcccituu o Regimento Comum, assume a
Presidência, interinamente, o Sr. Senador Henrique de La Rocquc,
que declara instalada a Comissilo.
Em obedii:nciu a dispositivo regimental, o Sr. Presidente
esclarece que iri1 proceder a eleição do Presidente e do VicePrcsiden te.
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar
como escrutinador o Sr, Deputado Furtado Leite.
Proccdidu u cl~:içUo, vcrincu-sc o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senudor Danton Jobim .............. , ........ ,
Senador Henrique de La Rocquc . , , .. , .. , .. , .. .

li votos
01 voto

Para Vlce-Presldente:
Deputado Henrique Pretti ............ , . , , , , .. .
Deputado Homero Santos ........ , ... , , . , .... .

li votos
01 voto

São declarados eleitos, rcspectivumentc, Presidente c Vicc·
Presidente, os Srs. Sen"dor Danton Jobim e Deputado Henrique
Pretti.
Assumindo a Prcsidênciu, o Sr. Senador Danton Jobim
ugradccc em nome do Deputado Henrique Prctti e no seu prúpriu a
honm com que furam distinguidos, designando o Sen"~or Ru1· Santos para rela tu r o Projeto.
•
Nada muis huvt:ndo u trutur, encerra-se a reunião c, para constar, eu, Alreu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, e demuis
membros da Comissão c vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lti n•
14, de 1976 CN), que "Reser>a às empresas contraradas pela
ltalpu Blnaclonal o direito li exploração de substunclas mi·
nerals de emprego Imediato na construção cl•ll e estabelece à
possibilidade da lmposlçilo de restrições ao exercício dassifi·
cadas no código de mfneraçilo, na área que especifica",
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 29 DE
OUTUBRO DE 1976
Às dct.c:sseis horus do dia vinte c nove de outubro do uno de mil
novecentos t: setenta c: seis, no Auditório Miltun Cmnpus, pre~cnt~:s
os Senhores Senadores Jurbus Passarinho, Hclvídio Nunes, Virgílio
Távora, Luil C""alcume, Jessi: Fr<ire, J01lo Culmon, Sald,mhu Derzi, Roberto S"turnino e os Deputados Nosser Almeida, Jo,io Climn·
co, Tc:ubuldo Barbosa c Múrio Mor~:iru, r~:únc:-sc: a Comissiio Mista
incumbida de estudo e parecer sobre o Projeh> de Lei n• 14. de 1976
(CN), que ''Rs~:rvut'ts emprcsus contratadas rela lt:lipu Binuciumll o
direito ll cxplorw;ilu r.lc substünclus min~:ints de emprego imediato nu
construçiio civil c I!Stabclccc t1 possibiliUar.lc Ut~ imposi~·iin de rcstri·
<;ÔI!S no c.\~.:rclcio da pCSlJUisu c lavra r.l;ts d~:mai., MlhstútH.:ias \.'lassili·
cullas no Côdigll de min~:rw.;:i11, na itrcu que csrc~..·ilicu",
Dci.\U/11 de cnmpilrcccr, f1nr nwtivn juslllkudn, ns Scnhun~s
Scnmlm!!s Leite Chuvcs c I> in:cu Canloso c ns l>~o.•pul:ldt'S llcnriqul'
Prctti, Dirnu Pirr.:s, ,\nlnllin h·n'l•ira. bnu:l Dia., i\m·uc~. Nelson
Thihau, (>I h ir t'.l.dJ,I!d• • ,. 111 i. I Ir •ll'~·ph'.
,·\ filll
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·;:Distribuídas as cédulas, o Senhor Presidente convida para funcionar
::·como escrutinador o Senhor Deputado Mârio Morcirn.
···

Deputado Israel Dias-Novacs , . , , , , , , , , , , , , .. , ,

.11

I·.

l'oru Vice-Pre•ldente:

lvi t

Deputado João Clímaco , , , , , .. , , , , , • ,

jl

En1 branco . , .. , . , , , . , , , . , , .. , , . , , , . , , . ; • , . , ,

':I

(

,:
:\1

(
I.

1·:

I.

i:

jl

1:1 ,,

I'i
'·'

\·'

i
I

;!·
',!

;

I

.,i';
!

'

li votos
01 voto

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, c,
para constar, cu, Mauro Lopes de Sã, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata que, lida c aprovada é assinada pelo Senhor
Presidente c demais membros da Comissilo c vai à publicaçilo.

Procedida a clciçiio, verifica-se o seguinte resultado:

Fn1 hr11nco , , , •. , , .. , , . , , , ..• , , ,·,,,.,.,,.,., l

i

li votos
01 voto

Silo declarados eleitos, respectivamente; Presidente c viccPrcsidcntc, os Senhores Deputados Israel Dias-Novacs c Joilo Clfmaco.
Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Joilo Clfmaco,
Vice-Presidente no Excrcfcio da Presidência, agradece cm nome do
Pre~idcntc eleito c no seu proprio a honra com que foram distinguidos c designa para relatar a Matéria o Senhor Senador Virg!lio Til·

·"
::Para Presidente:
.'

Novembro de 1976

vora.
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LIDIIANCA DA AIINA
IDA MAIORIA

Presidente:

3•·Secrotórlo:
lourlval Baptllla /ARENA-SEI

f:Aogolh~n Pinto IARENA-MGI

lide r
Potrónlo Ponollo
V/co.lfdoros
Eurico Rozondo
Jarbas Pa,.arlnho
Josó lindo•o
Manos Loôo

I•·VIce·Prnldonto:
Wilson Gonçalves'IARENA-CEI
4•·Secretórlo:
lonolr Vorgos IARENA-SCI

2•·VIce.Prosldonlo:
Benjamim Foro h IMDB-RJI

Paulo Guurra

Ruy Santo•
Saldanha Dorzl
Vlrgll/o Távora

LIDIRANCA DO MDII
EDA MINORIA

J9.Secretório:

Suplentes de Secreuórics,

Dlnoite Mariz IARENA-RNI

lido r
Franco Mohroro

Ruy Carneiro IMDB-PBI
Reno to Fronco /ARENA-PAI
Alexandre Cesto /ARENA-MAl
Mondes Conole IARENA-MTI

2•·Secretórlo:
Marcos Freire IMDB-PEI

Vlce·lldoros
Mauro Bonevidas

~aberto Soturnlno

Itamar Franco
Evandro Corrolrn

COMISSOU

COMJSSAO DI ASSUNTOS IIGICNAI5-(CAI)
17 Membnpsl

O/rotor: José Soares do Oliveira Filho
local: Anexo ii- Térroo

COMPOSIÇÃO
Presidente: CaHete Pinheiro
V/co·Presldonte: Agenor Maria

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

Titular••

,,) SIRVIÇO DI COMISSOIS PUMANINTU
Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa
local: Anexo 11- Térreo
Telefono: 2S·B505- Ramais 301 o 313

I. Cattete Pinheiro
2. José Gulomard
3.. Teot6nlo Vilela

Suplente•

ARENA

I. Saldanha Dorzl
2. Josó Sornoy
3. Benedito Ferreiro

4. Renato Franco

5. José Esteves

MDB

I. Agenor Maria

I. Evolásio Vieira
2. Gllvan Rocha

2. Evondro Carreira

Assistente, léda Ferreira da Rache- Romal312

COMJ55lO DUGt!ICULTUIA-(CA)
17 Membros/

Reuniões: Terças.feiras, às IOrOO horas

local: Saio "Clóvis Bovilocqua"- Anexo li- Romol623

COMISSAO De CONSTITUIÇAO I.IUSTIÇA-(CC.I)

COMPOSIÇÀO

113 Membros/
COMPOSIÇÃO

Presidente, Orestes Quárclo
Vico·Presldente: Benedito Ferreiro

ntularea

Suplente•
ARENA

1, Vasconcelos Torres

I, Aitov/r leal

~. Paulo Guerra

"·

2. O ta/r Bocker

flr>nfldi!(, Fnm1ira
"

..' . • I ~ I

I.

3, R'onoto Franco

1<-lhn
· ,rJ!r!

lv\!l!l

Presidente: Accloly Filho
I•·VIce·Presldente: Gustavo Ccpcnema
2•·VIco.Presldente: Paulo Brc11ord

Titulare•
ARENA

I. Accioly Filho
2. José Sarnoy
3. José llndoso
4, Helvídlo Nunes

Suplente•
I. Mattosle~o
2. Otto lehmann
3. Potr6nlc Portella
4, Renato Franco
S. Oslros Tolxolro

5, ltclívio Coulho
6, Eurico Rt)zundf!
!. Gtr~.!rJvo (npnn!'ltlll
!1. f.lr;I!·Jr I"! I(•,
rJ,.,,r,.-r "'fi,,[(, t:~JC·~tm

MDB
I. Franco Montoro
2. Mauro Bonavldes

l•.. rl•_l ft,,,,lll'l l\t\•nd~l\).;.,,,,;,lr\h1tJOh.:uo~

':-,

·.r·•,
1.•• ,,j_ •• t_.l.,

•

·1 ,.,

L,,vrlu.:;,1uu"
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mwna.-...............

IIIUr.~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-.~...-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'~

:.ü

Qli11rta·f~:lra 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

COMI5S1;0. DO DISTIITO PIDIIAL-(CDP)
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COMIIIAO DIIDUCAÇlO I CULTUIA-(CIC~ .

111 Membros!

19Membroli

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

Presidente, Heitor Dias

Presldont01 Torso Outro

Vlco-Prosldenro, Adalberto Sono

Vlco·PrllidontOt Honrlqut do la Rocquo

Titular••
ARENA

ARENA

1, Holvídio Nuntt::

I. Augulto Franco

I. Tarso Outro

I. Arnon de Mollc

2. éudco Re:.ondo

2. lulz Cavalcante

2, Gustavo Copanemo

2. Helvfdlo Nunos

~t f~onato Franco

3. Josí llndoso
4. Virgfllo Tdvoro

3,

I:, Osiros Toixeira·

Jo~o

4, Henrique do lc Rocquo

f.. Saldanha Dor:l

5. Mendes Canele

c·.. Hoitor Dias

6. Oito lehmonn

7. Honrlquo dolo Rocque

MOS

>l. Otolr Becker
MDB

I. Adalberto Seno
lcí.::oro Barbc:o

I. Evandro Carreira

~~.
:~.

2. Nelson Carneiro

r:uy Corno iro

i:·.• otnntn,

3, Josí Sarney
4, Ruy· Santos

Colmcn

I. Eveldslc Vieira
2, Paulo Brcssard
3, Adalberto Sena

I, Franco Montare
2. Itamar Franco

Assistente, Cleldo Maria B. F. Cruz- Ramal 598
Rounro.,, Quintos-feiras, àsiO:OO horas

Ranoido Pachoco do Oliveira- Romol306

local, Solo "Clóvis Bevllacquo"- An"o 11- Ramal 623

··,!;.-!leio:: QU<in:o~-falros, Os 9100 horas
~··J!;cll: Snla ,r,uy Bcrbo~a''- Anexo 11- Ramais621 e 716
1

COMIIIAO DI PINANÇAI-(Cf)
117 Membros I
COMPOSIÇÃO

COIIliS5lO DIICONOMIA-(CI)

Presidente, Amoral Pel•oto

III Membros!

Vlce.Prosldonto, TootOnlo Vilela

COMPOSIÇÃO

Titularei
ARENA

'

'

Prosidenie, Milton Cobrai

I. Saldanha Dorzi

I, Daniel Krlogor

Vico.Presldente, Ra.nato Franco

2, Benedito Ferreiro

3, Al.,ondre Cesto

2. Jcsí Guiomord
3. José Sornoy

4, Fausto Castelo-Bronco

4. Heitor Dias

·.

''

i ,rilc:n Cobrai

I, Benedito Ferreiro

· ·r·.:::r:rnc,do~ Torras

5. Jessé Freire

5, Cattoto Pinheiro

6, VlrglliÓ Tdvoro
7, Maltes le~o

6, Osiros Tel,.lra

2. Augusto Franco
3. Ruy Santos

B. Torso Outro

cu . . nlc.:onlo

4, Colto'to Pinheiro

9, Henrique de lo Rocquo

'\rnon do Mollo

5. Helvldlo Nun11

;.,~:t.:

lriit.

Froiro

·'>, .I:.Hbc~

12, Ruy Santos

Poulo Gu(lrro
,' .. '·'nrtrllo

lO, Helvldlo Nunes
11. TeotOnlo Vilela

Passarinho.·

MDB

rrnnc:o
MDB

I. Agencr Mario
?. Oroslt'S Qulirciu

2, Amoral Pel•oto

1 Roharto Sarurnlno

I. Amoral Pel•cto

I, OantcnJoblm

2, leito Chov11

2, Dirceu Cardoso

3. Mauro Benevldos

3, Eveldslo VIeira

4, Roberto Saturnlno

5, Ruy Carneiro
A:sisl&nltJt Daniel r.t;i~ dú Soll:a- Romoi67S

As~istonlut Marcus Vinic:lu~ Goulort Gonzogo- Ramal303

RuuniÕI.ISl Qucrro~·!vin•~. à~ IO:CO hora~

~uuniciOSt QulnfOS•fülrOi, à,s 10:30 horas
locclt Sala "Ruy Barbo1o"- Anexa 11- Remi H\ f,'/1 o 716

loc:olt Sala "){uy Barbosa"- Anoxo 11- t:onJCJi~ 621 u 716

Novembro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo 11)

COMISIAO DI UGIIUÇlO IOCIAL-(CU)
17 Membros!

Qunrlll·l'l:il•;: 24 7637

COMISIAO DIIIUÇOII UTCIIOI~CII)
IISMombrool

COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO

Presidente: Nol10n Carneiro
Vlce-Prosldente: Jessó Freire

Presidente: Oanlol Krlooor
1•-VIce-Prosldonto: Lulz Viena
2'· Vlco-Prosldontt: Vitgllio Távora

ARENA
I. Mendes Cano lo
2. Domlclo Gondlm
3, Jorbos Passarinho
4. Henrique do La Rocquo
5. Jossó Freire

I. Vlrglllo Tdvora
2. Eurico Rezendo

Su[')~ontcu

3, Accloly Filho
ARENA
MDB

I. Franco Montara
2. Nelson Carneira

I, Ldzoro Barboza
2. Ruy Carneiro

Assistente: Daniel Reis de Souza- Romol675
Reunl~es: Qulnlas.folro•, às I I :00 horas
Local: Sala "Cióvl1 Bevllacqua"- Anexo 11- Romal623

COMIIIlO DI MINAIIINDGIA-(CMI)
17 Membros!

I. Daniel Krlegor
2. Lulz Viana
3. Vlrglllc Tóvora
4. Jessé Freire
5, Arnon de Mello
6. Petrclnlo Portella
7. Saldanha Derzl
8. José Sorney
9, Jo6o Colmon
, 10. Augusto Franco

· I. Accloly filha

2. Jasd Llndo10
3. Conoto Pinheiro
4. Fausto Costolo-Branco
S. Mendo• Canelo
6. Helvldlo Nunes

MDB
COMPOSIÇÃO
Presidente, J~o Ca lmon
Vlco·Presldontoo Domíclo Gondlm
ntu~t~r••

Su11lente1

I. Donton Joblm
2. Gllvan Racho
3. Itamar Franca
4. tolte Chaves
S. Mauro Benovldos

I. Nolson Carneiro
2. Paulo Brossord
3. P.aborto Saturnlno

ARENA
I. Milton Cobrai
2. Arnon do Mollo
3, Lulz Cavalcante
4. Domíclo Gondlm
5. Jo~o Calmon

I. Paulo Guerra
2. José Gulomard
3. Vlrgllla Tdvora

Assistente: Cclndldo Hlportt .:._ Ramal676
Roun16eso Quartas-feiras, às 10:30 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa".:._ Anexo 11- Ramals621 o 716

MDB
I. Dirceu Cardoso

I. Gllvon Racho
2. Leito Chav11

2. Itamar Franco

COMIIIlO DIIAÚDI-(C:S:

Aulllonto: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306
Roun16eso Quintos-loiros, às 10:30 horas
Local: Sola "Clóvis Bevllacquo"- Anexo 11- Ramal 623

17Mombrosl
COMPOSIÇ~O

Prosldento: fausto Castola-Branca
Vlce-Prosldonto: Gllvan Rocha

COMIIIlO DIIIDAÇAO--(CI)
15Mombrosl
COMPOSIÇÃO

lulll•nt••

Presidente: Danton Joblm
Vlce-Presldente1 Renato Franco

lulll•nte•
ARENA
I. José Llndoso
2. Renalo Franco
3, Otto Lohmann

I, Vlrglllo Tdvora
2. Mondes Cana lo

I. Fausto Castolo·Branca
2. Conoto Plnholra
3. Ruy Santos
4. Otolr Bockor
5. Altov1r Loal

I. Saldanha Dorzl
2. Mondes Canalu

MDI

MDB
I. Dantcn Jcblm
2. Orestes Quórcla

ARENA

I, Dirceu Cardoso

Aulstei11et Maria Carmom Castro Souza- Rama/134
ReuniOes, Quartas.folros, bs 11,30 horas
Local: Saia "Clóvis Bevllacqua"- ~.nexo 11- Romal623

I. Adalberto Sono
2. Gllvan Racha

I. fvandro Corrolra
2. luy Comtlro

Asslllonto: Lado Ferreira da Racha -Ramal 312
Reunl6os: Quintas-loiras, às 11:00 horas
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Romals621 o 716

Novembro de 1976

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11)
COMISSAO DI SIGUIANÇA NACIONAL (CIN)

COMISSlO DI taliNSPOITIS, COMUNICAÇOIS
I OIIAS PIIIUCAI-{CT)

17Mombrosl

17 Membroll
COMPOSIÇÃO
Presldonlo: Jos~ Gulomard
Vlce-Prosldonlo: Vaseoneolos Torr01
I

I

COMPOSIÇÃO
Prosldonro: Alexandre Cosia
Vlco-Prosldonlo: Lulz Covoleanlo

Su,lanteo

11tulcrcn

ARENA

I. Lulz Cavolconto
2. Jo•ó llndooo
3. Virgílio Távora
4. José Gulomord
5. Vonconcelos Torres

I. Jarbas Pa11arlnho
2. Henrlquo dela Roequo
3. Aluandre Cosia
MDB

I. Agenor Maria
2. Or011es Qu~rela

1. Amarei Peixoto
2. Adalborlo Sena

11tulareo

Suplente•
ARENA

I. Alexandre Cosia
2• lulz Cavalcanlo
3. Bonodllo Forrolra
4, José Estoves
5. Paulo Guerra

I. Ol!o lohmann
2. Mondas Cano lo
3. Toolónlo Vllolo
MDB
I. Lázaro Borbaza
2. Roberlo Solurnlno

1. Evandro Carreira

2. Evoldsio Violra

Asslstonre: lodo Forro ira da Rocha- Ramal312
Rouniões, Quartos-floras, às 12,00 horas
local: Solo. "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 e 716

Aulslonlo: Cláudio Carlos R. Cosro- Romo1301
Reuniões, Quintas-feiras, às li :30 horas
Loca lo Solo "Clóvis Bovilacqua"- Anexo 11- Ramal 623

·C:OMISSAO DI IIRVIÇO PÚIUCO CIVIl-(CIIIC)
17 Membros!
COMPOSIÇÃO
Presldenle: ldzaro Barboza
Vieo-Prosldonle: Ollo lehmann

D) SIRVIÇO DI COMISSOU MISTAS, ISPICIAIS
I DIINQUIIITO

'II'IIU!oras

Comloaleo Tempenírlao

ARENA
I. Maffosloao
2. Guslavo Copanema
3. Aluandre Cosia

1. Augusto Franco

2.
3.
4,
S.

Otro lohmonn
Hoilor Dias
Accioly Filha
lu i: Viana
MDB

1. lromar Franco

I. Danlon Joblm
2. Mauro Benevld01

2. Lázaro Borbo:a

Assisranlo, Sonio Andrade Pelxoro- Ramal307

Cholo: Rulh do Souza Coslro
local: Anexo 11- Térreo
Telefono: 25-8505- Ramo1303
li Comissões Temporárias para Projolos do Congresso Nacional
21 Comissões Tomporárla: para Aproeloçaa do Volo•
31 Comissões Especiais e dolnquériiO, o
41 Combsdo Misla do Projolo do lei Orçamonlórla larl. 90 do Reglmonla
Comum!.
Asslslonlos do Comissões: Horaldo Pereira Fernandes..:_ Ramal 674;
Aliou ao Oliveira- Ramal 674; CloldÓ Mario B. F. Cruz- Ramal 59B;
Mauro Lopes do Sá- Romal310.

Reuniões, Quintas-feires, às 10:00 horas

local, Sala "Ruy Barbosa" -Anexo li -Ramals621 • 716

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL
PARAOANODE 1976
HORAS

TERÇA

. SALA

ASSI.STENTE

HORAS

QUINTA

SALAS

ASSISTENTES

IO,Q()

C.A.R.

Cl6VIS BEVILÁCQUA
Ramal-623

LEOA

09,00

C.D.F.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

RONALDO

HOR/,S

QUARTA

SALAS

ASSISTENTES

C.E.C.

CLOVIS BEVILA'CQUA
Romol-623

CLEIDE

C.S.P.C.

RUY BARBOSA
Remais- 621 e 716

S0NIA

C.F.

RUY BARBOSA
Remeis- 621 o 716

MARCUS
VINICIUS

C.C.J.

.'

I

10,00

CLÓVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-623

MARIA
HELENA

C. E.

RUY BARBOSA
Remais- 621 • 716

DANIEl

C. R. E.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 • 716

CÂNDIDO

C.M.E.

ClÓVIS BEVILÁCQUA
Ramol-623

RONALDO

C.A.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

MARCUS
VINICIUS

C.L.S.

CLÓVIS BEVILÁCQUA
Remai- 623

DANIEL

C. R.

CLOVIS BEVIlÁCQUA
Ramal-623

MARIA
CARMEM

c.s.

RUY BARBO,SA
ilomols-621o716

LEOA

C.S.N.

RUY BARBOSA
Ramais- 621 e 716

IEDA

C.T.

RUY BARBOSA
Ramo is- 621 o 716

CLÁUDIO
COSTA

10:00

10:30
10:30

I lo30

12o00

lloOO

11:30

