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- Projeto de Lei do Senado n• 242/75 .............. ' '4479 
- Projeto de Lei do Senado n• 9/77 , ..... , . . . . . . . . . 4479 

5. Comunicação da Presidência: 
- Arquivamento dos Projetas de Lei do Senado 

•s 124/75, do Scn. Leite Chaves, c 144/75, do Sen. 
'asconcclos Torres . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 4480 

6. Discursos do expediente: 
- Scn. Benjamim Farah (discurso entregue à revi. 

ão do orador) .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. 4480 
- Scn. Lourival Baptista .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . 4480 
- Scn. Orestes Qu~rcia .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 4481 

7. Ordem do dia: 
-Requerimento no 255/77, do Scn. Lourival Baptis-

~. Votaçãoadiadaporfaltadcquorum .. • . . . . . . . . . . . . . . 4481 
- Projeto de Resolução n• 57/77. Discussão sobrcs-

•da por falta de quorum para votação do Requeri· 
ícnto n•298f77 .. . .. . .. .. .. .... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 4481 

-Projeto de Resolução n• 60/77. Discussão encerra· 
·a, tendo sua votação adiada por falta de quorum • . . • • • . . 4481 

-Parecer n• 343/77, da Comissão de Legislação So. 
ia!, sobre o Oflcio n• S/45/74. Discussão sobrestada por 
alta de quorum para votação do Requerimento 
·•299/77 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. 4481 

8. Discurso após a ordem do dia: 
- Sen. Dirceu Cardoso .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . 4482 

9. Designação da ordem do dia da próxima sessão, 
cncerramcntq . .. .. .. • .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 4483 

1381 SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 1977 

I. Abertura .. . .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. 4492 

2. Comunicação da Presidência: 
- Referente ao tempo destinado aos oradores do 

.xpcdicntc da sessão, dedicado a comemorar o ccntcnâ· 
io de falecimento do ex-Senador Thomaz Pompeu de 
~ousa Brasil . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . . . . .. 4492 

3. Oradores: 
- Sen. Virgnio Távora, cm nome da ARENA 4492 
- Sen. Mauro Bcncvides, cm nome do MDB , , , .... , 4493 
- Sen. Jos~ Lindoso, cm nome da Mesa ....... , ... , 4497 

4. Oflcio do !•·Secretário da Câmara dos Depu· 
ados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
:os seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara no 73/77 . . . . . . . . . . . . . . 4497 
-Projeto de Lei da Câmara no 74/77 ............. , 4497 
-Projeto de Lei da Câmara no 75/77 . . . . . . . . . . . . . . 4498 
- Projeto de Lei da Câmara n• 76/77 .......... , .. , 4498 

5. Comunicação da Presidência: 
-Recebimento das Mensagens n•s 191 a 194/77 .. , , , 

6. Comunicação da liderança da ARENA: 
-De substituição de membros cm comissão mista 

do Congresso Nacional ........................... , , .. 

7. Ofício da Liderança da ARENA na Câmara dos 
Deputad'os: 

-De substituição de membros cm comissão mista 

ix 

4501 

4501 

do Congresso Nacional .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. 4502 

8, Ordem do dia: 
-Projeto de Resolução n• 60/77. Votação adiada 

por falta de quorum ................................. , 4502 
· -Requerimento n• 255/77. do Sen. Lourival 

Baptista, Votação adiada por falta de quorum •.•••... , .. , 4502 
-Projeto de Lei da Câmara n• 34/76. Discussão 

sobrestada por falta de quorum para votação do Rc· 
querimento n• 300/71 .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 4502 

-Projeto de Resolução no 57/77. Discussão sobresta· 
da p.or falta de quorum para votação do Requerimento 
n• 298/77 .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. 4502 

-Parecer n• 343/77, da Comissão de Legislação So· 
cial, sobre o Ofício n• S/45/77. Discussão sobrcstada por 
falta de quorum para votação do Requerimento 
n• 299/77 .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. 4502 

9. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen. Eurico Rezende . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 4502 
- Scn. Benjamim Farah . .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 4505 
- Sen. Dirceu Cardoso . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 4508 
- Sen. Lourival Baptista .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 4510 
- Sen. Agenor Maria .. .. . .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. 4510 

10. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 
Encer1amento . . . . .. .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 4511 

1391 SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1977 

I. Abertura . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. 4520 

2. Mensagem do Presidente da República: 
- De agradecimento de comunicações . . . . . . . . . . . . . 4520 

3. Aviso do Ministro da Fazenda • . . . . . . . . . . . . . . . . 4520 

4. OJTcio do t•-Sccrctário da Câmara dos Deputados, 
encaminhando à revisão do Senado autógrafos do se· 
guinte projeto: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 77 f77 . . . . . . . . . . . . . . 4520 

5. Pareceres referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n• 152/76 .... : ....... , , 4521 
-Projeto de Lei do Senado n• 286/76 ............ , , 4521 

6. Comunicações da Presidência: 
- Arquivamento do Oficio n• 282, do Governador 

do Estado de Pernambuco .......................... , . 4521 
-Recebimento das Mensagens n•s 195 a 209/77 4521 

7. Requerimentos apresentados: 
- N• 301/77, do Sen. Mendes Cnnalc ......... , , , , , 4521 
- NY 302/77, do Sen. Mauro Bcncvidcs ....... , , , . , 4522 
- N• 303/77. do Scn. Benjamim Farah e outros 

senadores ................................... , .. , , . .. 4522 



8. l)iscursosdo expediente: 
- Scn. Eurico Rczcndc .•.••••.•..•••••.• , .....•. 
- Scn. Oilvan Rocha •..•....•....•..•..••...••.. 
- Scn. Mauro Bcncvidcs •..••••• , .• , ....•..•.• , .• 
- Scn. Dirceu Cardoso (discurso entregue à revi· 

silo do orador) •....•..•...•.........•............•.•. 

9. Ordem do dia: 
-Projeto de Rcsoluçi!o n• 60/77. Votaçilo adiada 

,pa- falta de auorum ••..•.•••••••••.••••••••.•••.•••. 
-Requerimento n• 255/77, do Sen; Lourival Bap· 

tista. Votaçil.o adtada por falta de quorum ••••••••••••••• 
-Projeto de Lei da Câmara n• 34/76. Discussi!o 

sobrestada por falta de quorum para votaçilo do Re-
querimento n• 300/77 ..........•...•..•... , ...••....• 

-Projeto de Rcsoluçilo n• 57/77. Díscusai!o sobres· 
tada por falta de quorum para votação do Requcrimcn· 
to n• 298/77 , ..................................... .. 

- Parecer n• 343/77, da Comi asilo de Lcsislaçilo So· 
cial, sobre o Oficio n• S/45/74. Discussilo sobrcstada por 
falta de quorum para votação do Requerimento 
n•299/77 ......................................... . 

10. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. Ascnor Maria .......................... . 
- Scn. Lourival Baptista ........................ . 

11. Dcsignaçilo da ordem do dia da próxima scssilo. 
Encerramento ..................................... , 

1<40' SESSÃO, EM l:t DE SETEMBRO DE 1977 

4522 
4522 
4522 

4524 

4524 

4524 

4524 

4524 

4524 

4524 
4527 

4528 

1. Abertura .. .. . ...... .. .. .. .... .. .... .. .. .... . 4556 

2. Comunicações da Presidência: 
-Recebimento do Aviso n• 147/77. do Presidente 

do Tribunal de Contas da U nii!o .. • .. .. .. • .. . .. .. .. • .. 4556 
-Arquivamento do Oficio n• S/8/76, do Prefeito 

do Munic!piodcSilo Paulo ....... '." .......... ~, .... , 4556 
-Arquivamento ,do Projeto de Lei do Senado 

n• 87/74, do Sen, Franco Montoro .. .. . .. .. . . .. . .. .. • . 4556 

3. Discursos do expediente: 
- Scn. Mauro Bencvidcs . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4556 
- Scn. ltaUvio Coelho • . . . . . . • .. . . • . • .. • .. . • • . . • • 4557 

4. Comunicações da liderança da ARENA: 
-De substituiçi!o de membros cm comissilo mista 

do Congresso Nacional .. , . . • • . .. . . .. . . • . .. . . • • • . .. • • 4558 

S. Ordem do dia: 
-Projeto de Rcsoluçi!o n• 60/77. Votação adiada 

porfalta de quorum .............................. , .. 4559 
-Requerimento n• 255/77. do Sen. Lourival Bap· 

tlsta. Votação adiada por falta de quoltun ........ • .... ,., 4559 
- Projeto de Lei da Câmara n• 34/76. Discussilo 

sobrcstndn por falta de quorum para votação do Rcquc· 
rlmento n• 300/77 .... , .... , ......... , .... , ..... , , , • , 4559 

-Projeto de Resolução n• 57/77. Discussi!o sobresta· 
da por falta de quorum para votação do Requerimento 
n• 298/77 .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. . .. 4559 

- Parecer n• 343/77, da Comlssi!o de Lcsialaçilo 
Social, sobre o Oficio n• S/45174 • • . . • • • • . .. • .. • .. . . • .. 4559 

- Projeto de Lei do Senado n• 254/76, do Sen. 
Mauro Bcnevides • .Aprovado, cm 2• turno. A Comia· 
silo deRedaçi!o . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. 4559 

6. Parecer referente à scsulntc mat6ria: 
- Projeto de Lei do Senado n• 254/76 

7. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. Dirceu Cardoso (discurso entregue à revi-

silo do orador) ..................................... . 
- Scn. Braga J6nior ........................... .. 
- Scn. Paulo Brossard ............. , ...... , • , , ... 
- Scn. LourivaiBaptista ......................... · 

8. Designação da ordem do dia aa próxima scsslo. 
Encerramento ................................. , , ... 

9. Discursos proferidos cm sessões anteriores: 
- Scn. Benjamim Farah, na 137• saulo, cm 6 de 

•ctcmbro ........................................ .. 
- Scn. Dirceu Cardoso, na 139• acsslo, cm 9 de 

setembro ........................................ .. 

141t SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 

1. Abertura .............. , .................... . 

2. Comunicação da Presidência: 
-Referente ao Requerimento nt 303/77. do Scn. 

Benjamim Farah c outros senadores, propondo que o 
tempo destinado aos oradores do cxpeclicntc da acasi!o 
de 28 de outubro seja dedicado a comemorar o Dia 
do Funcion6rio P6blico. Aprovado •••••••••..••.•••• , • 

3. Projeto apresentado: 
-Projeto de Lei do Senado nt 175j77, do Scn. 

4559 

4560 
4560 
4561 
4562 

4564 

4565 

4566 

4578 

4578 

Nelson Carneiro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • 4578 

4. Ollcio da liderança da ARENA na CAmara doa 
Deputados: 

- De substituiçilo de membro cm comiaailo mista 
do Congresso Nacional . . . . .. • .. . . . .. . • . . . .. . .. . . • . . • 4579 

S. Requerimento apresentado: 
- N• 304/77, do Scn. Daniel Kricgcr .. .. .. .. .. .. .. 4579 

6. Discursos do expediente: 
- Scn. Lourivai Baptista .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4579 
- Scn. Danton Jobim .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 4580 

7. Ordem do dia: 
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da CA-

mura n• 109/74. Aprovado, cm turno suplementar, com 
cmcnoas. A Comisslo de Rcdaçilo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 4582 

-Projeto de Resolução n• 60/77. Aprovado. A Co-
missilo de Rcdaçilo .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 4583 

- Requerimento n• 255/77, do Scn. Lourival Bap-
tista, Aprovado . . • . • . • . . . . . . .. .. • . • • • • . . . . . . .. . . • .. • 4583 

-Projeto de Lei da CAmara n• 34/76. Discusslo 
adiada nos termos do Requerimento n• 300/77 • . • . • • . • . . . 4584 

- Projeto de Lei da Câmara nt 2/77. Dlscussi!o 
adiada, nos termos do Requerimento n• 305/77 •..•. , , .. , 4584 

-Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Scn. 
Vasconcelos Torres. Discussão adiada, cm virtude da 
aprovaçilo do Requerimento n• 305/77 , •••• , • , .• , . . • . . 4585 

- Projoto de Rcsoluçilo n• 57/77. Aprovado, após a 
retirada do Requerimento n• 298/77. A Comlaailo de 
Redaçllo . .. .. .. .. . .. .. • .. . • .. .. .. .. • .. . .. • .. .. • .. • . 4585 

- Parecer n• 343/77, da Comi asilo de Lcgislaçilo So· 
cial, sobre o Ollcio n• S/45/74. Aprovado, opóa a reti-
rada do Requerimento n• 299/77. Ao arquivo , • , , . , .. , . . 4585 



8. Matérias apreciadas após a ordem do dia: 
- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 57 {77. 

Aprovada, nos termos do Requerimento n• 308/77. Ã 
promulgação .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • 4586 

- Rcdação final do Projeto de Resolução n• 60{77. 
Aprovada, nos termos do Requerimento n• 309/77. Ã 
promulgação .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 4586 

9. Discursos após a ordem do dia: 
- Scn. J..Azaro Barboza (discurso entregue à revi· 

são do orador) . . • . . . . . . . . . . . . . .. • . . .. . • .. . . . . . . . . • • . 4587 
- Scn. Ruy Santos .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4587 
- Scn. Benedito Ferreira .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • 4589 
- Scn. Mauro Bcncvidcs .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 4590 
- Scn. Nelson Carneiro . . . . . • . . .. . . .. . . . . . . . . • . . 4591 

10. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 
Encerramento .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4592 

I I. Discursos proferidos cm sessões anteriores: 
- Scn. Dirceu Cardoso, na 186• sessão, cm IS de 

outubro de 1976 .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4592 
- Scn. Dirceu Cardoso, na 140• sessão, cm 12 de 

setembro .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • 4593 

141• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1977 

I. Abertura .................................. .. 

2. Mensagens do Presidente da Rcp6blica: 
-De agradecimento de comunicações .••.•....•... 
-Submetendo ao Senado a escolha de nome indi· 

cad? para. cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aqu1cscênc1a ....................... , ....•.•.••...•• 

3. Comunicação da Prcsidencia: 
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado 

n• 223/?S,do Sen. Franco Montoro .................. . 

4. Projetes apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 176/77, do Scn. 

Nelson Carneiro ................................... . 
- Projeto de Lei do Senado n• 177/77, do Scn. 

Saldanha Derzi .................................... . 
-Projeto de Lei do Senado n• 178/77, do Scn. 

Nelson Carneiro ....................... , ........... . 

S. Requerimento apresentado: 
- N• 310/77, do Sen. Renato Franco 

6. Discursos do expediente: 
- Sen. Vlrgnio Távora ......................... . 
- Sen. Otair Becker ............................ . 
- Sen. Benjamim Farah (discurso entregue à re· 

visilo do orador) ................................... . 

7. Ordem do dia: 
- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Sena· 

do n• 26/68. Aprovada. Ã Comissão de Rcdação •••.••••• 
-Requerimento n• 256/77, do Sen. Lourival Bap· 

tista. Aprovado .................................... . 
-Projeto de Lei da Câmara no 56/77. Aprovado. 

Ãsanç!o ......................................... . 
-Projeto de Lei do Senado n• 126/75, do Scn. 

Orestes Quércia. Rejeitado. Ao arquivo ...•.....•....•• 
-Projeto de Lei do Senado n• 173/75, do Scn. 

Franco Montoro. Aprovado, cm I• turno •.•..•......... 

4605 

4605 

4605 

4606 

4606 

4607 

4607 

4608 

4608 
4612 

4614 

4614 

4614 

4617 

4617 

4617 

- Projeto de Lei do Senado n• 307/76, dll Scn. 
Suldunhu. Derzi. Aprovado, nos termos do substitutivo 
da Comissão de Constituição c Justiça, Ã Comissão de 

xi 

Redaçilo . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 4618 
-Projeto de Lei do Senado n• 312/76, do Scn. 

Nelson Carneiro. Discussão adiada nos termos do Reque· 
rilnenton•311/77 .. ........ ....... .... .. .... ...... .. 4618 

-Projeto de Lei do Senado n• 157/76, do Scn. 
Paulo Guerra. Rejeitado. Ao arquivo . .. . . . • . . . . . . . . . . . 4618 

8. Discursos após a ordem do dia: 
- Sen. Evandro Carreira .. .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 4618 
-,Sen. Lourival Baptista .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 4642 
- Sen. Nelson Carneiro • . .. . .. . .. . . . . . . . . • . . . • . . 4625 

9. Designação da ordem do dia da próxima sessão. 
Encerramento , ........ , ...... , ..... , .. , .. , ....... ; , 4625 

10. Discurso proferido cm sessão anterior: 
- Scn. Dirceu Cardoso, na 186• sessão, em IS de 

outubro .............. , .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. 4626 

143• SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1977 

I, Abertura • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. 4637 

2. Oficio do 1•-Secretârio da Câmara dos Depu
tados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos 
dos seguintes projetes: 

- Projetes de Lei da Câmara n•s 78 e 79, de I 977 4638 
- Projetes de Lei da Câmara n•s 80 e 81, de 1977 4639 

3. Pareceres referentes às seguintes matérias: 
-Mensagem n• 195/77 (Projeto de Resolução 

n• 62/77) ............... , . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4640 
-Mensagem n• 208/77 (Projeto de Resolução 

n•63/77) ............... , ... , ....... , .... , , , , ... . .. 4640 
- Mensagem n• 20 I f77 (Projeto de Resolução 

n• 64/77) ........... , . • . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .. . . . 4641 
-Mensagem n• 196/77 (Projeto de Resolução 

n•6S/77) ............... ~.... ... .. .. . .. .. . .. .... . .. 4642 
- Mensagem n• 204/77 (Projeto de Resolução 

n• 66/77) .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 4643 
-Mensagem n• 152/77 (Projeto de Resolução 

n•67j77) .......................................... 4644 
-Mensagem n• 151/77 (Projeto de Resolução 

n• 68 /77) ................................ , .. , .. . . . • 4645 
-Mensagem n• 144/77 (Projeto de Resolução 

n• 69 /77) . . . . . .. . . .. .. . . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4647 
- Mensagem n• 206/77 (Projeto de Resolução 

n• 70/77) .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. • 4648 

4. Comunicação da Presidencia: 
-Prazo para oferecimento de emendas aos Projetes 

de Lei da Cllmara n•s 7sC79, de 1977 . . . . . • . . • . . . . .. .. . 4649 

S. Comunicações: 
-Do Sen. Saldanha Dcrzi, que se ausentarA do 

Pais .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. • . . .. .. . .. . .. . 4649 

6. Projetes apresentados: 
-Projeto de Lei do Senado n• 179/77, do Sen. 

Nelson Cornclro . . .. .. . . .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. . .. . . .. . 4649 
-Projeto de Lei do Senado n• 180/77, do Scn. 

Nelson Carneiro ................... , ... , • .. . . . .. . .. . 4650 
-Projeto de Lei do Senado n• 181/77, do Scn. 

ltaUvlo Coelho .................. , ........... , ..... , 465 I 



xii 

7. Discursos do expediente: 
- Sen. Franco Moo toro . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . 4652 
- Seo, Eurico Rczendc . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 4653 

8. Requerimentos apresentados: 
- N• 312/77, dos Seos. Murilo Parafso c Ruy 

Santos .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. .. .. .. 4655 
- N• 313/77, do Sco. Lourival Baptista . . . . . . . . . . . . 46!>6 
- N• 314/77, do Sen. Mendes Cnnnle . . . . . . . • . . . . . . 4656 

9. Ordem do dia: 
-Requerimento o• 264/77, do Sen. Pctrõolo Por-

telln. Aprovado . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 4656 
- Rcdaçi!o final do Projeto de Lei do Senado 

o• 254/76, do Sco. Mauro Benevides. Aprovada. Ã Câ· 
mora dos Deputados .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . 4659 

-Projeto de Lei da Câmara o• 33/76. Aprovado, 
com emendas. Ã Comissão de Rcdaçi!o . . . . . . . . . . . . . . . . 4659 

-Projeto de Lei da Câmara n• 4/77. Discussão 
adiada, nos termos do Ro~ucrimento n• 315/77 . . . . . . . . . . 4660 

-Projeto de Lei do Senado n• 147/76, do Scn. 
Franco Montoro. Discussão adiada, nos termos do Rc· 
qucrimento o• 316/77 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. • .. .. . . 4660 

-Projeto de Lei do Senado o• 61/77, do Sen. Ncl· 
son Carneiro. Discussão adiada, nos termos do Requc-
rimcoton•317/77 ................................... 4661 

- Projeto de Lei do Senado n• 62/76, do Sen. 
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL 
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ANO XXXII- N9 096 SEXTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III, da Constituição, e cu, 

P~trônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 81, DE 1977 

Autoriza o Senhor Vice-Presideote da República a ausentar-se do Pais, na prlmeln 
quinzena de setembro do corrente ano. 

Art. 19 1:: o Senhor Vice-Presidente da República autorizado a ausentar-se do País, no decurso da pri· 
mcim quinzena de setembro do corrente ano, para assistir à cerimônia de assinatura dos tratados sobre 
administração e defesa do Canal do Panamâ, em Washington, no próximo dia 7. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
S~nado Federal, em 19 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Por/PI/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 

P~trônio Portella, Presidente promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 SI, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos, Estado de Sio Paulo, a elevar em 
CrS 47.300.000,00 (quarenta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua di· 
vida consolidada. 

Art. 19 1:: a Prefeitura Municipal de Guarulhos, Estado de São Paulo, autorizada, nos termos do 
art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em CrS 47.300.000,00 
(quarenta e sete milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar empréstimo, junto ao Banco do Brasil S.A., por conta do Fundo de Desenvolvimento Urbano 
(FDU), destinado à implantação de obras do sistema viário e infra-estrutura básica dat]uela cidade. 

Art. 1~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 19 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 
Petrõnio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 !51, DE 1977 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execuçio do art. 19 da Lei n9 3.111, de Z4 de 
novembro de 1971, do Estado de Mato Grosso. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida em 28 de agosto de 1975, nos autos do Recurso Extraordinârio n9 80.803, do 
Estado de Mato Grosso, a execução do art. 19 da Lei n9 3.111, de 24 de novembro de 1971, daquele Estado. 

Senado Federal, em 19 de setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente. 

Faço sabe1 que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, 
Petrõnio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 !53, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a elevar em 
CrS 3.ZZO.OOO,OO (três milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros) o montante de sua divida 
consolidada. 

Art. (9 É a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução 
nY 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar empréstimo, junto à Caixa 
Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de 
CrS 3.220.000,00 (três milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros), destinado ao financiamento do reequipa· 
menta do Serviço de coleta de lixo daquela Capital. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em f9 de setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9 !54, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado da Paraíba a elevar em CrS !50.000.000,00 ( clnqüenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Art. I 1• t: o Governo do Estado da Paraiba, nos termos do parâgrafo único do art.·29 da Resolução 
nY 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar empréstimo, junto à Caixa 
Econúmicu Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de 
Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), destinado ao financiamento da construção de 12 
(dolc) unidades escolares e aquisição, por desapropriação, de uma outra, naquele Estado. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação . 
. Senado Federal, .em (9 de setembro de 1977.- Senador Petrõnio Portel/a, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 133• SESSÃO, EM 1• DE SETEMBRO DE 

1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- M-1ea• do Senhor Prnldente da RtpGbllca 

De agradecimento de comunicação: 

- N• 181/77 (n• 302/77, na origem), referente à remessa de 
autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 77 e 78, de 1977. 

Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado: 

- N• 185/77 (n• 306/77, na origem), referente ao Projeto 
de Lei da Câmara n• 20/77 (n• 3.155-B/76, na Casa de origem), 
que altera a redação do§ 3• do art. 24 da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência 
Social. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.438, de 31 de 
agosto de 1977). 

Submetendo ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aqu/escini:la: 

- N• 184/77 (n• 303/77, na origem), referente à escolha do 
Sr. Celso Diniz, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Di· 
plomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à 
República Dominicana. 

Submetendo à deliberação do Senado os se/{lllntes projetas: 

- Projeto de Lei do Senado n• 168/77-DF, que aprova o 
Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para 
o triênio 1978/1980. 

- Projeto de Lei do Senado n• 169/77-DF, que estima a 
Receita c fixa a Despesa do Distrito Federal para o cxcrcfcio 
financeiro de 1978. 

- Projeto de Lei do Senado n• 170/77-DF, que dispõe 
sobre o Conselho de Justificação da Pol!cia Militar e do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, c dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado n• 171/77-DF, que dispõe 
sobre o Conselho de Disciplina na Pol!cia Militar e no Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

l.Z.l - O lidos do Sr. 1•-Stcret,rlo da Cimara dos 
Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos st/{lllntes 
projetas: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 71/77 (n• 1.400.C/73, na 
Casa de origem), que modifica dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de 
maio de 1943, cm sua parte processual. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 72/77 (n• 3.797-A/77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú· 
blica, que transfere o Museu do Açúcar do Instituto do Açúcar c 
do Álcool para o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas So· 
ciais, c dá outras providências. 

l.l.3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 192/76, que acrescenta parâ· 
grafo ao artigo 117, da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973. 

-Projeto de Lei do Senado n• 184/75, que institui o Dia do 
Médico. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 56/77 (n• 3.476-B/77, na 
Casa de origem), que dispõe sobre áreas de protcção para o fun· 
cionamento das Estações Radiogoniométricas de Alta FrcqUên· 

cia do Ministério da Marinha c de Radlomonitoragem ·do 
Ministério das Comunicações. · 

-Projeto de Lei do Senado n• 124/77, que altera a rcdação 
do artigo 110 do Código Nacional de Trânsito. 

J.l,4- Comualcaçaet da Prnldhcla 

- Referente a normas a serem observadas na tramitação 
dos Projetes de Lei do Senado n•s 168/77-DF c 169/77-DF,Iidos 
no Expediente. 

- Arquivamento do Projeto de Lei da CAntara n• 5/77 
(n• 2.928-B/76, na Casa de origem), que altera o Decreto-lei· 
n• 1.422, de 23 de outubro de 1975, que dispõe sobre o sallrio
cducação, por ter recebido parecer contrArio, quanto ao m~rito, 
da comissão a que foi distribuldo. 

l.l.5 - Requerimento 

- N• 287/77, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, 
solicitando seja incluldo em Ordem do Dia o Projeto de Lei do 
Senado n• 87/76. Dererldo. 

1.2,6 - DlacaiiOI do Expediente 

SENADOR OTAIR BECKER - Atos prcaididos pelo Sr. 
Antônio Carlos Konder Reis, Governador do Estado de Senta 
Catarina, quando da visita de S. Ex• a São Bento· do Sul-se. 
Apelo ao Sr. Ministro da Educação c Cultura, em favor da Ubcra· 
ção de recursos para projetes de ·instalação c compra de 
equipamento para o laboratório de controle de qualidade, do 
Centro de Desenvolvimento da Indústria do MobiUArio, naquele 
Estado. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE - Indicação 
do General Carlos Alberto Cabral Ribeiro para o cargo de Minis· 
tro do Superior Tribunal Militar. Eleição do jomaUata Carlos 
Castello Branco para a Presidência do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Brasnia. 

SENADOR JESSE FREIRE- Trabalho desenvolvido pelo 
Sr. Tarc!sio Maia à frente do Governo do Estado do Rio Grande 
do Norte, ao ensejo do transcurso do segundo ano do sua 
administração. 

SENADOR AUGUSTO FRANCO - Realização, em 
Salvador, do XIV Encontro Nacional de Vereadores, promovido 
pela Uniiio de Vereadores do Brasil. 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Ato de altrulsmo c de 
solidariedade praticado pelo Sargento SRvio Hollcmbach. 

1.2.7- Requerimento. 
- N• 288/77, de autoria do Sr. Senador Hclvfdio Nunes, do 

dispensa de interstlcio c pr~via distribuição de avulsos pari o Pro· 
jcto de Resolução n• 58/77, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Tcrcsina (PI) a elevar cm Cr$ 3.220.000,00 (trh milhaa, 
duzentos c vinte mil cruzeiros), o montante de sua divida consoli· 
dada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sesalo sciulntc. 
Aprondo. . 

- N• 289/77, de autoria do Sr. Senador Osircs Teixeira, 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do cdi· 
torial "Justiça a um herói", do Comlo Bnzlll-, de hoje. 

l.l.8 - Comunlcaçio da Prnldiada 

- Convocação de sessão c~traordinâria a realizar-se hoje, 
lls 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que desicna. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimento n• 250/77, dos Srs, Senadores Lourival 
Baptista e Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do 
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Senado Federal, do discurso proferido pelo Tcncntc·Brigadciro 
Délio Jardim de Mattos, por ocasião de sua posse no Superior 
Tribunal Militar, AproYado, 

-Projeto de Lei do Senado n• 84/75, do Sr. Senador Age. 
nor Maria, que dá nova rcdação ao art. 7• da Lei n• 4.266, de 3 
de outubro de I 963, (Apreciação preliminar da juridicidadc), 
(Tramitando cm conjunto com os Projetes de Lei do Senado n•s 
90 c 310/76). Votaçio adiada para rccxamc da Comissão de 
Constituição c Justiça, nos termos do Requerimento n• 290/77, 
após usar da palavra no encaminhamento de sua votaçi!o o Sr. 
Senador Franco Montoro. 

- Projeto de Lei do Senado n• 90/76, do Sr, Senador 
Franco Montoro, que eleva de 5 para 10% do salãrio mlnimo a 
cota do saiArio·famnia devida aos empregados que percebam até 
cinco saiArios mlnimos. (Apreciação preliminar da constitu
cionalidade). (Tramitando cm conjunto com os Projetes de Lei 
do Senado n•s 84/75 c 310/76.) DIICIIIIio adiada cm virtude da 
aprovação do Requerimento n• 290/77. 

- Projeto de Lei do Senado n• 310/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre o montante cm forma de 
percentual do saiArio·famnia concedido aos empregados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho. (Apreciação preliminar 
da constitucionalidade). (Tramitando cm conjunto com os Projc. 
tos de Lei do Senado n•s 85/75 c 90/76). DIICIIIIio adiada, cm 
virtude da aprovaçlo do Requerimento n• 290/77. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 6/76 (nt 69S·B/7S, na Casa 
de oriaem), que altera o Quadro de Atividades e Profissões, refe· 
rido no art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, para 
incluir a Ind6stria de Produção c Distribuição de Energia 
At6mica e correlatas. DIICIIMio adiada para reexame da Comis· 
sio de Lesislaçio Social, nos termos do Requerimento n• 
291/77, após usar da palavra no encaminhamento de sua votaçilo 
o Sr. Senador Helvldio Nunes. 

- Projeto de Lei do Senado n• 93/75, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que obriga as empresas do Distrito Federal, 
que comerciam no ramo de carros novos c usados, a terem locais 
privativos de estacionamento, c dã outras providências. 
D'-141 adiada para a scssilo do dia 29 do corrente, nos termos 
do Requerimento n• 292/77. 

- Projeto de Lei do Senado n• 254/76, do Sr. Senador 
Mauro Benevides, que dispõe sobre a cmissilo de selo 
comemorativo do centenãrio da morte do escritor José de Alen· 
car, c di outras providências. Aprovado, cm primeiro turno. 

- Projeto de Lei do Senado n• I 16/77, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a fixaçilo de critérios para o 
ctlculo de bcneffcios de prestaçilo continuada, do Sistema Geral 
da Prcvid&ncia Social. (Apreciaçilo preliminar da conatitucionali· 
dade). Rejelldo. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR V/RGIL/0 TÁVORA, como Lldcr- Resposta 
ao discuno proferido cm recente scssilo pelo Senador Paulo Bros· 
sard, a respeito do apoio financeiro concedido pelo Governo Fc· 
dera! à empresa Rio Grande Companhia de Celulose do Sul -
RIOCELL. 

SENADOR TEOTON/0 VILELA -A evolução polftica 
da opinião p6blica cm favor do restabelecimento do Estado do 
Direito no Pais. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- A fixação de preço 
sedutor para a borracha como modelo de integração da Ama~6· 
nia. 

SENADOR HEITOR DIAS- Recondução do Dr. Arlindo 
Lopes Corrêa à Presidência do MOBRAL. 

SENADOR JOst LINDOSO - Apelo ao Senhor 
Presidente da República, cm favor da rcvogaçilo do Decreto 
n• 79.965, de 14-7-77, por considerA-lo nocivo aos interesses da 
Zona Franca de Manaus. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Manifestando seu 
reconhecimento pelos beneficies especiais adorados pelo Banco 
do Brasil cm favor da região nordestina. 

SENADOR VASCONCELOS TORRES- CcntcnArio de 
fundação do Engenho Central de Quissamil, localizado no 
Municlpio de Macaé-RJ, 

SENADOR OTTO LEHMANN- Ressaltando o progresso 
alcançado pela Viaçilo A~rea Silo Paulo e a crescente elici&nçja 
dos seus serviços, face rumores sobre sua privatízaçilo, 

SENADOR JOSE SARNEY- Homenasem a Duque de 
Caxias. 

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

l-ATA DA 1~• SESSÃO, EM 1• DE SETEMBRO DE 
1977 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

l.l.1- Menaaaem do Senhor Pmldtnte da Repdblla 

Restituindo autógrafos de projeto de /ti sancloiUido: 

- N• 188/77 (n• 310/77. na origem), referente ao Projeto 
de Lei n•l i, de 1977-CN, que institui o Sistema Nacional de Prc· 
vidência c Assistência Social, c dã outras providencias. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.439, de I• de setembro de 1977). 

l.Z.l- Offclo do Sr. 1•..S.Cretúlo da Cllllln doi Depuldoa 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do sefU/nte 
projeto: 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 21/77 (n• 102·8/77, na 
Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Vice-Prcsidcntc 
da Rcp~blica a ausentar-se do Pais, na primeira quinzena de 
setembro do corrente ano. 

l.Z.3 - Comunicaçio da Presidência 

- Referente à apreciação, na presente sessilo, do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 21/77, lido no Expediente. 

1.1.4- Comunlcaçio da Lideruça•o MDB 

- De substituição de membro cm Comissilo Mista do 
Congresso Nacional. 

2.3-0RDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n• 54/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Guarulhos (SP) a elevar cm CrS 47.300.000,00 
(quarenta c sete milhlics. c trezentos mil cruzeiros) o montante de 
sua divida consolidada. AproYado. Ã Comissão de Rcdaçilo. 

- Projeto de Resolução n• 55/77, que autoriza o Governo 
do Estado da Paralba a elevar cm CrS 50.000.000,00 (cinqUenta 
milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 
Aprovado. À Comissão de Rcdação. 

- Projeto de Resolução n• 58/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de TcrcsiJm (PI) a elevar cm CrS 3.220.000,00 (tres 
milhões c duzentos .eo\lintc mil ciru~ciros) o montante de suo di· 
vida consolidada. AproYado. À Comissão de Redaçi!o. 
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2.4- MAT2RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 21/77 (n• 102-B, de 
1977, na Câmara dos Deputados), lido no Expediente. Aprondo, 
após pareceres das comissões competentes. Â Comissão de 
Redaçilo. 

- Redaçilo final do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 21/77. Apronda. Ã promulgação, 

- Redaçlo final do Projeto de Resoluçilo n• 54/77, constan· 
te do primeiro Item da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do 
Requerimento n• 293/77, Â promulgação. 

- Rcdaçao final do Projeto de Resolução n• 55/77, cons· 
tantc do segundo item da Ordem do Dia. Apronda, nos termos 
do Requerimento n• 294/77. Â promulgação. 

- Redaçilo final do Projeto de Resolução nt 58/77, constan· 
te do terceiro item da Ordem do Dia. Apronda, nos termos do 
Requerimento n• 295/77. Â promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3-EDITAL 
-De citação de servidor. 

4-A'!AS llECOM!S30ES 
5-M?.:SAD!RETORA 
G- !.!DERES E VICE-L!OERES DE PARTIDOS 
7- COM!?OS!Ç.i'iO :JAS CO!'Y!ISSOES PERMANEN· 

ATA DA 133• SESSÃO, lEP:'! 1? DE SET!l!.:MERO DE !977 
3• Sessão Legis!atú'tm <Üi!dir.rliii~~, r3a 8~ JLeg~sliamra 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA, JOS1 UNDOSO E 
HENRIQUE DE LA ROCQUE. 

ÁS 14 HORAS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- Evandro Car· 
rcira - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Renato Franco -
Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - Helvldio Nunes -
Petrõnio Portella- Jessé Freire- Cunha Lima- Murilo Paraíso 
- Luiz Cavalcante - Teotõnio Vilela - Augusto Franco -
Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende 
- Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim -
Orestes Quércia - Lãzaro Barboza - Osires Teixeira - Mendes 
Canale- Leite Chaves- Otair Becker. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão, 

O Sr. I•·Sccrctârio irâ proceder à leitura do Expediente. 
2 lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De aaradedmento de comunlcaçlo: 
N• 181/77 (n' 302/77, na origem), de 30 de agosto, referente à 

remessa de autógrafos dos Decretos Legislativos n•s 77 c 78, de 1977. 

Reedtulndo autqrafo de projeto de lellllllclonado: 
N• 185/77 (n' 306/77, na origem), de 31 de agosto, referente ao 

Projeto de Lei da Câmara n• 20/77 (n' 3.155-B/76, na Casa de ori· 
gcm), que altera a rcdação do§ 3• do art. 24 da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, que "dispõe sobre a Lei Orgdnica da Previdência So· 
cial", (Projeto que se transformou nn Lei n• 6.438, de 31 de agosto 
de 1977.) 

MENSAGEM 
Do Senhor Presidem e da República, submertndo ao Senado a es· 

colha de nome Indicado para cargo cujo provimento depende de sua pré· 
via aqulesc<ncla: 

MENSAGEM N• 184, DE 1977 
(n• 303/77, na origem) 

Excclcntlssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição, c 

nos termos dos urtigas 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de dczcm· 

bra de 1972, tenho a honra de submeter à aprovaÇão de Vossas 
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor Celso Diniz, 
Ministro de Segunda Classe, dn Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto à República Dominicana. 

Os méritos do Ministro Celso Diniz, que me induziram a csco· 
lhê·lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informaçiio do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasriia, cm 31 de agosto de 1977.- Ernesto Gelsel. 

INFORMAÇÃO 

Currlculum· Vi tu e: 
Ministro Celso Diniz. 

Nascido cm Vitória, Espirita Santo, 2 de novembro de 1925. 
Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, . no Curso de ,Aperfeiçoa· 
mente de Diplomatas, 

Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à 
Carreira de Diplomata, do Instituto Rio-Branco, 1951. 
Assistente de Pesquisa da Divisão de Transportes c 
Comunicações do Departamento de Assuntos Econõmicos 
dn Organização das Nações Unidas (ONU), Nova York, 
1952. 
Chefe da Secretaria da Comissão de Imigração c Colonização 
(CIC), 1953. 
Vice-Cõnsulcm Baltimore, 1954 a 1957. 
Encarregado do Consulado cm Baltimore, 1954 c 1955. 
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 
1957. 
Cõnsui-Adjunto em Baltimore, 1957. 
Segundo-Secretário da Embaixada cm Assunção, 1957 a 
1958. 
Encarregado de Negócios em Assunção, 1958. 
Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do 
Presidente do Paraguai, 1958, 
Scgundo-Sccrctârio da Embaixada em Buenos Aires, 1958 a 
1961. 
Membro da Seção Brasileira à Comissão Mista Brasil· 
Argentina, 1959. 
Observador do Brasil uo Congresso de Faculdades de Ciên· 
cias Econõmicas, Rosârio, 1960. 
Chefe, substituto, du Divisão Económica da América, 1961. 

~ 

• 
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Promovido u Primciro-Secretúrio, por merecimento, 1961. 
Secrctúrio du Scçiio de Segurança Nucionul, 1962. 
Assistente do Chefe da Divisão da Ãsiu e Occunia 1962, 
Chefe da Divisiio du Ãsia c Oceaniu, 1962. 
Missão Trunsitória em Moscou, 1962. 
Auxiliur do Secretário-Geral-Adjunto pnrn Assuntos da 
Europu Oricntule Ãsia, 1962. 
Secretário-Executivo do Grupo de Coordcnução do Comér· 
cio com os Paises Sociulistas da Europa Oriental 
(COLESTE), 1963 a 1967. 
Membro da Delegução Negociadoru do Acordo Comerciul 
entre o Brasil e a União das Repúblicus Socialistas Soviéti· 
cus, Moscou, 1963. 
Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1963 a 1967. 
Membro da Seção Brasileira na Reunião da Comissão Mista 
Brasii·Tchccoslováquia, Prugu, 1964. 
Purticipantc du Reunião de Chefes da Missão do Leste 
Europeu, Vienu, 1965. 
Membro da Comitivu do Ministro de Estudo do Planeja· 
mcnto Econômico à URSS, Moscou, 1965. 
Titulo de Conselheiro, 1966. 
Conselheiro da Embaixada em Tegucigalpa, proviso· 
riamcntc, 1966. 
Chefe, interino, do Gabinete do Ministro de Estado, 1967. 
Membro da Delegação do Brasil à Reunião dos Chefes de 
Estados Americanos, Punta dei Este, 1967. 
Chefe de Gabinte do Ministro de Estado, 1967 a 1969, 
Membro da" Delegação do Brasil à XXII Sessão da 
Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1967. 
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1967. 
Membro da Comissão de Transferéncia para Brasília do 
Ministério das Relações Exteriores, 1968. 
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Washington, 1969. 
Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Subcomiti': do 
Comité I ntcramcricano da Aliança para o Progresso (CIAP), 
Washington, 1970. 
Encarregado de Negócios cm Washington, 1969, 1970, 1971, 
1972. 
Chefe da Delegação do Brasil às Rcun.iõcs de Consulto do 
Acordo de Téxteis de Algodão Brusii·Estados Unidos, 
Washington, 1972. 
Chefe da Delegação do Brasil à Conferencia Plenipotenciária 
p:11a a Adoção de uma Convenção sobre o Comércio 
Internacional de Animais Selvagens c Plantas, Washington, 
1973. 

O Ministro Celso Diniz, nesta data, encontra-se no exercicio de 
suas funções de Ministro-Conselheiro da Embaixada do Brusil em 
Wushington. 

Sccretariu de Estudo dus Reluções Exteriores, em 5 de ugosto de 
1977.- Sergio de Queiroz Duarte, Chefe da Divisilo do Pcssoul. 

( ,] Comisscio d<• Rel<rçric•s E.neriores.) 

MENSAGENS 

Do Senhor Pres/denre da Repúh/lca, .wbmet<•ndo à deliheraçiio do 
St•nado prr~jt•tm de lei, "os srguifltes tt•mws: 

(•) MENSAGEM N• 182, DE 1977 
(n• 305/77, nn oriRem) 

Excclcntissimos Senhores Membros do Sonudo Fcdctul: 

Nu formu do :11tigo 42, inciso V, combinudo com o urtigo 17, 
puritgruf'o 1•. du Constituiçüo, tenho a honru de submeter i1 uprecin· 
t;tlo de Vossas E.xccl~ncius. acomrmnhudo de Exposiçtlo de Motivos 
lhl S~!nhor Ciov~:rnador dn Distrito Fcdcrul, o :anc.xo Projeto de Lei 

que "aprovu o Orçumonto Pluriunuul de Investimentos do Distrito 
Foderul para o trii':nio 1978/1980". 

Brusíliu, J I do agosto de 1977.- Ernesto Geloel 

I' I \ ,.,, ............ ok llhllll•" ~· ,, proli•'llld~ lei 'cr:ttl puhliC!iÚtl\ 1\L) Snph:mc:nlo "A" ti prc:~c:n· 

···-·d ....... . 

(")MENSAGEM N• 183, DE 1977 
(n• 304/77, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 57, inciso IV, combinado com o artigo 17, 
parágrafo I•, da Constituição, tenho u honra de submeter à apre· 
ciução de Vossas Exccléncias, ucompunhado de Exposição de Mo· 
tivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de 
lei que "estima u Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal para o 
Exercicio Financeiro de 1978". 

Brusflia, 31 de agosto de 1977. - Ernesto Gelsel. 

MENSAGEM N• 186, DE 1977 
( n• 307/77, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da 

Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vossas Exceli':ncias, acompanhado de Exposição de Motivos do Se· 
nhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"dispõe sobre o Conselho de Justificação da Polícia Militar e do Cor· 
pode Bombeiros do Distrito Federal, c dá outras providéncins". 

Brasília, em 31 de agosto de 1977. -Ernesto Gelsel. 

E.M.E. 
n• 11/77-GAG 

A Sua Exceli':ncia o Senhor 
Ernesto Geisel 

Brasilia, 31 de mnio de 1977 

Presidente da República Federativa do Brasil 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Reorgunizadas as Corporuções Militares do Distrito Federal, 

vem a Administração do Distrito Federal procurundo, gradutivumen
te, dotá-las de legisluçào própria, através da propositura de leis cspc· 
ciais, disciplinando, principalmente, os direitos e deveres de seus intc· 
grantcs. 

Assim ó que o seu pessoal já dispõe de Estututos c Códigos de 
Vencimentos próprios, editados por leis especificas, como instrumcn· 
tos básicos, além de outros dispositivos regulumcnutrcs que se torno· 
ram indispensúveis. 

O :tdvento dos novos Estututos dos Policiais-Militurcs c Bombei· 
ros-Militares do Distrito Fcdorul, de que trutam us Leis n•s 6,023 c 
6.022, de 3 dejuneiro de 1974, determinou u nccessidude de discipli· 
namento do Conselho de Disciplinu cm ambas us Corporações, ten· 
do cm vist:t o proscrito na Scçüo III. do Capitulo III, do Trtulo 11, 
destus Leis. 

A mcdidu, originúria do Exm' Senhor Ministro do Exército c 
que contou com u coorden:tçào c controle du lnspel<lria-Gerul dus 
Policius Militares nu sua feitura. de acordo com o que dispõe u Lei 
Orgitnicu dus Polleius Militurcs c Corpos de Bombeiros·Militures 
dos Estudos, Territórios e Distrito Federal- Decreto-lei n• 667, de 
2 de junho de 1969, visu a regulur a matéria, estabelecendo os casos 
de incaracidadc de f'H:rnHln~ncia nu :nivu, liU na siawçUn de inutivi
dudc cm que se cn~.:ontram. dos usrirantes-a-onci:d c demais pruçus 
du Pollciu Milit:tr c do Cnrpn do'llnmhcirns dn Distrito Federal, pu· 
ruo que lha as normas ~.h: fH,u.:.:Uimcntn d.: ~cus respectivos Conse· 
lhos de Discinlina. 
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Inspiradas cm Decreto de aplicüçuo no ümbito das Forças 
Armadas (n• 71.500, de 5 de dezembro de 1972), c tendo arrimo nos 
Estututos untcriormenh: citados, ali normas oru propostas vêm pos
sibilitar a atualização e a uniformização de dispositivos correlatas 
atuulmcnte pelas duas Corporações. 

As disposições da matéria cm pauta, discriminando hipóteses, 
estabelecendo regrus de procedimento, atribuindo competé:ncias e r,. 
xando prazos complementam u legislação vigente do Distrito Fe
deral, contribuindo, outrossim, para o aprimoramento de ambas as 
Corpornçõcs. que fí~:um n:sguardadus da inliltruçüo de elementos in· 
dcscjúvcis c incompatíveis com u estrutura da scgurunça, ao mesmo 
tempo que se constituem numa garantiu puru as praças PM ou BM 
dig.nus c rcspcitúvcis contra suspeitas ou ucusaçõc:s infundudas. 

Assim justincuda a iniciutivu, tenho a honra de submeter a Vos
sa Excelência. paru apreciação do Senado Federal, nos termos do 
urtigo 17. ~ 1•. combinando com o artigo 42, V, da Constituição Fe
deral, o incluso Antcprojeto de Lei, dispondo sobre o Conselho de 
Disciplina dt1 Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito 
Federal. 

Aprowitn o enseJo p.:m1 renovar :1 Vossa Excelência os protes
ws de minha m:linr estima c profundo respeito.- Elmo Serejo Fa· 
rias, Govcrnudor. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•170, DE 1977-DF 

Dispõe sobro o Conselho de JusiiOcaçio da Policia Mili
tar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras 
providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. I• O Conselho de Justificação é: destinado a julgar, atra
vés de processo especial, da incapacidade do oficial da Policia Mili
tar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para permanecer 
nu ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para sejustir.car. 

Parágrafo único, O Conselho de Justificação pode, também, ser 
aplicado ao oficial da reserva remunerada ou reformado, presumi
velmente incapaz de permanecer na situação de inatividadc em que 
se encontra. 

Art. 2• (; submetido a Conselho de Justificação, a pedido ou 
e.<·ofjirio, o oficial da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal: 

I - acusado oficialmente ou por qualquer meio licito de 
comunicaçüo social de ter: 

a) procedido incorretamente no exercicio do cargo; 
b) tido condut:t irregular: ou 
c) praticado ato que afete a honra pes.onl, o pundonor ou o 

decoro d:t classe. 
11 - considerado nilo habilitado para o nccsso, em carúter 

provisório, no momento em que venhn u ser objeto de npreciuçilo pa
ra ingres.o em Quadro de Acesso: 

III -afastado do cargo, na forma d:t legislnçilo especifica, por 
se tornnr incomputivel com o mesmo ou dcmonstrnr incupucidade no 
exercício de funções policiais-militures ou de bombeiro-militar a ele 
inerentes, salvo se o ufastumcnto é decorrênciu de futos que motivem 
sua submissiio u processo: 

IV- condenudo por crime de naturczn dolosu, não previsto na 
lcgisluçilo cspeciul concernente à Segurançn Nacional. cm tribunal ci
vil ou militar, à pena restritivu de liberdnde individual 11té ~ (dois) 
unos, til o logo transite em julgado a setençn: ou 

V - pertencente u partido político llU ussociaçih'>, suspensos ou 
dissolvidos por força de disposição legnl ou decisão judici:tl. ou que 
exerçu utividudcs prejudiciais ou pcrigosus i\ Scgur:1nçu Sacinnul. 

Parágrafo único. (; considerado pertencente u partidll pulitico 
ou ussociução u que se refere c:fitc urtigo, pun1 os efeitos desta Lei. o 
oficial du Pollciu Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe· 
dcrul que, oslensivu ou clundcstinumente: 

a) estiver inscrito como scu membro: 

b) prestar serviços ou angariar valores cm seu beneficio: 
c) reulizar propaganda de suas doutrinas: ou 
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequí

voco ou doloso, em suas atividades. 
Art. 3• O oficial da ativa da Policia Militar e do Corpo de 

Bombeiros do Distrito Federal, ao ser submetido a Conselho de 
Justificaçilo, é: afastado do exercício de suas funções: 

I - automaticamente, nos casos dos itens IV c V, do artigo 2•. 
destu Lei: c · 

11 - a crité:rio do respectivo Comandante-Geral, no caso do 
item I, do urtigo 2•. desta Lei. 

Art. 4• A nomeação do Conselho de Justificação é: da compc
' ti:ncia do Governador do Distrito Federal. 

§ I• O Governador do Distrito Federal pode, com base nos 
antecedentes do oficial a ser julgado c na natureza ou falta de consis
té:ncia dos fatos argUidos, considerar improcedente u acusação cinde
ferir, em conscqUé:ncia, o pedido de nomeação do Conselho de Justi· 
ficação. 

§ 2• O indeferimento do pedido de nomeação do Conselho de 
Justificação, devidamente fundamentado, deve ser publicado no 
Boletim do Comando Geral e transcrito nos assentamentos do ofi
cial, se este é da ativa, 

Art. 5• ci Conselho de Justificação é: composto de 3 (tré:s) ofi· 
ciais, da ativa, da Corporação a que pertence o justificante, de posto 
superior ao seu, 

§ I• O membro mais antigo do Conselho de Justificação, no 
mínimo um oficial superior, da ativu, é: o presidente: o que se lhe se· 
gue em antigUidade é o interrogante e relator e, o mais moderno, o 
escrivão. 

§ 2• Não podem fazer parte do Conselho de Justificação: 
a) o oficial que formulou a acusação; 
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o 

acusado, parentesco consangUíneo ou anm, na linha retu ou até o 
quarto grau de consangUinidade colateral ou de natureza civil, e 

c) os oficiais subalternos. 
§ 3• Quando o justificante é oficial superior do último posto 

e•istente na Corporação, os membros do Conselho de Justificação se
rão nomeados dentre os oficiais daquele posto, da ativa ou na inati· 
v idade, mais antigos que o justificunte. 

§ 4• Não havendo na Corporação oficiais que preencham as 
condições do parágrafo anterior, o Conselho será completado ou 
formado com oficiais do mesmo posto do justificante, do Exército 
Brasileiro, mediante solicitação do Governador do Distrito Federal 
ao Ministro do Exército. 

§ 5• Quando o justificante é: oficial da reserva remunerada ou 
reformado, um dos membros do Conselho de Justificaçilo pode ser 
da reservu remunerada. 

§ 6• O Conselho de Justificação funciona sempre com a tota· 
lidade de seus membros, em local onde a autoridade nomeante julgue 
melhor indicado para u apuração dos fatos. 

§ 7• Reunido o Conselho de Justificação, convocado previa
mente por seu presidente, em local, dia c hora dcsignudos com 
:mtecedé:ncia, presenle o justificante, o presidente manda proceder à 
leiturtl e 1\ autuação dos documentos que constituíram o ato de 
nomeação do Conselho: em seguida, ordena a qualificação e o 
interrogntório do justificante, o que é reduzido a auto, assinudo por 
todos os membros do Conselho e pelo ju<tificante, fazendo-se n 
juntudu de todos os documentos por este oferecidos. 

Parilgrufo único. Quundo o justificante é oficial da reserva 
remunernda ou reformada e nüo é localizado ou deixa de :ttender à 
intimaçno por escrito pura comparecer perante o Conselho de Justi· 
fic:.u;r,o: 

u) a in:imuçUo é publicud:.1 cm órgão de divu\guçr1o nu úrcu de: 
domicilio dojustincuntc: c 

b) u prot.:cssll corre t1 rcvl!\ia, SI! o justilic:1nt!! nUll utc:ndcr ti 
r~~ hlk:11.:rlll. 
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Art. s• Aos membros do Conselho de Justificaçilo é licito 
repcrguntar no justificante c às testemunhas sobre o objcto da 
ucusuçilo e propor diligências para o esclarecimento dos fatos, 

Art. 9• Ao justificante í: assegurada ampla defesa, tendo ele, 
após o interrogatório, o prazo de 5 (cinco) dias pura oferecer suas 
ruzõcs por escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe 
o libelo acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos 
fatos c a descrição dos atas que lhe são imputados. 

.~ I'' O justificante deve estar presente a todas ns sessões do 
Conselho de Justificnçào, cxccto à scssilo secreta de dcliberuçào do 
rcknório. 

! 2• Em sua defesa, pode o justificante requerer a produção, 
perante o Conselho de Justificação, de todas ns provas permitidas no 
Código de Processo Penal Militar. 

~ 3• As provas a serem realizadas mediante Carta Prccatória são 
cfctuadas por intermédio da autoridade policial·militor ou, na falta 
dcstu, du uutorid:tdcjudiciilri:t local. 

Art. 10. O Conselho dcJclfotificaçào pode inquirir o acusudor ou 
receber, por escrito, seus csclurccimentos, ouvindo, posteriormente, 
a respeito. o justificante. 

Art. li. O Conselho de Justificuçiio dispõe de um prazo de 30 
(trinta) dias, a contar du data de sua nomeação, para a conclusão de 
seus trabalhos, inclusive a remessa do relatório. 

Parúgrnfo único. A autorichtdc nomeante, por motivos excep
cionais. pode prorrogar até 20 (vinte) di:ts o prazo de conclusilo dos 
trubulhos. 

Art. 12. Realizadas todas us diligencias, o Conselho de Justifi· 
caçUo passu a deliberar, cm sessão secreta, sobre o relntório a ser redi· 
gido. 

! I• O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos 
os membros do Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante: 

a) é, ou não, culpado da acusaçlo que lhe foi feita; ou 
b) no caso do item li do artigo 2• desta Lei, está, ou não, sem 

habilitação para o :~cesso, cm car:íter definitivo: ou 
c) no caso do item IV do urtigo 2• desta Lei, levados cm 

consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no Código 
Penal Militar, cst:o, ou nito. incapaz de permanecer na ntivu ou na 
situação em que se cncontr:1 nu imllividadc. 

! 2• A delibcraçito do Conselho de Justificaçioo é tom:oda por 
maioriu de: votos de ~cus membros. 

! 3• Quando houver voto vencido, é facultada a sua justificação 
por escrito. 

! 4• Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o 
Conselho de Justificuçiio remete o processo ao Governador do Distri· 
to Federul, por intermédio do Comunduntc·Geral da Corporação. 

Art. 13. Recebidos os uutos do processo do Conselho de Justi· 
rocação, o Governador do Distrito Fedcrul, dentro do prazo de 20 
(vinte) dins, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, 
justificando os motivos de seu Jespucho, determina: 

I - o arquivamento do processo, se considera procedente a 
justiõcuçào: 

11 - a uplicaçitn de pena disciplinar, se considera transgressão 
disciplinar u ruzito pela qual o oficiul foi julgado culpado: 

III- nu forma du legislação cspccificu, u udoçilo das providên· 
cias necessárias à transferência pura u reserva remunerada, se o ofi· 
cial for considerudo nilo habilitado paru o acesso cm curátcr defini· 
tive: 

IV- a remessa do processo à instúnciu competente, se consi· 
dora crime u razão pela qual o oficial foi considerado culpado; ou 

V - u remessa do processo uo Tribunal u que competir u 2• 
Instância da Justiça Militar no Distrito Federal: 

a) seu ruzilo pela qual o oficial foi julgado culpado estft prevista 
nos itens I, III c V, do artigo 2• desta Lei: ou 

b) se, pelo crime cometido, previsto no item IV, do urtigo 2•, 
desta Lei, o oficial foi julgado incupuz de permanecer nu utivu ou nu 
inatividadc. 

Parágrafo único, O despacho que julgou procedente u justi· 
ficaçilo deve ser publicado oficialmente e transcrito nos assenta· 
mentes do oficial, se este é da ntivn. 

Art. 14. ~ da competência do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal julgar, cm instância única, os processos oriundos de 
Conselhos de Justificação, u ele remetidos pelo Governador do 
Distrito Federal. 

Art. 15. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal, distribuldo 
o processo, é o mesmo relatudo por um dos seus membros que, antes, 
deve abrir prazo de 5 (cinco) dias pura a dcfcsu se manifestar por 
escrito sobre a dccisiio do Conselho de J ustificuçào. 

Parágrafo único. Concluida esta fusc, é o processo submetido u 
julgamento. 

Art. 16. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, caso julgue 
provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos itens!, 
1!1 c V, do urtigo 2• desta Lei. ou que, pelo crime cometido, previsto 
no item !V, do artigo 2• desta Lei, i: incapaz de permanecer nu ativa 
ou na i natividade, deve. conforme o c;aso: 

I - declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatívol, 
determinando a perda de seu posto c patente: ou 

11- determinar a sua reforma. 
§ I• A reforma do oficial é cfetuada no posto que possui na 

utivn, com proventos proporcionais uo tempo de serviço. 
§ 2• A reforma do oficial ou sua demissão e.~·offlcio, conse

qUente da perda do posto c patente, conforme o caso, i: efetuuda por 
ato do Governador do Distrito Federal, tão logo seja publicado o 
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Art. 17. Aplicam-se a esta Lei, subsidiuriamente, as normas do 
Código de Processo Penal Militar. 

Art. 18. Prescrevem-se em 6 (seis) anos, computados da data cm 
que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. 

Parágrafo único, Os casos tumbi:m previstos no Código Penal 
M ilitnr como crime prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos. 

Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N•6.022, DE3 DE JANEIRO DE 1974. 

Dispõe sobre o Estatuto dos bombeiros-mUltares do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências. 

Art. 48. O oficial prcsumivclmentc incapaz de permanecer 
como bombeiro-militar da ntiva será, na forma du legislação 
específica, submetido a Conselho de Justir.caçüo. 

§ I• O oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificaçuo, 
poderá ser afastado do exercício de suas funções nutomuticamente 
ou a critério do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do 
Distrito Federal, conforme estabelecido em lei especifica, 

§ 2• Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal julgar 
os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, nu forma 
estabelecida cm lei especial. 

§ 3• O Conselho de Justificnçiio também poderú ser aplicado 
aos oficiais reformados e na reserva remunerada. 

Art. 49. O Aspirante·a·Oficiul BM, bem como as pruçns com 
estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de 
permanecerem como bombeiros-militares du ativa, serüo submetidos 
a Conselho de Disciplina, na formn da legislaçuo especifica, 

§ I• O Aspirante-a-Oficial BM c as praças com estabilidade 
assegurada, ao serem submetidos u Conselho de Disciplina, serilo 
afastados das atividadcs que estiverem exercendo. 

§ 2• Compete ao Comundunte-Gcrul do Corpo de Bombeiros 
do Distrito Federal julgar, cm últirilu instância, os processos onun· 
dos dos Conselhos de Disciplina convocados no itmbito da Corporu-. 
çilo. 
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§ 3• O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às 
praças reformados c na reserva remunerada. 

... ......... ···························· ......... "'''''''' 

I~.! Comis.1ões de Constituição e Justiça e do Distrito Federal) 

MENSAGEM N• 187, DE 1977 
(n• 308/77, na orl1em) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do ••rl. 51, combinado com o arl. 42, item V, da 
Constituição, lenho a honra de submeter à elevada deliberação de 
Vnssas Excclcncías, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"dispôc sohrc o Conselho de Disciplina na Polícia Militar c no 
Curpo de Bomhcíros do Distrito Federal, c dá outras providências". 

Brasília, cm 31 de agosto de 1977.- Ernesto Gelsel. 

E.M.E. 
N• 12/77·GAG 

A Sua Excelência o Senhor 
Ernesto Gcísel 

Brasllía, 31 de maio de 1977 

Presidente da República Federativa do Brasil 

Exeelcntíssimo Senhor Presidente da República: 

Rcaorganizadas as Corporações Militares do Distrito Federal, 
vem a Administração do Distrito Federal procurando, gradati
vamcnle, dotá-las de legislação própria, através da propositura de 
leis especiais, disciplinando, principalmente, os direitos c deveres de 
seus integrnntes. 

Assim ê que o seu pessoal já dispõe de Estatutos c Códigos de 
Vencimentos próprios, editados por leis especificas, como instru
mentos bi!Sicos, além de outros dispositivos regulamentares que se 
tornurum indispensáveis, 

O advento dos novos Estatutos dos Policiais·Militarcs c Bom
heiros-Militarcs do Distrito Federal, de que tratam as Leis n•s 6.023 
c 11,02~. de 3 de janeiro de 1974, determinou a necessidade de 
disciplinamento do Conselho de Justificação em ambas as Corpora· 
c<ics, tendo cm vista o prescrito na Scção III, do Capitulo III, do TI· 
tulll I I. dL:stm; L !.!is. 

A medida, origin:'~rin do Exm• Senhor Ministro do Exército c 
qu~: ~o:nmou com u coordcnaçüo c: controle du Jnspctoria·Gcrnl das 
l'nlicias M ilitarcs na sua feitura, de acordo com o que dispõe u Lei 
Orgúniea das Policias Militares e Corpos de Sombeiros-Militares 
dos Estados, Territórios c Distrito Federal- Decreto-lei n• 667, de 
'de julho de 1969, visa a regular a matêria, estabelecendo os casos de 
perda do posto c patente de oficial da Policia Militar c do Corpo de 
ll<1111hciros do Distrito Fedcml, pura o que fixa as normas de procedi· 
n1cnt1l de seus rcSjH:ctivos Conselhos de Justificação, 

Inspiradas na lcgislaçuo federal em vigor (Lei n• 5,836, de 5 de 
detcrnhro de i'J7'), c com fundamento nos Estatutos untcriormcntc 
..:it:~Lins, as nornHt'i Ma rroposta~; vi:m preencher umn lncunu lcgisluli .. 
'a," que se faz irnprcscindivcl cm decorrência dn inclusão de ambas 
a~ Cnrpm~t~·ôcs nn ilftwnizaçào do Distrito Fedem!, evitundo·sc ns 
dúl'idas c incertezas quanto à dcfiniçúo dn situuçno disciplinar dos 
11ficiais wmfloncntcs Uc sUí\S Corporuçõc:i Militurcs. 

As dispnsicõcs do Antcprojcto de Lei, discriminando us hip6le· 
>cs crn 'I"' ns oficiais da Policia Militar c do Corpo de Bombeiros do 
llimit•> Federal ficam sujeitos à dcclnruçno de indignidade pttru o 
,Jicialatn ou de ineompatibilidudc com o mesmo, cstubelcccndo 
rc.:!Jras th: rroccdirncnto puru tl Conselho de Justilicnçt1o, bem como 
as atrihuiç~.'ic.:s tias autnridndcs locais com rclnçào ~ mutl!riu, 
complcmc:llum n lcgislucrw do Distrito Federal vigente, contribuin· 
rJn, mllrossiln, puru n nprimorumento de um bus us Corporuçàes, que 
\1cam resguardadas da infiltrnçüo de elementos indcscjúvcis c 

lncompaliveis com a estrutura da segurança, ao mesmo tempo que se 
constituem numa garantiu para os oficiais dignos c respeitáveis 
contra suspcitQs ou ucusuçõcs infundada~ . 

Assim justificada a iniciativa, lenho a honra de submeter n 
Vossa Excelência, pura apreciação do Senado Federal, nos termos do 
arl. 17, § 1•, combinado com o arl. 42, V, da Constituição Federal, 
o incluso Antcprojeto de Lei, dispondo sobre o Conselho de Justifi
cação da Policia Militar c do Corpo de Bombeiros do Distrito Fe
deral, 

Aproveito o ensejo paru renovar a Vossa Exccli:ncia os 
protestos de minha maior estima e profundo respeito,- Elmo Serejo 
•Farias, Governador, 

PROJETO DE LEI DO SF.NADO N• 171, DE 1977-DF 

Dispõe sobre o ConS<Iho de Disciplina na Polido Militar e 
no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outros pro
vidências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. I• O Conselho de Disciplina ê destinado a julgar da inca
pacidade do Aspiranlc·a-Oflcial PM ou BM c das demais praças da 
Policia Militar c' do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com 
estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes, 
ao mesmo tempo, condições para se defenderem. 

Parágrafo único. O Conselho de Disciplina pode, tambôm, ser 
aplicado ao Aspirante-a-Oficial PM ou BM c às demais praças da Po
licia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, da reser
va remunerada ou reformados, prcsumivelmcnte incapazes de per
manecerem na situação de inatividadc cm que se encontram. 

Art. 2• fl submetida a Conselho de Disciplina, ex-ofndo, a 
praça referida no artigo I•, e seu parágrafo único, desta Lei, 

I - acusada oficialmente ou por qualquer meio licito de comu-
nicação social de ler: 

o) procedido incorrelamente no desempenho do cargo: 
b) tido conduta irregular; ou 
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o de

coro da classe, 
11 - afastada do cargo, na forma da legislação especifica, por se 

tornar incompatlvel com o mesmo ou demonstrar incapacidade no 
exercício de funções policiais-militares ou de bombeiro-militar a ele 
incrcr.tcs, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem 
sua submissão a processo; 

llí -condenada por cr'me de natureza dolosa, não previsto na 
legislação especial concernente 11 Segurança Nacional, cm tribunal 
civil ou militar, u pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois). 
anos, tão logo transite em julgado a sentença: ou 

IV- pertencente a partido político ou associação, suspensos ou 
dissolvidos por força de disposição legnl ou decisão judicial, ou que 
••crçn utividudos prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. 

:>uri:grufo único. f: considerada pertencente a partido politico 
ou ussociuçno u qu~ se.: r~fcrc este arlipo, para os cl'citos desta Lei, n 
pruçu da Policia f.:ilitar c do Corpil de Bomboiros do Distrito Fc
dcrul que, ostcnsivu mt cland~stin:tmo.:nt•.:: 

a) cstivl.!r inscri~u como st.:u r:1(;m:1H>: 
~) pri.!StU Si!r\';!:Os UU :ln 7:1~ia;- vaJo:c~ t:ll1 SeU bt:neficio: 
c) r..::uliz:tr propaganda c;(.; .1uas doutrinas: ou 
C) col:1borar, por ql!~:lqu~.:r forma. mus sempre (h: modo incquf· 

vaca ou doloso, :.•r.: ~:u::~: :;l.i._,:~:lc~:.::;, 

,~.rt. Jv A ;11':'çt d:1 ::ti·,.~: d;,t :-'oHcl:~. !\·::litur e do Corpo de 
Bombeiro~ de S.i:-:~:·:w ?~:C..::·::!, ~o •:i!r sc~1:netidu n Conselho de Dis· 
ciplinn, ~ af::st::c·· .. ~~c- : . ..:~·::cL"'\ r::~· :.u:.s fu!,•;ô;:s, 

,:\rt. ~~· /. no:-:1:.::•.~:·.~.~ '··'~ ·::cn!J•.::~o de Db:ciplina, por deli· 
bcracüa próprit. o:~ 010:' ,. <:c.: o:u:1crio:, i: du dompctôncin do 
Cumunduntc-Gcr:~l C::~ (:l)l'pci\' .•. ~:-lc, 

Art, 5• O Conselho de ;)isciplina ê composto de 3 (três) ofi· 
ciais dt: Cort'o:':H';~o:.:. c: la: :·:~·· . .::1":: :; :-'ra~a ,; ser julgndn, 
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~ I• O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mf· 
nimo um oficial intermediário, é o presidente; o que se lhe segue cm 
untiguidndc é o intcrroguntc c relator c, o mais moderno, o escrivão. 

* 2• Não podem fuzer parte do Conselho de Disciplina: 
a) o oficial que formulou a acusação; 
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acu

s:~do, parentesco consangUfnco ou afim, na linha reta ou até o quarto 
grau de consangUinidade colateral ou de natureza civil; c 

c) os oficiais que tenham particular interesse na dccisilo do Con· 
sclho de Disciplina. 

Art. 6• O Conselho de Disciplina funciona sempre com a 
wtalidade de seus membros, cm local onde a autoridade nomeante 
julgue melhor indicado para a apuração dos fatos. 

Art. 7• Reunido o Conselho de Disciplina, convocado prc· 
viamcntc por seu presidente, cm local, dia c hora designados com 
unteccdõncia, presente o acusado, o presidente manda proceder à lei· 
tura c à autuação dos documentos que constitufram o ato de no
meação do Conselho; em seguida, ordena a qualificação c o intcr· 
rogatório do acusado, o que é reduzido a auto, assinado por todos os 
membros do Conselho e pelo acusado, fazendo-se a juntada de todos 
os documentos por este oferecidos. 

Parágrafo único. Quando o acusado é praça da reserva rcmu· 
ncrndu ou reformado e nilo é localizado ou deixa de atender à in· 
timuçào por escrito para comparecer perante o Conselho de Dis· 
ciplinu: 

a) a intimação í: publicada cm órgão de divulgaçilo na área de 
domicílio do acusado: c 

b) o processo corre à revelia, se o acusado não atender à pu
hlicação, 

Art. B• Aos membros do Conselho de Disciplina é lícito rcper· 
guntur ao acusado c às testemunhas sobre o objcto da acusação c pro· 
por diligências para o esclarecimento dos fatos. 

Art. 9• Ao acusado í: assegurada ampla defesa, tendo ele, 
upós o interrogatório, o prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas ra· 
L<ics por escrito, devendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o li· 
hdo acusatório, onde se contenham, com minúcias, o relato dos fa· 
tos c" doscriçiio dos a tos que lhe são imputados. 

* I' O acusado deve estar presente a todas as sessões do Con· 
sclho de Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do rela· 
tllrio. 

* 2' Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, pe· 
runtc o Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Có· 
di~o de Processo Penal Militar. 

* 3• As provus u serem realizadas mediante Carta Prccatória 
''''' cfctuud<~s por intermédio da autoridade policial-militar ou, na 
f;dtu dcstu. du autoridade judiciária local. 

* 4' O processo é acompanhado por um oficial: 
•) indiclldo pelo acusado, quando este o desejar, para orien· 

tm;rtn Uc sua defesa: ou 
h) designado pelo Comandante-Geral da Corporação, nos casos 

1.h: rcvcl i;L 

Art. 10. O Conselho de Disciplina ;>ode inquirir o acusador 
lHI rccchcr, por escrito, seus csclnrccimcntos, ouvindo, postcri· 
llfnlcntc, u respeito, o acusado. 

Art. 11. O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 30 
(trinta) dias," contur da data de sua nomeação, para a conclusilo de 
seus truhulhos, inclusive rcmessu do relatório. 

Purli~rufo único. O Comandantc·Gcrul da Corporação, por 
n1<1tivos excepcionais, pode prorrogar até 20 (vinte) dias o prazo de 
ctlnclusiw dos truhulhos. 

i\rt. 12. Rc<~liwdus todas us diligências, o Conselho de Dis· 
~o.:irlirw ra!'lsa ;1 dcliherur. cm scssi\o secreta, sobre o relatório a ser rc· 
di~idl\, 

~ I" O relatório, t:luhoradu pelo escrivão e ussinndo por todos 
ll~ nH:mhn1s do Conselho de Disciplinu, deve decidir se n pruçu: 

a) í:, ou nilo, culpada da acusação que lhe foi feita: ou 
b) no caso do item lll, do art. 2•, desta Lei, levados cm 

considcruçuo os preceitos de aplicação de pena previstos no Código 
Penal Militar, está, ou nilo, incapaz de permanecer na ativa ou na 
situuçilo cm que se encontra na inatividadc. 

§ 2• A decisão do Conselho de Disciplina é tomada por 
maioria de votos de seus membros. 

§ 3• Quando houver voto vencido, i: facultada a sua justifi· 
caçiio por escrito. _ 

~ 4• Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o 
Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante-Geral da 
Corporação. 

Art. 13. Recebidos os autos do processo do Conselho de 
Disciplina, o Comandante-Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, 
aceitando ou não seu julgamento c, neste último caso, justificando os 
motivos de seu despacho, determina: 

I - o arquivamento do processo, se não julgar a praça culpada 
ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividadc; 

II -a aplicação de pena disciplinar, se considera transgressão 
disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada: 

lll -a remessa do processo à instância competente se conside
ra crime a razão pela qual a praça foi julgada culpada: ou 

IV- a exclusão a bem da disciplina ou a remessa do processo 
ao Governador do Distrito Federal propondo a cfetivação da rcfor· 
ma, se considerar que: 

a) se, pelo crime cometido, previsto no item III, do art. 2•, 
desta Lei a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na 
inatividade; ou 

b) a razão pclu qual a·praça foi julgada culpada está prevista nos 
itens l,ll ou IV, do art. 2•, desta Lei. 

§ I• O despacho que determinar o arquivamento do processo 
deve ser publicado em Boletim Interno da Corporação c transcrito 
nos assentamentos dn praça, se cstn é da ativa. 

§ 2• A reforma da praça é efctuada no grau hicrllrquico que 
possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, 

Art. 14. O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que 
acompanhou o processo, pode interpor recurso da decisão do Consc· 
lho de Disciplina ou da solução posterior do Comandante-Geral da 
Corporação. 

Parágrafo único, O prazo para interposição de recursos é de 
10 (dez) dias, contados da data na qual o acusado tem ciência da 
decisão do Conselho de Disciplina ou da publicaçilo da solução 
posterior do Comandante-Geral da Corporação. 

Art. 15. Cabe ao Governador do Distrito Federal, cm última 
instância, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebi
mento do processo, julgar os recursos que forem interpostos nos pro· 
cessas oriundos de Conselhos de Disciplina. 

Art. 16. Aplicam-se a esta Lei, subsidiariamcntc, as normas 
do Código de Processo Penal Militar. 

Art. 17. Prescrevem-se cm 6' (seis) anos, computados da data 
cm que foram praticados, os casos previstos nesta Lei. 

Parágrafo ónico. Os casos também previstos no Código Penal 
Militar como crime, prescrevem-se nos prazos nele estabelecidos. 

Art. 18. O Governador do Distrito Federal, atendendo às 
peculiaridades de cada Corporaçilo, baixará os ates complementares 
necessários à execução desta Lei. 

Art. 19. Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
rcvogndos o~ 2• do urt. 49 da Lei n• 6.022, dc3 de janeiro de 1974, 
o~ 2• do art. 49 da Lei n• 6.023, de 3 de janeiro de 1974, c as demais 
disposiçilcs cm contrário: 

Lf.'GISI.A ('ti O CITA DA 

LEI N• 6.023,DE 3 DE JANEIRO DE 1974 

Dl•põo oobro o E•totuto dos Po11clals-M111tares da Policia 
Mllltar do Distrito Fodorol, o dá outras providências, 

''' '' ..... '' .... '' ''. ' .. ''' .. ''' ......... '.' .. '.' .. ' .. '''. 
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Art, 48. O Oficial, presumivelmcnte incapaz de permanecer 
como Policial-Militar da utivu, será, nu forma da legislação cspecffi. 
ca, submetido a Conselho de Justificação. 

§ I• O Oficial, ao ser submetido a Conselho de Justificação, 
poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente 
ou a critério do Comundunte·Geral, conforme estabelecido cm lei 
específica. 

§ 2• Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal juJ. 
gar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma 
estabelecida em lei especifica. 

§ 3• O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado 
aos Oficiais reformados ou da Reserva Remunerada. 

Art. 49, O Aspirunte·a·Oficial PM, bem como as praças com • . 
estabilidade assegurada, presumivclmente incapazes de pcrmane· 
ccrem como Policiais-Militares du ativa, serão submetidos a Canse· 
lho de Disciplina, na forma du legislação especifica. 

§ I• O Aspirunte-u-Oficiul PM e as praças com estabilidade 
assegurada, ao serem submetidos a Conselho de Disciplina serão 
afastados das utividades que estiverem exercendo, 

§ 2• Compete ao Comandante-Geral da Potrcia Militar julgar, 
cm última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disci· 
plina convocados no âmbito da Corporação. 

§ 3• O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às 
praças reformadas e na Reserva Remunerada, 

(Às Comis.<ões de Constituição e Justiça e do Distrito Fe· 
dera/.) 

O FI CIOS 
Do Sr. 1•-S,•aetário da Câmara dos Deputados, encaminhando à 

re\•isào do Stmado autógrafos dos st•guimes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71, DE 1977 
(n• 1400 • C/73, na Casa de origem) 

Modifica dispositivos da Consolidação das Leis do Traba· 
lho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de mato de 1943, 
tm sua parte processual. 

O Congresso Nucionul decreta: 
Art. t• Os urts. 799 e SOO da Consolidação das Leis do Traba

lho, aprovada pelo Decreto· lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, pas
sam a vigorar com a seguinte reduçUo: 

"Art. 799, Nus causas da jurisdição trabalhista, teruo 
efeilo suspensivo apenas as cxccções de incompetência e de 
suspeição, quando opostas, por escrito, no prazo de trés dius. 
contados do rocebimcnto da notificação a que se refere o art. 
841 desta Consolidação. 

§ I• As demais exceçlics, inclusive us de suspeição c in
eompctênciu absoluta que não forem opostas no prazo legul, 
serão recebidas como mmériu de defesa. 

§ 2• Das decisões sobre e.~ccções de suspeição e incom
petência, salvo quunto a cst;,Js se termínatívns do feito na 
jurisdiçlio trabu!hista, ntao caberia qualquer recurso, podendo 
as partes alegú·las novamente cm recurso que couber da deci
são final. 

Art. SOO. Apresentada u exceçào de incompeténcia, 
independentemente de intimaçuo, dar·se-ú vista uo exccto, pu· 
ra suu munifestnçr1o, pelo prazo de vinte c quatro horas, até a 
véspera da uudiénciajú designada, 

§ i<• Na data da uudiénciu, o Juiz facultará 11s partes a 
produçlio das provas que tenham requerido, em instruçuo 
sumiariu (art. S5!, ~ 1•), c a seguir u Junta proferirá sua deci
são. 

* :!Y Se indisptmsúvcis diligCncias, a critêrio da Juntu, se· 
rú designado o prosseguimento cm nova audiência num pru· 
zo ml1ximo de quinze dias, 

§ 3• Se rejeitada a exceção, nu mesma audiéncia o Rcclu· 
mudo uduzirú sua defesa e a audiência prosseguirá nos ter· 
mos da Scção 11, Capítulo 11 deste Titulo. 

§4• Sempre que rejeitada a exceçuo, o Juizo imporá uo 
cxcipiente condenação cm custas, arbitradas cm dez por ccn· 
to c cinqUenta por cento do maior valor de referência fixado 
pelo Decreto n• 75.704, deSde maio de 1975, ou por legisla· 
ção pe>sterior que venha u ultcrú-los, levando em conta a com· 
plexidade do incidente c a eventual existência de culpa ou do· 
lo na sua provocuçuo." 

Art. 2• O art, 84 r da Consolidação das Leis do Trabalho, manti· 
da sua redaçuo atual, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágru· 
fos: 

"Art. 841. .......... , , ........... , .. , .. , , . , . , , , , 
§ t• '' ""''"'"'' '""'''"''" '" .. "''"'" 
P• .......................................... . 
§ 3• Quando a parte for domiciliada fora da Comarca c 

não indicar, na sede desta, endereço para fins de notificações 
e intimações, estas seruo feitas por registro postal na forma 
do§ t•. 

§ 4• Se a parte tiver agência, filiai, sucursal, representa· 
ção o.u qualquer estabelecimento na Comarca, as notificações 
e intimações serão feitas no endereço dessas unidades econó· 
micas ou administrativas." 

Art, 3• O art. S43 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de to de maio de 1943, passa a vi· 
gorar com a seguinte redução: 

"Art. S43. Nu audiência de julgamento, deverão estar 
presentes o Reclamante e o Reclamado ou seus substitutos, 
independentemente do comparecimento de seus reprcsentan· 
tes, 

§ t• J: facultado ao empregador fazer-se substituir por 
qualquer preposto que tenha conhecimento do dado e cujas 
declarações obrigarão o preponente. 

§ 2• Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, 
devidamente comprovado, não for possível uo empregado 
comparecer pessoalmente, poderá fazer-se substituir por ou· 
tro empregado que portença à mesma profissão ou pelo seu 
sindictlto. 

* 3• Qualquer das partes poderá, ainda, fazer-se subs· 
tiluir pelo cônjuge ou por filho maior de dezoito unos, abri· 
gando-sc por suas decluruções, 

~ 4• Nus reclamações plürimus, havendo procurador 
com poderes pura conciliação, os Reclamantes presentes 
substituirtao os ausentes, facultando ao Juiz, ex-omclo ou a 
requerimento, determinar o comparecimento dos demais pa· 
ru depoimento pessoal, pena de confissão," 

Art. 4• O art. 849 da Consolidação das Leis do Trabalho, upro· 
vuda pelo Decreto-lei n• 5.452, de t• de maio de 1943, passa u viga· 
rur acrescido de um parágrafo único, com u seguinte rcduçilo: 

"Art. 849, . , .... , ....... , , ... , .. , .. , , , , , , , ... , .. 
Puriagrufo único, A audiência só será suspensa pura pro~ 

duçrao de provas fora du Comarca ou para intimação de teste· 
munhus, quando os pedidos, fundamentados, forem apresen· 
tudos, cm Juízo, pelo menos três dias untes de sua realização, 
salvo se o Juiz ou Presidente considerar u prova indispensá· 
vc:l." 

Art. 5• Esta Lei entrurú cm vigor nu data da sua publicação. 
Art. 6• Revogam-se '" disposições cm contrário. 

LEGISLA Çl.O CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE !943 

Aprova a Con•olldaçilo das Leis do Trabalho, 

' ...... '' ....... ''' ... ,,,,,,,,,, '''''' ,,, ,,, ,, ,, ....... ,,, 
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TITULO X 
Do Processo Judlchírlo do Trabalho 

CAPITULO 11 

Do Processo cm Geral 

SEÇÀOVJ 

Das exceçõcs 

Art. 799. Nus causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, 
somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as exccções de 
suspeição ou incompetência. 

§ I' As demais exccções serão alegadas como matéria de defesa, 
§ 2• Das decisões sobre exceções de suspeição c incompetência, 

salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, 
podendo. no entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que 
couber da decisão final. 

Art. 800. Apresentada a exceção de incompetência, ubrir-sc·á 
vista dos autos ao exceto, por 24 horas improrrogúvcis, devendo a de· 
cisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir. 

CAPITULO III 
Dos Dlssldloslndlvlduals 

SEÇÃO I 

Art. 841. Recebida c protocolada a reclamação, o escrivão ou 
secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição, ou 
do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para 
comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira dcsimpc· 
dida, depois de cinco dias. 

§ I• A notificação será feita cm registro postal com franquia. Se 
o reclamado criar embaraços ao seu recebimento, ou não for cncon· 
trado, far-se·á a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no 
que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da 
Junta ou Juizo. 

§ 2• O reclamante será notificado no ato da apresentação da 
reclamação ou na forma do parágrafo anterior. 

SEÇÃO 11 
Da audiência de julaamento 

Art. 843. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o 
reclamante e o reclamado, independentemente do comparecimento 
de seus representantes. 

§ I• ~facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, 
ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, c cujas 
declarações obrigarão o proponente. 

§ 2• Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, 
devidamente comprovado, nilo for passivei ao empregado compare· 
ccr pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado 
que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. 

Art. 849. A audiência de julgamento sorú continua; mas, se niio 
for possivcl, por motivo de força maior, conclai·ln no mesmo dia, o 
juiz ou presidente marcarú a sua continuação pura n primeira 
desimpedida, independentemente de mera notificação. 

o o o o o o I o o o O o o o o o I I I I I o o o o o 1 I O I I I O I I o I I o I I o o o o " I O I I I I I I I o I I 

Art. 851. Os trúmites de instrução c julgamento da reclamuçilo 
serão resumidos em Ata, de que cunsturú, nn rntt:gra, u decisão. 

§ I • Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será dispensá· 
vcl, a juizo do presidente, o resumo dos depoimentos, devendo cons· 
tur da Ata a eonclusuo do Tribunal quanto à matéria de fato. 

CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO 

(Lei n• 3.071, de 1•·1-16, com as correções ordenadas 
pela Lei n• 3.725, de 15 de janeiro de 1919 e demais modlnca· 
ções posteriores.) 

........................................................... 
LIVRO I 

Das Pessoas 

..................................................... ' ..... 
TITULO 11 

Do DomlcRio Civil 

... ,, ................ ' .................................... . 
Art. 35. Quanto às pessoasjurfdicas, o domicilio c: 

''.' ...................................................... . 
§ 3• Tendo a pessoa juridicn de direito privado diversos esta· 

belecimentos em lugares diferentes, cada um scrâ considerado 
domicílio para os ates nele praticados. 

... '.' ...... ,, .... ' .. ' ...... ''' .......................... '. 
O O t t t O t t O t 01 t O t O t O I t O I t t 0 I 0 O I O O 0 0 t 0 O O I 0 t I O O I I O I 0 I I t 0 I I 0 I O I 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
DECRETO-LEI N• 1.608, DE 18 DE SETEMBRO DE 1939 

Com as alterações e retlftcações do Decreto-lei n• 4.563, 
de 11 de aaosto de 1941, e demais leis posteriores, Incorporado 
ao texto. 

LIVRO I 
Disposições Gerais 

TITULO VIII 
Das Partes e dos Procuradores 

CAPITULO 11 
Dos Lltlsconsortes 

Art. 90. Quando a rclaçilo juridica litigiosa houver de ser 
resolvida de modo uniforme para todos os litisconsortes, os rcvéis, 
ou os que tiverem perdido algum prazo, scrilo representados pelos 
demais. 

Os litisconsortes revéis poderilo intervir nos ates ulteriores in· 
dependentemente de nova citação. 
. ' ........ " ..... ' ' ' ' ' .. ' ........ ' .. ' ... ' .. ' ' ' ' ...... ' ' ... . 

LIVRO 11 
Do Processo em Geral 

TITULO III 
Das Citações, NotiDcações e Intimações 

CAPITULO I 
DINposlções Gerais 

Art. 163. A citnçuo deverá fazer-se, quando passivei, nu própria 
pessoa do réu, nu de seu representante legal ou na de procurador 
expressamente nutorizudo, 
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* JY Estando o réu ausente, a citm;ão P'ldcrú ser fdtu na pessoa 
de seu mundnt(trio, udministrudor, feitor ou gerente, nos casos em 
que u açào derive de :uns por eles pratic;tdos. 

* 2~' O locador que se auscntur do Brasil, sem cientificar o 
locat:'!rio de que dcixuu na 1m:a\idadc, onde estiver situado o imóvel, 
procurador com poderes paru receber cilaçüo ou notilicaçõcs con
cernentes ít locação, será citado ou notificado na pessoa do admi· 
nistrador do imóvel ou do encarregado do recebimento dos aluguéis. 

Art. \68. Salvo disposição cm contrário, as intimuçõcs serão 
feitas pessoalmente às partes, ou a seu representante legal, ou 
procurador, por oficial de justiça. ou cscrivr,o. 

§ 2• Nas demais comarcas aplicar·se-á o disposto no parágrafo 
anterior, quando as pessoas referidas neste artigo, não sendo revéis, 
estiverem fora da jurisdiçüo do juiz; se nüo houver jornal encarre· 
gado das publicações oficiais, as intimações serüo feitas por carta 
registrada do cscrivüo ou edital afixado na sede do juízo. 

PARECER DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

1- Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.400, de 1973, de autoria do Deputado 
Francisco Amaral, tem por objeto modificar dispositivos da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho, em sua parte processual. 

2. Em bem lançada justificativa, afirma o seu ilustre autor que: 

"Justiça seja feita aos Governos Revolucionários: se não 
conseguem propriamente aprimorar as normas de processo 
trabalhista, como seria de desejar, se nüo conseguem dar ór· 
güos à Justiça do Trabalho em número suficiente para dar 
vazüo ao grande número de reclamações, na verdade têm bai· 
xado leis que procuraram simplificar o processo, o que de ccr· 
to modo contribui para sua celeridade." 

(Às Comissõe.r de Comtituiçào e Justiça e de Legislação So· 
ria/.} 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1977 
(n• 3. 797-A/77, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Transfere o Museu do Açúcar do Instituto do Açúcar e do 
Álcool para o lnst\IUio Joaquim Nabuco d~ Pesquisas Sociais, 
c dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Mt. I• Fica transferido pura o Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais, autarquia vinculada ao Ministério da Educação c 
Cultura, o Museu do Açúcar, integrante do Instituto do Açúcar e do 
Ãlcoo\, autarquia do Ministério da Indústria e do Comércio, com 
todo o seu acervo e putrimônio, inclusive, o imóvel em que csH1 
localizado. 

Art. 2• A presente Lei é titulo pura que se opere, à margem da 
trunscriçüo, u averbação da transferência do imóvel a que se refere o 
artigo anterior. 

MI. 3• A purtir da data da vigénciu dcstu Lei, todos os encar· 
gos linnncciros do Museu do AçUcur pnssurüo u ser da responsubili
dadc do Instituto Jouquim Nabuco de Pesquisas Sociuis. 

Art. 4• Estu Lei cntrurfi cm vigor nu datu du sua puhlicuçào. 
Art. 511 Rcvognm-sc us disposições cm contr{trio. 

MENSAGEM N• 204, DE \977 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituiçilo, tenho a honra de 
submeter l1 dcvada dclihcrw;ão de Vossas Excelências, acompanha
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Indústria c do Comércio, o anexo projeto de lei que "transfere o 
Museu do Açücar, do Instituto do Açúcar c do Álcool, para o 
Instituto Joaquim Nabuco. de Pesquisas Sociais, e dá outras 
providências". 

Brasília, 23 de junho de \977.- Ernesto Ge\sel, 

EXPOSIÇÃO OE MOTIVOS GM/N• 41, DE 14 DE JUNHO 
DE 1977. DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA INDÚS
TRIA E DO COMI'!RC\0 

Exc<icntissimo Senhor Presidente da República. 

Pretende o Ministério da Educaçüo c Cultura a transferência 
para autarquia a ele vinculada - o Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais- do "Museu do Açücar", integrante do Instituto 
do AÇúcar e do Álcool (!AA), autarquia ligada a esta Secretaria de 
Esl:ldo. 

2. O Museu é, por sua naturr.:za, uma instituição que poderá 
preencher sua prccípua finalidade cultural, ainda de modo mais 
amplo, a partir do momento em que for situado na área do Ministé· 
rio da Educaçf1o c Cultura. 

3. O Instituto do Açúcar c do Ãlcoo\ manifesta-se favoravel· 
mente à cfctivaçüo da medida c o Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais informa que nüo haverá necessidade de aparte de 
recursos adicionais para atender aos encargos decorrentes da 
incorporaçüo, porquanto as atividadcs e projetas do Museu incluem· 
se, automaticamenlt:, no Programa qut: o mesmo desenvolve no setor. 

4. Quanto à situaçüo do pessoal em exercício no Museu, 
concluiu o DASP, após audiência do IAA, que cm virtude de pertcn· 
ct:rem os servidort:s aos quadros da autarquia açucareira não deve o 
projeto cm exame conter dispositivo referente ao assunto. 

5. De acordo com entendimento da Consu\toria-Gcral da 
República, aplicávc\ à espécie, incxistindo lei geral ou específica que 
permita o deslinde da matéria mediante decreto, tenho a honra de. 
ao sugerir a Vossa Excelência o atendimento do pleito do Ministério 
da Educação c Cultura, submeter anteprojeto de lei objctivando a 
transferência du "Museu do Açücar", do Instituto do Açúcar e do 
Álcool, para o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais. 

Aproveito a oportunidade para reitear a Vossa Excelência. 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. -
Angelo Calmon de Sá. 

(Ás Coml.wie.< de Educação e Cultura e de Finanças.! 

PARECERES 

PARECERES N•s 582 E 583, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 192, de 1976, que 
"acrescenta parágrafo ao arligo 117, da Lei n• 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973". 

PARECER N• 582, DE 1977 
Da Comissão de Consthulçilo e Justiça 

Relator: Senador halfvlo Coelho. 

O Projeto sob exame, de autoria do eminente Senador Vasconcc· 
los Torres. quer u u\teraçi\o da Lei n• 5.988, de \4 de dezembro de 
1973- a que regula direitos autorais-. pura o fim de, com o ucrí:s· 
cimo de um parl1grafo ao seu artigo 1\7, assegurur n represcntaçilo 
da classe dos usu(~rios de obras intelectuais na composiçilo do Canse· 
lho Nacional de Direito Autoral. 

A citada Lei n• S.988, como é do conhecimento geral, deixou ao 
Poder Executivo n incumhênciu de, por decreto, orgnnizur o 
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mencionado Conselho. o que foi feito, atruvés do Decreto n11 76.275, 
de I .'i Jc ~ctcmhro de 1975, scm a inclusiin da representação que ago
fii"C p\ci\c\\1. 

~a .lu~tilic:u;tlo do Projeto, o autor alinha os argumentos que 
~·nl1v:llidc111 :1 ~ua tese, rcgistrmH.lo num determinado trecho do seu 
trahallw: 

" ... :dlpura-sc·THls plenamente justo c ruzo{1vel que um 
n:rrcscntantc d:1 classe dos usu{lrios de direitos autorais inte· 
t!fC n ('llllst.:lho, p:1r:1 defcs;,1 dos interesses du classe c espc· 
d:dnH.:ntc do aLIIor de ohra intelectual. 

Rc~s:tltc-sc, por derradeiro, que a medida ora ulvitruda 
in,pirou-~c cm sugestiio que nos foi oferecida pclu "Fcdcru
l,':io lhl' Cluhes do Rio deJuneiro". 

:\ altcr:u;iin 4uc se reivindica, :t nosso ver, está conforme as nor
ma' CilllStitucionais c 1.1 :1 sistcm{ltica jurídica brasileira, nada impc
dindn :1 ~lm tramiwçtlo. 

;'\J11 nh~t:mtc, devia-se hus~.:ar, com o objctivo de aprimoramcn
lil da ti:(,:nic:tlt:pisl;~tiva, o modelo de rcdm;Uo do próprio artigo 21' do 
ilL"..:r~·tn 11\' 76}.75. Je 15 de setembro de 1975 - que organizou o 
Ctllhcllw Nac:ional de Direito Autoral-, pura a conquista do que 
prL"tcndt.' 11 Prtljt.'to, quejul~wmosjusto c oportuno. 

1-.111 ptlslo, opin11mos favoravelmente ao Projeto, sob o Ungulo 
da juridicid:1dc c ~.:onst it ucional idudt:, ntruvés da seguinte: 

EMENDA N•-1 CCJ 
(Substitutivo) 

Acrescenta pará~rufo ao artigo 117, da Lei n• 5.9H8, de 
I~ de dezembro de 1973. 

( > { ·tlnprcssn Nadonul dccrcw: 

\ri. )" O art. 117, da Lei n' 5.9SR, de 14 de dezembro de 
I tJ71. pa-.~a ii vigomr com o acréscimo do seguinte parágrafo 21i\ 
rl'tlllrncrandtl-sc par:1 l"o J'Hirúgrafo único existente: 

.. ·\ rt. 117. 
~ I" .... , ........ , ...... , .................... , . 
~ 21• O (\msdho Nacionul de Direito Autoral é consti

tuídtl de cinl.!n consclhcims. inclusive o presidente, nomeados 
pc.:lo PrcsiJL"ntc da Rt:púhlica, sendo um representante do 
~1ini~tériu da Educ:u;àn c Cultura, que presidir{! oÓrgào, um 
dn ~linistérhJ d:~ .lustiça. um dos Ministério do Trabalho, e 
dnj, representantes da clo1ssc dos autores de obrus intc
lectuai .... ·· 

-\rt. 2" l·:,ta l.d l.'lltnt 1.'111 vigor na d:tta de sua public<~cilo, 
·\ rt . .\" Rt.'\'tl}!illll·sc as disposições cm contr{lrio. 
'i.lla da' C omis,tJcs, 2h de nutuhrn de 1976.- Accloly Filho, 

l1t"L•,ukntc- Irnlh·io C'nc.•lho, Rclatnr - Josê Llndoso - Helvídlo 
\mw'- O !ln l.ehmunn- llenrlque de l.u Rocque- Dirceu Cardo
'u -- l,uulu Hrns"iurd- llc.•itnr l>lus. 

I'ARECFR !li• 5H3,1lE 1977 
llu C'nmiss"n de Educaç1lo e Cultura 

Hl'lutur: Sc.•1mdor Puulo Brussurd. 

Pr~·tl.'mh: n ;lutilr lJLit.: na compmit.;iin dn Cnnst:lhn Nacional do 
I lll\.'lltl .·\utdr.ll. ar!. 117 da Lei n1' 5.9XH, J'IU'iSC a ligurur "um 
1'l')11'l''I..'I1L1111~ d11 dh"iC Jn'i usu:'lritl'l de nhras intclc~.:tu:ds", cntt:nden
d•~-'•l' pt1!' "u~n:lrÍtl," th quL" 't.: 'cr\'t.:lll "de ohras intclc~.:tuais cm gc
r.d ..... ,p~·~..·,,dllll'll!t.: nltl,(c.:a(..,". 

!;'1 11 Suh,titutivo U:t ('('J ... uh,titui "um rcprcscntantc du classe 
d,1, ll'll."trlth de nhr:1s lntt.:le~·tuais" J'lllr "dois representantes da clus
, .... dt 1' .1\llurt.:~ Jc ohr:1s i ntt.'h.:ct uab", 

f: t.:\idt.:nh.: lJUC n intt.'re~~c a ~cr protcgiJn cm primeiro lug1.1r é o 
tl11 ;111111f d;1 tlhra utilitada c ni1o do LJUC se scrvc da nhra de outrem. 

< lllll'irmn n pareL'cr J:1 CC.! ~.:nm seu Suhstitulivo, 
Sala dit' Cnmissi\es, ~5 de agnstll de llJ77. - Joilo Culmon. 

Pr .... ,tdi.'nll· - Pnulo llrussurd, Rc!atnr - Oito l.c.oltmunn - Evchhlo 
\ h•iru-~ llnnmr Frnncu. 

PARECERES N•s 51!4 E 5K5, DE 1977 

Snhr• o Projeto de J.el do Senado no IH4, de 1975, que 
"Institui o dlu do Módico". 

I'ARF.CER N• 584, DF. 1977 
Da Comlssilo de Constituição c J ustlça 

Relutor: Senador Dirceu Cardoso 
O ilustre Scnudor Nelson Carneiro, com o presente projeto, 

pretende instituir o "Diu do Médico", :t ser comemorado ununlmen· 
te, cm IH de oulubro, dutu escolhida por ser o ''dia de São Lucas, no 
qual, tradicinnalmcntt.:, nos países de formação cristã, é comemont· 
do o di~1 do Mi:dko", 

A medida não constitui fato isol~1do, uma vez que outras prolis· 
sõcs jC1 tivcnm1 suas "datas aliciais" instituídas legalmente, seja por 
iniciativa do Legislativo, seja por ato do Executivo. 

Tratando-se, como se trata. de simples homenagem, sem outro 
propllsito lJUC o de rt.:conhccer os assinalados serviços prestados U 
nossa Pútriu relu laboriosa classe médica, sem quaisquer implicações 
que possam invalidar no que concerne à juridicidade e constituciona· 
li Jade, ~lllllllS pelu trumitnçào do projeto, 

Sala das Comissões, 26 de novembro de 1975.- Accloly Filho, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Nelson Carneiro - Leite 
Chaves- Heitor Dias -lienrlque de La Rocque- ltalívio Coelho
Hclvídio Nunes. 

PARECER N• 585, DF. 1977 

Da Comissiio de F.ducaçíio e Cultura 

Rclotor: Senador Paulo Brossard, 
O Projeto do nubrc Senador Nelson Carneiro objctiva cstubclc· 

ccr o Dia do Médico, u ser comemorado cm 18 de outubro. 
Sohrc ele a CC J j{l se pronunciou favoruvclmente cm purcccr de 

26 de novembro de 1976, cujas conclusões adoto. 
f>cln aprovaçf1o . 
Saiu das Comissões, cm 25 de agosto de 1977,- Joiio Calmon, 

Presidente Paulo Brossard, Relator Otto Lehmann - F.veláslo Vlel· 
ra- Itamar Franco. 

PARECERES N•S 586 F. 587, DF. 1977 

Sohre o Projeto de Lei da Câmara no 56, de 1977 
(n' 3.476-B, de 1977, na Casa de orl~em), qu~ "dispõe sobre 
áreas de protcçiio para o funcionamento das Estações 
Rudio~oniomótrlcas de Alta FreqUência do Ministério da 
Marinha c de Radlomonltoragem do Ministério das Comunl· 
cuções". 

PARECER No 586, DF. 1977 
Da Comissão de Segurança Nacional 

Rclutor: Scnudor Benjamim Farah 

A instalação de meios de transmissf1o de quulqucr espécie c 11 

cdincaçiio de prédios c de estruturas metúlicas, nas {lreas compreendi· 
das relas Estações Rudiogoniomi:tricus de A !tu FrcqUi:nciu do Minis· 
ti:rio da Marinha, c de Radiomonitoragcm do Ministério dus 
Comunlcat.;ôc'i- bem como nus faixas de terra de mil metros dt: 
largura, contíguas aos limites dessas estações- só serilo p~.:rmitidns 
:tpbs n usscmimcnto de umu das Secretarias de Estado rcferidns. Isto, 
de ucorc.lo ~.:om u suhordinaçiio da cstuçào, conforme prevé o Projeto 
de Lei, oriundo do E•ccutivo, que vem no estudo destu Comissão. 

Displit.:, ainda, a Proposiciio que, cm Ílrcus considcrudas 
indispcnsítvcis :'1 Segurança do País, o usscntimcnto cuber{t ao Canse• 
lho de Scgurunça Nacional, ouvidos os Ministérios intcressudos. 

O Projeto fui cncuminhudo, nos termos do urt. 51, du Constitui
ção, c tem a u~.:ompanhli·lo Exposiçüo de Motivos nu qual os 
Ministros da Marinhu c dus Comunicuçõcs explicam o seguinte: 

I)" Lei n• 5.1.10, de i' de outuhro de 1966, considerou 
indispcnst'tvcis ,) Segurança Nucional as l1reus comprccndidus pelus 
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l·.~ta~i'lc"' Radiogoniumétricas de Alt:l FreqUência do Ministério da 
Marinha c pclus fai:ms de terra, com 1.000 metros de \arguru, 
contf,l!ll:l\ aos limites d~.:ssus estações: 

~~a mesma Lei n• 5.130/66. determinou que nessas faixas de 
tcrr:1 a in,ull:u;i'ul de meios de transmissno de qualquer espécie só 
fossem permitidas após o assentimento do Conselho de Segurança 
N:u.:ional, ouvido o Ministério da Mnrinha: 

~~ t;li"i limilnçllcs ahrangcrum a cdilicaçào de prédios c de 
c:~1ru1urm mct:'1licus nu.'i (m:ascm apreço; 

41 a Lei n• 5.946, de 29 de novembro de 1973, atribuiu a 
~.:omr»cténcia pura decidir ao Ministério da Marinha; 

5) implanta-se, agora, a Rede Nacional de RadiomonilOragem 
l!o Ministério dus Comunicações, com estações em dirercntes pontos 
do Tcrritúrio Nacional: 

6) essa Rede Nacional de Radiomonitoragem fiscalizará as 
radiocomunicações e é indispensável que sejam estendidas, bs cstn
~·tks que a integram, as medidas dr. segurança capazes de impedir a 
rcrlurhaçiin do seu funcionamento pela instalação de meios de 
tnll\\missiw 11u da edificação de prédios e de estruturas metálicas na 
\'Ítinhunça. 

Do exposto, é fácil concluir sobro a importância da Proposição 
suhmctida oto exame desta Comissão. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, 18 de agosto de 1977. - Milton Cabral, 

Presidente- Benjumlm Farah, Relator- Adalberto Sena- V!rgn!o 
Tâvoro. 

PARECER N• 587, DE 1977 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Lourlval Baptista 

O presente projeto, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe 
sobre i~rc;ts de proteção para o funcionamento das estações 
radiogoniomí:tricas de alta freqUência do Ministério da Marinha e de 
rudiomonitoragem do Ministério das Comunicações. 

A Exposição de Motivos esclarece que a Lei n• 5.130, de 1966, 
considl!rou como zomts de segurunça as compreendidas pt:lus esta· 
ções r:~diogoniométricns de alta freqUência do Ministério du Mari· 
nlw c rehts faixns de terra, com 1.000 (um mil) metros de lnrgurn. 
contíguas uos limites dessas estações c determinou que nessas fnixus 
de terra a instalação de meios de transmissi!o de qualquer espécie c a 
cdilicuçfio de prédios c de estruturas met{tlic;ts só fossem pcrmitid:as 
após n assentimento do ConseliH'I de Scgurunçu Nacional. que delihc· 
rarin depois de ouvido o Ministério da Marinha. 

Ulteriormente, a Lei n• 5.946, de !973, atribula no Ministí:rio 
da I\.! Minha compcti:ncia para decidir, cm substituição ao Conselho 
de Scp.urançu Nm:innod, 

Sem cmhargo, cstundo cm !'use de implantuçào a Rede Nncionul 
de Radinmonitoragcm do Ministério das Comunicações, com cstu· 
~.o·lles cm vúril1S pontos do território nacionul, paru u liscalizuçào dus 
rmtiocmnunicnções, tormt·St: indispensável que sejam estendidas 1\s 
estaçr.es dessn rcde us mcdidus de sc:guran~;u que visem a impedir a 
pcrturhaçiio de seu funcionamento. 

Em resumo, tmta-sc de projeto que visu ll udc4uar o avanço 
tccnolúgico cm miltéria de rudiocomunicuçõcs com n neccssidude de 
impedir u construção de ohslt1cu\os a essas transmissões respeitando, 
simultuncumcntc, us ltreus de competência dus Sccreturius de Estudo 
pcrtiru:ntes, motivo por que opinumos pela sun uprovuçüo. 

Sala das Comissi'les. 31 de agosto de lll77.- Alexandre C'nshl, 
Presidente cm cxcrddn - Lourhnl Buptlstu, Relator - Lulz 
C'uvnlcuntc- Muttos l.ciln- E1·undrn Cnrrclru- Evchislo Vlclru. 

PARECERES N•s SRR E589, DE 1977. 
Ao Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1977, que "altera 

u rcduçilo do artigo I !O do Código Nacional de Trânsito". 

PARECER N• 588, DE 1977. 
Da Comlssi\o de Consthulçilo e Justiça 

Relator: Senador Oslres Teixeira 

Pelo Projeto ora·submctido uo exame desta Comissi!o, de auto· 
ria do eminente Senador Nelson Carneiro, deseja-se alterar dispositi· 
vo do Código Nacional de Trúnsito, para que o débito de multas não 
mais impeça u renovação de licença de velculos, como ocorre atu· 
almento. '. O dispositivo vigente é do seguinte teor: 

"Art. l 10. Não será renovada u licença de veicules cm 
dóbito de multas," 

Com a alteração proposta, o referido dispositivo passaria a ter a 
seguinte redação: 

"Arl. I 10. A existência de processos decorrentes de 
infrações às normas desta lei, pendentes ainda de julgamento, 
não poderá impedir a renovação da licença do respectivo vcl· 
cu lo." 

Alega o ilu~tre autor, na sua Justificação, que a prática das mui· 
tas contra veículos tem sido abusiva e ilegal. Ocorre com freqUência 
que o veículo í: multado sem que o seu proprietário tome conhc· 
cimento do fato. Não recebe nenhuma notincnçi!o, como devia acon· 
tecer, para que possa se defender de uma autuação injusta. 

Em conseqUência, tornou-se habitual que o proprietário s6 
conheça da multa na oportunidade da renovação da licença do seu 
veículo, preferindo então pagá-la, sem questioná-la, para obter de lo
go u liberação dn suu viatura. 

Informa mais o autor que a Justiça Brasileira tem reiterado, em 
numerosos casos, "que é ilegal o recurso às chamadas sanções 
administrativas para coibir alguém a satisfazer determinados débi
tos, sobretudo quando a entidade governamental dispõe de meios le· 
gais- administrativos ou judiciais - para exigir a prestação devi
da". 

O Projeto foi igualmente distribuído ii Comissão de Transpor
tes. Comunic;~ções c Ohr~ts Púhlicas. 

A proposicào tra1. ü hail:t. cfctiv:uncntc, um f;no conhecido, cm 
nl1ssn Pais. por todos quantos detêm veículos autnmotorcs. 

O ahuso é notório, ot~nwadn pela ~:in.:unsliinci:t de que a prática 
da lei vigente não cria CLmdiçõcs cômoda!-1 paru a defesa do injusti
çado, 

E se ~:xiste :thUSll, h(t :1 intcrfc:rénd:t nociva mt estruturação 
juridicu das normas stlcinis, a ser cxtirp;td<t pura que se reconquiste 
uma hurmonia cm eventual dcscqllilihrio. 

Outm mérito do Projctn scriau de lcvm as autoridades adminis
trativas :t durem· licl curnprimcntn !t Lei, isto é, a prnvidcnciurcm 
com dilig~ncia :1 nlltificuçi'in do pmprict:lrio do veiculü multado. Só 
mio o fazem ru1rque lhes é mais CLinwdu a pr(ttica corrente, du qual 
usufruem arrecndaçõcs nftn contcstadus por contribuintes 
dcs:tmrmrados de melhores condições de defesa. 

Em face do exposto, o Projehl p:trecc-nos constitucional e jurídi .. 
cu. c de interesse púhlicn no seu mérito, o que nos lc\'tt n opinur por 
SlUI UJ"IrllVliÇL\0, 

Sala das Comissões, em 17 do agosto de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente - Os!res Teixeira, Relutor - Orestes Quércla - Leite 
Chuves- Wilson Gonçulves - Helvid!o Nunes, contra o mí:rito -
Jtnlfvlo Coelho- Ollo Lehmnnn, vencido contr:t o mêrito - Heitor 
Dias. 

J',\RECER N• 589, JJE 1977 
Du Comlssilo de Transportes, Comunh·ações e Obras Públicas 

Rclutor: Senudor Alexondre Cos!o 

O presente projeto, de iniciativa do ilustre Senador Nelson Cur· 
nciro, ultcra ['lrcccito tln Código Nncionul de Trfmsito, puru que o 
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débito de multas não mais impeça a renovuçào de licença de veículos. 
2. A justincação ressalta que "um dos abusos mais usuais é o du 

não-notincuçiio do condutor responsável du existénciu de um auto de 
infraç<oo e da conseqUente imposição de multa". 

Diz ainda, o aludido documento: 

"Tal prática é ilegal, porque, antes de mais nada, eliminu 
o direito de defesa, que é postulado constitucional (Constitui
çiio Federal, art. 153, ~ 15), 

Ademais, a exigência do pagamento prévio de multa, 
para licenciamento de veiculo, implica na eliminação do direi· 
to de defesa, mesmo porque o interessado não poderá parar o 
seu carro, durante meses, esperando que seja unnul julgado o 
seu processo. 

A exigência do pagamento da multa é, por isso mesmo, 
uma violência que se pratica contra o motorista, obrigando-o 
a abrir miJo de qualquer defesa, mesmo que esteja coberto de 
raziio e que niio tenha praticado infraçüo alguma." 

3. A Comissiio de Constituiçiio e Justiça examinando a matéria, 
opinou pela aprovação do projeto (0. 08). 

4. Do ponto de vista da politica de trânsito cumpre assinalar 
que esses vicias de procedimento já foram objeto de estudo e parecer. 
Nesse contexto, convém lembrar que o Ministério da Justiça publi· 
cou um anteprojeto para revisão dessa legislação (D.O. de I 6·9· 74 
-Suplemento ao n• 178). 

O artigo 101 deste estudo estabelece que a infraçüo de trânsito 
será consignada pelo agente da autoridade por impresso próprio -
"Auto de INFRAÇÃO" - cujo modelo conterá os dados que 
caracterizem o fato e permitam defesa do interessado. Reza, ainda, o 
aludido art. 101 que, estando presente o proprietário do veiculo ou o 
condutor, assinará ele o auto como comprovação de ciência de autua· 
çiio, recebendo uma via do documento. 

O artigo 102 do referido antcprojeto determina que a autori· 
dade a qual estiver subordinada o agente, depois de examinar o auto 
e considerá-lo formalmente em ordem e procedente, aplicará as pe· 
nas cabíveis, após o que expedirá notiflcaçiio ao infrator, por via dirc· 
ta, postal ou edital, da decisiio punitiva. Assim, a partir da data da 
ciência da notiflcaçiio, o infrator terá o prazo de trinta (30) dias para 
recolher a multa espontaneamente ou recorrer. 

Entendemos que o procedimento acima seria o desejável. Sem 
embargo, o Poder Executivo ainda niio submeteu à deliberaçiio do 
Congresso Nacional o anteprojeto aludido, De sua parte, o 
procedimento atual contém vícios que convém sanar, motivo por que 
opinamos pela aprovaçiio do presente projeto. 

Sala das Comissões, em 3 I de agosto de I 977. - Lourlval B•ptls
ta, Presidente - Alexandre Costa, Relator - Lulz Cavalcante -
Manos Leão- Evandro Carreira- Evelâslo VIeira, 

O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Do Expediente 
lido nguram as Mensagens n•s 182, de 1977 (305, de 1977, nu 
origem), e 183, de 1977 (n• 304, de 1977, na origem), pelas quais o 
Senhor Presidente da República submete ao Senado Federal, nos 
termos dos urts. 42, inciso V c 57, inciso IV, combinados com o art. 
17, ~ I• da Constituição, os Projetas de Lei do Senado n•s 168/77· 
DF, que "aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do 
Distrito Federal para o triênio 1978/1980"; e n• 169/77-DF, que 
"estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal pura o 
exerci cio nnunceiro de 1978". 

As matérias serão despachadas à Comissão do Distrito Federal, 
podendo os Srs. Senadores, pcrunte ela, apresentar emendas nos 20 
dias que se seguirem à sua publicação no Diário do Congresso 
Nacional. 

Puru emitir parecer sobre os Projetas e as emendas, a Comissão 
terú o prazo de 30 dias. 

O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu) - A Presidência 
comunicu que, nos termos do urtigo 278 do Regimento Interno, 
determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Cümurn n• S, de 

1977 (n• 2.928-B/76, na Casa de origem), que altera o Decreto-lei n• 
1.422, de 23 de outubro de 1975, que "dispõe sobre o salário-edu
cação", por ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da 
comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesa, 
requerimento que serío lido pelo Sr. 1•-Secrctluio. 

10 lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N•l87, DE 1977 

Em 28 de abril de 1976, o nobre Senador Nelson Carneiro 
apresentou o projeto que "dispõe sobre estabelecimentos que lidam 
com sunguc humano e seus derivados, c dá outras providências'\ que 
tomou o n• 87, de 1976. 

Apesar de decorrido mais de um ano de sua apresentação o 
projeto niio mereceu até esta data, parecer da comissão competente. 

Diante do exposto, requeiro, de acordo com o artigo I 95, 11, do 
Regimento Interno do Senado Federal, seja o referido projeto in· 
cluido na, Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, cm I• de setembro de 1977. - Franco 
Montoro, Líder doM DB. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Há oradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Otair Bcckcr, 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA- SC, Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

No dia 19 deste mês, o Governador Antônio Carlos Kondcr 
Reis visitou São Bento do Sul, onde reside, um dos mais prósperos 
municlpios de Santa Catarina, situado cm região das mais 
progressistas do Pais. S. Ex• manteve audiência com lrdcres da 
cidade c de Rio Negrinho, num cantata dos mais úteis, a que todo 
governante deve dar prioridade, para bem se informar dos anseios 
populares c, também, medir o grau de eficiência da máquina governa· 
mental. 

Em minha cidade, o Governador presidiu à inauguração de 
obra e procedeu à assinatura de convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira entre a Fundação de Amparo à Tecnologia c Meio 
Ambiente - FATMA - a Fundação de Ensino, Tecnologia c 
Pesquisa de São Bento do Sul- FETEP. O convênio tem por nnali
dade o "estabelecimento de um regime de cooperação técnico
nnanceiro entre as entidades convenientes, para execução de projetas 
de desenvolvimento tecnológico industrial e de prcscrvuçilo do meio 
ambiente", conrormc disposto na cláusula primeira. 

Dentre as atividades consideradas prioritárias destacam-se: 
I. apoio a projetas de pesquisa c desenvolvimento; 
2. troca de informações técnicas: 
3. treinamento de pessoal voltado para a área técnica; 
4. apoio técnico da FA TMA para a implantação e desenvol· 

vimcnto do Centro de Desenvolvimento da Indústria do Mobiliário, 

O convênio vigorará por dois anos, prazo que poderá ser prorro
gado por simples termo dentre as partes. 

Nu mesma ocasião, o Governador assinou a Ordem de Serviço 
n• lf77, referente ao convénio, a fim de assegurar de imediato a 
"participação da FATMA c da FETEP nu implantação do Nolclco 
de Informações do Centro de Desenvolvimento da Indústria do Mo· 
biliário c execução dos projetas iniciais de pesquisa tecnológica". 

Através da FATMA, o Governo do Estado de Santa Catarina 
udotou a estratégica "de um sistema estadual de informação que prc· 
vê a criação de núcleos regionais especializados como forma de atcn· 
der mais diretamentc aos diversos géneros industriais", cuja impor
tionciu i: evidente pura o desenvolvimento técnico e industrial. 

Sr. Presidente, o Centro de Desenvolvimento da Indústria do 
Mobiliário é iniciativa pioneira· no meu Estudo e cstã destinada a 
exercer promissora innui!nciu nos diversos sctorcs da economia cata· 
rinense. C:: de se salientar que a iniciativa da criação desse Centro par· 
tiu das próprias indústrias, sensíveis à 11ecessidude de selecionar pro· 
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blcmas existentes quanto à matéria-prima e adequação do produto 
para exportação. O COM supre lacuna existente na oferta estadual 
de serviços tecnológicos c, no tocante a móveis, nacional. Patentes r,. 
cnm o dinamismo c o cspfrito criador do emprcslario cutarincnse, 
aliás reconhecidos c exaltados em todo o Pais, 

O COM tem, entre outras, por nnalidadcs: 
1. apoio à fabricação c desenvolvimento do produto, através de 

informações tecnológicas e de mercado; controle de qualidade; nor· 
malização; 

2. tecnologia de fabricação, com o desenvolvimento de preces· 
sos produtivos; desenvolvimento de máquinas, inclusive de projetes 
de novas máquinas: 

3. desenvolvimento do produto, com substituição de matérias
primas; modificações no desenho do produto para melhoria do de· 
scmpcnho c da estética; projetes de novos produtos. 

O COM resultou de estudos iniciais baseados em documentos 
como Diagnóstico da Indústria do Mobiliário de Santa Catarina; 
Programa de Desenvolvimento da Indústria de Mobiliário de Santa 
Catarina (elaborados pelo Centro de Assistência Gerencial de Santa 
Catarina - CEAG-SC), bem como de reuniões de empresários, visi
tas a empresas e o exame de dados fornecidos pelo FETEP que com· 
provaram a viabilidade do Centro. Este evoluirá compativelmente 
com a sua absorção pelo sistema industrial e com as necessidades da 
indústria. 

O Centro iniciará logo suas atividadcs de modo que se torne i me· 
diatumcnte produtivo. Tão logo instalado, em local já existente, esta· 
belecerá conexões com centros de informações de entidades nacio· 
nais, como o IPT de São Paulo: CIT-CEAG do Paraná c outros mais 
existentes no Pais. Face a inexistência de centros de tecnologia de mo· 
biliário no Brasil, serão conetadas instituições estrangeiras de pesqui· 
sa, dentro do produto e desenvolvimento de processos, especialmen· 
te renomadas instituições da Alemanha, França e Estados Unidos. 

A qualquer tempo c sempre que posslvcl, será buscado o apoio 
financeiro junto a fontes federais como FINEP - Financiadora de 
Estudos c Projetes S/ A; S!T /MIC - Secretaria de Tecnologia ln· 
dustrial do Ministério da Indústria c do Comércio: Banco do Brasil, 
através do FIPEC- Fundo de Incentivo à Pesquisa Técnico-Cientl· 
nca; BNDE- Banco Nacional do Desenvolvimento Económico, 
através do FUNTEC - Programa de Desenvolvimento Tecnológi· 
co; INT- Instituto Nacional de Tecnologia, através do FUNAT
Fundo Nacional de Tecnologia. 

A implantação do Centro se dará de tal modo que será um inves· 
timento economicamente viável, para que os recursos despendidos 
pelas áreas dos Governos Estadual e Federal e pelos empresários rc· 
suite em retorno compensador na forma de aumento da arrecadação 
c aumento de lucros. Os estudos a respeito mostraram por exc~plo 
que, numa amostra de vinte e duas indústrias de móveis coloniais, só 
há consumo de madeira maciça (42.825m3), com o desenvolvimento 
da tecnologia de secagem, o estoque poderá ser reduzido com eco no· 
mia de quantia que, por si só, bastará para cobrir todos os gastos da 
primeira etapa de operação do Centro, Resultado idêntico será alcan· 
çado com uma reduçilo de apenas 3% no volume da imbuía utilizada 
nos produtos, o que será posslvcl pela modincaçào nos projetes. E 
maiores os resultados a colher pelo aumento da produtividade, atra· 
vés da melhoria de maquinaria, modilicaçilo de projetas, padroniza· 
çilo de produtos, etc. 

Sr. Presidente, uma instituiçilo com reconhecida capacidade 
técnica e conhecimento global dos problemas do sctor mobiliário se· 
rtl inestimável apoio aos órgãos de classe nus negociações a nlvel de 
Governo. De outru parte, sendo a indústria de móveis a principal 
consumidora de aglomerados, com 62% do consumo total (confor
me informnçüo da Indústria de Madeira Aglomerada no Brasil • 
BNDE), tem ela condições de estabelecer e exigir padrões de qunlidn· 
de e dimensões indicadns, no interesse geral c, especialmente, dos 
consumidores, E importante seriltambém u rucionnlizaçi\o nu utiliza· 
çüo da madcirn maciça, o que i: de inquestionável interesse nncionul, 
principalmente no que tange à imbuiu. 

O aperfeiçoamento tecnológico da produção e do produto alia· 
do à certificação de qualidade e informações de mercado abrirão 
grandes oportunidades no comércio exterior, importante modalida· 
de de cxpansuo de vendas. Uma exportação de 10% da produção 
atualmentc signilicariam · CrS 66.000.000,00 por ano que estariam 
contribuindo para o equillbrio da balança comercial do Pais. 

O alcance, sob os mais variados aspectos, dos objetivos visados 
pelo Centro é imenso c da maior relevância para Santa Catarina c o 
Brasil. Comprovador do espírito associativo, criador do cmpresârio 
catarinense, o Centro corresponde a uma das principais necessidades 
'do Brasil, razão da prioridade c ênfase com que o Governo Federal 
tanto se tem batido por tais aperfeiçoamentos, sobretudo tecnológi· 
cos. 

Ao ensejo deste registro, formulamos apelo ao eminente Minis· 
tro Ncy Braga - no sentido de que S. Ex• autorize a liberação de 
Cr$ 132.500,00, destinados aos projetas de instalação e compra de 
equipamentos para o Laboratório de Controle de Qualidade. Esta 
modesta ajuda será altamente expressiva na execução do projeto defi· 
nitivo, que é de relevante interesse do Brasil. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Muito bem indicado por Sua Excelência o Senhor Presidente 
Ernesto Geisel, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribu· 
na! Militar, na vaga decorrente da aposentadoria do General-de· 
Exército Sizcno Sarmento, o General Carlos Alberto Cabral Ribeiro 
recebeu, no Senado da República, votação consagradora. 

Oficial Superior de escol, deu a sua vida à corporação militar, 
servindo-a com amor c exemplar dedicação. E ci·lo, agora, na Corte 
Castrense para, enriquecendo-a em seu selccionado corpo de julgado· 
res, continuar na trilha de um homem de bem. 

O novo Ministro integra como um apaixonado do ensino a 
CNEC, no seu Conselho Superior, cm companhia do eminente 
Presidente do Congresso Nacional, Senador Pctrõnio Portclla, e de 
alguns companheiros desta Casa, 

A sua conduta coma militar se coroa assim. quando como 
Ministro da sua maior Corte de Justiça hâ de, por certo, ter um 
desempenho do qual todos se orgulharão, c, assim, no futuro, os seus 
méritos ficarão assinalados. Requeremos a transcriçilo do seu 
curriculum vitae, altamente qualificado: 

Posto e nome: 
Gcneral·dc·Exército Carlos Alberto Cabral Ribeiro. 

Função aluai: 
Chefe do Departamento Geral do Pessoal. 

Data de nascimento: 
14dcsetembrodc 19!5. 

Filiação: 
Alexandre de Souza Ribeiro c 
Maria Costa Cabral Ribeiro, 

Nome da esposa: 
Sr• Ilka Figueiredo Cabral Ribeiro. 

Datas de praça c de promoções: 
Pruçu em 18 de abril de 1932; 
Aspirante·a·Oficial em 29 de dezembro de 1934: 
Segundo-Tenente em 12 de setembro de !935; 
Primeiro-Tenente em 3 de maio de 1937; 
Capitilo cm 9 de outubro de 1942: 
Major cm 25 de junho de 1951 (merecimento); 
Tenente-Coronel em 25 de março de 1955 (merecimento); 
Coronel cm 25 de agosto de 1961 (merecimento); 
General·de·Brigada em 25 de março de 1967; 
Gcnernl·dc·Divisuo em 25 de novembro de 1972; 
General-de-Exército cm 25 de novembro de 1976. 

A rmn de origem: 
lnfantarin. 
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Condecornçõcs nacionais: 
-Ordem do Mérito Militar- Grau de Grande Oficial; 
-Ordem do Mérito Naval- Grau de Comendador; 
-Ordem do Mérito Aeronáutico - Grau de Comen-

dador; 
-Ordem do Rio Branco- Grã-Cruz; 
-Ordem do Mérito Judiciãrio Militar- Grau de Alta 

Distinção; 
-Medalha de Ouro com Passador de Platina; 
-Medalha de Guerra; 
-Medalha do Pacificador; 
-Medalha Mérito Tamandaré; 
-Medalha do Mérito Santos Dumont; 
-Medalha Marechal Hermes, com uma coroa; 
-Medalha de Membro Efetivo da I• Jornada do Servi· 

ço de Saúde da Aeronáutica; 
-Medalha do I Congresso Brasileiro de Medicina Mili· 

ta r; 
-Medalha Cultural c Comemorativa da Transladação 

dos Despojos da Imperatriz Leopoldina; 
-Medalha Hannemaniuna; 
-Medalha Marechal Caetano de Farias- Bronze· 
-Medalha Comemorativa da Semana do Exército;' 
-Medalha Eustáquio Gomes de Melo - Prefeitura 

Municipal de Maceió, A lagoas. 
-Medalha Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas So

ciais; 
-Medalha de Prata - Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco; 
-Medalha Comemorativa do J• Centenário de Nasci

mento de Alberto Santos Dumont; 

-Medalha do Mérito Cidade de Recife- Classe Ouro; 
-Medalha do Mérito Pernambucano- Classe Ouro. 

Condecorações estrangeiras: 
-Medalha da "Ordem de Mayo AI Mérito Militar"; 
-Grau de Comendador- República Argentina. 

Funções mais importantes: 
-Instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; 
-Instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército; 

-Comandante do 4• Regimento de Infantaria e Guurni· 
ção de Quitaúna- São Paulo; 

-Adido do Exército junto à Embaixada do Brasil na 
Argentina: 

-Comandante da Infantaria Divisionária dn I• Região 
Militar; 

- Diretor de Patrimônio do Exército; 
-Comandante da 2• Brigada de Infantaria; 
-Chefe do Estado·M aio r do I Exército; 
-Comandante da I• Brigada de Infantaria Motorizada; 
-Comandante da 7• Região Militar c 7• Divisão de 

Exército; 
- Subchefe do Estude-M aio r do Exército; 
- Vice-Chefe do Estude-M aio r do Exército. 

Cursos Militares: 
-Colégio M iii ta r do Ceará; 
-Infantaria- Escola Militar do Rcalcngo; 
- Motomccunização- Escola de Motomccanização; 
-Aperfeiçoamento - Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais; 
-"Regular Basic", lnfantry School- Fort Bcnning

USA: 
-Curso de Comnndo c Estudo-Maior do Exército -

Escola de Comando e Estuda-M ui o r do Exército; 
-Superior de Guerra- Escola Superior de Guerra. 

Diversos: 
-V ice-Presidente Nacional da Companhia Nacional 

das Escolas da Comunidade- CNEC: 
-Título de Cidadão Natalense- Natal- RN. 

Aproveito a oportunidade para congratular-me com os jornalis· 
tas de Brnsflia, pela disputada eleição que acabam de realizar para a 
Presidência do seu Sindicato de Classe. As duns chapas, ambas com 
os melhores nomes, entre os que militam no jornalismo da Capital dn 
República, travaram democrãticli peleja. Dela ·saiu vencedor o 
jornalista Carlos Castello -Branco. Nome consagrado pelos seus 
invulgares dotes profissionais, pelo seu destemor no desempenho da 
ãrdua tarefa de informar, desejo-lhe, assim como a seus 
companheiros de chapa, uma· feliz gestão cm posto tão honroso 
guindado pela confiança dos seus colegas. Ãqueles que o dirigiram 
no passado os nossos louvores também, pelo muito que deram a 
favor da classe que supervisionaram. 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Heitor Dias. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jessé Freire. 

O SR. JESS~ FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Minha presença, nesta tribuna, objetiva resgatar uma dívida, sal· 
dar um compromisso, honrar uma tradição. E o faço no cumprimen
to de um dever de justiça e de amizade, com especial alegria, para des
tacar, no cenário politico nacional, a figura de um homem que, pelas 
suas excepcionais qualidades de administrador, pelas suas virtudes 
de chefe da famflia c pelo seu acendrado amor à causa pública, tantas 
vezes demostrado, granjeou a simpatia dos seus concidadãos. 

Em verdade, Sr. Presidente, transcorridos dois anos da posse do 
Governador Tarc!sio Maia à frente dos destinos do Rio Grande do 
Norte, sinto-me à vontade para, numa análise insuspeita c merecedo
ra de registro, dizer o que tem sido a abnegada teimosia desse ho· 
mem, refratârio à publicidade, mas que tem sabido, com prudência c 
objetividadc, conduzir a nau administrativa do meu Estado a rumos 
certos no universo burocrático desta Nação. 

~ confortador registrar, para conhecimento de quantos ainda 
não têm n ventura de privar de Seu convfvio, que, sem ostcntaçtlD 
nem grandeza, antes com humildade e perseverança, o Governador 
Tarcísio Maia, na inteireza de seu caráter e na força incocrc!vcl de 
suas convicções, vem promovendo a dinamização do nosso desenvol
vimento cconõmico e social, senão também a construção da paz pú
blica, binõmio em que se funda o escopo de sua grande tarefa. 

Empresário realizado, desfrutando de invejãvcl situação no se
ter agropastoril, assim se encontrava quando o Presidente Ernesto 
Geisel, bem ciente do seu valor c capacidade, convocou-o para gover· 
na r o Rio Grande do Norte. 

Do acerto da escolha, di-lo melhor do que qualquer palavra o 
conceito que desfruta perante o povo norte-rio-grandense c o preslf
gio de que goza nos altos escalões da Reptlblica. 

Sou dos que entendem que o homem se define pelas atitudes. 
Dentro dessa visi\o da realidade humana, creio que o Governador do 
Rio Grande do Norte se auto-afirmou quando proclamou em um 
dos seus discursos: 

"Já afirmei que nilo recebi o Governo como uma heran
ça nem um troféu, e sim como uma missilo a cumprir. Dai 
nilo estabelecer divisões, não instituir privilégios, nilo erigir 
favoritismo, n 

Esse corajoso conceito baliza um comportnmento, orienta um 
destino pol!tico c dã a dimensão exula dn grandeza de seus propósi· 
tos. 

Mcrcé dessa austeridade, conseguiu promover o cquil!brio finan
ceiro do Estudo, numentnr u rccc::itu c conter us despesus no percen
tual ruw!Jvcl e comput!vel com as necessidades da administrnç1\o. 
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Paralelamente com o aperfeiçoamento da máquina fiscal, recs- Da maior significação o desempenho nu área de Saúde e Saneu-
truturou u administração do Estado, criando o Conselho de Descn· menta Básico, O Governo Tarclsio Maia conduziu a formulação de 
volvimento Estadual, vinculan,do todos os órgãos da administração projetas ousados, como ampliação da assistência mi:dica, controle de 
indircta à Secretaria de Estado CO!respondentc c COf!l objctivos afins. doenças transmissfvcis c. a complementação alimentar à população 

Elaborou o Plano de Ação do Governo para o quadriênio de baixa renda. Foram instalados 39 minipostos cm 1976 c mais 80 
1976/1979, que é o sumário de tudo quanto foi passivei plar.ejar, serão colocados cm· funcionamento ainda neste ano, sem esquecer a 
com vistas a um desenvolvimento ordenado e racional das atividades construção de 6 novos hospitais. 
públicas estaduais. .. r d' d 1 · , · 

O · · · d b' 1. d ciC'IOU·Sc o n ICC c esco anzaçuo, construindo-se, rccuperan-scu pnmctro ano c governo teve por o ~c tvo o ar cnamcn- . . . 
d ' · d · · · d' · 1. · · d' , 1 do-se c amphando-sc cd1fTclos escolares cm todo o Estado, to a muquma a m1mstrauva: ISCip mar c consegUir o '" 1spensuvc S • fd 300 1 d 1 1 . • . r: . d r. . . . . . ' · crao constru as novas sa as c au a para o 9 grau cm 

cqu1hbno omanceJro, re com1r obJcUvos e Situá-los numa fa1xa de 1977 1• . d 2 d · C d E · s 1 · • U'b'l'd• d , quatro co eg1os c • grau c oiS entras c nSino up euvo, 
cxcq 1 1 1 a c, · · d · 50 'I r I I N d · 'I· Já o exercfcio de 1976 foi todo ele marcado pela ambição de proplcoan o, assom, mi matr cu as a novos a unos. os OIS u ~-

, , , . . . mos anos,foram construfdas 301 salas de aula c recuperados 164 pro-
grandes proJetas, que t1veram a melhor acolh1da das autondadcs fe· d' 1 E 1977 il · · á 232 'd' d · d , • ó 1 . . 1os esco ares. m essa rccupcraç o atmg1r prc 1os, os 
dcra~s. estrutura os que cstuvamos, para tanto, nao s pe o mertto . 25 N 1 A ~ 1• d 1 000 1 cl 1 d 6 1 · 

1 
· d . . . quats em ata . meta nna c e , sa as c au a c c ccn ros 

de pcdor. mas pe a capactda e que t1vemos de nos mstrumentahzar d . . ~ . 1. . C UCBC\00315 prOiiSSIOOa JZROtCS, 
paru t:ssa comda contra o tempo. . . . . . . 

Em sua mensagem à Assembléia Legislativa, neste ano, diz N~ qu: respeita ~o sctor habttac1ona~, maiS de 4 m1l casas reSt-
S. Ex•: denc1a15 serao constru1das no atual cxcrcfeto, Em 1976 foram edifica· 

"Fiéis às dirctrizcs do Governo da Revolução, cumpri
mos sem ambição, nem temor, a missão de entregar, agora, 
como o fazemos, uo Rio Grande do Norte, um programa de 
governo que cresce c atinge toda a comunidade potiguar, mes
mo sofrendo as conseqUências de uma crise financeira nncio .. 
nal, ativada por conhecidas causas da politica cconômica in
ternacional. Vale registrar, contudo, que, obrigados a restrin
gir, obviamente, o desenvolvimento programado, tivemos, 
graças u Deus, u imaginação criadora suficiente para, bem ce
do, c untes mesmo do prazo normal, apresentar projetas na 
área federal, dela recebendo a devida aprovação c a certeza 
de nUa estarmos entregues, neste ano, a uma orfandade Incri· 
mosa, sem nada pura fazer ou realizar." 

Animado desses propósitos, c estimulado pela confortadora re· 
ceptividadc das autoridades federais, no que toca às suas postula· 
ções, vem o Governador do Rio Grande do Norte promovendo o de
senvolvimento do meu Estado, num ritmo acelerado, sem comprome· 
ter, o que é fundamental, o futuro orçamentário daquela Unidade fe. 
dcn1tiva. 

Vale destacar, pela importância que representam, os setores on
de a a-cão governamcnhtl mais se fez presente. 

Na área econômica, a preocup11ção do Governo está permuncn· 
tomcntc voltada pura a atividade agropccuária, através de programas 
de fomento animal, produção animal, produção vegetal. mecnnizu
çr~a, cooperativismo, abastecimento, etc. 

Todo um esforço cstl1 sendo despendido com vistas à indústria e 
ao comércio. 

Núcleos industriais em Natal e em Mossoró, ou em outras cidn· 
des que possam aluar como pólos secundilrios, estão sendo definidos. 

Jit está garantida a aceleração do programa têxtil integrado cm 
fase adiantada de instalação, merecendo destaque a preocupação pc
la tecnologia especifica c mão-de-obra qualificada pura o setor de 
confecções, com perspectivas de uma oferta de 20 mil empregos dirc· 
tos. 

Até o final do seu mandato, o Governador Turcisio Maia puvi· 
mcntarlt SOO quilômctros de estradas estaduais, construir{\ cerca de 
3.000 metros de pontes e asfaltará 250 quilômetros de estradas vici
nuis, num atestado cloqUt·nte do muito que tem realizado. 

No setor crcditicio, wá ampliada u uplicuçi\o de recursos pura 
atender it demanda de financiamentos, utruvés de repasse c amplia· 
ção de recursos próprios e depósitos bancários. 

O Banco do Estudo do Rio Grunde do Norte aumentou o seu cu· 
pital de 10 pura 50 milhões de cruzeiros, o mesmo fazendo o Banco 
de Desenvolvimento do Estudo, que elevou o seu cupital de 19,7 puru 
4Q, 7 milhões de cruzeiros. 

Em 1977, o ubastecimcnto d'llguu utingirâ 30 cidudcs, benefi
ciando 130 mil pessoas, 11lém de 22 outras comunidudcs que recebe· 
rum ahastccimcnto cm 1976, 

das 2.991 habit,nçõcs com equipamentos indispensâvcis à vida social. 
O plano final ê de 12.000 casas. 

Com relação ao bcm-estar social c trabalho, tem sido exercida 
uma ação pioneira entre nós. Deu-se nova orientação à politica de 
promoção ao menor c fomos o primeiro Estado brasileiro a ter cen
tros sociais urbanos inaugurados, 

Desde o início da atual administração, o Governo tem uma 
preocupação constante com o servidor do Estado. Assim ê que, em 
julho de 1975, três meses, portanto, depois da posse, o Governador 
Tarcisio Maia deu um aumento de 40%. Em outubro do ano passa· 
do, mesmo enfrentando grandes dificuldades financeiras, outro au· 
mcnto médio de 46% foi creditado aos funcionários, estando prcvis· 
to, porque jâ anunciado, com vigência a partir de outubro vindouro, 
novo e substancial aumento, com vistas à equiparação dos vencimcn· 
tos da magistratura, com repercussão elevada em numerosos outros 
escalões vinculados ao Poder Judiciário. 

Ressalte-se a pertinácia, o trabalho diuturno realizado pelo 
Sr. Turcísio Maia junto it União, para implantação de obras federais 
no Rio Grande do Norte. 

As BRs-405, 406, 226 e 110 foram pretendidas pcrmancntcmen· 
te, nos contatos mantidos na área federal, tanto para aprovação dos 
projetas como pura o destaque de recursos para o inicio das obras. 

O coroamento desse esforço já se faz sentir na licitação promovi· 
da, no n1ês de julho próximo passado, para inicio das obras de pavi· 
mentuçüo da BR-405, ligando a cidade de Mossoró ao Estado da Pa· 
raiba, espinha dorsal da interiorização do comércio da Zona Oeste 
do Estado do Rio Grande do Norte. 

Por igual, a fl1brica de barrilha, ambição maior reclamada pelo 
Estudo, também já está em fase de implantação, na cidade de Macau, 
mercê do esforço com que se houve o Governador, au•iliado pelare· 
presentação federal, tendo recebido, para tanto, apoio pessoal do 
Presidente Ernesto Geisel. 

Outras obras receberam c continuarão a receber a colaboruçilo 
financeira federal para o Governo do Estado c a Prefeitura de Natal 
juntaram sous esforços na mobilização de recursos. 

Entre us grandes obras que beneficiarão a Capital do meu Esta
do, u curto e médio prazo, destacam-se os projetas de drenagem, a ur
banização de encostus, n puvimentaçi\o de avenidas principais do sis
tema vi{Jrio urbano cu rodovia de contorno. 

Ao finnl de sunndministraçi\o, o Governador Tarc!sio Maia dci
xurll Nmal dotada de um Terminal rodoviário, o que demonstra a 
preocupação c o apreço de S. Ex• para com aquela cidade, cujas con
dições de vidu, cm relação a outras Cupitais do Pais, si\o inigualáveis. 
Acresccntli·SC a esse acervo de rcalilltçilo u construção de li (onze) 
hoti:is, em cidades do interior do Estudo, e mais a edificação do pré
dio da Assembléia Legislativa, cujo projeto jil se encontra aprovado. 

Sr. Presidente e Srs. Scnndorcs, chego uo final do meu relato, 
di1.cndo 11 V. Ex•s que isto é um pouco do muito que vem fazendo o 
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Governodor Tnrci•io Maia nestes dois anos de profTcua administra
çiio à frente dos interesses do Rio Grande do Norte. 

Sem a ambiçilo do poder, que a outros tanto fascina, a ele foi 
convocodo cm momento de dillcil transição para a vida polltico
odministrativa do meu Estado, 

Com dcdicaçiio incxccdlvcl, dinamismo c ampla visão, o seu tra
bolho não se limita apenas a promover o desenvolvimento cconómi· 
co c social, daquela Unidade federativa, mas, sobretudo, abrir cami
nhos de entendimentos, através de um relacionamento fecundo, com 
vistas ao fortalecimento dos ideais democráticos. 

Homem de atitudes claras, sem reticências c sem subterfúgios, o 
seu comportam·cnto prima pela clcvaçio de nossos padrões, par· 
ticularmcnte no que respeita à gestão da coisa pública. 

Em sua personalidade, conjugam-se duas facetas singulares: a 
obsessão pelo cumprimento do dever c a temperança, a maneira ca
valheiresca com que atende aos anseios de quantos o procuram. 

Parodiando o que se disse do saudoso Milton Campos, dele tam· 
bém podcr-sc-â afirmar: 

"A conciliação da energia com a serenidade, que o mo· 
menta politico reclama, tem sido o traço dominante de sua 
ação." 

Probo, honrado c capaz, o Governador do meu Estado alia a es
ses dons c atributos morais o de esmerada educação c fidalguia de 
trato não apenas com seus amigos mais Intimas, scnio também com 
subordinados c auxiliares, o que lhe tem valido capitalizar invulgar 
popularidade. 

O seu perfil de homem público está traçado, ainda que de manei· 
ra perfunctória. 

Vale, contudo, a intenção que me animou de prestar esse justifi· 
cada preito de reconhecimento a quem tanto tem feito pelo descnvol· 
vimcnto do Rio Grande do Norte, contando para tanto com a cola· 
boração da bancada federal c dos Deputados estaduais, destacando· 
se, por oportuno, a ação dos Srs. Prefeitos c Vereadores de cujo con· 
curso não tem prescindido o Governador Tarclsio Maia, para consc• 
cução dos objctivos a que se propõem. Muito obrigado! (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Augusto Franco. 

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Participei, cm Salvador, do encerramento do XIV Encontro 
Nacional de Vereadores, promovido pela União de Vereadores do 
Brasil, presidida por Fernando Oliva. Iniciado no dia 16 do corrente 
o Encontro foi encerrado às 20 horas do dia 19 aprovando, cm seus 
quatro dias de reuniões c debates, 24 teses dentro do ternário c 400 cx
tratcmàrio, com a participação de cerca de 3.000 vereadores de ccn· 
tenas de câmaras municipais, o que dá uma idéia da importância c do 
interesse despertado pela reunião. . 

O Encanto Sr. Presidente c Srs. Senadores, caractcflzou-se pela 
purticipnção, pelo calor dos debutes, no decurso dos quais todos P.U· 
deram, com a mais absoluta liberdade, manifestar seus pontos de VIS· 

ta evidentemente nem sempre concordantes. E ao final tivemos, 
cdmo resultado, um documento que, sob o titulo "Aos Brasileiros", 
enaltece os debates como uma forma de tixaçào de posições "tcndcn· 
tos aos objetivos comuns que convergem para a autonomia politica 
dos municlpios c uma adequada distribuição dos recursos públicos", 
frisando ainda: 

"No decurso das discussões sustentadas durante quatro 
dias, todos fortaleceram suas convicções, por cima de difcrcn· 
çus politicas ou partidárias, de que só a prática do debate 
democrático permite c assegura a possibilidade de conjuga· 
ção construtiva de esforços." 

Ao registrar a realização do Encontro devo acrescentar um agra· 
dccimcnto, através desta tribuna, pela homenagem recebida da Uni· 
no de V ereadorcs do Brasil, que generosamente me concedeu o titulo 
de sócio benemérito, bem como ao Governador Roberto Santos, Go· 

vcrn:~dor Paulo Egydio, Prefeito Wilson Magalhães, Deputado Fe
deral Nci Ferreira c Deputado Estadual Rcnan Baleeiro. 

O manifesto "Aos Brasileiros" i: umn demonstração de que o po· 
lltico municipal decidiu abandonar, definitivamente, aquela situação 
de isolamento na qual viveu por longo tempo, atualizando-sc, dcfcn· 
dcndo os interesses de sua comuna. Através de encontros anuais po
dem trocar idéias representantes dos mais longlnquos municfpios 
brasileiros, muitas vezes esquecidos cm sua pobreza ou pequenez geo
gráfica - mas sobre os -quais repousa, cm última análise, a nossa 
grandeza-, o foco da atenção nacional, 

Célula ma ter da nacionalidade- para usar a expressão um tan
to gasta mas nem por isso menos verdadeira -, o municfpio nem 
sempre recebeu, dos Governos, a devida atenção. Até data recente 
ocorriam casos de Prefeitos que tinham suas contas impugnadas não 
por desonestidade c sim por falhas, resultantes do desconhecimento 
de normas adotadas pelo Tribunal de Contas. f: UIIJa .época que, 
felizmente, começa a ser superada. 

Hoje temos a dinamização da vida municipal, através da absor
ção de técnicas adminimativas. E os encontros de prefeitos c 
vereadores permitem levar a um plano mais alto esse intercâmbio, fi. 
xando-sc posições comuns na defesa dos interesses colctivos, ven
cendo as distâncias continentais do nosso Pafs. 

Para encerrar, Sr. Presidente, solicito a inserção, nos Anais do 
Senado, do manifesto "Aos Brasileiros", aprovado pelo XIV Encan
to Nacional de Vereadores, que tem a seguinte rcdação: 

"Aos Brasileiros 
Os vereadores do Brasil, no encerramento do seu XIV 

Encontro Nacional, que se reuniu na Cidade de Salvador, 
proclamam ao povo brasileiro a certeza de que cumpriram 
honradamente, pelo trabalho o compromisso que contraíram 
com seus municipios, representados nas Câmaras Municipais 
que lhes delegaram a incumbência. 

Durante quatro dias, abrigados pela hospitalidade do 
povo baiano c a cooperação de suas autoridades, cerca de 
três mil vereadores, oriundos de todos os pontos do Pals, de· 
bruçaram-sc sobre os três pontos do Ternário c o universo 
dos problemas politicas, económicos c sociais dos Municl· 
pios, buscando no debate franco c aberto a fixação de posi· 
çõcs tendentes aos objctivos comuns, que convergem para a 
autonomia poHtica dos Municlpios c uma adequada distri· 
buição dos recursos públicos. 

Aqui se procurou a revitalização do Municlpio através 
de uma justa destinação da receita do I CM, aqui se pretendeu 
definir as reivindicações municipais cm torno do saneamento 
básico como fator de desenvolvimento c, finalmente, aqui se 
constatou a imperiosa necessidade da simplificação dos pro· 
cessas de empréstimos de órgãos oficiais aos Municlpios. 

Ao longo de todas as sessões plenárias c palestras, cmcr· 
giu como uma verdade evidente para todos, a significação 
que assume o papel da União dos Vereadores do Brasil como 
instrumento para atingir todos os objctivos do Ternário c, 
com eles, a valorização do vereador como autor c agente, em 
nome das comunidades, do aperfeiçoamento da ativídade 
politica c administrativa cm nlvcl municipal. 

No decurso das discussões sustentadas durante quatro 
dias, todos fortàlcccram suas convicções, por cima de difcrcn· 
ças politicas oJ partidárias, de que só a prática do debate 
democrático permite c assegura a possibilidade de con
jugação construtiva de esforços. 

Estimulados por essa vivência, os vereadores de todo o 
Brasil voltam às suas comunidades, convencidos de que de· 
ram u contribuição do· trabalho c esperam ter dado, também, 
um exemplo de convivência que fortifica a confiança de todos 
na construção, por todos, de normalização democrática do 
Brnsit" 

(Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindo.:o)- Concedo a r•davra ao 
nobre Senador Ou o Lchmunn. {Puusa.t 

S. Ex• nüo cstll presente. 
CllOCt:do u puluvru uo nobre Senador Lei! e Chaves, ( PauSil,) 
S. Ex• também não está presente. 
Concedo u pu\uvru uo nobre Senador Benjamim l'arah, por ces

stHl du nobre Scnudor humar Frunco. 

O SR. BENJAMIM FARAH IMDB- RJ. Pronuncia o seguin· 
te diScurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Li hoje. nos jornais, esta dolorosa noticia: "a última viagem de . 
um her!li." 

Truta-se do 2• Sargento Silvio Dclmur Ho\lembach, que para 
sa\vur um menor no fosso das ariranhas, cujlJ vida estava em perigo, 
o hravn milit:1r. inspiradn no mais alto sentimento humano, altruis· 
mu c coragem. ,fL·rcccu a própria vida, c: cumpriu assim uma sagrada 
missão que hem merece as homenagens do Senado du República, 
intérprete ticl Jus tondi:neius e dos sentimentos do nosso povo, que 

· pranteia o herói e cultua, por igual. u sua memória. num gesto solene 
e amplo de respeito c gratidão dos brasileiros, sem faltar nenhum, 
tendo à frente o honrado chefe do Governo, o General Ernesto Gei· 
sei, que levou à viúva enlutada os cumprimentos c as expressões de 
dor c de agradecimento: 

"O ato de abnegação e de sacrificio de seu marido como· 
vcu a todos nós e constitui edificante exemplo de altrufsmo e 
de coragem". 

Eis, Sr. Presidente, a palavra mais alta e mais autorizada que fa· 
lu pela Nação inteira. Esta Casa do povo não deveria. por isso mes· 
mo, ficar indiferente e impermeável a esse acontecimento, numa hora 
em que o egoísmo, a inveja, o ódio, o embuste, a hipocrisia, e todo o 
cortejo de forças e qualidades negativas vão se alastrando c solapan· 
do as lídimas virtudes. Mas ui está a resposta. Um Sargento do Exi:r· 
cito, num gesto de grandeza e de solidariedade humana, oferece novo 
exemplo que deverá ser proclamado cm toda parte c pode ir para as 
antologias c as noticias que honram a juventude e o nosso povo cm 
geral, de onde surge, inopinadamente, essa figura romãntica, estóica 
e espartana, e também, pura orgulho nosso, um brasileiro que não de· 
verá ser c.~q uecido jamais. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um apar-
te1 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muito pra· 
zer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Em nome da Bancada 
do Movimento Democrático Brasileiro desejo associar-me às home· 
nagens que V. Ex• presta, neste momento, à figura deste herói nacio· 
na!. Realmente, merece o titulo de herói aquele que ofereceu a sua vi· 
da para salvar a de um seu semelhante, a de um menor. Toda a popu· 
lação brasileira cstú hoje rendendo a sua homenagem de respeito a es· 
ta figura, e V. Ex• faz muito bem de relembrar o feito c prestar, em 
nome do Senado, a homenagem a esta grande figura que vai daqui 
pura adiante, servir de exemplo ils futuras gerações: um Sargento que 
não teve dúvidas em pôr em risco a sua vida e oferecê-la para defesa 
da vida de seu semelhante, e: um exemplo que merece ser lembrado. 

O SR, BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
nobre Senador Franco Montoro. pelo seu aparte. 

O Sr. VlrKRio Távora (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um 
a parle? 

O SR, BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Quando V. Ex• 
vem em socorro desse seu companheiro de Partido, V, Ex• truz ores
paldo de tod:1 n Bancada, isto ô, do Movimento Democrático Brasi
leiro. 

Realmente, me herói de que fula o Senado por nossas vozes, de 
que fula o Presidente da República cm nome de toda a Naçi\o, esse 
herói, nu Semunu da Pátria, oferece a sua vida como uma das maio. 

res homenagens aos grandes brasileiros que lutaram pura 4uc o Bru· 
sil chegasse uo utuul ponto de desenvolvimento e à grundeta cm que 
se encontra na horu presente. 

Ouço. ugoru, o upa~tc do nobre Líder Senador Virgílio Távora. 

O Sr. VlrgOioTá•ora (ARENA- CE)- Pela nossa voz. a Bun· 
cada da ARENA, maioria nesta Casa, se associa à homenagem que 
V. Ex• neste momento presta a quem, com sacrifício da própria vida, 
fez, muis uma vez, prova daqueles sentimentos que formam a cultura 
e a formação do soldado brasileiro. O exemplo dado por V. E:x• é 
daqueles u ser sempre relembrado, para ser seguido por nossos r,. 
lhos. pela juventude de hoje; um exemplo de abnegação, de altruis· 
mo, de cumprimento daquele dever de amor para com o próximo. 
Muito bem fez V. Ex• em aqui trazer o caso. . 

Realmente, 0 Senado da República ê um local em que os senti· 
·mentes mais nobres da população brasileira têm o respaldo no aco• 
lhimento que i: dado por todos os seus membros à manifestação que 
ora V. Ex• faz. 

O SR. BENJ.\MIM FARAH (MD!l_. RJ)- Senador Virgílio 
Távora, nobre Lider da Aliança Renovadora Nacional, a sua palavra 
de solidariedade ao seu colega é:, realmente, a expressão do apoio do 
seu próprio Partido. 

A esta altura, Sr. Presidente, sinto que o Senado, pelas suas mais 
altas representações, homenageia aquele que morreu, num gesto de 
bravura e de abnegação, para atestar perante o Brasil e o mundo que, 
acima das nossas paixões, acima do sentimento de amor às coisas 
materiais, paira a nobreza espiritual, paira a inspiração que vem do 
coração para com os nossos semelhantes c, que não devemos e não 
podemos encontrar cm cada criatura humana um inimigo, mas sim 
um irmão. Esse realmente, esse herói morreu afirmando, com o seu 
próprio sangue, que o homem deve considerar-se, diante do seu 
semelhante, com a impregnação de que nos fala o N azarcno: "Amai· 
vos uns aos outros." Foi o que fez o Sargento Sílvio Hollcmbach. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Acolho o aparte 
do nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Se esta Casa silenciasse a 
respeito deste gesto, ela estaria, inclusive, comprometendo a sua voz 
cm outros elogios. li que, cm verdade, o gesto do Sargento Silvio 
Hollcmbach é desses que merecem ser enaltecidos para servirem de 
exemplos; e isso vem demonstrar que a hierarquia dos homens na 
sociedade não se faz apenas através dos escalões dos altos cargos, 
mas sobretudo através da projcçào dos grandes gestos. E é por isso 
que V. Ex• achou por bem registrar, nos Anais desta Casa, esse ges· 
to, diria até mesmo esse feito, pelo que nele existe de grandeza e de 
heroismo, e naturalmente normal em quem é educado como o 
Sargento Silvio Hollembach, na escola do dever. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Nobre Senador 
Heitor Dias, o seu aparte enriquece o meu discurso. V, Ex• me 
sensibiliza com as suas palavras que vêm dar um aspecto poético c 
profundamente humano à minha modesta oração. 

Dizia eu, Sr. Pro.:Jentc, que esse brasileiro ni\o deverá ser 
esquecido, e não deverá ser esquecido, também, no amparo que o 
Governo venha a dar, pois ai estão a ••posa e mhos pequenos, 
encantadores, e quem sabe mesmo, talvez inspirados nos exemplos 
do pai, mârtir c herói - o Sargento Silvio Holiembach - o que 
esses meninos de hoje, homens de amanhã-, o que não hão de fazer 
por outras crianças, outros brasileiros, que sonham com uma nação 
grande e forte, rica e feliz, mas, sobremodo, praticando a solidarie· 
dude, ajustiça e o amor. 

Por tudo isso, creio mesmo que entre as medidas de apoio e 
ampnro que deverão ser tomadns, serâjusto que se lhe desse uma pro· 
moçi\o, além dos proventos, para que a famllia da vitima possa viver 
condignamente. E também, Sr. Presidente, envio daqui um apelo ao 



4.111(> s,., tu·frirn 2 DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se~uo 11) Setembro de 1977 

Governador do l)isrrilo Federal para que o Zoológico de Brusllia 
vt:nhol a chamar-se: Sargento Sílvio Hollemb<~ch, como um atestado 
permanente do rcprt:scntuntc de uma clusse, u dos sargentos, sempre 
solidf1ria com u nossu gente, nos momentos tranqUilos ou nus horns 
de perigo e dor. 

Sargenlo Sílvio Hollembach. símbolo de coragem, de bravura c 
de amor. Morreu para que um menino vivesse. Que Deus proteja, 
essa criança tempos afora, pura que ela venha a ser a testemunha vi
"' e palpitante do alo heróico que há de conclamur, sempre e sem
pre, todos os jovens à prática do bem, do altruísmo c da solidarieda
de. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. I •·Secretário. 

f:.lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 288, DE 1977 

Nos termos do urtigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispensa de intersrício e prévia dislribuiçiio de avulsos para o Projeto 
de Resoluçiio n• 58, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tcresina (PI) a elevar em CrS 3.220.000,00 (três milhões. duzentos c 
vinte mil cruzeiros). o montante de sua dívida consolidada. a fim de 
que figure na Ordem do Dia da sessiio seguinte. 

Sala das Sessões. em 1• de setembro de 1977.- Hel•ídlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com a 
liheraçào do Plenário, o projeto a que se refere o requerimento 
figurarir na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário. 
f:.lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 289, DE 1977 

Nos lermos do arl. 233 do Regimento Interno, requeiro lranscri· 
çiio nos Anais do Senado do editorial "Justiça a um herói", do 
Correio 8razlliense, de hoje. 

Sala das Sessões. em I• de setembro de 1977.- Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o arl. 
BJ. § IY do Rcgimt:nto Interno. o requerimento será submetido uo 
c:~ ame da Comissiío Dirctora. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- A Presidência convoca 
st:ssrw c.'<traordinúria u rc:alizur-se hoje, às 18 horus e 30 minutos, 
destinada ;, apredaçào dos Projetas de Resoluçiio n•s 54, 55 e 58 de 
1977. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Jarbas Passarinho - Virgllio Távora -
Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinurle Mariz- Domicio 
Gondim- Milton Cabral- Marcos Fr~ire- Arnon de Mcllo
l.uiz Viana - Dirceu Cardoso - João Calmon - Roberto 
Saiurnino - Nelson Carneiro - Guswvo Capunema - Itamar 
Franco- Mag,llhàes Pinto- Franco Monloro- Ono Lehmann
Benedito Ferreira - Accioly Filho - Evelásio Vieira - Lenoir 
v,rrgas- Daniel Kricgcr- Paulo Brossard- Tarso Dulru. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está finda a Hora do 
Expediente. Passa-se 11 

Item I 

ORDEM DO DIA 

Voluçiio, cm turno único, do Requerimento n• 250, de 
1977, dos Senhores Senadores Lourivul Baptista c Ruy San· 
los, solicitando u transcrição, nos Anuis do Senado Federal, 
do discurso proferido pelo Tencnlc·Brigadeiro Dl:lio Jardim 
de Mallos, por ocasiilo de suu posse no Superior Tribunal 
Mililur. 

Em votação o requerimento. 

Os Srs. Senadores que o uprovum queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) Aprovudo. Serlr feita a transcrição. 

~o seguinte o discurso cuju transcriçüo é solicitadu: 

"Ao inveslir·me dus ahas e dignificantes funções de magistrado, 
no órguo de cúpula da Justiça Militar de meu Pais, faço·o com u mes· 
ma elevuçiio de propósitos idealistas com os quais servi à minha For
ça Aérea; com o mesmo respeito pelos seres humanos, que sempre 
timbrei em cultivar. independentemente de suas posições relativas, 
nu verticalidade ou horizontalidade das estruturas castrenses cm que 
moldei minhu personalidade e vivi episódios marcantes de minha 
existência; com profunda admiração pelos juizes deste colcndo Tribu
nal, respeitado e admirado por toda a Nação, m~rcê da dignidade, se· 
rcnidade e ilrmeza 'Iuc tem subido imprimir à nobililanlc e diOcil mis
são de julgar e administrar a Justiça. 

A partir deste instante, o cerne de minhas preocupações 
lrunsmuda·se do comandante operacional que sempre fui, pura o 
magistrado que, com as luzes de Deus, pretendo ser. Aliás, um e ou
tro, só se engrandecem perante seus pares, na medida cm que canse· 
guem associar às suas decisões um sólido conteúdo de justiça. 

Se bem que, em milhares de anos, nem as mais poderosas men· 
les de todas as nações conseguiram concordar sobre um conceito 
universal de justiça, não se pode negar que ela ê entidade incorpora· 
da à gênese espiritual de todo ser humano, invariavelmente, como 
aspiração maior das sociedades no plano ideal e no plano real. 

A idealidade da justiça é a de um sistema legal perfeito, que pos· 
sa ser igualmente coerente e completo. r:. a mela a atingir. A realida· 
de da justiça é a de um sistema legal, parcialmente ordenado, ao pus· 
soque sua direção, ou melhor, sua dinâmica de aperfeiçoamento, é o 
movimento- do real para o ideal- presente nus aspirações dos que 
procuram melhorá-lo. 

Este Tribunal, ao qual hoje me integro, é exemplo vivo da 
conscienlização daquele movimento para o alto, já que suas scnlcn· 
ças espelham. de forma sistemática, uma justiça real fortemente 
impregnada de idealidade. 

Órgão incorporado ao poder Judiciário, desde a Constituição de 
1934, leve seu poder jurisdicional sobremodo ampliado. a partir de 
1964, quando passaram à sua esfera judicanle os crimes contra a 
segurança nacional. Esta elasticidade, que a Lei brasileira incorpo
rou, i: a resposta do estado moderno a um novo tipo de desafio, 
segundo o qual, à medida que u sociedade torna-se complexa, é 
amiúde igualada em suas complexidades por sistemas criminais de 
subversão. Sistemas que, não raro, manipulam o ardor e u inexpc· 
riéncia dos jovens, canalizando suas energias pura empreitadas 
menos nobres, porque contrárias aos verdadeiros objetivos nacionais. 

Alargadas as atribuições deste Tribunal, elevaram·se exponen
cialmente as responsabilidades de seus juízes, cujas decisões devem 
ser eivadas de criatividade, sobretudo porque sua clientela ampliou
se de parcela ponderável da juventude brasileira, desviada de suas 
grandes direções, mas não perdida, e, certamente, muito mais 
ansiosa por correçilo de rumos no sentido do bem comum, do que pe· 
la manutenção de desvios a que se lenha deixado conduzir por imalu· 
ridade. 

Como membro mais recente desta Corte, lenho consciência de 
que ingresso numa das estruturas de poder, que conformam a 
democracia brasileira. Poder que guarda, em reluçuo aos demais, u 
independência e a harmonia que o direito constilucionul brasileiro 
consogra. 

A independência, como faculdade de uçuo privativa, e a hurmo· 
niu, como folar de colaboraçuo, geram a inlerdepcndéncia como 
conjunto de relações entre poderes, nos limites que u ordem legal 
prescrc:vc:. 

Tem sido apanágio desta Carie o julgur com independência c o 
ugir com hurmoniu. Todos que u ela recorrem, deposilum livremente 
suas uspiruçõcs, numu dcmonslruçilo prâticu de ~xulluçilo dos pos· 
iuludos dcmocrâlicos. dudos por ulguns como totalmente incxislen· 
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tcs entre nós e, por outros, como parcialmente vigentes, esquecidos 
uns c outros, de que a ordem legnl revolucionária i: dinümica e, tendo 
plena consciência dos objetivos que elegeu, comanda exemplarmente 
seus movimentos e caminha a pa!sas firmes para seu ponto de equiH· 
brio. 

Ciente da trndiçào de independência deste Tribunal, invoco 
inspiração divina, nu consecução) daquilo que o direito moderno 
admite como o papel criador do juiz, na interpretnçl\o da lei. 

Aplicar o direito aos fatos é julgar e, pura bem fazê-lo, cumpre 
interpretar. 

Se bem que aqui aparte com a experiência de sucessivos julga· 
mentos c interpretações que a carreira enseja, segundo os padrões de 
nossos códigos disciplinares e de ética, sinto que este patamar exigirá 
de mim muito mais. Isto porque, não tenho ddvidas de que cumpre 
ao juiz perscrular n lei e, do seu sistema, do seu conjunto, dos seus 
fins, tirar a fórmula que possa resolver a espécie, sem violência às re
gras, mas u elas ajustadas. Tampouco ignoro que grandes juizes- e 
este Tribunal também os teve, militares c togados- siío muitas ve
zes chamados a construir o próprio direito baseados, sem dúvida, no 
ato Legislativo, mas preenchendo as suus lacunas, despertando-o do 
seu silt:ncio. 

Neles buscarei inspiração. !'; um mlnimo de homenagem que 
lhes rendo, como dever de cidadl\o e de soldado, hoje juiz, e ãvido 
por corresponder aos anseios de quantos dependerão de meu 
discernimento. 

Em postura de humildade, rendo tambêm homenagens à minha 
própria Pátria, cuju tessitura social, de carátcr não·clitista, contém 
mobilidade suficiente para permitir a um modesto órfão de militares, 
atingir as culminâncias em que hoje me encontro. 

Minha fidelidade às origens, entretanto, jamais permitirá que 
alturas me impressionem. Terei sempre presente que a lei não é neces
sariamente punitiva; é também reguladora e conciliante, de modo 
que, se jamais fosse infringida, ainda assim haveria necessidade de 
sua aplicação. Por mais cumpridora da lei que seja uma sociedade, 
há sempre uma minoria de transgressores, jã que somente o homem 
entrt:: Ofi nnimais é capaz de errar, porque somente ele tem opção. 

Dessa verdade ontológica decorre que a justiça implica o impé
rio da lei não apenas sobre os homens, mas também sobre as leis. A 
justiça, portanto, estú vinculada u defesa da ordem social, mediante a 
rejeição da desordem e da injustiça. 

A lei, <'SSencialmcntc, significa aceitar restrições à liberdade indi
vidual como um veículo de acomodações ao bem comum e, como is· 
so, tem o fim de não só particularizar u moral aceita, mas também 
c•ecutio-lu c defendê-lu. 

Com esses parâmetros de carãtcr profissional, êtico c moral, 
apresento-me a esta egrégia Corte, procurando honrar aquele a 
quem substituo, o ilustre Ministro Tenente-Brigadeiro-do-Ar Curtos 
A lbcrto H ucl de Oliveira Sampaio. 

Ao Excelentissimo Senhor Presidente da República, meus 
agradecimentos pela deferõnciu da indicuçi\o e nomeaçi\o para cargo 
tão honorifico. Em seu desempenho, norteur-mc-ei pelos mesmos 
principias idealistas com que Sua E"elência conduz nossos destinos. 

Aos ilustres representantes do povo no Senudo Federal, meu 
reconhecimento por terem aprovado minha nomeação pura cumpri
mento da ttorcfu tilo dignificnntc. Procurarei corresponder à sobern· 
na decisão de suas excelências, continuando a servir a este povo tüo 
nobre e gc:neroso. 

Ao Ministro Tenente-Brigadeiro Deoclecio Lima de Siqucira, 
que me mudou com referõncias tiío generosas e acolhedoras, a grati
dão do companheiro, do 1lmigo c do admirador. 

Os meus sinceros agradecimentos ao mui digno Procurador-Gc· 
r ,1 da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho, pelas 
pu lavras que ucuhn de prorerir a meu respeito, bem como deixo tam
bém. aqui, o meu agradecimento no representante da Ordem dos 
Advogados do Br1lsil- sccçiío de Brnsllia- Dr. Oriundo Miranda 
tlc 1\ragt1o, pelo que teceu sobre mim, 

Aos que me ucompunharum c incentivaram ao longo du cu· 
minhadu até aqui, ao Exm• Sr. Ministro; uos companheiros da FAB. 
aos parentes, aos amigos c nos entes queridos, que têm sido o susten· 
táculo de minha vida espiritual e profissional, a todos, o meu profun-. 
do reconhecimento," 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -Item l: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 84, DE 1975 

(Tramitação conjunta com os Projetas de Lei do Senado 
n•s90e310/76) 

Votação, cm primeiro turno (apreciação preliminor da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1975, do Senhor Sena
dor Agenor Maria, que dá nova redução ao art. 7• da Lei 
n• 4,266, de 3 de outubro de 1963, tendo 

PARECER, oral, da Comissão: 
-de Constltulçiio e Jusllça, pela injuridicidade. 

Em votação o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Lider da Minoria, Senador Franco 

Montara, para encaminhar a votação. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente projeto tem a acompanhá-lo dois outros dispondo 
sobre matéria semelhante, tratando da revisão do percentual do sulâ· 
rio-familiu. Proposições dos nobres Senadores Agenor Maria c 
Nelson Cnrm:iro c um<l terceira de nossa iniciativa propõem diferen
temente sobre o mesmo objeto. 

O sulário-familiu foi introduzido no Brasil com uma percenta· 
gem de 5% sobre o salário mínimo por dependente menor até 14 unos 
de idade. Fixou-se o encargo correspondente nas empresas. A 
própria lei que criou o sulário-fumíliu determina: 

"Ficam fixados pelo periodo de três anos, os seguintes 
valores: 5% quota percentual ... " 

E seguem-se outras características. E no~ I• diz: 
"Findo o periodo previsto neste artigo, se ni\o forem 

revistos os valores nela fixados, continuarão 11 vigiirar até que 
isto se venha a cfetuur." 

A partir du instituição da lei, há mais de dez unos, a arrecadação 
tem sido muito superior à despesa com este encargo. Impunha-se ao 
Poder Público o dever de rever este percentual e aumentar a quota do 
sulário-fumiliu em pcrccnt:ogcm correspondente uo excesso, ao saldo 
du arrecndaçào. 

Entretanto, isso não vem sendo feito, E, sabemos que, no 
momento em que o próprio Governo reconhece as dificuldades da 
família trabalhadora, principalmente, daqueles que recebem menor 
remuneração e pura os quais u quota do salário-familia representa 
um benefício upreciúvc\, para esses em indispensô.vel que se lhnsse a 
quota em correspondência com u urrecudaçiio efetiva. De ncordo 
com a documcnt:u;f1o que nprcsentam os diver<;os projetes, este saldo 
de urrecudaçào tem sido extraordinariamente elevado, chegando a 
dois bilhões de cruzeiros cm 1972 e, provavelmente, sendo superior a 
três trilhões de cruzeiros antigos, atuulmente, ou três bolhõcs atuais. 
Este saldo estil sendo ahsorvido pelo INPS para outras aplicações. 
Não é ruzot'lve\ que aquela impnrtt1ncia, puga por todas as empresas 
do Brasil, seja destinada a outros fins, ou destinada à manutenção do 
:op:orelhamento da Prcvidónci:o Social, quando, por lei, a União foi 
dispensada da contrihuição tripartite. Antigamente, o empregado 
pngavu oito por cento, u empresa oito por cento, e o Governo oito 
por cento. O Governo foi dispensado dessa aplicuçi\o pura custe:u u 
despesa. E lu agora t!Sltl scndn CUSlt!lidu por outrus rontcs, porque o 
Governo é o ~randc devedor da Previdência Sociul. E é pugo com 
quê'? Entre oulras, ~:nm a· vcrha que sui do su\Clriü fumlliu do 
lrnbulhndor brasileim. 
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Pedimos dadtls a respeito: o Governo forneceu, conlirmando 
tnd,)s os d:~dos. Mas queremos os dados aluais, c esses, o Ministério 
ntw deu, alc~ando ljUC cst{t extinto o Fundo de Compensação do 
Sulilrio·F:tmíliu. 

f: certo que cst:t extinto- uliils, com os protestos da Oposiçr10. 
Mas. de l(U:IIqucr muncira, u contrihuiçi'ío existe, o recurso existe, c o 
lnstituhl não pode se recusar a fornecer i.IO Scnudo n saldo ou o 
de!idt desta cnntrihuiçiio. 

C um h:tsc nisso, a Comissi'ío de Legislação Soei ui c a Cumissiio 
llc Constituiçilo c Justiçi! rwUcrüo opinar pclu elevação do sulitrio· 
família. porl(uc é uma forma niio innacíon:'tria de dar uma contri· 
hui,nu ndiciun:il it fnmília do rrahalhador hrasiloiro, itqucles que 
mais prr:dsam. ~: que têm maiores encargos, sem aumcnt:u trihuto 
ultzum. sem nenhum car:'ltcr innacion:'trio, portanto. ~uma idéia pela 
qlull r:st:io st: h:~ tendo inúmeros Srs. Purlamcntarcs. Mas hô uma cs· 
pêcic d~.: cmtirm de ferro, um:1 espécie de ohstim.u;tlo de funcionúrios 
dn Ministério, que imru.:dcm, inclusive, o fornccimcnw de infor· 
macllcs 1.111 Ph:n;'triu. 

E:wtamnctc por isso. Sr. Presidente, estamos cncaminhnndo ~ 
Mcs:1 um rcqucrimt:nto, solicitando que - com ns dados que por 
escrito estou cncnminhHndn, c que sintctit.am aquelas ulcguçõcs que 
m:aho de fazer- a matêria volte i1 Comissão de Constituição c Justi· 
ç:t, para que cl:t, cm face dos dudos constuntcs dn processo - ou se 
:u.:hm cunvcnicntc, mediante um1.1 nova solicitação ao Ministério, 
p:1r:.1 que ele rcspnnd:.: a esta pergunta, :1 este quesito quc é formulado 
em rd:.tt;ãn no projcto- possu, :.lfinal. opinar sobre u mutériu c rever 
a su:~ decisão. O projcto nUo é inconstitucional. O recurso c:.xistc, c 
qucm quiser intcrprclar os d:tdos quc :tqui cstiw, vcriflc:~rll que cssc 
recurso é muito superior ao encargo prcvisto. 

Nossa solicitm;fio é no sentido de que, com I'Htsc no art. JSO do 
Regimento. o projcto vohc t1 Comissão dc Constituição c Justiça, 
rara qLic :'1 vista dus r:tzôcs que uc:.tbo de indicar c que encaminho 
r11r es~rito tt Mcs:t, a Comissão rec:~:tminc a mutéria. 

l'.ra o 4"" linha a dizer, Sr. Presidcnre. (Muilo hem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobro a mesa, requcri
mcn1o4uc seritlido pelo Sr. 1° Secrolúrio. 

t lido o seguinlc 

REQUERIMENTO N• 290, DE 1977 
Nos rermos do nrr. J50, combinado com a alínea b, do an. J 10. 

do Regimt:nto Interno, requeiro adiumento du votaçüo do Projcto de 
Lei do Senado n• H4, de 1975. a fim do que sojn encaminhado ao re· 
c.'wmc da Comissiío de Constituição c Justiça. 

Sala dns Sessões, cm I• do scrombro do 1977.- Franco Monroro. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em varação o Rc4uori

mcntu que acaba de ser lido. 
O Sr. Hel•idio Nunes (ARENA- PI)- Sr. Prcsidenlc, peço a 

palavra. 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a p:tlavra o nohre 

ScrWdM llclvfdio Nuncs, Líder da Muioriu. 
O SR. HEL\'IDJO NUNES (ARENA- PI. Parn encnminhar a 

vntaç:ill. Sem revisão du orudor.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 
Cnmcçn pnr munifcstar plcnu concnrd{lnciu com o rcqucrirncn

ln nr:.1 fmmul:tdn pclll nobre Lidcr Frunco Montoro, no sentido dc.• 
l\IIL' c~l+l nHIIéri:t scj:t rcc.xamínnd:t pcl:t Comissão de Constituic;iio c 
.lusti~..::t. 

~;1 verdmJe, cm virtude de requerimento de urgénci:t, o Pnrcccr 
dac.tucl:t C'lllni~s;io foi emitido vcrbulmcnte, cm Ph:núriu. Jú ap.ora, 
l'a~.:c it ~~llk·ita~·ito dn nohrc l.ider r.h1 Minori:~, a Cllmissilo de Cons
titui~·:'tn c .lusth;a por ~ertu ir{t c.xamin:l-lo convcnicntcmcntt:, sobre· 
lud,lt.:nnsir.Jcr;tnr.ln it ;tfirnHtção fcit:t pelo Líder Fr:mco Montoro de 
c.jtlc tl prtljcltl ~.realmente, C'onstitLu:ional c Jurídico. 

l.t.'\'arclllllS cm considcr:tç:iu, é evillcntc, o seu clcvallu saher jurí· 
dk11, c tenhu a imrrcss:'tn dt: que, como dus ve1cs untcriorc.~. aquclit 
Ctlllli~~;j,, cmitirtt ,, parc~o·cr ~uc jL!Ig_iir certo, que l!ntcndl!r correto. 
( ~luiro hom!l 

O SR. I'RESIIJENTE (José Lindoso) - Em vnlução o 
requerimento. 

Os Srs. Senadores que o :tprov:tm qucdrmn permanecer scn· 
tados, (P:tusa.) Aprovudo. 

,\ nwtéria .~cr:.'t rctiruda da paut:.t, paru u n:cxamc snlicitudo. 
Em conscq(lénci:.t. os projctos constantcs dos itens nYs 3 c 4 du 

paut:t. l/llc tramitam cm conjunto com u proposição, ficum com H 

dbCL!~si'itl sobrest:.td:t. 

Sâo os stWIIÍIIft'J o.r Íft'll.\' qw· ft'm .\'Ua di.\'C/1.\'.I'(io .mhrf.l'tQd(l: 

-3-

PROJETO DE LEI DO SENADO N•90, DE 1976 

(Tramiwndo cm conjunto com os Projetas 
de Lei do Scnudo n•s H4, de \975 c 3\0, de \976) 

Discussão. cm primdro turno (apreciação prt:liminar da 
consrirucion:tlidadc, nos lormos do arr. 296 do Rogimonro lnlorno), 
do Projel<' de Lei do Senado n• 90, de 1976, do Senhor Senador 
Franco Montoro, que eleva de 5 paru 10% do sulário mínimo a cota 
do .~al:'trio-familia devida aos empregados que pcrccbam até cinco 
.s~tU!rios mínimos, tendo 

PARECER. oral. da Comisstto: 
-de Constituiçíio e J ustiçu, pela inconstitucionalidude. 

-4-

I'ROJETO DE LEI DO SENADO N• .110, DE 1976 

(Tr:tmitando cm cnnjuntn cnm os Projctos de Lci do Senado nYs 84, 
de 1975,c90,de 1976) 

Di~~.:uss:in, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons
titudnn:tlid:tde, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
l'rojero de l.ei do Senado n'' J 10. de 1976, do Senhor Senador Nelson 
C:trncirn. que dispôc sohrc o montante cm formu de percentual do 
s:.tl:"lrin-furnilia Cllnccdido aos cmprcg:udos regidos pt:la Consolidaçrto 
ú;t.'i l.cis do Tntb~dllll, tendo 

PARECER. oral. d:t Comissno: 
-de Constituição e Justiço, pela inconstitucionalidadt:. 

O SR. PRESIJlESTE (Jnsé Lindosol- Irem 5: 

Dio;cus!'ÓÔtl, cm turno ltnico. do Projeto dc Lei da C:.imara 
n" f•. de 1976 (n' 695-B/75. n:t Cnsn de origem), que alrera o 
C)Ltaúro de Atividadcs c Profissôcs, referido no art. S77 di! 
Cnn..;nlid:H,•:'ul d:ts !.eis do Trah:tlho, p:tr:.t incluir ii lndústriu 
de Produc;:'tn c Distrihuiçã,l de Ener~iu Atômica c corrdalils. 
t~·mhl 

PARECER I'AVORÁVEL. soh no 456, de 1977. d:t 
Comissii,l: 

- do l.ogislaçtlo Social. 

.·\ dio.;~o'u'is;ill do prt.:scntc projeto foi adi:tda, cm virtude de 
rct.jUcrimcrllll arrov:tdo pelo Plcnftrio quando de SU:.t inclusiltl na 
Ordem dn Dia ll;l sc~srw de.'\ de npnsto. 

O Rc!!imcn\o lntcrrtll, cntrct:lllto, no~ :!Y, do art. .1 lO, permite 
11111 'it.'!!Uildll adi:llllCillo rllf prato nãn :-illpcrÍM a J() dias, 

CDm c~-;c ohjctÍVII, f'oi cnc:.unínhadn it Mc.~u rcqLtcrimcnlt1 que 
\;ti .. cr lido r~ln Sr. Jl~.sc~rct:.'trio. 

Snhrc ii lllC"'íl, rClJUerimCiltll que scrú lidn relo Sr. ]Y-Sccrctrlrio. 
C \ido n \I!~Uillt'.! 

REQUERIMENTO N• 291, DE 197i 

Nos tcrnllls do :trt. .1 lO, alíncu b, do Regimento Interno, 
requeiro mJiamcnto da discussão do Projeto de Lei du Ctimara nY 6, 
Uc 1976, a fim de 4LIC seja cnc:tminhadiJ uo rccxamc da Comissno dt: 
Lcgisl:tt;i'tn Social. 

Saiu dm Sosstics, cm I• de scrembro de 1977.- Hel•fdlo Nunes. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Em votuçilo o requeri· 
mcntn. (Pausa.) 

()Sr. Helvidlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço u 
pu lavra para encaminhar a votação. 

() SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao 
nohrc·Lidcr da Maioriu, pura encaminhar a votaçil.o, 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA -PI. Para encaminhar 
\ projct11. Sem revisito do orudor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O projeto de lei, ara em discussão, é oriundo da Cflmara dos 
Dcputudos c cuida de alterar o Quadro de "Atividades c Profissões 
referido na· art. 577, da Consolidação das Leis do Trabalho, para 
incluir u indústria de produção c distribuição de energia atômica e 
correlatas. 

A matéria foi examinada, por força do Regimento Interno du 
Casu, apenas pela Comissão de Legislação Social. 

Não dispondo, como é notório, dos conhecimentos espcciali· 
zudos c não tendo oportunidade de recorrer uo eminente Senador 
Virgílio Tllvoru, um cspccialistu nu matéria, solicitei à Assessoria da 
Casu que me fornccosse subsídios. E estes subsídios, que me parecem 
de importiinciu rundnmcntal, fizeram com que cu me decidisse a 
pedir ii Prcsidéncia o rcexamc da Comissão de Legislação Social. 

De acordo com os subsídios, o projeto cm exame pretende 
incluir no quadro de atívidadcs c profissões- 4• Grupo do Plano da 
Confederação Nacional da Indústria, a que se refere o urtigo 577 da 
CL T-a indústria de produção c distribuição de energia atômica c 
correlatas, bem como u categoria profissional correspondente. 

2. Inicialmente, cube esclarecer que o projeto cm tela é objeto 
de tratamento legal cspccír.co (art. 570 e seguintes, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, c Decreto n• 1.464, de 18 de outubro de 1962), 
que atribui competência à Comissão do Enquadramento Sindical 
puru, não só uplicar o quadro de utividudc c profissões, como tam· 
hí:m, após consulta às entidades sindicais c associações profissionais, 
propor ao Ministro do Trabalho a subdivisão das categorias 
existentes ou a criação de outras - objcto du mutí:ria pleiteada no 
projeto - a fim de que aqocla autoridade expeça portaria 
alternando ou ampliando o mencionado quadro. 

3. Pretende, ainda, a proposição cfctuur a inclusão, ito 4• 
Grupo, da Confederação Nacional da Indústria, os respectivos traba· 
lhadorcs. O aludido 4o Grupo tem o título Indústrias Urbanas c nele 
se incluem a indústria da purincuçilo c distribuição de âguu, da 
energia elétrica, da energia termoelétricu, da produção do gás e servi
ços de esgotos. Entretanto, não se ajusta ao titulo do 4• Grupo a 
falada indústria de produçilo c distribuição de energia atômica, 

4. Nada autoriza a pensar-se em revogação da legislação 
vigente, pois o evidente objcto do projeto é, unicamente, o de inserir 
muis umu atividude econõmic:u e u correspondente categoria 
pronssional no contexto da CL T, c isto deve ser alcançado através da 
sistemútic:1 estabelecida na legislação utuul, que é o caminho 
apropriullo. 

5. Por cssn ruzüo, agiu com acerto o legislador ao estabelecer 
qut: 1.1s uhcruçôes, ou ump\iuçõcs, do referido quudro sejam feitas por 
meio de portarias ministeriais, paru o nm de ajustú-lo às condições 
da estrutura ccondmica c profissionuf e:-oistcnh:s no merendo de mi\o
dc·ohra do Pu is. 

tí. Snh outro USf'ccto, o projeto(: inviável, pois, refere-se te;t;tuul
mcntc i1 "distribuição de energia atômicu". 

7. Ora, no processo de utilização da energia gerada pela flssão 
nuclear (ou mesmo pela fusão) não existe a fase de "distribuição" de 
cncrgiu utômicu. llortunto, o autor do projeto não considerou que 
numu usinu utômlcu- como n de Angru dos Reis, por ele citudu, o 
~1uc m:nrrc. husicumenle, é u produção e trunsm;~~si\o de energiu 
clétrica, emhoru utravés de lihertuçi\o du cncrgiu urmutenudu no 
(1\tlnltl, 

8, O fenômeno se assemelha, cm última anúlisc, uo que se 
processa numu convencional usina tcrmoelí:trica, apenas com a 
diferença de que, nesta, o combuslivel utilizado pura produzir o 
vapor que impulsiona o grupo turbo-alternador pode ser óleo ou 
carvüo, no passo que, nuqucla outra, usa-se o urânio ou o tório. 
Porém, o produto final, tanto numa quanto noutra, ó a eletricidade. 

9. Além dos aspectos apontados, o Autor do projeto deixou de 
fazer rcfcrénciu, no "caput" do artigo 1•, ao 4• Grupo do Plano da 
Confederação Nacional da Indústria, embora tenha relacionado a 
atividadc l:conômicu, para fins de inclusão no quadro de atividades c 
profissàP.s. 

10. Torna-se inoportuno cogitar de enquadramento das 
indústrias de produção c distribuição de energia nuclear, tendo em 
vista que a utilização da energia nuclear no País, ainda encontra-se 
nu fase de estudos, pesquisas c experiências, segundo depreende-se 
na legislação existente sobre o assunto, ou seja: Lei n• 4.118/62, que 
"dispõe sobre politica nacional de energia nuclear": Lei n• 1.740/71, 
que autoriza a constituição da Companhia Brasileira de Tccnolog'a 
Nuclear c, finalmente, a Lei n• 6.189/74, que criou a NUCLEBRÃS. 

Por estas razões, Sr, Presidente, a Maioria pede a devoluçilo 
dessa matéria, para rcexame da Comissão de Legislação Social. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Em votação o requeri· 
menta. 

O~ Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn· 
ta dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matí:ria será encaminhada ao 

recxumc du Comissão de Legislação Social. 

O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso) -Item 6: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 93, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro, 
que obriga as empresas do Distrito Federal, que comerciam 
no ramo de carros novos c usados, a terem locuis privativos 
de estacionamento, c dá outras providí:ncias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.046 a 1.049, de 1976 c 390, de 
1977, das Comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude: 

-do Distrito Federal, favnrúvcl: 
- de Economia, favonivc:!. com voto vencido, em se-

parado, do Senhor Senador Agenor Maria: c 
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas - I • 

pronunciamento: fuvnr:h•el: 2Y pronunclamento:(rce;!tume soli
cit:ldn cm Plcn{lrinJ, cnntrúrio, cnrn votn vencido do Senhor 
Senador Otto l.chmann. 

Snhre i.l mesa, requerimento que seri11idt1 pelo Sr. 111-SecretÍlrio. 
r: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO NY 292, DE 1977 

Nos termos du nrt. 310, ~llineu c, do Regimento Interno. requci
rn uJiumentu da discmst1o do Projeto de Lei do S!!nado nY 93. de 
1975, a lim de ser feita na sessUo de 29 do corrente. 

Sulu dus Sessões, I' de selem bro de 1977,- Franco Montoro. 

O SR. I'RESIIlENTE (José Lindoso)- De ucordo com u deli· 
bcraçilo do Plcnúrlo, u matéria figururú na Ordem do Dia da sessão 
de 29. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 7. 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se· 
nudu n' :!S4, de 1976, do Senhor Senador Muuro Bcnevidcs, 
qui! dispõe sobre u emissão de selo comemorutivo do cen-
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teni~rio da morte do Escritor José de Alencar, e dá outras pro· 
vidêncius, tendo 

PARECERES, sob n•s 516 a 518, de 1977, das Comis· 
sões: 

- de Constituição e Jusllça, pela constitucionalidade e 
juridicidude e no mérito, pela aprovação; 

- de Transportes, Comunleações e Obras Públicas, fa
vorável; e 

-de Finanças, favorável. 

Em discussuo o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro· 

a encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa.) Aprovado. 

O projeto voltará à Ordem do Dia, oportunumente, em segundo 
turno. 

f: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 254, DE I976 

Dispõe sobre a emlssio de oelo eomemoratlvo do centená
rio da morte do eserltor José de Alencar, e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O Poder Executivo, através da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, emitirá, no segundo semestre de 1977, s.:~ 
postal comemorativo do centenário de morte do escritor José l'v!ar
tiniuno de Alencar. 

Art. 2• O lançamento oficial do novo selo ocorrerá em solenida· 
de a realizar-se em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, terra natal 
do referido escritor. 

Art. 3• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -Item 8: 
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da cons· 

titucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 116, de 1977, do Senhor Senador Nel· 
son Carneiro, que dispõe sobre a fixação de critérios para o càlculo 
de benefícios de prestação continuada, do Sistema Geral da Prcvidé:n· 
cia Social. tendo 

PARECER, sob n• 359, de 1977. da Comissão: 
-de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade, 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nua havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

necer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
O projeto será arquivado. 

e o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 116, DE 1977 

Dispõe sobre a Oxaçiio de crllérlos para o cálculo de bene
flclos de prestação continuada, do Sistema Geral da Previdên· 
ela Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Purn efeito de dlculo dos vnlorcs de beneficias de presta· 

çào continuada. de que trata u Lei Orgànicn da Previdência Social, 
tomur-se-á por base o pcrlodo de 12 (doze) contribuições mensais, 
anteriores no requerimento do segurndo ou dependente. 

Parágrafo único. Entende-se r.omo segurado ou dependente, pa· 
ra os efeitos desta lei, os assim conceituados pela Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960, com a redução dadn pela Lei n• 5.890, de 8 de ju
nho de 1973. 

Art. 2• Estu lei cntrur!1 cm vigor nu dutu de suu publicação, 
rcvogudus as disposições cm contri1rio. 

O SR. !'RESIDENTE (José Lindosol- Estl1 esgotada a maté· 
riu constuntc d~1 Onlt.:m do Dia. Ainda hú orudllrt:s inscritos, 

Concedo a pnlavrn ao nobre Senador Virgllio Távora; que fala· 
rá pela liderança de acordo com o requerimento. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE. Como Llder, 
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

Continuamos, hoje, a abordur o assunto já aqui bastante discuti· 
do pelo eminente Senador Paulo Brossurd, a quem tivemos o cu i· 
dado de informar que, novnmentc, a esta tribuna vi riamos para ter· 
minur us apreciações untes encetadas. 

Achamos nós, Sr. Presidente, que a colocação mnisjustu do pro· 
blema foi feita pelo Senndor Heitor Dias, em aparte uo eminente 
representante gaúcho, quando uo discurso de S. Ex• de 29 de agosto 
passado, fazia a seguinte indagação: 

"Pergunto eu, agora: - Qual o significado positivo da 
produção dessa fábrica pura o desenvolvimento do Pais?" 

A resposta foi que: 

"Espero responder à indagação de V. Ex• no momento 
oportuno. Como disse n V, Ex•, estou na fase noticiosa e se 
V. Ex• me honrar com a sua atenção, em tempo próprio, 
revelarei mais alguma coisa sobre o assunto." 

Realmente estamos n esperar, talvez, uma terceira intervenção 
de S. Ex•. para que a curiosidade do eminente representante pela 
Bahia, seja satisfeita. Mas, tomamos por norte para iniciar essa 
discussão e diríamos que, justamente, desde 1967 tomou outra 
dimensão, outra ordem de grandeza, n produção de papel c celulose 
no Brasil, assunto esse já bastante repisado por nós, ontem, desta tri· 
buna. 

A criaçãu do Plano Nacional de Papel c Celulose, dentro do 
contexto dos planos de substituição de importaçuo de insumos bási· 
cos, veio dar no setor um desenvolvimento, também já aqui upresen· 
tudo ontem, como memória não se tinha na História do País. 

Assim sendo, está esse empreendimento como a CENIBRA, a 
Aracruz e a Companhia de Celulose da Bahia- para só citar esses 
quatro- enquadrado em prioridade primeira no item papel e celu· 
Jose, dentro desse plano de produção no Brasil daqueles insumos 
básicos necessários u seu desenvolvimento e que, à falta até pouco 
tempo, de interesses locais que o fizessem fluir ao mercado em 
quuntidade suficiente, são importados, gr:tvando fortemente a nossa 
balunçn comercial. 

Então, permitimo-nos dar u resposta: realmente, Senador Hei
tor Dias, u perguntu tão bem feitu por V. Ex• pode ser atendida não 
com ;~rgumentuçào, mas com fatos. Dentro do plano de substituição 
de importação quanto a insumos básicos, o item I -de papel e celu
lose- cstl1, justamente, abrungendo essas quatro fAbricas, esses qua
tro empreendimentos, esses quatro projetas citados. 

Pensamos, então, que nilo haja muis dúvida a esse respeito. 
Vem, depois, a nOrmativa de que os prcjufzos sofridos pela fábrica 
silo nuda despreziveis c: que, portanto, estaria o empreendimento 
condenado a regime falimentar. 

Mostramos, ontem, e vamos aqui parar nossas ulirmntivas em 
dudos, que realmente o que estava esmagando o empreendimento 
erum as cus! os finuncciros e vamos explicar por que, jl1 que opera· 
cionalmente h(l superávit nos unos de 1975, 1976 e neste uno em cur· 
so, 

Assim, uma empresa fundamental paru o desenvolvimento de 
um prop:rnmu e pura a qual o Governo convocou uma. ~us institui
ções mais sórius deste Puls-o Montepio du Famfliu M1htur- pura 
que tornasse u nucionalização do empreendimento uma :ealidudc, 
huviu -, dudas us garantias ubsolutumente computíve1s com os 
investimentos dos finunciumentos a fazer- de ser socorrida por um 
Governo, sob penu desse Governo não ser nem digno desse nome. 

Verificamos, cm sfntese, o que 1: u Borreguard, hoje RIOCELL. 
Foi fuludo aqui cm upcnus 40 milhões de dólares de utivo, His

tórico! Custo de reposição desse empreendimento: 150 milhões de 
dólares. Mais ainda: u RIOCELL, ex-Borreguurd tem, uaministrudu 
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por uma suu subsidiária, a RIOCELL Florestal, nada mais nada 
menos do que 26 mil hectares de eucaliptos plantadas que, a grassa 
moda, poderiam ser avaliadas em meio bilhão de cruzeiros o que dá, 
pura essas duns parcelas, valor bem superior a 2 bilhões c 700 mi· 
lhõcs de cruzeiros, 

E por que damos i:nfase a esses números? 
Felicitamo-nos agora pela chegada a Plenário do eminente 

Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - Peço desculpas pelo 
utraso. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Portanto 
estamo-nos felicitando pela chegada de V. Ex• 

Continuamos: 

Porque esses números justamente dão a base moral à operação, 
ninguém iria emprestar a empresa que não tivesse essas garantias 
mínimas à época. 

Há uma e.clamação repleta de curiosidade -"c pasme o Sena· 
do, o BNDE ê sócio minoritário!" 

Já explicamos, não uma, mas algumas vezes, neste caso deste in· 
sumo búsico, como no caso da Pctroqulmica tantas vezes aqui pcrcu· 
tido, parque justamente é uma das condições que a BNDE imprime 
a todas as suas intervenções acionárias na área de insumos básicos, a 
participação minoritária na parte de açõcs com direito a voto, cmbo· 
ra cm várias delas seja minoritário, c muito, quanto a soma de ações 
representativas de capital integralizado. 

Não precisa haver admiração do Senado porque essa é n regra 
de ação do BNDE. 

Não sabemos se estamos sendo suficientemente claro, mas esta· 
mos procurando ser o mais sintético possível para que as dúvidas se· 
jam espancadas uma vez por todas. 

Outro assunto, "é que agora se cuida de instalar a chamada uni· 
dade de branqueamento". 

"Aonde será instalada essa unidade?" Inicialmente ontem, já fi. 
zemos sentir c, hoje, queremos repetir que, após 1979, concluldo, ter· 
minado, findo o contrato da RIOCELL com a Companhia Borre· 
gaard, lá na Noruega- através da qual recebia, aquela companhia 
além-mares, a celulose não branqueada para beneficiá-la nas suas ins· 
talações na Noruega- necessariamente a firma brasileira que subs· 
titui a Borregaard, a RIOCELL, haveria de ter as instalações de bran· 
queamcnto,já que a celulose não branqueada, é um produto intcrmc· 
diário e não de acabamento Õnal. 

Não sabemos se fomos suficientemente claro. 
A empresa que, no momento, é: objcto de toda essa discussão 

tem duas grandes linhas de produção que, conforme as necessidades 
do merendo são exercitadas, em maior ou menor escala, aquela da 
produção da celulose não branqueada, que é u celulose que vui sofrer 
este processo de branqueamento, no momento na Noruega, poste· 
riormente, quando instalada estu unidade de branqueamento aqui no 
Brasil, e que tem toda a gama de utilização no papel, nas suas mais 
diferentes modalidades e a celulose branqueada, solúvel, que serve 
como produto intermediário, como matéria-prima de umu série de 
outros, entre os quais sobressai o rayon. 

Assim, uté 1975, o grosso da utilização du produção eru de celu· 
lese não branqueada que estnritl nu dependência do beneficiamento 
fora fronteirns. 

Já em 1976, 21% dessn produção se destinnrum à celulose solú· 
vel. Mus, tornamos a repetir, nüo poderin uma instulnçilo desse porte 
upenus ficar adscrita à produção de celulose solúvel, dudus us limita· 
ções de merendo. O grosso pois da produção dessa empresa há de ser 
-como a de todas as demais do mundo- celulose pura papel, celu· 
losc estu que, iniciulmcntc, tem u ctupn nUa brunqueudu c que, de· 

pois, se trunsforma em brunqueada. Assim sendo, a instalação de 
uma unidade de branqueamento é absolutamente necessária para u 
exeqUibilidade do projeto em questão!!! 

O Sr. Jorbos Passarinho (ARENA - PA)- Permite V, Ex• 
um upurtc? 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com prazer, 
concedemos o aparte. a V, Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Nobre Senador 
Virgílio Távora, V. Ex• está trazendo um racioclnio llmpido para 
um assunto que mereceria, sem dúvida, por parte da Bancada da 
Maiorin nesta Casa, um esclarecimento definitivo, Veja que V, Ex•, 
hoje, por exemplo, com dados irretorqulveis, faz imediatamente ela· 
ro um problema que estava sombreado por algumas dúvidas. Primei· 
ro, quando V, Ex• se referiu ao valor patrimonial da empresa, aqui 
foi mostrada a empresa em estado falimentar, com o nobre Senador 
Paulo Brossurd louvando·se num estudioso -creio que um ccono· 
mista- que publicou um trabalho u respeito das empresas brasilci; 
ras que estariam cm estado de pré-insolvência, mas, que, citando o 
ativo da companhia, falou apenas em 30 milhões, suponho cu, contra 
um passivo de mais de 700 milhões, o que evidenciaria, cxatamentc, a 
inexeqUibilidade empresarial da RIOCELL. V, Ex•. entretanto aca· 
bou de oferecer um dado esclarecedor, no meu entender, de maneira 
definitiva: c&<es 30 milhões, que aliás são 80 milhões, porque corres· 
pendem apenas ao valor da compra das ações da antiga Borregaard, 
não incluem o valor do ativo realizável, dos bens imóveis a que 
V, Ex• se referiu, e um deles, a que V, Ex• deu ênfase, é o caso da 
plantação dos milhares de hectares de eucaliptos. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- São 26 mil 
hectares. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Com relação ao 
outro ponto. V. Ex• ouviu, ontem, o nobre Senador Roberto 
Saturnino dizer que esta fábrica foi criada não para dar lucros, mas, 
propositadamente, para dar prejuízos. e estranha a declaração de S. 
Ex•, cm que pese o alto respeito que tenho pelo ilustre Senador da 
Oposição, porque está explicado, nesta passagem que V, Ex• acaba, 
também, de tornar bastante claro, que a fãbrica foi feita com dois 
lances: um lance no Brasil e um lance lã fora ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nu Noruega. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Então, não é possi· 
vel que os noruegueses viessem criar uqui uma empresa, que recebe 
beneficias fiscais, para dar prejuízos a eles tcmbém. Apenas, talvez 
por um processo que não seja o ideal para nós, c certamente não o 
era, huvin os dois elos da cadeia operacional, um, no Brasil e o outro, 
lá fora, oxatamente o branqueamento. Ora, quando V, Ex•. ontem 
discursava, ainda houve uma tentativa de se dizer que o branquca· 
menta surgiu upcnus ugoru, c que somentt: entUo se tomum tais e tais 
providências, no sentido de tornar a RiOCELL operacionável. Não 
se podia, evidentemente, pensar em unidade de branqueamento no 
Brasil, enquanto a fábrica era Borregnard. A partir do momento cm 
que ela se tornou nacionalizada, desde esse instante o projeto, que foi 
estudndo pelo BNDE, previu, para a sua viabilidade, u unidade de 
branquenmento, De maneira que é estupendo, i: surpreendente que 
isto seja um motivo de protesto da Oposição e, sobretudo, de insinua· 
ção de que se trata um negócio, como disse o nobre Senador pelo Rio 
Grande do Sul, que ele gastaria do ler certeza de que não era nem 
censurável e nem estrunhhvol. V, Ex• estú provando que nilo ê nem 
ccnsurlm:l e nem estranhável. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Permite V. Ex• um upar· 
te? 

O SR. ViRGILIO TÁVORA (ARENA -CE)- Vumos upe· 
nas, dizer umu pu lavra de csclurecimcnto e, com gmnde pruzcr, dure· 
mos o apurte n V, Ex• 
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Diriamos, nobre Senador Jarbas Passarinho- pode ser que se· 
ju cloqUênciu- curtesianamcntc, que procuramos abordar todas as 
"lcgut i v as feltns contra a decisão governamental buscados nos númc· 
ros, os quais, até que provem cm contrârio, silo expressadores da ver· 
dudc, porque esses números realmente provêm de documentos ofi· 
ciuis chcgudos a nossas mãos, c que permitem afirmar que nilo hou
ve, no caso da RIOCELL, nem de longe, infringência alguma, seja 
daquela prioridade dada aos projetos básicos de substituição de im
portação daqueles insumos, dos quais til o carentes somos, como tum· 
bêm dentro desta primeira assertiva o banco nilo agiu nesta situação, 
de maneira muito diversa de outras semelhantes c dentro de suas nor
mus, ulil\s, bem rigorosas. 

O SR, PRESIDENTE (José: Lindoso." Fazendo soar a campa i· 
n hu.)- Solicito ao nobre orador considerar que seu tempo cstâ esgo
tado. 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Jâ, Sr. Presi
dente? 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Peço a V. Ex• que con
clua seu discurso, pura que possamos dar oportunidade a outros ora· 
dores que estão inscritos. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE) - Eminente 
Senador Paulo Brossard, todo o nosso tempo serâ destinado ao a par· 
1c de V. Ex• Cedemo-lo, com prazer, se necessário. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Com todo o respeito que 
costumo ter pura o tempo dos oradores, estava ouvindo V. Ex• com 
o maior c absoluto silêncio. Mas, à vista do aparte do nobre Senador 
Jurbas Passarinho, sou forçado a fazer duas observações, especial
mente aquela que se relaciona com o Senador Roberto Saturnino, 
que infelizmente, no plenário não se encontra. (; totalmente impro· 
ccden!e a crítica, a reserva feita ao aparte do nobre Senador Roberto 
Suturnino, que, cm nada, por sinal, se connita com o que foi dito. t; 
que o Senador Roberto Saturnino afirmou que a Empresa 
Borrcgaard parece que fora constituída para dar prcjulzo, mas, dar 
prejuizo aqui, a fim de que a matriz, lã, auferisse maiores c melhores 
lucros. Exatumente por quê? Porque tinha, por força de um contrato, 
todu a mcrcudoriu produzida pela filial aqui, numa fase intermediá· 
riu de fabricação, de modo que sem cotação no mercado intcrnacio· 
nu i, razão por que o preço poderia ser adcnsudo com uma liberdade 
que: não poderia haver, se se tratasse de produto acabado. Esse foi o 
sentido du observação do nobre Senador Roberto Saturnino. Agora, 
quanto ao putrimônio da RIOCELL, o que disse- e volto a dizer
é que ele estú totalmente comprometido, todo o complexo, com onze 
hipo!ecas, E os imóveis rurais, com as plantações de eucaliptos, estão 
hipotecados ao Banco do Brasil, como tive ocasião de dizer ontem. 
Agora, relativamente ao putrimônio- patrimônio real ou outro
t<lmhí:m fL,i dito coisa semelhante cm relação à outras empresas, co
mo u LUTFALLA, por exemplo. O que gostaria de saber, nobre 
Scnudor Virgílio Távora, ó se os Ministros Simonscn c Calmon de 
S:í. que sUo bunqut:iros, comprometeriam o seu patrimônio pessoal 
em investimentos dessa ordem, ou o banco que administram, cm 
linanciumenlos desse tipo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Prcsiden
le, dois minulos V. Ex• vui nos dar puru n conclusilo que veio muito 
mais r{tpidn. no tempo, do que gosta riamos que fosse. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB - RS) - Aliás, V. Ex• ficou me 
devendo um:1 informaçilo, que pedi ontem: do custo do finnnciamen· 
\0, 

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) - Que linan· 
ciumento? Qual deles? 

O Sr, Paulo Bro,.ard (MDB - RS)- Recordo que, ontem, 
4uando cu nu tribuna cstuvu, V, Ex• prometeu-me dar cssu informu
~·iio, quundo ucupmsc u tribuna. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Pode V. Ex• 
repetir? 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-(; sobre o custo do finan· 
ciumento. Qual o juro que a RlOCELL vai pagar pelo linanciamcn· 
to? V. Ex• disse apenas que seria juro baixo, c eu pedi essa informa· 
çilo, que V. Ex• me prometeu. E qual o juro que o Montcpio vai 
pagar h Caixa, para poder entrar com o capital da ordem de 225 
milhões de cruzeiros. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- De trás para 
adiante. Parece que V. Ex• não entendeu bem a parte do Montepio 
da Família Militar no .rtand-by credir aberto à Caixa Econômica. 

O Sr. Paulo Bro,.ard (MDB- RS) -Eu entendi bem, e, se mo 
permite, esc: eu estiver equivocado, V. Ex• me dirá, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Por isso 
mesmo é: que nós vamos responder a V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)-(; que, não tendo os 225 
milhões, teria de vender imóveis, e V. Ex•, aliás, disse que seriam 
todos os imóveis. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Um 
momento! V. Ex• tenha calma c já ouvirá os esclarecimentos. 

Eminente Senador, desculpe-nos agora falar um pouquinho de 
economês, O srand-by credlr é uma forma de crédito aberto que utili· 
zamos ou niío até aquele momento. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Certo. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- E, quando 
começâvamos a dar as diferentes parcelas; do total a que V. Ex• se 
referia na parte da Caixa Econômica, quando chegamos a esta parte, 
dissemos: V. Ex• tenha paciência! Queria o ilustre Senador saber se 
esses 225 milhões estavam incluídos ou não - Está recordado? -
dentro do montante total. E adiantamos o seguinte: o Montepio da 
Familia Militar vai entrar, na composição de recursos seus, com 225 
milhões de cruzeiros. Esses 225 milhões de cruzeiros nilo podiam bro
tar da noite para o dia. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Perfeito. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Então, foi pc· 
dida a abertura deste crédito, que é o .rrand-by credlr. Este seria utili
zado aufur e r à mesure, conforme as necessidades que foram apresen
tadas, relativamente à entrada das diferentes parcelas de capitali
zação. Não sabemos se estamos explicando bem. Essa integralizaçilo 
de capital não ó de inopino mas consoante as necessidades de capitali
zaçilo dessa empresa e conforme as dificuldades com que o Montepio 
se defrontar justamente para fazer a desmobilização. (; o Montepio, 
evidentemente; não é RIOCELL nenhuma. (; tilo-somcntc o Monte
pio. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Montepio. Perfeito. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Conforme as 
necessidades apresentadas, quanto as diferentes parcelas, dizlamos 
nós, como também fazer as desmobilizações necessárias para atingir, 
no !otul delas, este montante. Nilo quer dizer que o Montcpio vai 
tomar de empréstimo à Caixa Econômica 225 milhões de cruzeiros. 
V amos supor que ele nilo conseguisse se desfazer de parte de seu 
patrimõnio, desmobilizar nenhum dos seus pertences. 

O Sr. Paulo Bro.,ard (MDB- RS)- Perfeitamente entendido. 
Mas mantenho a pergunta, Excelência. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Agoru, lem
bramos a V. Ex• os juros normais da Caixa Econômica, sem corre· 
çiio monetlaria, isto ó, das operações normais que nilo do PIS e do 
PASEP. Vamos adiante. 

O Sr. Paulo Brossurd (MDB - RS) - Juro normal, com 
correçilo? 
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O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sem bom termo, ordenâ-ln, dar-lhe feição jurldico-politica segundo os 
correção. Explicando a V, Ex•: Niio é do PI S. motivos que a instrumentam. Verinca-se um despertar de amor con

tagiante, não há mais peito empedernido que não se abra no doce so-
O Sr. Paulo Bros.•ord (MDB- RS)- Sem a corrcçilo? nho de um amanhã menos confuso, mais cheio de esperanças tangi· 
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Perfeito. veis, pleno de compreensão e até mesmo de saudâveis divergências. 

Não forn a divergência o incentivo maior à meditação da realidade c 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campainha.)- suas variúveis no tempo. 

Solicito a V, Ex• que dê conr.lusão no seu discurso. 
06-se uma evolução pacrfica, persuasiva, em que, de repente, to· 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Atenderemos do o Pais quer a mesma coisa: uma ordem constitucional. Nilo temos 
ao chamamento de V. Ex•, Sr. Presidente. diante de nós o que derrubar, mas o que construir: cm todos predo· 

' ·mina a convicção tranqUila de que devemos e podemos viver sob um O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - V, Ex• jâ avança no 
regime que elimine o nrbltrio; e não hã nenhum outro a imaginar se· tempo cm dez minutos. Solicito, portanto, a observância do 
não o democrático, onde os recursos para a defesa do Estado c da So-Regimento Interno. . 
cicdade Civil siio abundantes, cncazes, perenes e âgeis, desde que rei-

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O que mostra ne a dcterminaçiio de executã-lo com a mecânica que as suas normas 
a generosidade de V. Ex•. E mais uma vez, a invocaria, para ser de austeridade oferecem. Niio se dirige um avião por audácia, mas 
exercitada por mais um minuto. por competência. Se a democracia é um regime que implica risco, os-

Eminente Senador, para ncnr bem claro: Suo os juros dos te será tanto menor quanto maior for a capacidade de contorná-lo. E 
empréstimos normais da Caixa Económica que niio lastreados em se é um desuno à competência do mundo moderno, que jâ condenou 
PIS c PASEP, isto é, que não tenham sobre si a corrcçiio monetária. o carro-de-boi e o cabriole e nem por isso a civilização vê no automó-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, acreditamos nós que haverit... vcl e no avião amoaças terrfncas à sua evolução- por que recusã-lo 
o Sr. Paulo BroS5ard (M DB _ RS) _ Falta a informação e temer o desenvolvimento politico? O risco democrãtico é o risco da 

perfeição - ou se tenta ou se permanece rigidamente imperfeito. Se relativa ao nnanciumento pura a RIOCELL. 
nosso ideário politico, inicialmente amorfo, ressalta um permanente 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Para a e resistente ambição dcmocrãtica; se a democracia não é um lazer 
RIOCELL. Muito bem. Então, qual o nnunciamento? pré-fabricado, mas uma idéia em asccnção, nada mais justo reconhe· 

O nnanciamcnlo que se pede é: n• I, o nnanciamcnto por ccr que a história politica do Brasil é marcada pela verticalização de 
intermédio do ONDE- que se V, Ex• estâ bem recordado, da vez nossas tendências liberais. Ao longo do tempo criamos um ambiente 
anterior, foi dito não lerá nem o FI BASE, nem o BNDE recursos de cultural favorãvcl à asccnção democrática. O espirita depredador, 
Caixa pum tal, que os receberiam do Banco Central, a exemplo do que também é próprio do homem, aqui e ali investe contra esse dcscn· 
que fez a A RACRUZ, a exemplo do que faz com a maioria dos proje- volvimento: embora o atrase, não o abate. 
tos de insumos básicos, quando o anuxo de recursos para esses não é A Revolução de 31 de março, Sr. Presidente, não foi um golpe 
suportável pela Caixa, seja da entidade bancitria, seja da FI BASE. de armas, mas um movimento cultural longamente preparado. De 

O empréstimo feito pum a RIOCELL - veja bem, - depois 1922 a 1964 não se pensou noutra coisa senão numa grande inovação 
vamos fazer o empréstimo pura a parte referente ao branqueamento. política, económica e social. Se é verdade que não se faria sem as ar-

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Faz soar a campainha.)_ mas, só com as armas não se teria concretizado. Mesmo porque o 
Solicito a v. Ex• que conclua as suas considerações. que estava e está em jogo é a cultura e não a cobiça. E isso é o que 

o SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA_ CE)_ São emprésti· abona a voz corrente de que as armas, entre nós, não são instrumen· 
mos de dinheiro de repasse, por intermédio do BNDE. tos de competição do poder, mas de preservação da cultura. Admitir-

As demais explicações duremos a v. Ex• pessoalmente, uma vez se qualquer coisa cm contrário é misturar as armas que defendem 
que 0 Sr. Presidente já nos tira a tribuna... uma ordem política com as armas que disputam a asccnção politica. 

Entre as Forças Armadas e as forças politicas há, necessariamente, 
O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Com juro ou sem juro? uma diferença essencial de função. Por outro lado, a presença dos mi· 
o SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA_ CE)_ Com juros. li tares no poder justinca-sc até certo ponto pelo mau vczo sul-amcri· 

cano, toda vez que há um contragosto político, de apelar para a for· 
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito que V. Ex• dê ça, em vez de apelar para ns razões da lei. Trocou-se a ação persuasi· 

como concluído o seu discurso. vu pela coercitiva, a Constituição pela Revolução. O corpo da nacio· 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Já o õzcmos, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDE~TE (José l.indoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Teotõnio Viie:n, por cessão do nubrc Senador Luiz 
Cavulcuntc:. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Todos sentimos um clima de mudança. Apesar disso, ninguém 
sabe como denni·lo. A a rugem começou de longe; acompanho-a pa· 
cientemente. Jit se pode dizer que o nrbltrio entrou cm estudo de fadi· 
g:a, a sociedade se mobiliza, o Governo entrevê sintomns de dcsucor
do entre o que quer c o que ocorre, o corpo polftico estremece do seu 
velho torpor e procura uderir no futuro, mas sem meios nindu de 
identincrt-lo. Do pessimismo cnbisbaixo pnssn-se ao otimismo bu
lhento c infuso, 

~ irrccusúvcl o convencimento gernl de que é preciso mudar: c 
de certo modo j(J estunws mudnndo; o que cnhc: é dirigir n mudançu 11 

nulidade sofre ainda hoje as seqUelas deixadas pelo aventureirismo 
autoritârio c dcsumoros'o da Corte portuguesa cm relação ao solo 
politico da pré-brasilidndc; do mesmo modo que este solo ainda pena 
de saudosismo da chamada "democracia coroada" do Império. A 
nossa República precisa esquecer muitos vícios e muitas saudades. 

O Governo manifesta a disposição de encontrar solução para o 
impasse institucional. O arbítrio, cumprida a sua missão transitória, 
esgotou-se. Cabe o Revolução decidir seu novo caminho - se vai 
com o povo ou contra o p0vo, Com o povo ela tem a opção do Esta· 
do de Direito pura lhe dur uma Constituição democrãtica, que saiba 
pre~crvnr as suus idéiíls c: o seu destino: contra o povo, também não 
há escolha, resta-lhe a ditadura, que pode se nrmar com uma Consti· 
tuiçüo, mas contra suas idéias e seu destino. Esse quadro já parece 
bem claro c dennido. Dai a intensa curiosidade pelas propostas alter· 
nntivus do impasse institucional, que nüo embolou npenns o mundo 
político, mns o econômico c o social. Jâ se perde mais tempo em justi· 
ncar o que nilo se deve fazer, mns se faz por um imperativo qualquer, 
do que fntcr o qLII! é ncccss(lrio. Como o urbftrio ni\o convence, nssus-
111. stm10s tudos vitimas. !!lWcrnudos e ~overn:mtcs, do medo. E tttn· 
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to mui~ f:mtusioso i: o medo quanto menos liderança existe, O medo 
solitário ê desumuno e feroz. A alegria que renasce cm mim vem da 
esperanço de que Governo e povo, pelos gestos conhecidos, abando
nem as trincheiras do solidão c procurem a planície da solidariedade, 
Essu aproximação é o grnnde momento que vivemos. Somos todos 
brasileiros; pela força do sangue c dos ideais é que devemos juntar 
nossas armus c: tornú-lus, dentro de uma nova ordem constitucional, 
muis funcionais e produtivas. 

Venho, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de muitas andanças pelo 
Bmsil ofora, c não süo pequenas as preocupações que recolho. Não 
posso deixo r de comentá-las. Seria abandonar os governados às suas 
próprios anições c deixar-me cair na perplexidade generalizada di· 
ante dos desígnios contraditórios do arbítrio, O que devo dizer é que 
o orbítrio, mesmo dosado pelo paternalismo, nem por isso enfraque
ceu o consciência democrática brasileira, desviou-a do seu senso bis· 
tórico ou a fez perder a confiança nas instituições que a lastrciam. 
Nno desconheço que do lar ao poder, entre nós, permanece uma rela· 
çi1o sociológica de mundanismo que o regime de força estimula e 
oguça. E não ó à toa que, entre a famllia c a sociedade aberta, ainda 
prevalecem preconceitos de 'desconfianças mútuas, tais como o de 
umo privocidade honrado contra uma permissividade dcsbrngada; 
ou de uma sociedade inovadora e livre contra um conservadorismo 
meramente ornamental e cobiçoso. Quando se diz que os liberais no 
poder enquadram-se no conservadorismo, creio que nüo há perigo 
em aiirmar que simplesmente se sentem como se tivessem voltado ao 
lar- andavam perdidos na rua. Mas a rua, hoje, intcrcomunicn-sc 
com o lar, universalizou-se; os meios de comunicação nivelaram-na 
ao lar, a vida urbana socializou os costumes e as idéias. Eis o que a 
muitos parece dramático; mas a evidência nem por ser dramâtica 
deixa de ser menos evidente, Mais do que nunca é importante consi· 
derar o aspecto político do fenômeno, com vistas sobretudo a uma 
arrcgimentação da democracia, que deixa de ser difusa c horizontal 
para libertar-se do patriarcalismo c da doutorice. 

Eleva-se na opinião pública uma sofreguidão sincera por um es· 
til o de governo que, mesmo se opondo aos regimes de força, nilo tem 
conotação desrespeitosa aos poderes constituldos; pede-se uma tran· 
sição do transitório, com base no pacto polltico com a democracia; 
pede-se uma melhoria de qualidade de vida para o homem, que se é 
essencial do üngulo económico c social, é csscnciallssimo do ponto 
de vista politico, O argumento bâsico vem do princípio de que a 
"autoridade tem seu fundamento e sua limitação no bcm-comum", 
que só o Estado de Direito disciplina c confere, (Muito bem I) 

A ausência cada vez maior de influencia do Legislativo na dcfe· 
sa aberta do homem, seus problemas e sua sofreguidão, pelas no· 
tórias restrições que lhe são impostas, nilo só traz cm conseqUência a 
caracterização indisfnrçnvelmcntc burocrática de suas funções como, 
também, a sua identificação no rol dos impasses no trânsito da pala· 
vru do povo, cuja representatividade lhe foi confiada, Retida a pala· 
vra sem encaminhamento até o centro das decisões, ncumuln·se, cres· 
ce, sobe, c naturalmente transborda os muros do impasse cm busca 
do di(tlogo com o Governo, Nilo é de outro modo que se deve cntcn· 
der as manifestações de cientistas, estudantes, professores, religiosos, 
cmprcs{lríos, jornalistns, ex-ministros rcvolucíonârios, escritores, 
donus-de·cusu, juristas, 

Vê-se, por outro ludo, a ntividadc de uma exótica milícia polfti· 
ca a catar o "inimigo" por toda a parte- fantasmagórico, feroz, me· 
donho, arrosudor, cuja fisionomia se desconhece, mas de cujas som· 
bras se deve desconfiar. Que inimigo é cssc1 Os bons milicianos ora 
investem de um lado, oru de outro, paru a frente c paru trás, c ele, o 
"inimigo", inindcntificâvel, manobra no escuro, ninguém sabe onde 
esti1 ou talvez, por conveniência da luta, encontre-se cm toda a parte, 
menos onde devia estar pura ser capturado, O "inimigo" é milltiplo, 
multiplica-se, multidimcnsionn-sc, mistifica-se, camufla-se no comu· 
nismo, nu inOuçilo, nu fome, na cducnçilo, nos direitos humanos, na 
dcmocruciu, nos governos cstrangcíro11, nas secas, nas enchentes, nu 
dividu e>ternu, no chuchu, nas multinacionais, na desvalorização do 

cruzeiro, nll igrejll, nos cientistas, nos juristas, nos estudantes, nos 
pollticos, Um inferno! 

O Sr. Paulo Bro8Sard (MDB- RS)-" a verdade! 

O SR. TEOTON!O VILELA (ARENA - AL) - Mas o pior 
cego é o que nilo quer ver; ninguém vê o arbitrio, fatigado c aluído, a 
derramar cm cada tombo, na sociedade, o fel da discórdia, que gera 
fantasmas, inimigos por toda a parte. 

O Sr. Lbaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- O tempo cor· 
rói a autoridade que não se revalida pela compreensão, 

O Sr. Paulo Bro8Sard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - As bons 
intenções só süo duradouras c transcendem à vontade do governo 
quando aceitas c estimuladas pelos fundamentos da contcmporanci· 
dade, 

Enquanto se anda nesse corre-corre, de pcga-não·pcga o "inimi· 
go", a sociedade, que precisa sobreviver, constrói o seu sistema pró· 
prio de defesa. A ação politica vai deixando de ser obrigatoriamente 
institucional para ser meramente social. Extravasa os canais compc· 
tentes e esparrama-se pela superfície da comunidade nacional. " 
quase estarrcccdor e paradoxal, Sr. Presidente, vê-la arregimentar-se, 
sólida e solitária das lideranças tradicionais, nas organizações 
voluntárias desobrigadas desses encargos, c verificar o desalento que 
a ataca onde devia florescer c progredir, O Congresso, como institui· 
ção, é uma casa soturna, dominada pela conveniência de não despcr· 
taras iras do arbítrio. Ausenta-se. 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V, Ex• me permite um 
aparte') 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Com muito 
prazer, 

O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - V, Ex• pode ter a 
consciência tranqUila de não ter contribuido para que o Congresso 
tivesse esses ares soturnos; porque, lembro-me bem, quando aqui 
cheguei, como Senador, em 1975, descobri logo, na Bancada da 
ARENA, uma voz altiva c intimorata que se juntava aos clamores 
nucionuis, em favor do estado de direito. Portanto, neste instante cm 
que já se pode aquilatar toda a rcação da opinião pública nacional 
cm favor da liberdade c da democracia, V, Ex•, ao lado de alguns ou
tros companheiros, é daqueles que poderão ficar tranqUilos porque 
terá contribuldo com as suas "pedras brancas" na edificação do 
Brasil de amanhã. Parabéns a V, Ex• 

O SR. TEOTONJO VILELA (ARENA - AL) - Muito obri· 
gado, nobre Senador, 

A sociedade preenche o vazio elevando a própria voz para se fa. 
zcr ouvir. E pede, cm primeiro lugar, para que nüo se julgue que 
deseja tumulto, uma unidade nacional pela responsabilidade poli· 
tica, Esse é o mais recente grito de uma Nação que, desassossegada 
mas consciente, convoca a diversidade de opiniões para uma concilia
ção à disposição de uma ordem constitucional. A revivescência ativa 
e incontrolável, nesse quadro da democracia, torna-se muis sôfrega e 
disseminada cm todas as camadas sociais, Niio hú nisso uma contes· 
taçilo ao status quo, mas tão-somente a escolha de uma alternativa 
portadora de experiência histórica c, por isso mesmo, capaz de 
emprestar dignidade politica à unidade pela responsabilidade, 

Conciliação, Sr, Presidente, nilo é abdicação, mas respeito 
miltuo cm benc11cio dos interesses diversificados da pluralidade so· 
cíal e cultural de que emerge o pensamento politico a ser consagrado 
num sistema constitucional .de governo. Multo a propósito cito Otto 
Luru Resende, em artigo publicado no O Globo, ano passado, cm que 
diz: 

"Nilo há de ser pela repr~'Silo, cassando e punindo, separando c 
banindo brasileiros, que reencontraremos o caminho cnpnz de tirar· 
nos do impasse institucional." 
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O Sr, Paulo Bro~ .. rd (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Sr. 
Presidente: 

O que se sente, Sr. Presidente, por toda a parte, é que ninguém 
mais espera qualquer tipo de felicidade que não conceba a autorida
de como princípio gerador de uma obediência que resguarde no 
homem a suu liberdade. ·Esperou-se muito pela felicidade- já nào 

Segundo Jean François Revel, a convivência democrática no pressuposto de que amanhecesse a nosso lado com um autógrafo 
reclama um pacto inicial em que toda gente esteja de acordo acerca de Papai Noel, mas pela felicidade que se conquista no dia-a-dia do 
du maneira de não estar de acordo. "Uma Constituiciio é feita por trabalho. originária du justa pretensão do homem querer tudo a que 
pessoas cujas opiniões são fundamentalmente opostas entre elas" - tem direito no. Estudo de Direito. Os deli rios do arbítrio, de tão 
disse o juiz Holmes, da Suprema Corte norte-americana. freqUentes, fizeram no cusulsmo politico c económico umu arma 

"Não se truta, entre nós, de apc~as enfiar o Ato Institu~ional , .detestável, que, mais do que ferir pessoas, magoa a sensibilidade 
guelras adentro de uma Carta mars ou menos oportumsta c nacional. 
circunstancial, que se venha a outorgar pela força, ou pelo simples 
constrangimento." 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (ARENA - AL)- Ouço com 
prazer V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Destacou V. Ex•, agora, 
um ponto fundamental: o que diz respeito à própria essência do 
regime democrático, que é não só a possibilidade, mas a necessidade 
de divergências no regime democrático. Ai está- poderíamos dizer 
- o grande milagre daqueles que têm, realmente, o espírito 
democrático: é o de acatar a opinião alheia, é o de re!.peitar o 
adversário, ê o de assegurar os direitos da Minoria, e, exatnmcnte, 
não só se permitindo mas se garantindo o direito de divergência, 
chegar-se, através do patriotismo, do idealismo, à composicilo, àque
la composição legitima, cm torno dos interesses sociais que cada 
qual, a seu modo, procura defender. Portanto, uma vez mais 
congratulo-me com V. Ex• quando traz novamente a sua contribui
cão na anlllise séria, desapaixonada, da realidade brasileira, Quero, 
portanto, dizer que quanto mais vozes como a de V. Ex•, seja no 
Partido do Governo, ou no Partido da Oposição, se levantarem para 
fixar estas coisas que são medianamente claras. mas que como um 
triste final dos tempos até parecem coisas que. muitas vezes, suscitam 
suspeitas quando são ditas por pessoas que não tenham, talvez, a 
autoridade de V. Ex•, inclusive, por ter sido um dos participantes do 
Movimento de 1964, Muito obrigado a V, Ex•. 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Muito 
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Marcos Freire. 

Sr, Presidente, como diz Afonso Arinos, não basta um regime 
ser injurídica pura ser revolucionllrio. Por outro modo- é sabido
não basta um regime ser forte para salvar uma nação a braços com 
graves e continuados problemas, todos situados na faixa do impasse 
e que já deformam a nossa imagem e impedem que a história tome o 
curso da legitimidade oriunda da soberania popular, 

Sr. Presidente, enveredamos por uma anormalidade politica 
extremamente anormal, menos pelo desejo de alcançá-la do que 
pelas contingências determinadas pela estrutura do arbftrio, que fez 
da tecnocracia uma parceira e cortesã sllbin no obedecer il forca e 
mais sábia ainda em seduzi-la. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (ARENA - AL) - O zelo do 
arbítrio nunca se distinguiu pela liberdade, aqui ou em qualquer lu
gar, mas por outros semblantes congêneres. A suu modc,rna aliança 
com a tecnocracia não deve surpreender a ninguém, principalmente 
quando se sabe da propalada dominuçilo da técnica sobre a cultura; 
embora tumbém se suiba que a técnica é apenas um instrumento 
circunstunciul dtt cultura, um ucmório. O que corre é que u tecnocru· 
ciu alimentava ou alimenttr ainda, não sei, u trrmar·se do conjunto de 
circunstirncius paru se constituir num Governo forte e prático em 
substituiçilo 11 dita democracia fraca e irrealista. Ao que parece, ni\o 
consegui mais do que instituir umu complicada retórica em lugar da 
antiga retórica bacharelesca que lidava com o estudo liberal do 
laisse:-faire, 

O Sr. Pa~lo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (ARENA- AL)- O esplendor 
da força constuma ofuscar a visão do, caminhos. Esse. proceder, 
Sr, Presidente, jll não encontra amparo no âmbito público, e muito 
menos razão entre as razões que fundamentaram, ideologicamente, o 
Movimento Revolucionllrio de 31 de marco de 1964. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (ARENA- AL)- A bandeira 
revolucionária não é uma relíquia guardada em caixa-forte, é 
patrimônio de um povo que se arriscou para viver melhor. E o poder 
que só trabalha em beneficio do5 seus interesses não é poder público, 
é privado, 

O Sr, Marcos Freire (MDB- PE)- Muito bem! 

O SR. TEOTÚNIO VILELA (ARENA - AL) - Há muito 
tempo que o Brasil deixou de ser colônia da Coroa Portuguesa, e não 
me consta que outra Coroa se tenha apossado de nossos haveres. De 
qualquer modo, o abandono do Direito Público denuncia uma situa
çllo diante da qual a Naçilo se alarma. 

O Sr. Paulo Brossard (MDII- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL) - No bojo da 
inquietação geral hã distorções, mas isso não é o que me preocupa. 
Não hll nada puro na natureza das coisas; nem por isso a impureza se 
fez obstáculo ao progresso da vida. O obstáculo estã onde proposi
tadamente ou imprudentemente se confunde a coisa com as suas 
impurezas. A isso é que se pode chamar de impasse. O autoritarismo 
proíbe o que ni\o quer e se omite de formular claramente o que quer. 
Nada disso é fantãstico, A deformação do arbltrio é que ele é 
uniloquo. Nesse caso nada mais filei! de entender os motivos da emo· 
cionulidade do governo e, conseqUentemente, as suas contradições. 
Seria oportuno lembrar, para um certo cquillbrio oficial, a iniciativa 
de Baudelaire de incluir nos Direitos do Homem mais dois: o de se 
contradizer e o de recuar. Se para o arbltrio, como estrutura formal, 
a opção final é ele mesmo, para a estrutura real, ou seja, o homem 
que o executa, não deixa de lhe passar pela mente o direito de sonhar, 
como todos os seres humanos que formam n Nação, cxatnmente 
como todos sonham. Em razão disso é que quanto mais se libera 
força, mais sonhos a intimidade pessoal libera. Vai-se ver - e o 
sonho, d• repente, é u realidade, e o arbltrio a ficção. 

O Sr. Lulz Canicante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Lulz CavalcRnte (ARENA - AL) - Gostaria de fazer 
umn simples digressilo mitológica, à margem do discurso de V, Ex• 

Conforme nos conta o bom Homero, finda a Guerra de Tróia, 
Ulisses tratou de fazer-se no mar, ansioso que estava de voltar n ltncu 
e cuir nos bruços du sua querida Penélope. Em meio n viagem, seu 
nuvio nportn na E61in, terra governada por ~alo, o deus dos ventos, 
que dispensn cordial acolhida no viajante. À partida de Ulisses - c 
pnrn que este chegasse sem tardança c sem tropeço uo seu destino-
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f:o\o lhe dá um odr•. no qual estavam encerrados todos os ventos, 
menos aquele que soprava nu dircção de ltaca, reino rle Ulisses. De 
novo a hordo, velas enfunudas, enquanto Ulisses dormitava, os 
marinheiros abrem sorrateiramente o odre, supondo que ele conti
vesse algum cupitoso vinho. Imediatamente os ventos escapam, 
gerundo terriveis e sucessivas tempestades, pelo que uma viagem de 
poucos dius ucabu durando dez longos anos. E dai nasceu o poema 
"A Odisséia", que narra as aventuras de Odusscus, nome grego de 
Ulisses. 

Ao iniciar-se o atua\ Governo, todos nós acreditávamos que a 
nau institucional iria ter ao porto da distensão, breve c seguramente. 
Mas, de repente, tal qual ocorrera com Ulisses, arrombado foi o odre 
dos ventos, a tempestade desabou, a nau- batida por tremendos v a· 
ga\hões- perde o rumo c fica à deriva. Felizmente, de vez cm quan· 
do a história imita o mito, Hoje, passada a borrasca, todos nós nos 
alvoraçamos pela pcr~pcctiva de pró~ima distensão. Se isto 
acontecer, nobre Senador Tcotônio Vilela, se a nau institucional 
ancorar mesma no porto da distensão, V, E~•. o intimorato Ca· 
va\ciro do Sabalangl., terá sido o gênio bom que jamais temeu os 
ventos maus. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL} - Muito 
obrigado, nobre Senador Luiz Cavalcante, pelo seu aparte. 

Sr. Presidente, ainda há quem confunda liberalismo com 
anarquismo, democracia com baderna, lei com antilci, estado de 
direito com quu\quer estudo provisório, juridicidadc com legalidade 
e legalidade com "status quo". Confunde-se Direito Pllblico com 
Direito Privado, c o que é institucional com o que é constitucional, 
Enfim, alhos com bugalhos. E como c onde fica a ética da legalidade 
em que as forças politicas c as Forças Armadas se apoiam para 
defesa da Pátria e seus ideais? (Muito bem!} De que forma se pode 
avaliar e sentir a importânciu dessa ética da legalidade, se o principio 
da legulidadc está preso a uma ordem constitucional c essa ordem 
constitucional não c~istc? O que temos é uma torrente casulstica de 
atentados à estabilidade de qualquer coisa, menos uma Carta estável, 
fiel à soberania popular e jurada em nome do carâtcr nacional. 

Pervertidos os conceitos, anulada a linguagem própria para os 
entendimentos cspecificos, ou se cai na confusão da parábola da Tor· 
rede Babel, ou se estabelece a vontade de poder como principio e fim 
de todos as motivações revolucionários, dccrctundo·sc a intocabilida· 
de do que se faz pela interpretação de que divergir é contestar. Daí 
pode-se fazer tudo, menos o essencial. A auséncia de uma estrutura 
de valores firmes e definidos faz com que tudo seja feito transi· 
toriamente, o que dá lugar à curiosa doutrina de que, sendo tudo pro· 
visório, o regime tem que ser permanente. 

O Sr. Paulo Broosard (MDB- RS}- e verdade, 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL}- Do contrário 
sossobram as medidas provisórias, em que, na verdade, se assenta a 
permanência do poder da força. Dai se c~trai a translúcida confusão 
sobre o que realmente se quer. Pcrgunta·sc: a força quer as medidas 
provisórias porque quer o poder, ou a força quer o poder segundo o 
figurino original da Revolução? 

Eis a questão colocada de Norte a Sul neste Pais c tratada dialo· 
gicumente pelas comunidades mais representativas do povo. O crcs· 
cimento da curiosidude politica vem dos arraiais mais distantes até o 
de Brasíiiu, Não me parece isso um fato negativo para a Revolução, 
como se supõe: creio mesmo que simboliza o seu próprio espirita de 
mudança, agora veiculado pela opinião pública, à revelia, é fato, dos 
chumados poderes competentes. Se com isso o perfil do arbítrio se 
ressente, como estruturu estática c formal, não há como investir con· 
tra o que o povo propõe em nome de suas tradições, costumes c cul
tura. 

Menosprezou-se a politica- uma ciência do passado, uma arte 
sem arte. Acontece que a politica é a mola da socicdudc, como o di. 
nheiro é a mola do mundo, segundo o dizer popular. Queiramos ou 
não, ela está em tudo e em todos. Subestimar a politicu é minimizar 

um valor do qual depende, insubstituivclmentc, a evolução de um po· 
voe o seu equilíbrio no tempo. Espezinh6-Ja é ferir toda uma estru· 
tura nacional. Já em 75, cm Mensagem no Congresso, o presidente 
Geiscl reconhecia que o sctor politico estagnara, e, mais que isso, 
retrogrcdira. Esse fenômeno estaria afctando os outros setorcs, cujo 
funcionamento harmõnico c interdependente ressentia-se do atraso 
do politico. A história, portanto, estaria sendo mal construída. Foi 
quando iançou a distensão, a meu ver uma ponte entre o setor eco· 
nõmico, que se presumia ir bem, o social que, sabidumente, pela pala· 
vra do •~·Presidente Médici, ia mal, c o politico, de que nem sequer 
se tinha noticia, a não ser de que retrogredira, sumira de vista. Essa 
ponte, projetada no tempo e no espaço, por falta de apoio, ofi. 
cia\mente parou com as emendus de abril. O povo, entretunto, to· 
mou·a a seu cargo, resolveu levú-Ja adiante. Uma decisão da dinâmi· 
cu popular, a que já me referia em discurso de 4 de março deste ano. 

Enquanto a estrutura social suportou, o divcrsionismo das 
cxperíéncías era apenas um e~crcicio académico da cúpula nacional, 
que, de certo modo, até animava a platéia distante. Depois se viu que 
se tratava de um jogo perigoso. E como o jogo não conquistou nc· 
nhum troféu digno da admiração popular, caímos todos nos pc· 
nhascos das dúvidas mútuas e dilacerantes. O que se quer é uma in· 
tcrdcpcndêncía politica cm que a Nação c o Estado possam se en· 
tender intercssadamentc c respeitosamente sobre os problemas do h o· 
mcm, cm que, afinal, se resume a rcsponsabiiidade de governar, 
(Muito bem!} 

Se a politica é a mola da sociedade, é também a mola do gover· 
no. Retiradas essas molas, representadas pelo setor politico, tanto o 
governo endurece quanto a sociedade. As manifestações, de lado a la· 
do, sem a nexibilidadc das molas, tendem, naturalmente, a superar 
os desejos mais moderados e mais bem intencionados. Sem controle 
politico, simplesmente c~plodem ou se insinuam de mil maneiras, me· 
nos da maneira estabelecida pela convicção ingênua c privativista de 
cada parte. Alimenta-se apenas com isso o duelo da intolerância con· 
tra intolerância c do homem contra o homem. O bipartidarismo é 
bem um retrato oficial dessa rispidez, Mas o homem procura vencer 
as ameaças de aniquilamento c sempre encontra meios de escapar às 
tormentas. A incursão sutil da racionalidade humana nas fortalezas 
do autoritarismo, é talvez a mais tocante presença do imponderável 
na vida política dos povos desa\crtados dos perigos que os rondam. 
Ninguém sabe como, sabe-se que há sempre um momento impercc· 
ptlve\ em que as coisas começam a mudar, tornam-se surprcendcn· 
temente dirigíveis por novos fatores. · 

O regime, por c~cmplo, tinha uma fórmula intima de escolha do 
Presidente da República. A rigidez do seu perfil, nesse particular, 
aluiu, independentemente de suas disposições formais. Ou aluiu, não 
obstante a vigilância das disposições formais. E ainda, não obstante 
as estruturas formais. E eis aí um dos segredos da fraqueza da força: 
prescindindo da potencialidade de sonhos que c~istem no homem, 
torna-se incapaz de admitir que os sonhos anorem à superflcic da 
realidade, ainda que bordejando os seus objctivos maiores, A impor· 
tância do fenômeno está em que as candidaturas escaparam da segre· 
gaçilo do sistema c caíram no âmbito p\lblico: ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS}- e verdade, 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL} ... que saia ou 
não saia o preferido na intimidade popular, isso já não importa tanto 
porque niuguém vota- ... 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS}- e outru questão. 

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL)- ... mas im· 
porta a configuração da sociedade civil transformada numa imensa 
convençilo politica cm que se debatem os problemas nacionais à luz 
de quem pode ou não pode levá-los a bom termo. 

O Sr. Paulo Brossard (M DB- RS}- Exatumcnte. 
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- Essa e~pan· 

suo do debate ajuda u fortalecer o ânimo de que todo poder cmanu 
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do povo e huverlt dia em que isso ucontecerlt. Em última análise cstu· 
mos diante de um caso tfpico de desuso da praxe revolucionária; c co· 
mo se diz sempre que a cxceçilo só desaparece por desuso de sua 
necessidade, essas e outras evidências argumentam em favor da cessa .. ' 
ção do determinismo implantado pelo urbftrio. 

O Sr, Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Isso, em su· 
ma, é a distensuo, e não uma contestação. Na mesma ordem de 
raciocínio, entrou em desuso o Decreto-lei no 477, que sumiu, quer 
como instrumento de pressão psicológica sobre os estudantes, quer 
como meio de punição. E quanto ao Al·5, é notório que se enfraque· 
ceu com u cnssaçuo de Alencar Furtado ... 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

essenciais de cada instituição. Se nilo fossem diferentes nilo havia, 
simplesmente, necessidade de existirem. Mas como tanto o Estado 
quanto a Sociedade Civil têm funções especificas, nada mais claro 
que aqui ou ali se ntritem. 

O Sr. Paulo Bro••ard (MDB- RS)- ti natural. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL)- O que já se 
torna insuportável é alimentar-se o atrito para fins diferentes das 
características naturais das divergências. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- ti cxato. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) - Não 
havendo definição polfticn para o regime, o regime ignora, 
honestamente, o que pode acontecer amanhã. Isso está, noutras 
palavras, em constantes manifestações de governantes rcsponsãvcis; 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL) - ... cujo "deli· , não se trata, portanto, de leviandade, mas de verdade rigorosamente 
to" foi assistido pela opinião pública que, a partir daf, passou a to· 'testada pela experiência. O arbítrio só procura a causa da crise fora 
mar conhecimento das razões de um ato cassatório. do âmbito de sua imagem no espelho da virtude; estima-se, por isso 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) - O arbftrio, 
também chamado de pragmatismo responsável ou a isso convertido 
na parte executiva, jâ se revestiu, entre nós, de tantas roupagens 
doutrinârias que hoje já dâ a idéia de um grosso tapete estendido 
maciçamente sobre a planta, sempre tenra, da Democracia brasileira. 
Mas o pior não é propriamente erigir-se em determinismo filosófico 
em oposição a um suposto indeterminismo democrático, colhido dos 
tempos de Goulart, em que a liberdade se fazia sem causa e sem mo ti· 
vo, burlando as normas constitucionais. O pior mesmo é que o arbf· 
trio, sendo a faculdade de agir segundo a vontade, estende a sua von· 
tade à vontade dos outros, sem alegar que é uma imposição mas ape· 
nas fecunda inspiração de predizer as decisões da vontade dos de· 
mais. Os "outros" são um mero prolongamento da suprema vontade 
arbitral, uma vez que ninguém pode ser melhor do que os árbitros e 
nem insusceptíveis de julgamento. Não se administra, julga-se. Eco· 
mo a Sociedade Civil é a eterna ré, porque segundo o determinismo 
da força o castigo não recai sobre pessoas, mas sobre o "carâter" das 
pessoas em grupos ou comunidades, estabelecendo-se assim uma 
contaminação abrangente- sente-se a sociedade injustiçada e reivin· 
dica o direito de defesa que o arbítrio lhe nega. 

A influência da sociedade motivada nus estruturas formais do 
arbítrio é um passo político a considerar. sobretudo porque se dâ 
sem que signifique uma pressão política organizada por lideranças e, 
por outro lado, sem que signifique, e talvez, por isso mesmo, qual· 
quer ato de subversão. Simplesmente esse passo é uma atitude too 
ingénua e natural da sociedade como se ela se deslocasse para alcan· 
çar necessidades elementares, lúcidas até. 

Pura sofrer menos, Sr. Presidente, muitas vezes se tem que ousar 
mais. ti o risco da sobrevivência que se antepõe à acomodação funes
ta de não pensar. A sociedade está indo; o que se nota é que o Esta· 
do, ni\o obstante certas condições respeitáveis c \ouvltveis que criou à 
mobilização social, ainda estranhe as promoções nascidas da própria 
distensão. A verdade é que à proporção em que se vai conquistando 
uma certa intimidade infiltrada nas frestas da fadiga da exceçüo, 
revalorizu-se a convicção de que é necessário encontrar, com urgên· 
ciu, a fórmula de compatibilização da realidade com a Revolução -
uma estruturajurfdica de convivência que reconheça u existência des· 
sn intimidade, inclusive mais alargada, não como intrusa, mas como 
parceira dJ Governo e origem do poder. Já ni\o é mais u imaginaçuo 
criadora, tipo milagre da criatividade, que nos pode su\vur, mus o 
bom senso, o trivial bom senso entre Nação e Estudo. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) - Ni\o é o 
consenso du sujeição, mas o senso du compreensão de que as 
discordtincias, talvez mais arrunjadus do que reais, não si\o ínsuperá· 
veis e, muito ao contrllrio, trnduzcm npenus as cnructcrfsticus 

mesmo, superior à crise, o que lhe dá uma óticn distorcida da reali· 
dade a que ele próprio pertence. O imprevisível da polftica ocorre 
exatamente quando o poder se julga imune às implicações da reali· 
dadc, na presunção de que a dinâmica externa ou popular não atinge 
senão pelo ofício de vigiâ·las ou reprimi-las. Isso pode ocorrer com 
todos os regimes, mas especialmente nos regimes de força, que se 
arvoram de inspiração superior à da maioria dos homens; esse fenô· 
meno, que começa sempre pela dcificação do poder, termina sempre 
pela evasão da realidade. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB - RS) - ti verdade. ti 
historicamente verdadeiro, absolutamente certo. 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) -O poder da 
força é um poder que para em si mesmo, que não vai além que se 
agarra a um conservadorismo granítico feito de formas e critérios 
ultrapassados. E uma vez que a realidade muda c os homens mu· 
dum, mas o poder continua parado, a ver tudo com os mesmos olhos 
de treze anos, como poderâ sentir a extensão vigorosa dos fatos com 
o espírito lúcido de uma contemporaneidade que ele próprio alie· 
nau? Como sentir a legítima revelação dos dias c das horas, se a cada 
dia e em cada hora o mundo se transforma? Como sentir uma 
juventude que tem o direito de não pagar por um passado que não 
viveu? Como entender que o apelo à Democracia ni\o é um saudosis· 
mo lírico ou revanchista, mas revelação da própria realidade que se 
integra no ideârio revo\ucionârio? 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Com muito 
prazer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Com o meu aplauso à 
magnifica oração de V. Ex•, eu gostaria de inserir em seu discurso 
uma observação de um dos grandes estadistas que vem reforçar u 
brilhante argumentação de V. Ex• Pretendem muitos que o Governo 
deva ficar num pedestal fora c acima de quaisquer influências da so· 
ciedade civil. Qualquer pressão é considerada um atentado à majcsta 
de do Poder. Quando, como diz V. Ex• muito bem, a pressão dos 
acontecimentos, dos fatos, dos setores da vida social representam um 
dinamismo normal de uma sociedade que não quer ser petrificada. 
Ouvi, e é a contribuição que quero dar no discurso de V. Ex•, do 
Presidente Kennedy esta frase: "Governar é dirigir pressões", As 
pressões existem e revelam os problemas da sociedade; cabe à autori· 
dude pesar essus pressões e dirigi-las. Mesmo porque não há governo 
que não sofru pressões c aquele que não respeita as pressões que vêm 
de buixo ucubu por sofrer a influência daquelas pressões mais podere· 
sus, que de rorma muis sutil, mas nem por isso menos existente, 
utunm sobre a vidu social. f: o aspecto do discurso de V. Ex• que me 
pareceu merecer umn intemlpção, parn que V, Ex• descanse um pau· 
co do seu brilhante pronunciamento e ~ele insira umn observuçi\o 
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4uc me parece condizente com o que há de mais atual e cientifico 
dentro da ['ofítica moderna. Congratulo-me com V. Ex• por todo o 
discurso que vem fu1.cndo c, p~rticulurmcntc, por essa obscrvnçào, 
de profunda inspiração dcmocrúticu e patriótica.' 

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) - Muito 
nhrip.adn, nohn: Senudor Franco Montare. 

Sr. Presidente, a Rcvo\uçioo nasceu de uma aliança dos homens 
~.:om a c.lemocmciu, pela rcvulorizm;-Uo dos seus principies e utuuliza
ç:1n Uc suas normas. No passado, foi u uliançu dos homens com a 
terra que os levou a defender o nosso território na luta contra os 
inv:tsnrcs, principalmente contra os holundcscs: em scguidu, domina
da a terno, a aliunca se fc1. com a independência política, na guerra 
~ontr:t o Pmnguui: depois, cimentada a unidade política como 
!'J:u;f111. l'mnos brigar na Itália, pela a\iuncu dos homens com uma 
idcnlnt!hl rolítica. Em nome dessa ideologia, rcdemocratizumos o 
Pais. Tcmns, agora, u missão de refazer os caminhos c redescobrir os 
Vilhm.:s d~· OO'iSUS a\ianÇUS históricas. 

N:io hít muitos caminhos a escolher diante dos graves impasses 
~Juc nus ;lni!!ern. Só hú um: o da democrucia. A Revolução não 
rcfludiou a dcmncrucia e muito menos o povo, apenas não soube, até 
h\\,je, ~.:omu implant{J~fa no mundo que tem às suas mãos. A Revolu~ 
~:ao sahc que cl:1 existe e é necessária. e que urge uma solução, mas 
ni"au suhe 4u:ll. nem como procurá-la no emaranhado em que se 
meteu. Castello apresentou uma, que foi repudiada; Costa e Silva se 
consumiu com nutra que niio chegou a lume: o Prc:sidente Geisel, 
diante da\ ~:~reriénchas amargas, apelou para a imaginação criadora 
do\ rnlitkn.; c tcntnu tl distensão, no àmbito plÍblico-polhico, o que 
.;crvhl raro~ despcrtur no povo a consciência da liberdade política 
emhnt:Hia pe\t1 diversinnismo econõmico, A Revolução não perdeu a 
fé demncnhic.:a. ddxu apenas a perceber. pelas desagradúveis tentati~ 
v:1s ;animh:idas que u acometem. que nào sabe bem como enfrentar, a 
pnrtir 1.h1 cmnpromissn democrático, a realidade nova que supõe 
tlrruinla-la. A verdade cruel é que o arbítrio não estimula o amor, ser
\'C au mcdu. O apelo ia conciliação, entre outras coisas, evidencia o 
d..:'icjo de um nnvo com)')romisso com o futuro em que biblicamente 
\C rroihc de olhar rara trás, 

O que cst:'l cm jogo, Sr. Presidente, é a causa revolucionária. 
que não í: um estudo de coisas permunente, mus uma tarefa. que se 
\.'Umprc nu se deixa de cum)')rir. Não hú meio termo, hf1 termo paru 
wr rc:alilild:1. E 1.1 tcrmn de uma Revolução não é: ditado pela venta· 
de, ,," pela capacidado de interação de linguagem oficial e lingua· 
}!em f1\lpular: de linguagem revnlucianúria c linguuBcm democrática: 
lil.' intl.'re,scs do Estado c de interesses da Sociedade Civil. O 
itnpMtnntc: é sintnnitar as n~1ssus :aliunças históricas com os ohjeti· 
''~~''~ na~inn:1is. Diverg.i:ndas sempre houve entre Governo e povo. No 
nosso casn o1tual. as c~igé:ncins se situum em três plunos. Um de carú~ 
ter pnliticn- a nrdcn:u;oào da lihJ:rdade: outro, de caráter econõmico 
- n nrden;u;t~n de nnsSi\S riquezas: e o outro de carúter sociul - a 
ordcn:u.;fin da M1cied:1dc humana, Vem se puxundo u meada do nove· 
lt1 relo mch1. istn é, pelo setnr econômico-finunceiro. idéia que tunto 
m:Mreu a M:1r~ liUanto a Sah1l:1r: se ambos lhe derum primazia 
o.;ohrc l1S Uem:lis. j:'a pouco importa u diferençu de destino com que 
•• :atia um n Lllill1.nu pan1 escruvi1.ar o homem. 

O llliC nos impnrlu é centrar us preocupuções do Governo no 
hnmcm, c nesse caso o homem precisa saber como trabalha, cm que 
tr;lhi.llhu c pana que trul·mlhu. Parece cluro que ele precisa dt: normus, 
di.' meh1s c de rend;.1. E CllffiU tudo isso depende de uma organização 
CSIÚ\ c\, criUU·SC 1.1 rrincipin du ordem jurídica dos povos, de que ó\ 

Cnnstituiçi"1n i: a súmulu cu cust6diallo pactuado. 
A Cnnstituiçi1n que se pede não é s6 umu pn:tc:nsUo polrtica, é u 

fó piohlicu da nrdom de valores que vem construindo u evolução du 
Brasil. Neles. estio n fundamental an di roi to~ folicidudc. Toda tentuti· 
\'a de oferecimento du felkidude por viu totulitllriu ou puternulistu, 
mcsmn se tnrnandu tang[vel. repugna li formuçào sociul e espiritual 
dn fllWO. Se riu unHa tlouç:h1 sem a respeituhilidudc do Direito, sem u 
tmdiçàu do Dircltl1. 

O Presidente du República, uo assumir o Governo, tocado das 
unsicdadcs que a opinião pública lhe transmitira no diu·u·din do seu 
viver nu qualidade de cidadilo governado, truziu bem quente nus suas 
meditações de governante o desejo conuogiantc de conduzir o País ao 
cnnr.titucionulismo democrático. Isso é o que senti cm ubril de 75: c 
só assim se compreende que ousasse n distensilo, u liberdade de 
imprcosa, a imaginação criadoru, a defesa pessoal dos direitos h uma· 
nos, o engajamento político, a comunicação politica, o reconheci
mento do atraso do setor politico- sementes liberais a que cmprcs· 
tou vinculação oficial. Sementes que rapidamente germinaram nu 
opiniilo pública. Entendo as preocupações ortciais. A libcrdad• 
nuscente. sem dúvida, suscita empolguções fascinantes; mas a autori
dade da força, ao contrário da autoridade da lei, não costuma cncarú· 
lu sem desconrtar de sua essencialidade. 

O Presidente Gcisel ainda não conseguiu concretizar suas inten
ções democrlllicns. Mus o povo brasih:iro espera vé-lo vitorioso. 
Sabe-se que há sinais disso. Afinal, ainda lhe resta um terço do 
mandato, c um terço de tempo nuo i: uma fruçuo desprezível do 
tempo, sobretudo, quando esse tempo assume a responsabilidado de 
cumprir umu turefu. Temos, c:ntào, que se a tarefa se cumpriu cm 
dois terços, falta-lhe um terço a cumprir- cxutumente a parto mais 
importante. A responsabilidade do tempo global perde todo o seu 
~cntidn no caso do terço que falta não se concluir com os objetivos 
tencionados: c perdem-se os dois terços quejú passaram. 

A tarefa democrática de institucionalizar a Revolução supera os 
calendlorios e formulações políticas previstas pelo arbítrio. Não digo 
que o Presidente, se não ousar, nada terá feito; digo que o povo, 
revendo as promoções democráticas que empreendeu, só o interpre· 
tar{l historicamente se ousar. A história nem sempre í: um monumc:n
t<'• ;, prudi:ncia; mas quase sempre um preito de gratidão à imprudi':n· 
da lJUe naciocinn com o futuro e com o povo. O que temos a decidir 
ni"ao é propriamente sobre o que jú fomos, mas sobre o que have
remos de ser. Esse é o papel do presente:, tomado muitas vezes como 
unuo oferenda dos deuses, mas que i: apenas uma oportunidade do 
homem. E a oportunidade ou i: ou deixa de ser. Ou o bomem faz o 
presente ou deixa de fazê-lo. Ou so atrela ao futuro ou fica no pas
sado. Ou progride ou retrogride. Nu verdade ninguém permanece es· 
tagnado: ninguêm, riBorosnmcntc, consegue ficar parado. Ou se vai 
puru frente ou para trús, Vivemos cm função do tempo, somos, numa 
pu lavra, o tempo. 

O Presidente pode correr com o tempo, correndo com as coisas. 
E hasta correr na medida do entusiasmo que infundiu na alma nacio
mol. Basta fa1.er com que o Estado acompanhe a Nação. A opinião 
pública tem uma posição definida, que renasceu graças ao Prcsiden· 
te, c que, com o Presidente, urge seja acolhida pelo Estado c pela H is· 
tória. A responsabilidade que lhe cumpre concluir, se implica tempo, 
implica tumbém turefa. O seu mandato só deixará boas notícins ao 
futuro se o tempo que lhe resta nzcr da tarefa a responsabilidade 
principal de referência do seu governo. Nuo faço nenhum favor nem 
desfuvur ao Presidente se proclamo que a evolução política da opi· 
nião f'lúhlica. hoje evidenciada em todas as organizações voluntárias 
mais reprt!sentutivas da vitalidade social, nUa é outra coisn senão a 
distensrío com contel1do humano, u distensão com crcdibilidudc so~ 
chd. 

Creio cm que o Prosidente ouve o clamor civico dos que pedem 
o Estado de Direito, pois ê u sua própriu palavra semeada na ulma 
do povo que agora volta como fruto maduro da distensão. Creio em 
tJUe ouve os governadores mais identificudos com o seu pensamento 
dcmncrútico c coosoqticntcmente com o du opinião pública; que ou
ve políticos que ni\o precisam de eleições indirctus pura o cxerclcio 
da roprcscntatividudc que só ê popular se partir da soberania popu· 
lu r c nioo da soberania do arbítrio; que ouve os mais ilustres dos ho· 
mcns que compõe as orgunizuçõcs voluntárias du sociedade civil; quo 
ouve os militares cientes de que u dcmocnocia, por sor a forma de go· 
verno que muis se uproximu du condição humunu, oferece, por isso 
mesmo, u melhor ordem constitucionul pura se munter viva u Segu· 
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rança, próspero o Desenvolvimento c feliz o Povo: que ouve a juvcn· cento, c chegue hoje a 19%, com perspectiva segura de decrescer a 
tu de, que nilo quer ser herdeira de sombras, mas de luz: que ouve os 10%, até: 1980, referente, é: claro, à população adulta c adolescente. 
economistas formados em Economia c não cm Retórica: que ouve Dez milhões de brasileiros alfabetizados correspondem, Senhor 
quem ouve os ensinamentos do Direito, da Terra, dos Negócios, da Presidente, a toda a população da Argentina, a quase o dobro da 
Cultura, da História, do Trabalho, da Fé, da Ciência: que ouve o céu população da Austrãlia, a quase quatro vezes a população de Israel, 
dos crentes c o silêncio dos que rezam pela normalidade: creio firme· o equivalente, rcssaltc-sc,.a toda a população da Suécia, da Áustria c 
mente cm que ouve o mundo que o ouviu c o entendeu - enfim, a de Portugal. 
Nação, pois só ouvindo-a c entendendo-a é que ouvirâ e cntcndcrã a A citnção compÍirativa desses pafscs basta para realçar 0 signifi-
própria voz, como cidadão da República c como Chefe de Estado, cado do trabalho gigantesco c patriótico do MOBRAL, cujo esforço 
(Muito bem!· Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é c cujos objetivosrcnetcm uma autêntica cruzada. 
cumprimentado,) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Nobre 
O SR. PRESIDENTE (José Lt'ndoso)- Concedo a palavra ao • ·senador, V. Ex• dispõe de dez minutos, exatamcntc, porque o 

nobre Senador Evandro Carreira. Senado, às 18 horas e 30 minutos tem uma sessão extraordinãria jâ 
O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DIS· 

CURSO QUE, ENTREGUE À REVISilO DO ORADOR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Heitor Dias. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No próximo dia 8 de setembro, transcorre o décimo aniversário 
de fundação da criação do MOBRAL. E como nesta data nilo 
estarei aqui, não quero deixar passar cm branco o acontecimento. 

Mas, antes de louvar o trabalho fecundo desse órgão, que se 
impõe à admiração c ao apreço dos brasileiros, desejo congratular· 
me pela recondução à Presidência do MOBRAL do Dr. Arlindo 
Lopes Correia, que de Secretário Executivo galgou o mais alto posto 
desse organismo com a salda do ilustre homem público, Professor 
Mário Henrique Simonscn, com a sua nomeação para Ministro da 
Fazenda, c no qual se tem revelado administrador esclarecido e 
dinâmico, integrado plenamente nos elevados mistérios do seu cargo. 

Sr. Presidente, hã muitas oportunidades para se aferir a medida 
dos grandes homens, c uma delas é saber valorizar os cargos, mesmo 
que estes tenham aparência modesta. 

Foi cxatumcnte o que se deu com o Professor Mário Henrique 
Simonscn. Homem de alta cultura, ninguém lhe nega, de rara 
competência, tantos reconhecem, não se negou a emprestar de logo a 
sua colaboração a um órgão que surgia, modestamente, para cuidar 
da alfabetização de adultos no Brasil. 

A esta nomeação correspondeu S. Ex• com seu trabalho, com a 
sua visão, com o plancjamcnto dado, e ao qual faz justiça, no seu últi· 
mo relatório ao Ministro Ncy Braga, o Dr. Arlindo Lopes Correia, 
que vui nu mesma trilha, seguindo a mesma orientação, com os olhos 
voltados para esta grundc missão que lhe está reservada, pessoalmen
te e, também, no organismo que dirige, 

Quundo li os relatórios, os trabalhos, as estatfsticas referentes 
ao trubulho do MOBRAL, devo dizer a V, Exi que me senti 
rejubilado, acreditundo cada vez mais no futuro deste Pais. 

O MOBRAL foi fundado em 1967, mas, em verdudc, us suus 
atividadcs só começaram a partir de 1970 sob o innuxo do 
entusiasmo do então Ministro e nosso eminente colega Senador 
J:1rhns Passarinho. Felizmente, não houve solução de continuidade, 
mas ao invês, foi cstimuludo, prcstigiudo, compreendido, no seu alto 
significado e nu sua patrióticn missão pelo grundc Ministro Ncy 
Bruga que, 11 frente do Ministério du Educação e Cultura, tem-se 
imposto pelo seu dinamismo, pelo seu equilfbrio, e pelo seu 
descortinoU udmir:~çàl) dos brasileiros. 

Digo mesmo, Sr. Presidente, que falar do MOBRAI, de posse do 
material que ele nos propicia i: fácil. Díncil, hoje, i: combutí:-lo, tal o 
saldo positivo do trabalho que vem rculizundo, 

Nesses 7 unos de utividude ininterrupta, de dedicação c de 
patriotismo, '' MO !IRA L j(t alfabetizou lO milhões de brasileiros fu. 
1cndo, desse modo, que o número de nnulfahctos, que nté certus 
épocas atingiu os percentuais aterrorizadores de 80, 70, SO, 39 por 

convocada. 

O SR. HEITOR DIAS (ARENA - BA) - Termino, Sr. 
Presidente. 

O analfabetismo não é uma praga existente apenas no Brasil. 
Ela se alastra, aindu, por inúmeros pafscs c a UNESCO tem se 
preocupado com o assunto. Mas é: a própria UNESCO quem 
reconhece que "o MOBRAL é, sem dúvida, o mais notável de todos 
os programus de larga escala utualmente cm c.ecução no terceiro 
mundo". Não pâra aí o julgamento da UNESCO que também 
reconhece, que o único País do mundo em que o analfabetismo dimi· 
nuiu não só parcialmente, mas também cm números absolutos, é o 
Brasil, 

A matéria, Sr. Presidente, enriquecida de números, de dados e 
de fatos, exigiria, da minha parte, um maior tempo. Infelizmente, as 
circunstâncias conspiraram contra mim, e assim me vejo, para tão 
grande tarefa, limitado a pouqufssimos minutos. Mas, permita 
V, Ex• que, para o término das minhas palavras, cu leia o que se 
contém nesta pâgina c que vale pelo elogio maior ao MOBRAL, cujo 
deccnârio registro prazerosumcntc: 

"PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÀO DA UNESCO 

O sucesso irrecusável do MOBRAL - tilo nitidamente 
demonstrado ao longo das estatísticas c informações gerais 
contidas neste livro - choca-se com os resultados do pro· 
grama de alfabetizaçilo da UNESCO, cuja execução foi apli
cada no curso de 10 unos c envolveu li pafses - Argélia, 
Mali, República Mulgaxc, Sudão, Etiópia, Tanzânia, Guiné, 
Equador, lndiu, Irã c Síria. 

O programa que fuzia parte do sctor de Desenvolvi· 
mento das Nações Unidas, como cooperação técnica, foi 
criteriosamente analisado e aferido, em 1975, por um grupo 
de peritos, proporcionando substancioso estudo critico. 

Os unulistus esbarraram, desde logo, numu evidénciu: 
em 1965 huvia, no mundo, 735 milhões de analfabetos, c lO 
anos depois esse número elevou-se pura 800 milhões. Não foi, 
sequer, ulcançuda a meta menor do programa - a alfabeti· 
z:tção de, pelo menos, I milhuo de pessoas nos li pulses nos 
quais foi reulizudu 11 experiência. "O mini mo que se poderia 
esperur do projeto é que o analfabetismo, no mundo, ni\o 
piorasse. E isso não foi conseguido"- declara um tópico do 
rclutório critico. 

Todos os perfis forum mensurudos- o politico c seus 
objctivos, administração e organização, professores c técni
cos convocudos, currículos, métodos, custos c pesquisa - e 
as conclusões foram negativas nos diversos planos da abor
dugem anulftica. Entre us ruzõcs upontadus- dizem os peri· 
tos da UNESCO - a maior dclus "é a de querer resolver, 
tecnicumentc, problemas que silo técnicos somente cm 
purtc", Do relatório, textualmente: "Devemos dar 110 analfa· 
bctismo um cnfoque menos funcional, mais multidimensio
nlll, combin11ndo os progr11m11s com 11 polftic11 cconômic11 c 
cultural dos Governos", 
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À parle o experimento da UNESCO, encontramos u Chi· 
na ( 1949) com taxas de nnnlfnbetismo oscilando entre 80 c R5 
por cento, segundo registro de K. E. Priesthley, expm da 
UNESCO. Apesar de imoderado esforço comunitário, a Chi· 
m1 ntto conseguiu ulcunçar. cm curto prazo, os elevados índi
ces de ulfabctiluçüo marcado> pelo MOBRAL- H.657.054 
brasileiros alfabctilUdos., cm apenas 5 unos de suu idade 
ativuntc. 

Nu URSS (Censo de 1920), para um grupo de mil 
ressoas, J 19 eram analfabetas. Pouco depois da Rcvoluçilo 
de 1917.11 índice de analfabetos cru de 80% entre a juventude 
fi:nunimt c ma~cldln~l. Embora L.enin colocasse a nlfubeti· 
znçào como básica para construção do socialism•' soviético, 
aplicando, como nu China, todos os tipos de pressões do 
poder, a URSS só venceu o analfabetismo no curso de 20 
;mos. 

Construindo o seu próprio modelo e motivando o povo 
com a aplicaçüo da livre comunicaçüo, de modo a despertar, 
cm cada brasileiro, sua potencialidade civica, alcançou o 
MOBRAL elevado\ índices de produtividade no campo da 
crradicaçllo do analfabetismo, gerando, com o seu exemplo, 
licru> universal. Podemos hoje, sem dúvida, dou r ao mundo a 
nossa experiência vitoriosa. O que, aliás, já estamos fazendo." 

I ' . • 
Estas p,alavras, Sr. ,Presidente, estüo a demonstrar o esforço 

hercúleo e os resultados absolutamente proveitosos conseguidos pelo 
MOBRAL na sua patriótica missão, a uma grande camada de nossa 
população, portanlo, esquecida e marginalizada, ajudar a "soletrar o 
ler Brasil" para melhor senti-lo na consciência e no coruçüo. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de Lu Rocque)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador José Lindoso. 

O SR. JOS!;: LJNDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os empresários da Amazônia Ocidental têm, por vezes, assinala· 
do n existência de permanente conspiração de certos grupos ompre· 
sariais do Centro-Sul contra o programa do integraçüo nacional, no 
nível económico, para a nossa região. 

Agravou·se tal inconformismo quando a conjuntura internado· 
nal, com problemas do halanco. do pagamentos, levou o Governo 
Federal a adotar limite para " importação, através da Zona Franca, 
o que feria o Decreto-lei n• 288, que a instituiu, em 1967. Depois de 
lutas, e embora golpeada, chegou-se a um termo de ajustamento, 
representado em dccisüo que buscava equilibrio e compensações. Ele· 
vou.si: de 100 para ISO dólares a quota para compras de mercadorias 
estrangeiras por turistas, isentou-se as já rubricadas no Estudo, mas 
não totalmente nacionalizadas, do Imposto de 10%, quando adquiri· 
das pelos luristus, e permitiu-se, ainda, ao turista que, quando 
comprasse objeto na Zona Franca, cujo valor ultrapassasse a quota, 
fosse o imposto cobrado somente sobre a fraçào excedente. 

Essas medidus constitufrum-se, portanto, num modus \'i\•endi do 
modelo ante àquele quadro da nossa economia. E, pura se alcançar a 
formulação descrita, houve cohtboraçào decidida dos Ministros do 
Interior, Rangel Reis, o da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, e 
ude4unda coordenação do Ministro do Planejamento, Reis Vclloso, 
ao lado de um trabalho dt1s lidcntnçus empresariais, administrativas 
c polllicas do meu Estado que, pensando em termos de Brusil, 
nwnircsturum compreensão c tllé ugrudecimentos pelo resultudo, 
cmhora conscientes de que isso importuvu em umputaçüo nu inteire· 
m do Decreto·lei n• 288, dos tempos de Castello. 

Agoru, cerca de um mês, consta tu-se: que, por iniciutivu do Se
nhor Minislro Mltriu Henrique Simonsen- que ontem fora pr6digo 
dt· bou vontudt: para com o Amuwnus face à crise aludida -, é 
desferido nm'l• c rude golpe naquele projt:lo de desenvolvimento, 
111 ravés do Decrclo n• 79,965, de 14 de julho de 1977, de responsabili· 
dadl!' tlc sua Pwil;.l, que mndilicil a a\lquotu do lmpn"'ll' sobre 

Produtos Industrializados incidentes sobre motociclos e ciclomoto· 
rcs de empresus situadas no Centro·Sul, para criar condições de 
concorrerem com as fábricas du Zona Franca. Diz o Ministro, na sua 
Exposiçüo de Motivos, justificando essn medida: 

"Há, no momento, onze empreendimentos cm curso nn 
sctor, em nosso Puls. Quatro deles situam-se em Mnnaus, 
ampurados por incentivos fiscais especificos, notadamcnte a 
iscnçllo do Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo· 
lhes passivei. por esta rtltào, a colocação de seus produtos 
nas demais regiões do Pais por preços inferiores aos necessá· 
rios para a viabilidade dos empreendimentos locuis," 

E, mais adiante, ao amarrar as conclusões, diz: 

"Assim sendo, e tendo cm vis tu o interesse do Pais pela 
absorção da tecnologia de construçüo de motores compactos 
com múltiplas aplicações, proponho a redução das alíquotas 
do Jmpos1o sobre Produtos lndustriali~ados incidente sobre 
motociclos e ciclomotores, na forma do projeto anexo, de mo· 
do a atenuar o desnivelamento nn cupacidade de competiçüo 
entre empreendimentos situados em Munaus·e os das demais 
regiões do País." · 

Eis ai o precedente mortal conlru a Zona Franca, flagelando 
inteiramente o seu sistema de incentivos. E, para mostrar como esse 
Decreto está não só càntra a letra c o espirita da lcgisluçilo regulado· 
ia do modelo SUFRAMA. mas, também, e gritantemente, contra a 
politica de integração nacional, examinemos outros aspectos. 

De início, i: bom esclarecer que os benefícios do Decreto-lei 
n• 288 nüo se limitam a Manaus. Esses beneficias, pelo Decreto-lei 
n• 356, de 1968, se estendem às áreas pioneiras, zonas de fronteira, 
abr:mgendo o Acre, Rondônia e Roraima, unidades integrantes da 
Amazónia Ocidental e düo enorme dimensão à política de desen· 
volvimcnto que, sob a denominação de Operaç<io Amu~ônica, foi 
implantada pelo primeiro Presidente Revolucionário, E mais. Isso 
resultou positivo pana essa grunde áreít, Não é só ver Manaus, é ver 
Rondônia explodindo progresso, é ver o Acre e Roraima num 
magnífico crescimento. 

Manaus, como se induz da filosofia que criou a Zona Franca, é 
um pólo irradiador de desenvolvimento. 

Temos de estar atentos para essa visüo global. 
Mas, continuemos. O art. I• do Decreto-lei no 288, de 28 de 

fevereiro de 1967, diz: 

"A Zona Franca de Ma naus i: uma área de livre comêr· 
cio de importação c exportaçUo c de incentivos !iscais com a 
linulidadc de criar, no interior da Amazônia, um centro 
industrial e comercial c agropecultrio, dotado de condições 
econômicns que permitam seu desenvolvimento em face dos 
futores locais e du grande distância a que se encontram os cen
tros consumidores de seus produto•." 

Lendo-se esse dispositivo, indentiticarcmos as cuusas jusli· 
ticudorus du in~tituiçiío du Zouu Franca como de nuturczas gcogrú· 
ficu, econômicu c política. 

Veja-se, por exemplo, u disttmcin, em linhu rettt, dus unidudes 
politicas da Amazônia Ocidental o Brasília e o Rio de Junoiro: 

Unidades Politicas Brasflla Rio de Janeiro 

Ma naus (Amuzonus) 1.907 km 2j43 km 
Riu Bruncu (Acre) 2.224 km 2.905 km 
l'orto Velho (Rondônia) 1,949 km 2,642 km 
Bou Vista (Roraimn) 2.469 km 3.279 km 

Distimcia média '2.137 ktn 2.K42 km 
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Verificando-se a expressão demográfica entre esses centros 

abrangidos pelos incentivos fiscais especificas e~ população de Bras!· 
lia, R lo de Janeiro e Silo Paulo, constata-se o seguinte: Manaus tem 
450,000 hubitantes: Belém, que é o mercado mais expressivo da 
Amazônia, tem H50.000; Rio de Janeiro, 5.200,000, e Silo Paulo 
8.000.000 de habitantes, não se incluindo as chamadas "áreas 
metropolitanas" que ampliam efetiva e extraordinariamente esses 
mercados. 

A mercadoria produzida pelo parque industrial da Zona Franca 
de Manaus, para chegar a esses centros consumidores, há de per· 
correr, conseqUentemente, distâncias imensas, como demonstramos. 
Parle significativa da mesma é transportada por avião e a outra é le· 
vada cm balsas até Belém, donde segue para os centros de consumo 
pela Beltm-Bras!lia, uma vez que a BR-319, no trecho Cuiabã
Porto Velho, ainda nilo está asfaltada e não dando tráfego com se· 
gurança, sendo intransitável no inverno. 

O urt. 9• do Decreto-lei n• 288 dispôs que: 

"Estão isentas do Imposto sobre Produtos Indus
trializados todas as merendarias produzidas na Zona Franca 
de Manaus, quer se destinem ao seu consumo interno, quer à 
comercialização em qualquer ponto do território nacional," 

Toda a sistemática de estímulos desenvolvimentistus da Zona 
Franca repousa no principio de que os incentivos são dados para 
anular a distância geográfica existente entre o centro da Amazônia 
Ocidental e os mercados consumidores do Sul. Não é nenhum privilé· 
gio, portanto, e uma construção administrativo-fiscal para adequar, 
nos setores do comércio e da indústria, a politica de integração na· 
cional. 

Por isso, não se justificam modificações na allquota do IPI para 
motociclos e ciclomotores de empresas do Sul. Elas estão dentro do 
grande mercado consumidor, com matéria-prima à porta, com indús· 
Irias de bens intermediArias ao lado, amparadas por forte sistema 
bancário e por qualificadas redes de transportes aéreo e tereestre. A 
concessão desses favores, ar, no caso, sim, se constitui cm evidente 
privilégio, e se erige em condições vantajosas de concorrência. 

Os estimulas da Zona Franca são e~clusivamcnte para quem es
teja no Amazonas. São oferecidos à Nação, aos grupos empresariais 
para que se engajem nesse Projeto nacional de ocupar a Amazônia, e 
muita gente boa de São Paulo, do Paranâ, do Rio, está lá, lutando 
conosco, Mus querer usar desses incentivos sem ir para a Amazônia, 
sem querer enfrentar a adversidade do pioneirismo, não é justo e 
importa, de certa forma, em deslealdade para os que, confiantes nas 
condições orcrecidus pelo Governo, atenderam ao seu chamamento 
para ali implantarem indústrias. 

Não reclamo aqui, pois, senão cm função dos principias lógicos 
e racionais que ditaram a legislação especial para o desenvolvimento 
da Amazônia Ocidental, Reclamo, veementemente, porque vejo gra· 
ve precedente ameaçando o futuro da Zona Franca, ameaçando toda 
uma construção que penosamente foi elaborada e que tem merecido 
o entusiasmo do País. 

A Nação assumiu, através do dispositivo do Decrelo·lei n• 288, 
o compromisso de, durante 30 unos, conceder tratamento fiscal espe· 
cial às empresas que se sediassem na Amazônia Ocidental, O Gover· 
no há de estar atemo para esse dispositivo que é também um com· 
premissa moral. Nilo pode estar a Ougelá·lo, a contornA-lo obliqua
mente, abrindo brechas no sistema de incentivos, objetivamcnte 
justificado. 

I! evidente que o Senhor Ministro da Fazenda, ao propor o De· 
creto oru impugnado, nu complexidade de seus afazeres, não o consi· 
dcrou dentro da politica global pura nossa Arca e, isolada a questão 
du geogrufiu umazõnicu, ela pode levar, como levou, u autoridade a 
umu visão purcinl c incxutu. 

I! por isso mesmo que, no cxerclcio honroso, mas nem sempre le· 
ve, de representante do Estudo do Amazonas, cumpre-me apelar 
pura que o Sr. Ministro Mário Henrique Simonscn proponha ao 
Senhor Presidente da República a revogação desse Decreto, contril· 

rio à Lei e contrário à politica do próprio Governo relati1 
Amuzõnía, pai~ nào podemos ser vítimas du nossu própriu gn~o. ·~· .1 

(Muito bem!) 

O SR. PRESIDF"'TF. (Hrnriquc de Lu Rocquc) -Concedo u 
palnvrE ao nobre Sr;,· .. t1or I ,;upwl AHfltista. 

O SR. LOURIVAI RAl'l'"'l'.\ 1 '.RF1'<, -SE. Pronuncia o 
seguint-: discurso.)- Sr. P,~.~~dcnte, Sr~. SenouJorcs: 

O Dr. Karlos Rischbieter fez, há dias, uma palestra nu Asso
ciação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, nesta Capital, 
abordando a presente situuçüo do Banco do Brasil, ora sob sua presi
dência, e o papel que tem representado no desenvolvimento brusi· 
leiro. Creio ter sido essa a fala mais ampla c objetiva do atual Presi· 
dente do Banco do Brasil, numa excelente análise da atuação do 
Banco c, também, acentuando pontos que estão a merecer especial 
atenção, visando o aperfeiçoamento da política financeira. 

Segundo disse o Dr. Karlos Rischbicter, até 30 de julho o selo r 
privado foi contemplado com 266,2 bilhões de cruzeiros, correspon
dentes a 96% dos empréstimos globais do Banco do Brusil, Ó que 
mostra sua excepcional importância para dinamização do setor 
privado de nossa economia. No; mesmo perfodo, CrS 146 bilhões 
foram aplicados em financiamentos para a agropecuária, o que dâ a 
esta percentagem de 54,5% do total de empréstimos ao selar privado. 
Para melhor acentuar o significado dessa ação, lembrou que os 
Bancos da rede particular reservam 18% das suas aplicações para o 
setor rural, onde a presença do Banco do Brasil é da máxima rele· 
vãncia, 

Informou que o Banco do Brasil cst:\ estudando a viabilidade de 
encerramento de onze linhas de crédito, como forma de racionalizar 
os seus serviços, pois hoje o Banco opera c controla 110 Fundos c 
Programas Especiais, além de 57 operações de ordem c conta do 
Banco Central. O controle e operação de tão grande volume de 
linhas de crédito é complexo, tornando dificil um tratamento de 
assistência c orientação aos tomadores, e até mesmo a prestação de 
contas, em tempo hábil e nos devidos termos, aos órgãos supridores 
dos recursos, 

Aludindo à racionalização dos serviços do Banco, o Presidente 
Rischbictcr disse que, dentre outras dificuldades, sobressaem as ati· 
ncntes à multiplicidade de taxas de juros e encargos financeiros, bem 
como as diferentes exigéncias c peculiaridades de cada linha de cré
dito, 

Eaduziu: . 
"Com esse propósito o Banco cx;tmlnn a possibilidade 

de ajustar esses Fundos e Programas às linhas normais de cré· 
dito, para o q~~e buscará, naturalmente, a orientaçã~ e cola· ' 
boração dos ~àos competentes. Visa-se com isso a simplifi· 
cuçiio do processamento de estudo das operações, com evi
dente redução de custos operacionais, sem preju(zo dos objc
tivos básicos daqueles programas. De imediato, estuda-se a 
vi6bilidade de encerramento de Jl das linhas de crédito, seja 
porque jâ existem outras que oferecem melhores vantngens 
para os tomadores, seja porque apresentam saldos residuais." 

Sr. Presidente, o Presidente do Banco do Brasil insistiu cm que 
bem se pode avaliar a necessidade de melhor plancjamento na área 
financeira, cxatamenlc no que diz respeito a Fundos e Programas 
especiais de créditos, clamando pela urgente revisão dos existentes e 
exume da possibilidade de redução do seu número. Lembrou que, cm 
junho de 1975, o Banco operava e controlnvu cercn de JO Fundos e 
Programas especiais; em dezembro do mesmo ano, esse número 
ascendia u 76, mais 33 operações de ordem c conta do Banco Centrnl. 
Finalmente, a partir de junho deste ano, o Banco opera c controla 
110 Fundos c Programns especinis, nlém de 57 operações de ordem e 
conta do Bnnco Central. 

"Poder-sc-in dizer que o Banco não é obrigado n ser 
ngcnte financeiro de todos esses programns. Como, entrctnn· 
to, deixnr de purticipur de inicintivat que redunda em bcncff· 
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cio da economia? O Banco, portanto, mesmo com elevados 
custos, participa da quase totalidade desses Fundos c Progra· 
mas especiais. Como se vê, há.neccssidade de um esforço con· 
junto, sobretudo na ârca da administração pública, no scn· 
tido de se evitarem medidas isoladas que possam afetar outra 
área. Hâ que se pensar antes de se criarem entidades ou pro· 
gramas semelhantes que venham a ter a mesma finalidade," 

Na conferência, realizada no auditório do Tribunal de Contas 
da União, o Dr. l<arlos Rischbieter fez um relato sobre a participa· 
ção do Banco do Brasil no desenvolvimento brasileiro, abordando o 
papel histórico da entidade, explicando o que era o Banco antes e de· 
pois da reforma bancária de 64 e fornecendo dados sobre a posição 
estratégica do Banco do Brasil na agropecuâria, no apoio às demais 
atividades produtivas, na redução das dificuldades regionais, no 
comércio exterior e na obtenção de recursos externos, c no aumento 
da produtividade, 

Sr. Presidente, a conferência do Presidente do Banco do Brasil 
foi significativa, tanto pela felicidade com que mostrou a importân· 
cia do Banco, para os mais diversos setores da economia brasileira, 
como também por formular criticas, no anúncio de medidas que se 
impõem e logo serão adotadas, para o aprimoramento da ação do 
Banco do Brasil e melhor racionalidade de seus serviços e de nossa 
política económico-financeira. Mais uma vez o Sr. l<arlos. 
Rischbieter revela-se administrador competente, que não se 
acomoda em situações cdstentcs c está sempre empenhado no apcr· 
feiçoamento dos serviços do Banco cuja presidência lhe foi confiada 
pelo eminente Presidente Ernesto Geisel. 

Sr. Presidente, tão logo foram adotadas as medidas restritivas 
impostas pela necessidade de combate à inflação, afirmei, desta tri· 
buna, no dia 8 de agosto, a necessidade de atenção especial para o 
Nordeste c Norte, a fim de que as economias daquelas regiões, tão 
sofridas, não viessem a ser pesadamente atingidas, 

Na semana passada, o próprio Presidente do Banco do Brasil 
anunciou cuidados especiais para as duas regiões, através de comu· 
nicado à sua rede de agi:neias. Além disso, foi revogado o teto de 
70% fixado. para o valor mãximo financiável por produto amparado 
para as Regiões Norte e Nordeste, assim libertadas da restrição. 
Socorreu-se as duas áreas c sem que a politica monetária tenha sido 
atingida, pois os financiamentos das duas regiões representa apenas 
cerca de dez por cento do total contratado no Pais. E os principais 
produtos beneficiados são o sisai, o algodão, arroz e cera de carnaú· 
ba, que sobressaem em 80%. 

No entanto os beneOcios especiais para o Nordeste, graças à 
atuação sempre vigilante e competente do atual Dirctor da Zona, Dr. 
José: Danilo Rubens Pereira, que cstâ substituindo o operoso Dirctor 
José: Aristophancs Pereira, foram ainda mais numerosos. E enumera· 
mos, aqui, medidas de abertura pura o Nordeste jll em execução atra· 
vés das agências da 2• Região Operacional, llrea jurisdicional da 
DI NO R: 

- operações de de1conto de notas promissórias a agropecuaris· 
tas e a pequenas empresas comerciais, industriais c de prestação de 
serviços: 

- restabelecimento dos limites parn operações de comercializa· 
ção de produtos regionais; 

-elevação das faixas operacionnis pura desconto de duplicatas 
de empresas comerciais c industriais: 

-renovação, com significativo incremento, dos financiamentos 
industriais para aquisição de matérias-primas, inclusive no caso de 
produtos dependentes de safras e abrangidos pela politica de preços 
mlnimos: 

- nnunciumcnto de investimentos pura as atividadcs de explora· 
çiio da uviculturu e dn suinoculturu: 

- conccssuo, ao ubrigo do PROTERRA, de créditos destinados 
ii nquisição de trntores, mâquinus e implementos de fnbricução nu
cio nu I, pnra utiliznção nu ntividnde pccullriu: 

-concessão, ao abrigo do PROTERRA, de créditos destinados 
11 construção de açudi:s, poços c aguadas cm geral. 

-elevação de 70% para 100% do valor máximo finnncidvcl nos 
financiamentos ao amparo da politica de preços minimos; 

-financiamento pura aquisição de animais cm ccx.posiçàcs· 
fcirns oncializadas pelas Secretarias de Agricultura Estaduais; 

-com relação ao setor rural, não houve restrição no Nordeste, 
para os créditos de custeio ugropecuário e de aquisição de insumos c 
realização de investimento pura projetes que visem o aument~ de 
área de cultivo para incorporação ao processo produtivo. 

~ com satisfaçuo, Sr. Presidente, que verificamos que, mesmo 
em momentos de dificuldades como o que vivemos, o Governo do 
eminente Presidente Ernesto Geisel, conforme salientou a lideres 
sindicais da Paraiba e do Rio Grande do Norte, por Sua Excelência 
recebidos no Palácio do Planalto, não esmorece cm sua atenção toda 
especial para com o Norte e Nordeste, cujas condições de adversida
de climâtica bem conhece, 

Cumpre·nos fazer o registro e, simultaneamente, expressar ao 
Presidente da República, ao Presidente Karlos Rischbicter e ao Dr. 
José Danilo Rubens Pereira, Diretor do Banco do Brasil para a 
região Nordeste, nosso reconhecimento pela atenção dada a situa
ções e problemas peculiares dos Estados nordestinos, socorrendo-os 
e não permitindo que medidas impostas pela conjuntura nacional se 
tornem instrumento de maiores sofrimentos - de empobrecimen
to- para o Nordeste. E o fazemos em nome do Estado que repre
sentamos, Sergipe, cuja população há de ser sempre grata a de· 
monstrações de apreço c cuidados como esses, ora propiciados pelo 
Banco do Brasil, através de sua alta direção e de seu excepcional pes· 
soai! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres. 

O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA - RJ) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. 

Faço o registro nesta Casa de uma data particularmente signifi· 
cativa para a história económica fluminense c para a crónica do 
desenvolvimento industrial do Estado do Rio dcJaneiro. 

Refiro-me, Senhor Presidente, ao centenário de fundação do 
"Engenho Central de Quissamã", localizado no Municipio de 
Macaé, a mais antiga usina de açúcar instalada no território do 
Estado de que sou aqui representante. 

A sociedade anónima que iria promover a construção do estabe· 
lecimento a que me rereri foi autorizada a funcionar por decreto im· 
perial de 6 de novembro de 1875. Seu primeiro Presidente foi Bento 
Carneiro da Silva, Conde de Araruama. E a data que assinalou o ini· 
cio das atividades da fábrica roi 12 de setembro de 1877. 

A construção do Engenho Central de Quissumil assinalaria, jus
tamente, a grande mudança que veio a operar-se no quadro da pro
dução açucareira, na parte Sul do Pais. Era a substituição dos velhos 
c pequenos engenhos - de produção limitada e baixo rendimento 
económico, que se multiplicaram no século XVlll- por estabeleci
mentos centralizados, com o melhor equipamento mecânico dispo· 
nivel na época, capazes de realizar com melhor indice de aproveita· 
mento da matéria prima, o mesmo trabalho exercido pelos diversos 
engenhos que o antecederam na regiàn, 

O "Engenho Central de Quissami\" atravessou um século in· 
teiro de trabalho ininterrupto, criando condições de prosperidade e 
desenvolvimento na região. 

De uma primeira modesta safra, cm que ni\o chegaria a produzir 
30 mil sucos de açúcar - a Usina de Quissamil jd superou, na 
presente surra, a elevada marca de meio milhão de sacos ... 

Importante papel nu continuidade c na expansão dessa usina foi 
exercido pelo saudoso industrial Edilberto Ribeiro de Castro, que a 
dirigiu de 1931 u 1973, ano cm que faleceu. 

Quissami\ tem, hoje, um projeto de ampliação aprovado pelo 
Instituto do Açúcar e do Álcool, com meta de produção nxuda em I 
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milhão de sucos de açúcar de 60 quilos, por safra, c de 60,000 litros 
de álcool, por dia. 

Registrando a efeméride, Senhor Presidente, presto minha ho· 
menngem à memória de Edilberto Ribeiro de Castro, meu antigo 
colcgn de Parlamento, deputado que foi em sucessivas lcgishnurus. F. 
congratulo-me também com os aluais proprietários e dirigentes do 
grande estabelecimento industrial, Senhora Mugali Ribeiro de 
Castro e Senhores Joaquim Bento Ribeiro de Castro c Edilberto Ri· 
beiro de Castro Filho - dignos continuadores da secular tradição 
quissamacnse, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocque) -Concedo a' · 
palavra ao nobre Senador Otto Lehmann. 

O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A aviação comercial brasileira merece todo o nosso entusiasmo. 
Já nos engalanamos, cm São Paulo, para comemorar data signifi· 
cativa na história da aeronáutica civil, quando a Viação Aérea São 
Paulo, fundada a 4 de novembro de 1933, lançava os fundamentos de 
uma poderosa estrutura que, a partir de abril de 1934, abria rápidos 
caminhos para o interior do País, atingindo Uberaba, no Triângulo 
Mineiro, com cscula cm Ribeirão Preto. 

Embora o mundo devesse a um brasileiro, Santos Dumont, no 
"14 bis", cm 1908, o primeiro vôo num engenho mais pesado que o 
ar, por isso mesmo considerado "O Pai da Aviação", só cm 1927, 
portanto há cinqUenta anos, um aviador brasileiro, João Ribeiro de 
Barros, a bordo do ••Juú", cruzava o Atlântico, 

Partindo de Gênova, a 18 de outubro de 1926, numa viagem 
cheia de acidentes e numerosas escalas, chegava a Santos a 28 de 
julho de 1927. 

Quatro anos depois, cm 1931, surgia o Serviço Postal Aéreo 
Militar (SPAM), que logo se denominaria Correio Aéreo Militar 
(CAM), para fundir-se, em 1941, com o Correio Aéreo Naval, sur
gindo o mais portentoso serviço com a missão de interligar os ex· 
tremas do espaço brasileiro. Foi idealizado pelo General José Fer· 
nandes Leite de Castro. 

Era um patriota enérgico. 
Os nossos pilotos militares, naquela época eram treinados pela 

Missão Militar Francesa de Aviação, dirigida pelo Coronel Henry 
Jauneaud, gue limitava os vôos ao Campo dos Afonsos, apesar doR 
veementes artigos publicados pelo então Major Ajalmar Vieira Mas
C<trenhas, sobre o tema "Rumo ao Brasil, fora dos Afonsos".,, 

Diante daquela reação patriótica dos nossos pilotos militares, o 
General Leite de Castro interpela o Coronel Jauncaud, terminando a 
cntrevisttt com u frase cortante: 

"A nviação tem de ser brasileira, Sr. Coronel, e se o se· 
nhor não está de acordo, pode retirar-se, que eu durei a dire· 
çào dela a aliciais brasileiros." 

Discutiam-se os planos pura as rotas c o desenvolvimento do ser· 
viço, quando o então Major Eduardo Gomes se ofereceu pura u 
arrancada. Na manhã de li de setembro de 1931, pilotos militares 
brasileiros, ouvidns as palavras de incitamento de Ldte de Castro
~'que Deus vos proteja c vos guie"- entravam na nacrll~ do "Duque 
de Caxias", cortavam os cêus de sei.s pulses nmcricnnos, em nosso pri· 
meiro vôo transcontinental. 

Relembrando o fato, em 1946, dizia José Garcia de Souza: 

"Hoje, entretnnto, ninguém mais ousaria ocupar l\ nactl· 
/e daquele avião, o que é bastante para que todos quantos in· 
grcssum nu gloriosa carreira das usas façam justiça à 
cxtrnordinárin bravura dos pioneiros da aviação transcon· 
tinental." · 

fi uindn e!Sc autor quem assinala, exultando u epopéiu do CAN: 

"Suo rarns, no Brnsil, us organizações que devnm sua 
c:<istência u um só homem, como poucos si1o, entre nós, os 

homens que se hajam devotado, de corpo c alma, a uma só 
organização, tal como se verifica com o Correio Aéreo Nacio· 
nu I e o nosso Eduardo Gomes." 

Vi:de bcm,.Srs. Senadores: o surgimento da VASP coincidia, no 
tempo, com a fase heróica do Correio Aéreo Nacional. A aventura 
pioneira dos nossos pilotos militares encontrava, a postos, em Silo 
Paulo, os aventurosos entusiastas da aviação comercial, quando esse 
meio de transporte, no Pais, era considerado uma experiência dillcil 
e talvez perigosa, exigindo da iniciativa privada, uma férrea confian· 
ça c até coragem llsica dos seus audazes praticantes. 

Dispunha a VASP, inicialmente, de dois bi-motores 
.. Monospur'\ para três passageiros c, naquela época, sua aquisiçilo 
representava a quase totalidade do capital da empresa, 400 contos de 
réis, subscritos por 72 acionistas. Fazia, em 1934, duas linhas com 
três freqUênCias semanais. ' · · ' 
. O Governador Armando de Salles Oliveira, com a sua larga 
visão de estadista, compreendeu, desde logo, a importância do cerne· 
timento e isentou de impostos a empresa, autorizando a construç!o 
do Aeroporto de Congonhas, desde que inadequadas as instalaçõ• 
do Campo de Marte. Em 1936, o Governo paulista se tornavf' 
acionista da VASP, que não servia apenas ao Estado, mas procurava 
estender sua rede aérea a todo o Pais. 

Naquele ano, dispunha a empresa de dois tri-motores "Junker· 
52", recém adquiridos na Alemanha, fazendo, com 17 passageiros 
em cada, a ligação Rio-São Paulo cm 90 minutos, para, pouco 
depois, interligar São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. 

Veio a 2• Guerra Mundial, impossibilitando a VASP de adquirir 
pc<;as sobressalentes para aqueles aviões, obtendo o socorro do 
Governo do Estado, com a subscrição de 21 milhões de cruzeiros em 
açõcs, significando mais de noventa e um por cento do capital da 
empresa. Findo o conllito mundial, ela adquiria os "Douglas DC-3" 
que haviam transportado as tropas aliadas e seriam, por muito tem· 
po, sua espinha dorsal, pousando praticamente em qualquer pista e 
levando as linhas da VASP a todos os quadrantes do País. 

Ao adquirir, em 1950, os "Scandia A-90", exclusivamente desti· 
nados ao transporte de passageiros, reafirmaria o seu pioneirismo, 
alcançando as principais capitais do Nordeste. Em 1958 operava 
com os .. Viscount", ns primeiras aeronaves movidas a turbina, com 
vôos regulares para Brasllia e a ligação Manaus-Rio numa única 
viagem. Na década de 60, sua frota se expandia, operando, pela 
primeira vez, no Brasil, aeronaves a jato puro, IJs ~~aoeing· 737". De
sativando seus "Bac-One Eleven", adquiriu, em 1969, cinco "Boeing· 
737·200", atendendo ao crescimento enorme da demanda, ao mesmo 
tempo em que aperfeiçoava sua infra-estrutura c suas estruturas 
operacional e administrativa, otimizada a utilização de cada aero
nave. Entre 1972 e 1973, recebia mais quatro "Boeing-737", com tur· 
binas mais potentes, para enfrentar peculiaridades climãticas do 
País, com o "Super-Advanced", hoje operado por outras empresas 
brasileiras. 

Contava a VASP, em 1976, com vinte c duas aeronaves "Boeing· 
737", dezenove pura passageiros e três para carga, acrescendo-lhe 
mais um "737" conversível este ano, quando aguarda autorização 
para importar os novos u727", 

Trata-se da maior frota de Boeing 737-200 da América do Sul, a 
terceira do mundo, tendo transportado, no ano passado, mais' de 
dois milhões e quatrocentos e quarenta mil passageiros, voando mais 
de quarenta e um milhões de quilômetros dentro do Brasil, servindo 
u 22 Estudos, três Territórios e ao Distrito Federal, com uma segu· 
rançc invej6vel e um serviço modelar ao público. 

Pura atender a um crescimento anual de vinte por cento nu 
demanda, apesar do contínuo aperfeiçoamento nu plena utilização 
da sua frotu, cm 1975, u reconhecida insuficiência fê-lu importar 
aviões de três turbinas a juto, com capucidude para 152 passageiros, 
mostrando sua posição vnnguurdeiru no avanço Tecnológico . 

. . Mus a grande empresa bandeirante conhece as suas responsa
bilidades de prestadora de s~rviço público inestimável e, por isso 

• 
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mesmo, para atender às crescentes solicitações dos usuários, mantém 
convênio com a "Air Francc'\ a uPan Amcrican'\ a "Lutfhansn" cu 
"British Caiedonian", transportando os passageiros daquelas cm 
nosso território. 

Jamais deixou a V ASP de atender às pequenas cidades, nos pon· 
tos mais distantes do Pais, embora necessariamente deficitárias essas 
linhas inicialmente atendidas pelos "Douglas", mas, a partir de 
1973, pelos turbo-hélices "Bandeirantes" da EMBRAER, fabricados 
no Brasil, em serviço no interior do Maranhão, Pará, Minas Gerais, 
Mato Grosso e Rondõnia. 

A partir de 1976, quando o problema da aviação de terceiro 
nível foi unificado pelo Ministério da Aeronáutica, a VASP entregou 
seus "Bandeirantes" à TAM, da qual se fez acionista, com 62% do 
seu capital social. 

No ano passado, a renda operacional da empresa foi superior a 
um bilhão e seiscentos milhões de cruzeiros, com um lucro liquido de 
setenta e sete milhões. 

Tal o desempenho de uma das grandes empresas públicas 
brasileiras que, no seu sctor, não apenas acompanhou, mas incenti
vou, o desenvolvimento nacional. 

Senhor Presidente, vimos que a V ASP nasceu na iniciativa 
privada, mas foi, desde logo, acudida pelo Governo de São Paulo c, 
não fora o esforço do nosso Estado, injetando·lhe enormes recursos, 
durante o último connito mundial e na década de cinqUenta, teria 
desaparecido, retardando, em alguns decénios, o progresso dos trans· 
portes aéreos no País. 

Mas hoje sustenta-se a tese da privatização da V ASP, até nos 
meios or.ciais da União. 

Fazemos duas indagações, a esta altura: 
Será por que se trata de uma empresa estatal lucrativa? 
Ou por que se trata de uma empresa não apenas estatal, mas 

estadual, isto é, controlada pelo Governo de São Paulo? 
No primeiro caso, vale relembrar o que, certa feita, disse o 

Ministro Mãrio Simonsen, quando se abordava assunto análogo: o 
que alguns grupos, no Brasil, pretendem, em matéria económica, é 
"a privatização dos lucros e a socialização dos prejuizos". Como a 
VASP apresenta bons balancctcs, os grupos privados gostariam de 
apossar-se dela, sob a alegação de que a iniciativa particular, no 
Brasil, se mostra competente, eficiente c progressista. 

Não se trata, contudo, de examinar, no caso especifico da 
VASP, a tese da privatização ou estatização de um modo gerul. De 
fato, sempre nos manifestamos favoravelmente ao principio da livre 
empresa, entendendo mesmo que a intervenção estatal no domínio 
cconômico deveria conter-se cm determinados limites. Mas não 
desconhecemos que, cm certos setorcs infra-estruturais, implicando 
em elevadíssimos investimentos, a privatização resulta no domínio 
do campo em crise pdus emprcsusmultlnucionuis,Se o Governa Fe
deral não tivesse encampundo algumas ferrovias, até a criação dn Re
de Ferroviltria Fcderu\, estariu total mente desintegrado o sistemu 
ferroviário brasileiro, que ainda persevera, com todas as suas 
dificuldades, graças a essa estatização, 

Se restam duas ou trés companhias aéreas privadas no Pais, 
reconheçn-se que isso se deve tl contínuas injeções de recursos e 
incentivos, disfarçado ou ostensivo protecionismo estatal. 

Muitas delas desapareceram, não somente a antiga NAB, mas a 
poderosa "Panaír", depois de um invejúvcl desempenho, quando 
chegou a se constituir no nosso mais belo curtUo-de-vista no exterior, 
competindo, em segurança e conforto, com ns maiores empresas 
aéreas do mur.do, 

Costuma-se dizer que "na hora' da tempestade nilo se mudn o 
timoneiro". Tomemos o brocardo no seu sentido profundo, pura 
significar que, oum momento de crise, é desttconselhúvel mexer em 
ccrtns estruturas. Ora, us empresas uéreus, com o constante ugra
vumento da problema dos combustíveis, devem estumcnlur-se num 
poderoso suporlc nnuncciro, pura não upenus atender ao progresso 
lccnológico crcsccnlc, mus nlé pura u previsão do emprego da 

energia atômicu em suas aeronaves. Nilo está longe o tempo cm que, 
cm sua quase totalidade, estarão nas mãos de empresas multina· 
cionais, com cxceçilo daquelas estatizadas, que operam no Brasil, 
como a TAP, Lufthansa, Air France, Alitalia, Acrolincas 
Argentinas, Aero Peru, KLM, SAS, lberia, Swissair e outras. 

Em recente patcstra na ESG, cujo resumo foi divulgado cm O 
Estado de S. Paulo, de 23 de julho de 1977, o Ministro Araripe Mace· 
do, embora falasse na "privatização do Setor", lamentava que a 
manutenção de extensa infra-estrutura estivesse a cargo quase 
exclusivo do Ministério da Aeronáutica, salientando: 

"Além dos aeroportos e aeródromos, a proteçilo ao võo 
constitui a outra pilastra que suporta toda a navegação aérea 
do Pais, compreendendo, basicamente, o controle do tráfego 
aéreo, as telecomunicações aeronâuticas, os auxilias à 
navegação aérea, a meteorologia aeronâutica e as informa· 
çõcs aeronâutivas.'' 

Verifica-se, portanto, que a União jtí está pagando as maiores 
despesas, para propiciar lucros às empresas privadas, incapacitadas, 
financeiramente, de enfrentar, o custeio dessa onerosa infra-estrU· 
tura. 

Somos de parecer que semelhante argumento conduz a uma 
solução fibcradora dos ânus do Estado, portanto indicativa de que 
os lucros possíveis do sctor a ele se destinem e não somente às empre· 
sas particulares. Se se pretende a privatização para exonerar a 
União, pelo Ministério da Aeronáutica, de tão grandes despesas, 
decerto as companhias orivadas não conseguirão enfrentá-las e serão 
presas fáceis das multinacionais. 

Quem falaria na privatização da EMBRAER? 
Que empresa privada nacional !criamos em condições de arcar 

com o programa do Instituto de Atividades Espaciais? 
Ninguém, Senhor Presidente, ousaria, na atual conjuntura, 

sustentar o afastamento do Estado desses setores: mas muitos estão 
desejando apossar-se de lucros c estatizar prejuízos, 

Parece-nos que "a prova do desempenho" é a única vãlida, em 
se tratando de serviços infra-estuturais. Mas, quando se fala na 
privatização da VASP, eis o argumento que se apresenta: 

"Se a VASP continuar crescendo no ritmo dos últimos 
unos, estaremos caminhando seguramente para a estatização 
da aviação comercial brasileira.'' 

Ora, se a V ASP continua crescendo, é para obedecer à própria 
exigência do desenvolvimento dos transportes aéreos comerciais do 
Pais. Privatizil·la não resultaria na diminuição da demanda, que 
tendeu crescer, geometricamente, por imposição do nosso progresso 
cconõmico. 

E se as empresas concorrentes nilo conseguem acompanhar os 
passos da V ASP, sua privatizaçuo resultaria na crescente deficiência 
dos trunsportes aéros no Pais, até que grupos privados internacionais 
se apossassem deles, com recursos capazes de eflcientizá·los. 

Será isso o que a Nação deseja? 
Duvidamos, Senhor Presidente: o que o povo quer í: liberta-se, o 

mais rapidamente possível, dessa dependência de grupos privados 
inlernacionnis. 

No fundo de tudo isso, parece existir uma certa prevenção que 
toma Silo Paulo como exemplo pura sucriffcio, 

Em comentário divulgado no dia 7 de agosto, dizia u Folha de S. 
P11ulo: 

"Afinal a VASP é uma sociedade de economia mista, 
que não dc.ve ser tratada como o Governo agiu no caso do 
Campo de Marte: tomou conta da valiosíssima área da Pre· 
fciturn, espoliou o Municipio e jamais se preocupou cm 
pagar qualquer indenizaçi\o pelo esbuiho. ~ uma empresa 
que, embora tenha seus planos cerceados, nilo obstante vem 
ampliando seus merendas de uma forma que estrnnhnmente 
cstú dcsconlcntando um iluslrc Ministro," 
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Em seguida, interpretando o pensamento do povo paulista, assi· 
nu lu o corujoso matutino bundeirunte: 

pois o crescimento do mercado não seria acompanhado pela 
oferta de assentos. Uma situação que poderia levar ao mono· 
pólio do grupo VARIG-CRUZEIRO, solicitado entiio paru 
cobrir u dclici8nciu. Omar Fontana nào acredita nessa pos
sibilidade, embora entenda que "num Pais pobre como o Bra
sil, em termos de aviação civil, a pre.ença de apenas duas em
presas no mercado já significaria um sistema de monopólio." 

"Somos contrllrios às estatizações. E:;sa é uma posição 
que udotamos e defendemos. No caso das companhias de 
nuvcguçUo aérea, porém, reconhecemos que existem pro
blemas que demandam cuidadosos estudos, antes que as 
melhores soluções possam ser identincadas. Mesmo porque, 
somente os ignorantes ou os que agem de má fé, poderão des- Pela primeira vez, com a devida vénia de quem pr~f~riu o juizo, 
conhecer que as empresas de aviação comercial, no mundo vemos, no Pafsd uma emp~esa ~statal acus,~da .pelo seu ,"XIto. ~as ~e-
inteiro, ou são estatizadas, ou, sendo privadas, vivem de sub-

1 
mos . ccrtcz~ e .que m.ngucm aconsc arJa a pnvnuzaç o a 

venções e favores nscais, de ajuda de bancos onciais, do bene- . PETROBRAS, CUJO formidável desempenh.o todos reconbec7m· por 
plácito das instituições de previdência, etc." ter descoberto e ~xplorado P."tró!co no BraSil, ~mpresa nunca lntenta-

F. r· d á · d' , lh d S p 1 da por grupos pnvados, nac1ona1S ou estrange~ros. 
ma IZan o esse coment lia, IZ a r o a e . au o: Porque se trata de monopólio da União. 

"A privatização do capital da VASP, feita antes da hora Mas, no caso da VASP, empresa estadual que concorre com as 
Uá que não admitimos a existência de objetivos inconfcssá- demais em pé de igualdade, advogar sua privatização, alegando, 
veis) talvez adie, por uns tempos, a criação da AEROBRÁS. apenas, seu melhor desempenho, configura, "data vcnia", uma tese 

Antes da estatização geral, porém, passaremos pela fase inaceitável, principalmente pelo seu aspecto de espoliação, desde que 
tortuosa da VARIGBRÃS." o Governo paulista não se recusa a aceitar a proposta, uma vez intc-

Ora, a privatização significaria, no caso, a expropriação do acio- gralmente pago dos investimentos que promoveu, naquela empresa, 
nista majoritário, que é o Governo do Estado de São Paulo. a duras penas. 

A propósito, adverte o jornal O Eslado de S. Paulo, num tópico O progresso da aviação, até o passeio do homem no caminho 
da 1• ni!Pi"o, de 4 de agosto: das estrelas, é uma glória deste século, que teve, cm Saint-Exúpéry, 

01Todos sabemos que essa ~~privatização" somente po
deria ser feita à custa de repasses financeiros, que acabariam, 
a rigor, apenas transferindo a vinculação acionãria do Estado 
para a União. Se um grupo de homens de empresa se reunisse 
e oferecesse ao Governo de São Paulo o montante financeiro 
suficiente para adquirir o patrimônio da empresa aérea 
paulista - incluindo seus imóveis, por preço justo serramos 
os primeiros a apoiar nestas colunas a transferência de ações 
para esses cmprcsârios. Entretanto, não se configura esse inte
resse e o que se pretende é, na verdade, forçar maquinações c 
arranjos que acabem por representar uma dilapidação do 
patrimãnio deste Estado, o favorecimento de alguns inte
ressados e a convergência dos compromissos de todas as em· 
presas aéreas nacionais para as carteiras de empréstimos c 
avais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, à 
custa, inclusive, de declarações feitas, com o melhor dos pro· 
pósitos, pelo próprio Ministro da Aeronáutica." 

Tais comentários da grande imprensa paulista, penetrando o 
cerne da questão e desvendando "o segredo do Polichinelo", Essa 
reaçiio pronta niio se constituiu, porém, numa pá-de-cal no assunto. 
Decerto não falaram, u respeito, os Ministros do Planejamento c da 
Fazenda, para sugerir, ao menos, o modu.r faciendl de tal operação. 
Nem ninguém os arguiu a respeito do mérito da proposição, clara· 
mente ao âmbito da sua competência técnica e administrativa. 

Também o honrado Ministro Araripc Macedo, cuja h011vrabi· 
!idade e espirita patriótico pomos acima de qualquer longfnqua sus· 
peita, abordado pelo Folha da Manhã, que lhe publica as declarações 
nu edição de 20 de agosto, recusou-se a novos esclarecimentos, signi
ncando, apenas, a sua preocupação com o crescimento da VASP. 

Jú os proprietários das demais empresas aéreas aplaudem a idéia 
da privatização e não se poderia esperar outra coisa de empresários 
que controlam firmas particulares. 

Entretanto, Sr. Presidente, nunca será Hcito esquecer que o crivo 
du competência é que norteia o melhor desempenho da Iniciativa 
privadu. Os velhos lusitanos diziam qur: "só se estabelece quem tem 
compctêncin". 

A competênciu, no caso, se configuraria na oferta do dinheiro 
vivo, por todos eles reunidos, pnru propor a compra de açilcs da 
VASP, pertencentes no Governo de São Paulo. 

Vejamos um tópico dessa noticia do vibrante jornal paulista: 
"Ante essa situação, prevêem-se problemas futuros na 

uviuçào civil, enquanto não é definida a condição da VASP, 

seu cronista c poeta máximo, cm páginas fulgurantes sobre a con
quista dos .. céus nunca dantes navegados". 

Penso, neste instante, no betrssimo mural, "O Despertar de 
!caro", de Lucrtio Albuquerque, no Aeroporto do Rio de Janeiro, 
cm que vemos o mitológico personagem acordar de um sono 
milenar, despertado pelo motor a explosão do "Demoselle" de 
Santos Dumont, para esfregar os olhos com as asas do seu vão 
frustrado. 

A V ASP tem sido a conclusão de um sonho menos remoto, o do 
padre santista Bartolomeu de Gusmão, com a sua "Passarola" do Sé· 
culo XVIII, desenho apresentado a Dom João V, projeto barroco do 
uconcorde'' de duzentos anos depois. 

Com o progresso continuado da empresa paulista, sempre mais 
popular pela crescente eficiência dos seus serviços, repete-se, no dia a 
dia da cliciência administrativa, a "selvagem alegria'' do povo, 
aplaudindo o primeiro vão de Santos Dumont, ou a chegada, em São 
Paulo, há cinqUenta anos, dos primeiros brasileiros que fizeram a tra· 
vessia aérea do Atlântico. 

Estamos seguros, Senhor Presidente c Senhores Senadores, de 
que a nossa efetiva independência cconãmica estã vinculada à conso
lidação do empresariado nacional. Eficiente c bem decidido, ele se 
constitui na melhor comprovação do vigor de iniciativa do povo bra· 
sileiro, fazendo-nos crer, seguramente, no futuro próspero que nos 
acena, despertos do sonho de !caro. 

Desejamos, todos, que este Pais seja forte e grande, principal· 
mente com os seus Estados trabalhando, na união permanente em 
que se cstamenta a Federação brasileira, para que a Nação conquiste 
seus objetivos atuais c permanentes. 

Mas jamais se puna um Estado, pela sua eficiência na admi
nistração de uma empresa estatal. 

Assim, confirmar a independência de iniciativa da VASP c 
apoiar-lhe o desenvolvimento harmonioso c cheio de vigor, confi· 
gura-sc sem sombra de dllvida, numa obra patriótica, reveladora 
de uma mirada de longo alcance, que a posteridade não vai ignorar, 
louvando os verdadeiros estadistas do momento em que vivemos. 

Era o que Unhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador José Sarney. 

O SR. JOS~ SARNE\' (ARENA- MA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo, 'por delegação da nossa Liderança, também homenn· 
gear, pela passagem do dia 25 de agosto, a r.gura do Patrono do nos· 
so Exército, o ~randc Caxias. 
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Essa homenagem ó pura mim muito gruta, pois ela vem do 
Muranhilo, o meu Estudo, tão vineuludo à vida c à carroiru do grun
de soldado. 

Recordamos o uno de 1869. A cidude de Assumpçào tem us 
cicatrizes da guerra. Não h4 casa sem a faixu do luto, u lembrança c a 
dor de um parente morto em bntulhu. Lopes, refugiado. E ns tropas 
brasileiras, cansadas da longa caminhada, ali acampam. sentindo, na 
cidade vencida, um ambiente de saudade aos bravos cuidas. O 
comundante das tropas vitoriosas, chefe firme de tantas lutas. ali 
está, velho, abatido, doente. Seus olhos rebuscam tantos amigos 
perdidos. Sua alma debruça-se na recordação de tantas batalhas 
ganhas, no heroismo de tantos combates, t: o Marquês de Caxias. 

Iluminam as Igrejas de Assumpção velas pâ!idas, O velho solda
do, no mais alto posto de Exército, reza. De repente, seus olhos se 
embaçam. Visões angustiam-lhe a mente. Desmaia. o Dr. Bonifácio 
de Abreu diz-lhe da necessidade de ausentar-se do Paraguai. A guer
ra jã terminara. E ele deveria fugir do calor de Assumpção, cuja 
conquista fora tão desejada, e esperar, cm Montevidéu ou Buenos 
Aires, as ordens para regresso ao Brasil. 

O guerreiro decide voltar. O navio desatraca c o velho general 
inicia a volta à pâtria. Eis o que diz Paranhos, cm carta a Cotegipe: 

" ... a vida menos ativa, a impressão que lhe causaram a 
morte de amigos c parentes c o rigor do clima paraguayo 
alteraram-lhe a saúde .. ," 

Em seguida, descreve como chegou o herói do Uruguai: 

"Dizem-me todos que o Marquês chegou a esta cidade 
tão abatido, que dificilmente pôde andar o curto espaço que 
vai do local de desembarque até o hotel mais próximo; alcan
çou o hotel apoiado nos braços do Senador Silveira da Mota 
e do Barão de Mauâ." 

t: esse mesmo Paranhos, que conduzira a parte diplomãtica da 
guerra, que, depois de visitâ-lo, nos relata o receio das mâs rcpcrcus· 
sões no ünimo da tropa, ocasionadas pela salda de Caxias do coman
do, De sua convicção da necessidade de ser ele o dono da vitória lo· 
tal. Caxias, cheio de tantas glórias c de tantas cicatrizes, respondeu
lhe: 

" ... seu minha morte assegura a captura ou a cxpulsilo 
imediata de Lopez, voltarei para ir morrer cm Assumpção," 

Mas sabe que a guerra cstã terminada c prescinde do seu coman· 
do. "A guerra cstâ finda, diz o futuro Visconde do Rio Branco, mas, 
não temos a paz." 

Osório, na rudeza de sua exposição dos fatos, afirma que "a 
guerra, neste instante, se reduz a uma caçada no mato- o que cansa 
o csplritojã cansado de nossos bravos." 

A verdade é que nada mais hã que fazer, Os longos anos pas· 
sados trouxeram até aquele instante a bravura, a competência 
militar, a orgunizuçilo da vitória, construlda pelo gênio militar do 
comandante. 

O vencedor de tantas batalhas vence mais uma: a da doença. A 
que o matou, adquiriu-a cm outra guerra, não contra inimigos, mas, 
pura pacificar irmãos, no Estado do Maranhão- a Balaiadu, revolu
ção não bem estudada cm suas motivações. 

XXX 

Era o uno de 1840, Caxias, com 37 anos, no dia 4 de fevereiro, 
no vapor S. Sebastião, chega à cidade de Silo Luis, Santo que cru o 
patrono do dia do seu nascimento, 25 de agosto. Desembarca, recebi
do pelo povo c pela tropa local. reunida no cais de Santa Maria. Traz 
a nomeação de Presidente da Provlncia c Comandante Geral das 
Armas. Sua missuo: pacificar o Maranhão, mergulhando desde 1838 
no saque, nu lula violenta c cruel do ataque a cidades, vilns, povoa
dos, conturbando o Estado, desde a Vila du Mangu uté Pastos Bons. 

Sua proclnmução aos Muranhences é sucinta: 

"Marnnhenses! Nomeado Presidente Comandante das 
A r mas desta provlnciu, cu venho partilhur de vossus fadigas ... 

Mnis militar que politico, eu quero até ignorar os nomes 
dos partidos ... 

... espero nchar em vós tudo o que for mister para triun· 
fo de nossa causa." 

Um mês depois, partirá para o interior. A tropa era a pior pos· 
sivel. Sem armas, munições e fardamento. Nilo recebiam seus 
comandados o soldo hã vãrios meses. Caxias, com seu rfgido sentido 
de disciplina, começa a organização. Paga aos soldados e recupera o 
crédito do Estado. Funda o Hospital Militar em S, Luis e muitos no 
interior. Demonstra especial desvelo pela criação do Liceu 
Marunhence. 

Restaura a disciplina e impõe severo comportamento aos solda· 
dos. Assim organizado, parte para o combate. Dâ à sua tropa o 
nome de Divisão Pacificadora do Norte. Ele jâ participara das guer· 
ras da lndependéncia na Bahia, nas fileiras do Exército Pacificador 
do Recóncavo, Essa associação entre a Pucificaçuo e a atividade mili· 
tar não o deixarâ jamais. Suas guerras serão sempre no sentido de 
encontrar uma paz honrosa. 

Visita Caxias, antes de partir, os pontos principais da Ilha de 
São Luis. Ao meio-dia, chega à Vila Paço do Luminar. Em um dos 
seus portos, talvez o de S. José, encontra o comandante de sua 
pequeníssima força naval. Seu nome: Joaquim Marques Lisbôa, 
depois patrono da Marinha e Marquês de Tamandaré. Os dois irão 
encontrar-se outras vezes e juntos lutarão, em favor do Pais, em 
outros combates cruentos. Enquanto combatia no Maranhão, a 
situação mudava no Rio. A Regência cedia lugar à maioridade e D. 
Pedro era aclamado Imperador. Quando sabe do fato, cm S. Luis, 
manda celebrar um Te Dcum, lê uma proclamação no nosso históri
co Teatro e envia comissão militar ao Rio para felicitar o Imperador. 

Sua atividade administrativa na terra maranhencc é grande e 
eficaz. Funda colónias no interior, manda consertar o Palácio (que 
achou tão arruinado), levantar mapas de rios e cidades, hospitais, 
colégios. Reorganiza a vida administrativa estadual. Glorioso, deixa 
o Maranhão. Na sua proclamação e despedida, diz: 

",,Dou por dissolvida a Divisão Pacificadora do Norte 
e faltaria à verdade, se deixasse de patentear a saudade que 
me acompanha ... " 

De volta ao Rio, o Imperador lhe concede o titulo de Barão, 
promove-o u Brigadeiro. !':: nomeado Comandante das Armas da 
Corte. 

No Maranhão, não revelara somente o gênio militar: evidencia· 
ra geniais qualidades de Pacificador, virtudes legadas a seus 
companheiros de farda, O Presidente Castello Branco chamou-lhe 
"o maior General da América do Sul". 

Do Maranhão, também traz o seu primeiro posto politico. Ele, 
que lã chegara, dizendo-se mais militar que politico, com a vivência 
dos problemas administrativos, na condução politica da guerra, 
voltou militar e politico, eleito Deputado Geral pela Provlnciu do 
Maranhão, por unanimidade, E, até hoje, seu nome se pcreniza no 
nome de uma das maiores cidades do Estado: Barão de Caxias. 
Podia escolher o nome de Porto da Estrela, sua terra natal, ou outro 
qualquer, Mas não o faz, a escolha para o seu titulo de nobreza é um 
pedaço de chuo do Maranhão- a cidade de Caxias. 

As guerras, que vinham da Regência, continuam. Em São 
Paulo, ó o Padre Feijó e, cm Minas, Teófilo Otoni que comandam as 
revoltas. O homem indicado para a missão pacificadora é Caxias. E 
para 16 ele vai. 

Em Sno Paulo, recebe de Feijó, cm 14 de julho de 1842, a curta 
desaforada cm que o Padre negava os seus atos da regência: 

"limo. Sr. Burilo de Caxias. 
Quem diria que cm qualquer tempo o Sr. Luis Alves de 

Limn seria obrigado n combater o Padre Feijó? Tais são as 
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coisas deste mundo. Em verdade, o vilipêndio que tem o 
governo feito aos paulistas c as leis anticonstitucionnis da 
nossa Assembléia me obrigaram a parecer sedicioso." 

E Caxias lhe responde: 

"limo. Sr. Diogo Antonio Feijó. 

Respondo a V, Excia. pelas mesmas palavras da sua 
carta, hoje recebida. Direi: Quando pensaria eu cm algum 
tempo que teria de usar da força para chamar à ordem o Sr, 
Diogo Antonio Feijó? Tais são as coisas do mundo, As 
ordens que recebi de S. Majestade silo semelhantes às que me 
deu o Ministro da Justiça em nome da Regência, nos dias 3 c 
17 de abril de 1832, isto é, que levasse a ferro c fogo todos os 
grupos armados,.." 

... Nenhuma resposta recebo que não seja a pronta 
dispersão. e submissão dos rebeldes." 

Em seguida, Feijó, preso, reclama tratamento condigno por sua 
condição de Senador, e Caxias, prontamente, diz-lhe que não estava 
preso, mas acompanhado e, nessa condição, com todas as honras, 
viaja o ex-Regente para o Espirita Santo. 

O mesmo gesto de magnanimidade o acompanha desde o princi
pio da carreira. f; da sua biografia o fato ocorrido no inicio da 
Regência, quando Caxias servia no Rio de Janeiro. c foi obrigado a 
perseguir o seu colega Miguel de Frias, monarquista como ele até o 7 
de abril, e agora rebelado. 

Frias se refugiara na Casa de um Desembargador. Caxias vai em 
sua perseguição. Invade a Casa c a inspcciona. Na mesma há um 
quarto fechado e ele o abre. Sem dizer uma palavra, fecha a porta c 
se retira. 

Nlio prenderia o seu companheiro de estudos c de armas, c 
depois o ajuda a ir para os Estados Unidos c exilar-se. 

IÕ este Caxias que, nas lutas de Minas Gerais, sabendo da prisão 
dos chefes revoltosos, Teófilo Otoni, Dias Carvalho, ordena ao Coro· 
nel Marinho, através de um emissário que manda receber os dctcntos: 

"Ordeno ao Tenente Coronel Marinho que tire as algemas aos 
presos e os entregue à sua guarda, c se porventura fizer objeÇi!o, 
prenda-o incontinenti à minha ordem c conduza V, Excia. os presos 
ao seu destino, procurando todos os meios de tratã-los bem ... " 

iõ este Caxias que, no Rio Grande, na luta dos Farrapos, 
patenteava :ada a grandeza de sua alma, a competência de sua farda, 
a grande virtude de estadista. Não é só o homem que restaura a paz, 
mas que aceita as motivações da luta, Ele sabe que um ajudante-de· 
ordens seu ofendera a dor de certa famflia que perdera um parente, 
em Porongos. Caxias o puniu com rispidez e obrigou-o a, pcs· 
soai mente, ir pedir desculpas ii famflia. 

Ao chegar a Bagé, o Padre comunicou-lhe a celebração de um 
Te De11m. Em agradecimento, Caxias retrucou: 

.. Não, mande dizer uma missa por alma dos mortos, que 
eu irei ouvi-la, com meu estado maior, pois eram todos 
brasileiros." 

f; esta Revolução dos Farrapos que vai mostrar a 
grandeza do sentimento l:lrasileiro. Canabarro recebe missão 
com oferecimento de ajuda do ditador argentino Rosas: 

Sua resposta: 

"Senhor! O primeiro soldado de vossas tropas que 
utravessar a fronteira fornecerá o sangue com que será assina· 
du a puz de Piratini com os Imperiais ... Se puserdes agora os 
vossos soldados na fronteira, encontrareis, ombro a ombro, 
os soldados de Piratini c os soldados do Sr, D. Pedro 11." 

A virtude fundamental de Caxias foi a de, como soldado, jamais 
trunsigir, jamais aceitar condições impostas, nem recuar no campo 
da luta. Sua espada não teve o gosto de nenhuma derrota. Militur 
desde os cinco unos, peregrinando de Sul a Norte, sem casa, senão 

as barracas de campanha, sem amor presente, senão o seu amor à 
Pátria, 

Mas a sua guerra era não para esmagar os vencidos, abrir um 
fosso impenetrável a dividir para sempre os brasileiros. Sempre, 
depois dela, encontrou os caminhos da pacificação: pacificou no 
Maranhão, Silo Paulo, Minas, Rio Grande, Rio de Janeiro. 

Magnânimo, disciplinado c disciplinador, prestou ao Exército 
Brasileiro, desde os seus primórdios, os maiores serviços. Sua csco· 
lha para Patro'no do Exército traz portanto o significado muior de 
suas qualidades, que silo as qualidades de nossos soldados. Firmes 
no cumprimento do dever, magnânimos, humanos, dedicados ao 
serviço da Pátria para servir ao País c ao seu povo, de onde eles sai· 
ram c que tão bem expressam as suas diversas origens, sem distinção 
de raça, credo, idéias, classes sociais. 

Sua vocação democrática e legalista vem das missões que sem· 
prc cumpriu no sentido de unir os brasileiros, garantir a sua unidade 
territorial, espiritual c politica. 

'Para nós, é extremamente grato homenagear Caxias, no Senado. 
Aqui ele esteve, Aqui, ao lado do Pai, também Senador. 
De seu convívio dizia Nabuco, o Conselheiro: 

"Atencioso, afctuoso, terno, mesmo nas c1tpre:ssõcs." 

Sua passagem pela politica, pelos cargos civis, como 
Ministro c Presidente do Conselho, foi sempre no sentido de 

· pregar a união. 
Não é sem motivo que o Ministério de que foi presidente 

para executar a obra da Conciliação, depois da morte de 
Param\, chamou-se de Ministério da Conciliação. 

Em 1880, Pedro 11, já velho, escrevia à Condessa do 
Barrai: 

"Morreu ontem, na fazenda, o Caxias. Ainda ontem dis· 
se-me o irmão que ele ia muito melhor. Conhecia-o e estima
va-o desde 1832. Tinha ele 76 para 77 anos. Assim, vai 
ficando a gente por este mundo." 

No parlamento a homenagem que lhe é feita tem sua síntese nes
tas palavras: 

"Ninguém o excedeu cm patriotismo e abnegação, 
quando o seu dever o chamava no posto que lhe era destina· 
do." 

Senhores Senadores: 
A nnção inteira, neste Pais, que é hoje um dos maiores poises do 

mundo, forjado na crença das maiores virtudes do povo brasileiro, 
muito deve a este Exército, que nos tem dado tantos exemplos de 
sacrilicio c nos tem legado tantos heróis c tantos estadistas. E o 
nosso homenageado foi o protótipo dos mais virtuosos. 

Caxias foi um soldado da segurança interna c externa. Respeita· 
va os direitos inalienáveis da pessoa humana e as amizades. Mas, 
acima dos sentimentos, colocava os interesses da ordem c da Pátria. 
Eis porque o Exército fez de Caxias o seu Patrono e as outras 
Armas o olham como um exemplo, também como bandeira de nobre· 
za c dignidade. 

Talvez a melhor afirmação da destinação histórica das Forças 
Armadas Brasileiras seja dada por essa escolha do exemplo. Caxias 
foi um soldado, passou a vida na guerra, mas não se conhece um ato 
seu sequer que nilo seja no sentido de pacilicação. A guerra para ele 
era apenas um meio, não um fim. Ele formara o seu espirita de solda· 
do para a paz. Por isso, o seu grande titulo: o Pacificudor. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem I Palmas.) 

O SR. PRESIIlENTE (Henrique de La Rocquc)- Nada mais 
havendo que tratar, designo para a sessão extraordinária das 18 ho· 
rase 30 minutos a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 54, de 
1977 (upresentudo pela Comissão de Economia como conclusão de 
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seu Parecer no 534, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Guarulhos (SP) a elevar em CrS 47.JOO.OOO,OO (quarenta e sete mi· 
lhões e trezentos mil cruzeiros) o montuntc de su~1 divida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n' 535, de 1977, da Comissão: 
-de Constltu(çilo e Justiça, peln constitucionalidade e juridici

dadc. 
-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 55, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer no 536, de 1977), que autoriza o Governo do Estado da 
Paraibn a elevar em CrS 50.000.000,00 (cinqUenta milhões de cruzei· 
ros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 537, de 1977, da Comissão: 
-de Consthulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dude. 

-3-

Discussiio, cm turno único, do Projeto de Rcsoluctw nv SK. de 
!977 (uprcsentudo pela Comissão de Ecnnnmíu como conclustln de 
seu Parecer n• 573, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Teresina (PI) a elevar em Cr$ 3.220.000,00 (lrés milhões, duzentos c 
vinte mil cruzeiros), o montante de sua divida consoliduda, tendo 

PARECER, sob n• 574. de 1977, da Comissão: 
-de Cons!ltulçdo e Justiça, pela constítucíonalidude e juridici· 

dade, 

O SR. PRESIDENTE (Henrique de La Rocquc)- Estú encer· 
rada a sessão. 

( LL'\'anta-se a sessão àJ I R horm e 27 minulos. J 

ATA DA 134• SESSÃO, EM 19 DE SETEMBRO DE 1917 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

PRESIDtNCIA DO SR. PETRÕNIO PORTELLA 

;1.1' /8 1/0U,.!S /:' .10 ,\1/,VUTOS, ,.J('I/A .lf·SE PRESENTES 
0.\' SR.\'. SI:'N..t IJOUI:.'S: 

Ad;dhertu S""' - Altevir Leal - José Guiomard - Braga 
Junior- L:vandrn Carrciru- Jos~ Lindoso- Comete Pinheiro
.larh:~s P:~ss:~rinlw - Renato Franco - Alexandre Costa - Henri· 
4"" do Li Hu"4ue - Holvidio Nunes - Potrônio Portclla -
VirgililJ Túvoru- Wilson Gonçalves- r\genor Maria - Dinarle 
M;~riz - .loss' Freiro .:_ Dmnício Gondim - Milton Cabral -
Cunha Lima- M:~rcus Freire- Murilo Paraíso- Arnon de Me\lo 
-L ui' C:~v:~lc:~ntc- Toutôniu Vilela- Augusto Franco- Louri· 
v:~ I BaptiSia - Hcitm Dias- Luiz Vian:~- Ruy Santos- Dirceu 
f'arduso - Eurico Retendo - João Calmon - Roberto Saturnino 
- Vus~nn~clllS Torres - Benjamim Faruh - Danton Jobim -
Nelson C•1rnciro - Gustavo Capancma - Itamar Franco -
Mag:dhi1cs Pintu - Fr:~nco Montoro - Orestes Quórcia - Otto 
Lchmunn- Benedito Ferreira- Lúzaro Burbozu- Osircs Teixeira 
- Mendes C:~nale - Acciulv Filho - Leite Chaves - Eve\úsio 
Vieira- Lonoir Vargas- Ot:lir Bocker- Daniel Kricger- Paulo 
Bms~~1rd- T•1rso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessüo. 

O Sr. 1•-~ecretário irá proceder à leitura do Expediente. 

t: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restltulnd<> ~utógrafos de projeto de lelsanelonado: 

N• 188/77 (no 310/77, na origem), de I• do corrente, referente 
ao Projeto de Lei n• li, de 1977-CN, que institui o Sistema Nacional 
de Previdência e Assistência Socinl, e dá outras providências. 
(Projeto que se trnnsformou nu Lei n• 6.439, de I• de setembro do 
1977.) 

OFICIO 

Do Sr. !•-Secretário da Câmara dos Deputado.<, encaminhando à 
revisão do Senado autót:rafo do seguintt• projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 21, DE 1977 
(N• 102-B/77, na Câmara dos Deputados) 

Autoriza o Senhor Vlce-Presldente da República a ausen· 
tar-se do Pais, na primeira quinzena de setembro do correnle 
ano. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' Fica uutorizado o Senhor Vice-Presidcntc du Repú
blica a ausentar-se do País, no decurso da primeira quinzena de 
setembro do corrente ano, para assistir à cerimônia de assinatura dos 
tratndos sobre administração e defesa do Canal do Panamá, em 
Washington, no próximo dia 7. 

Art. 2• Este Decreto LcgislatiYo entrará cm Yigor na data da 
sua publicação. 

MENSAGEM No 299, DE 1977 

Excelentlssimos Senhores membros do Congresso Nacional. 
Atendendo a pedido de Sua Excelência o Senhor General Omar 

Torrijos Herrera, Chefe de Governo da República de Panamá, e de 
Sua Excelência o Senhor Jimmy Cnrter, Presidente dos Estados 
Unidos da América, convidou-me o Secretário-Geral da Organiza· 
ção dos Estados Americnnos, Senhor Alejnndro Orfila, paru assistir 
à ccrimõniu de assinatura dos tratados sobre administraçilo e defesa 
do Canal do Pnnamâ, n serem celebrados entre os mencionados 
países em Washington, cm 7 de setembro próximo, no ediflcio-sedc 
daqucln Organização. 

2. Em vistn dn relevfmcia do ato pura ns relnções interamericn· 
nus, c tendo presente que suu cdebrut;ilo coincide com ns come· 
moruçõcs do Sete de Setembro, rosolvi designar meu representante 
o Excclentfssimo Senhor Adnlbcrto Pcreirn dos Snntos, Vicc-Pre· 
sidcntc da Rcpúblicn. 

3. Nessas condições, cm conrormidndc com o dispost< nos 
nrtigos 44, inciso III, o HO, da Constiluiçuo Fedem\, submeto à elcvn· 
da considernçilo de Vossns Excelências o pedido de nutoriznçilo pura 
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que o Senhor Vicc-Prcsidcntc da República possa ausentar-se do 
Pais na primeira quinzena de setembro do corrente ano. 

Bruslliu, 30 de agosto de 1977.- Ernesto Gelsel. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- De acordo com os 
urts. 100, inciso I, item 18, c III, inciso I, allnea g, do Regimento 
Interno, este projeto será remetido às Comissões de Constituição c 
Justiça c de Relações Exteriores, devendo ser submetido à delibera· 
çiio do Plenário após a Ordem do Dia, cm virtude do que se acha prc· 
visto nu allnca a, inciso II, do art. 388 da Lei Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Sobre a mesa co· 
municaçiio que vai ser lida pelo Sr. 1•-Sccrctário. 

lõ lida u seguinte 
Em 31 de agosto de 1977. 

Senhor Presidente: 
Nos termos do§ I• do Art. lO do Regimento Comum do Con· 

grcsso Nacional, tenho u honra de comunicar a Vossa Excelência, 
rara os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui
ÇUO do nobre Senador Franco Montoro, pelo nobre Senador Cunha 
Lima nu Comissuo Mista do Congresso Nacional que dará parecer 
sobre il Propostu de Emenda à Constituição n• 15, de 1977, que 
"Altera u rcdaçuo dos artigos 39, 41, 74 c 147 da Constituição Fc· 
dcral". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideraçuo.- Itamar Franco, Vicc·Lidcr. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Serã feita a 
substituição solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portel! a)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussuo, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 54, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu parecer n• 534, de 1977), que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Guarulhos (SP) a elevar cm 
CrS 47.300.000,00 (quarenta c .<etc milhões c trezentos mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 535, de 19i7, da Comiss"o: 
- de Constltu!çi!o e .! usti~n pela constitudona!ldnde e 

juridicidadc. 

Em discussão o projeto. (l'ausa.) 
NU o h:IVcndo f.JUcm t;ul'i:-a tlhcu:i·!o, d.:c1:;:-~-u enccrrudu. 
Em votnçfnl. 

Os Srs. Scn:JdlHC~ qut.: o :qHw,.::ril r.t::·m:::1t.:r;a:n sc11t~\dos. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A mutériu vai l1 Comiss~o U..: i-\c .. :::~;:·tn. 

O SR. PRESIDENT!~ (?t:!rônlri ::nrtdb)- !w~; 2: 

Discussno. cm turno únko. do hojct11 cic li.csoluçüo 
nY 55, de \977 (apr~!st:nt:~:~o p-::!:1 CL,r.1iss~o d..: Economia 
como conclusUo de ~;~.:u P:1o~cl'r ~~~ ~JG, de ; ':J7í), que nu· 
torizu o Governo Uo Sstadíl t::: :•·:::l:J:; i! ,_;\cvur cm 
Cr$ 50.000.000,00 (cinq~ontn milhci,,; '''' cr<rwi:m:) o montun· 
te de sun d!vidu comoliti::dt:, :c:mlo 

PARECER, St1b n•' S.~ 7, L,: : 1;i i',:~.- .~c~ .ll:::::.o: 
- de Constltuir;im e Ju!ltÍ\:!. pela con:!titudonulidude c 

juridicidudc. 

Em discussão o projeto. 
Se nenhum dos Srs. Senadores dcsl·jur fa;.:er tl!in Cu pu lavra, cn· 

cerrarei u discussilo. (Pausa.) 
Enccrrudu. 
Em votuçuo. 

Os Srs. Senadores que o aprovam pcrmuneçam scntudos. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio PortcUa)- Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcso!uçuo 
n• 58, de. I 977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como. conclusão de seu Parecer n• 573, de 1977), que autoriza 
a Prefeitura Municipal de Tcrcsina (PI) a elevar cm 
Cr$3.220.000,00 (três milhões, duzentos c vinte mil cru· 
zciros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob no 574, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçào. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio PortcUa) - Esgotada a maté· 
ria da Ordem do Dia, passa-se à apreciação do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 21, de 1977, lido no Expediente c que, nos termos 
regimentais, deve ser discutido c votado nesta oportunidade. 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legis· 
lativo no 21, de 1977, que autoriza o Senhor Vicc-Prcsidcntc 
da República a ausentar-se do Pais, na primeira quinzena de 
setembro do corrente ano, dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição c Justiça c de Relações Exteriores. 

Solicito ao nobre Senador Hclv!dio Nunes o parecer da Com is
silo de Constituição e Justiça. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- PI. Para emitir pare· 
ccr. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Através da Mensagem n• 299/77 c com fulcro no disposto nos 
arts. 44, inciso III, e 80, da Constituição, o Senhor Presidente da 
República enviou Mensagem solicitando autorização ao Congresso 
Nacional pura que Sua Excelência o Senhor Vicc-Prcsidentc da 
República, Adalberto Pereira dos Santos, participe de solenidades 
que vão ser realizadas na cidade de Washington, na primeira quinze· 
na do corrente més. 

Desnecessário será enfatizar a importância da presença do 
Excelentissimo Senhor V ice-Presidente naquele conclave c, por estas 
razões, a Comissüo de Constituição c Justiça emite parecer favo· 
rávd, quanto à constitucionalidade cjuridicidadc du proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Solicito ao nobre 
S~nudor Virgi!io Túvoru o parecer da Comissão de Relações 
Exteriores. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orndor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Suu Excelência o Senhor Presidente dn República, em Mensa
gem no 299, de 1977, solicita autorização ao Congresso Nacional 
pum que Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente da República pos· 
su uuscntur·sc do Pais, nu primeiru quinzena de setembro do corrente 
uno. Prende-se o fato à assinatura do chamado Tratado Complc· 
mentur do P:mumú. 

Atendendo a um conl'ite da S. Ex• o Sr. Presidente dos Estados 
Unidos du Ami:ricu, c de S. Ex• o Sr. Secretúrio-Gerul da Organi· 
zuç1\o dos Estudos Americanos - OEA, Sua Exceli:ncin o Senhor 
Presidente du Repúblicu, nilo foru o connito de datas em que se rcali· 
zu essu celcbruç1\o, lá estaria representando o Brasil. Sucede que a 
dutu cm 'lucstüo é justamente uquclu muior de nossu nucionulidndc, 
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i de st..'tt:lllhrn. 1.! ~.·:t L-.;(.;~,;!\:n~.:i:1 s.~Ji~ita :hl Con):!rcssn u ~ermissào 
r:1ra que n ,q:u rr.:1 r·.·s.:nt:ttHc llc~;ign:uJo, S. b.• n Sr. General 
/u.LdbL:r\1' P~o·~·cira d·-1~ .l.;ant~l..;, Vh.:c-Prc.;idcntt: ~ht Repúhlicu, rcrm:
~.:nt~.· nn~·.11 P;:l··. 

!1ei;t C:n;~:b":'n'.:~..: Ctl!l~litukrt,) c .lusth;~tj:'t faluu o eminente Se· 
n~H.lor Ht.:J~·idil) :'Junt.:s. Pl!l:t rc!'tincnte de Rchu;õc~ Exteriores, nosso 
P~trt:c.:cr é qltc, m:ti~ uma vez. Sua ExcclCndu o Senhor Presidente da 
Rl!púh\il:u rt!alnH.:nte marca uma rosiç~o hrusilcira. n6s que tanto 
fomo.s a f>tVo; do P~:n:tmú nesta qucstftD m~tf!t1U. 

Assim. melhor rcpr~:scn:anti: nf~rJ poderia ter o Brasil, no impe
dimonto d" '"id" de Su" excelência o Senhor Presidente d~ Repúbli· 
ea, do que seu comp:tlthciro de trabulho, o Sr. Vice-Prcsidcnte du 
Rcpúhlic". Ad"lbcrto Poreim dos Santos. 

O nosso pureecr é pelu concessão du licenç:t. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclla)- Completada a ins· 
trucr10 du maté:in, passa-se à sua Jpreciu~ào 

Em discussão o projeto. (Puusa.) 
Não h"vcndo quem queiru discuti-lo. declaro encerrada a 

di!icussUo. 
Em votuçUo, 
Os Srs. Senadores que o uprovum queiram permanecer sen

tados. (Puusu,) 
Aprovudo. 
A mutériu vui à Comissiio de Redução. (Puusa.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla)- Sobre a mesa, are
dução linul du mutéria, que scrú lida pelo Sr. 1•-Sccrctãrio. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 590, DE 1977 
Comissão de Redaçiio 

Redaçiio final do Projeco de Decreto Legislativo n• li, de 
1977 (n• 102·8/77. na Câmara dos Deputados). 

Relotor: Semtdor Hclvídio Nunes 

A Comi<si,o aprcsent:t :t redução linal do Projeto de Decreto 
Legislutivc: n• 21. de 1977 (n' 102·8/77. na Câmara dos Deputados), 
que :tutorizu o Senhor V ice-Presidente da Repúbliou u ausentur·sc do 
Pai~. na primeira quinzena de setcmhro do corrente uno. 

Sal" das Comissões. 1° de setembro de 1977.- Adalberto Sena. 
Presidente- Hel•idio Nunes. Relator- Virgnlo Tâvora. 

ANEXO AO PARECER N• 590, DE 1977 

Redaçilo final do Projeto de Decreco Legislativo n• 21, de 
1977 (n' 102-B/77, na Ctimura dos Depulados). 

Faço suber que o Congresso Nucionui uprovou. nos termos do 
art. 4~. inciso til. dn Constituição. c eu, , Presidente do 
Senado Fedcrul. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• DE 1977 

r\utorizn o Senhor \'ice-Presidente da República ll ausen .. 
tur•sl' elo ?!:is, nn prlmclr11 qtJinzena d~: setembro do corrente 
1lno. 

O Congrt:s~Ll Nadt,nal decreta: 

.-\rt, J'.o 1?. o :H::hor \'icc-Prcsitlcntc da Rcpúhlií:~l nutorizudo u 
uusl!ntar-sc dtl P:IÍ'O. rw tlccur~o d:~ prlmdra quint.t.!na de setembro do 
cMn:ntc ~tnD. para l\Ssi~air 11 cl.!rimónia de :~ssinatma dos tratados 
sohrc aJminiswu;;lo c ddt.:'ia do Camd de Panamú, cm Washington, 
no prlPdrnl' Uiu 7. 

,\rl. :!" Este Dccrctn Lt:p:islativo cntru cm vi~or nn dnta de sun 
J'Hihlil:uc;,ll. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Tratando-se de ma· 
téria em regime de urgência, pnssu-se à imedintu upreciuçào da pro
posição. 

Em discussão a redução linal. (Pausa.) 

Não huvendo quem queira disculi-lu, vou submetê-ln a votos. 
Os Srs. Senadores que uprovam a redução final queirum per

manecer sentados. (Puusu.) 
Aprovada. 
A muté:ria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella)- Sobre a mesa, as re· 
dações tinais dos Projetes de Resolução n•s 54, 55 c 58, de 1977, 
apreciados nu Ordem do Dia da presente sessão c que, nos termos do 
parágruro único do art. 355 do Regimento Interno, se nilo houver 
objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. I•·Secrctário. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 591, DE 1977 
Comlssio de Redaçio 

Redaçio Onal do Projeto de Reooluçio n• 54, de 1977. 

Relator: Senador Danton Jobim. 
A Comissão apresenla a redução final do Projelo de Resolução 

n• 54, de 1977. que autoriza a Prercitura Municipal de Guurulhos 
(SP) a elevar cm CrS 47.300.000.00 (quarenta e sete milhões c trezen
tos mil cruzeiros) o montante de sua dividu consolidada. 

Saiu das Comissões, I• de setembro de i977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Danton Joblm, Relator- Helvídlo N~~nes. 

ANEXO AO PARECER N• 591, DE 1977 

Redaçio Onal do Projeto de Reooluçio n• 54, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e cu, , Presidente, pro· 
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• .DEi977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guarulhos, Estado de 
Sio Paulo, a elevar em CrS 47.300.000,00 (quarenta e sete 
milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida 
conoolldada. 

O Scnudo Federal resolve: 
Art. I• !;: u Prcrcituru Municipal de Guarulhos, Estado de São 

Paulo, uutorizudu, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de 
outubro de 1976, do Senado Federal. a elevar cm CrS 47.300,000,00 
(quurcntu e sete milhões e trezentos mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. a fim de que possa contratar empréstimo, junto 
ao Banco do Brasil S.A .. por contu do Fundo de Desenvolvimento 
Urbano (FDU), destinado à impluntuçilo de obras do sistema viário 
• inrra-estrutura básica daquela cidade. 

çào. 
Art. 2• Estu Resolução entra cm vigor na dntn de sua publica· 

PARECER N• 592, DE 1977 
Comisslo de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Reooluçio n• 55, de 1977. 

Relacor: Senador Danton Joblm 
A Comissão upresenta u redução linul do Projeto de Resoluçilo 

n• 55. de 1977, que autoriza o Governo do Estudo da Parulbu a ele· 
vur cm Cr$ 50.000.000,00 (cinqUenlll milhões de cru1.cin><) o mon· 
tunte de suu divida consoliduda. 

Sulu dns Comissões, I de selembro de i977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Danton Joblm.Relutor- Helvldlo Nunes, . ..• · ", .. ' ' . '•' .. ) . :" .:·i '.·. •.1".'' .~. 
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ANEXO AO PARECER N• 592, DE 1977 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 55, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal uprovou, nos termos do urt. 
42, inciso VI, du Constituição, c cu, , Presidente, pro· 
mulgo u seguinte 

RESOLUÇÃO NO , DE 1977 

Autoriza o Go•erno do Estado da Paralba a eleur em 
CrS 50.000,000,00 (cinqUenta milhões de cruzeiros) o mon· 
tante de sua dí•lda consolidada. 

O Scnudo Fcdcrul resolve: 

Art. I• f: o Governo do Estudo du Puraiba, nos termos do pa· 
rúgrafo único do art. 2• du Resolução n• 93, de li de outubro de 
1976, do Scnlldo Federal. autorizado a contratar empréstimo, junto 
à Cuixa Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Dcscn· 
volvimento Social (FAS), no vulor de CrS 50.000.000,00 (cinqUenta 
milhões de cruzeiros), destinado ao financiamento da construção de 
12 (doze) unidades escolares c aquisição, por desapropriação, de 
uma outra, nuquclc Estado. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

PARECER N• 593, DE 1977 
Comissão de Redação 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 58, de 1977. 

Relator: Senador Hel•idlo Nunes 

A Comissão apresenta a rcdação final do Projeto de Resolução 
n• 58, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Tcrcsinu, Es· 
tudo do Piauí, a elevar em CrS 3.220.000,00 (trés milhões c duzentos 
c vinte mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidudu. 

Sala das Comissões, I de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Hel•idlo Nunes, Relator- Danton Joblm. 

ANEXO AO PARECER N• 593, DE 1977 

Redoçilo final do Projeto de Resolução n• 58, de 1977. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tereslna, Estado do 
Piauí, a ele•ar em CrS 3.220.000,00 (três milhões e duzentos e 
•lnte mil cruzeiros) o montante de sua di•lda consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• I; u Prefeitura Municipal de Tcrcsinn, Estado do Piaui, 
nos termos do urt. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada u contratar empréstimo, junto à 
Caixa Econômicu Federal, por conta do Fundo de Apoio no 
Desenvolvimento Social (FAS), no valor de Cr$ 3.220.000,00 (três 
milhões e duzentos e vinte mil cruzeiros), destinado no financia· 
menta do reequipamento do Serviço de coletu de lixo daquela 
Cupital. 

Art. 2• Estu Rcsolu<;iio entra cm vigor nu data de sua publi· 
cuçào. 

O SR. PRESIDENTE (l'ctrônio Portclla) - Sobre u mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretúrio. 

Silo lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 293, DE 1977 

Ncos termos do art. 356 do Regimento Interno. requeiro dispen· 
su de publicu<;ão, para imediata discussão e votação, du redução finul 
do Projeto de Resolução n• 54, de 1977. 

.Sala das Sessões, I• de setembro de 1977.- Helvidlo Nunes. 

· REQUERIMENTO N• 294, DE 1977 

Nos termos do nrt. 356 do Regimento Interno. requeiro dispcn· 
su de publicação. pura imediata discussão c votação, da redução final 
do Projeto de Resolução n• 55, de 1977 

Sala das Sessões, I• de setembro de 1977.- Cunha Lima. 

REQUERIMENTO N• 295, DE 1977 

Nos termos do nrt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispcn· 
su de publicação, pura imediata discussão c votação, da rcdação finul 
dà Projeto de Resolução n• 58, de 1977. 

S~la das Sessões, I• de setembro de 1977.- Helvidlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - De acordo com a 
deliberação do Plenário, passa-se à imediata apreciação das reduções 
finais. 

Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n• 54, de 
1977, jú lida pelo Sr. I•·Sccrctário. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, dccluro·a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulguçào. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portelln) - Em discussão n 
redaçiio final do Projeto de Resolução n• 55, de 1977, anteriormente 
lida pelo Sr. 1•-Sccrctúrio. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro
u encerrada. 

Em votação. Os Srs. Senadores que n aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Passa-se à uprccin· 
ção da redução final do Projeto de Resolução n• 58, de 1977. 

Em discussão. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para 

discuti-la, irei declarar encerrada u discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln)- Nada mais haven
do que tratar, vou encerrar u sessão, designando para a próxima a 
seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votnçilo, em turno único, do Requerimento n• 251, de 1977, do 
Sr. Senador Mnuro Benevidcs, solicitando a transcrição, nos Anuis 
do Senado Federnl, da Mensagem de Saudação no "Dia do 
Economista" divulgada pelo Conselho Federal de Economia no dia 
13 de agosto de 1977. 

-~-

Discussüo, em turno único, do Parecer n• 131, de 1977, 
apresentado pela Comissüo de Economia (com voto vencido do Se· 
nhor Senador Dom leio Gondim), que conclui pelo arqul>amento da 
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:'·""·'"gcm Presidencial n• 35, de 1977 (n• 34/77, na origem), 
"'licitando seja autorizada a Prefeitura Municipal de Balbinos (SP) n 
elevar cm Cr$ 2H2.HOO,OO (duzentos c oitenta c dois mil c oitocentos 
cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

(Tendo, ainda, Parecer da Comissão de Constituição c Justiça, 
sob n• 132, de 1977, pelo arquivamento.) 

-3-

Discussão, cm turno único, do Parecer n• 150, de 1977, da 
Comissão de Economia, que conclui pelo arqulYamento da Mcnsa· 
gem Presidencial n• 32, de 1977 (n• 31/77, na origem), solicitando 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de lpuã (SP) a elevar cm 
Cr5 685.000,00 (seiscentos c oitenta c cinco mil cruzeiros) o montan· 
te de sua divida consolidada, 

(Tendo, ainda, Parecer sob n• 151, de 1977, da Comissão de 
Constituição c Justiça, pelo arquivamento,) 

-4-

Disc1;ssào, em turno único, do Parecer n• 267, de 1977, da Co· 
míssito de Legislação Social, que concluí pelo arquivamento do Of!cio 
n'' S/32, de 1974 (n' GE-267, de 14 de outubro de 1974, na 9!igcm), 
do Sr. Governador do Estado do Amazonas, solicitando autorização 
do Senado Federal para alienar, à Empresa Paranapancma Sf A, 
M inernçüo, Indústria c Construção, terras públicas daquele Estado. 

(Tendo ainda, Pareceres sob n•s 268 c 269, de 1977, das Com is· 
sücs de Constituição e Justiça c de Agricultura, também pelo arquiva· 
menta.) 

-5-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridícidadc nos termos do art. 296 do Regi· 
menta Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 1977, do Sr. 
Senador Vasconcelos Torres, que reformula direitos do aposentado 
pela Previdência Social que retorna ao trabalho, c dâ outras provi· 
dências, tendo 

PARECER, sob n• 515, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade c 

injuridicidadc. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnío Portclla) - Está encerrada a 
sessão. 

( Levanra-sea sessão ás 18 horas e 55 rnlnuros. J 

EDITAL 

O Secretário da Comissão de Inquérito, designado pela Portaria 
n• 198 de 12 de julho de 1977, do Excclcntfssimo Senhor Primeiro· 
Secretário do Senado Federal, cm cumprimento a ordem do Senhor 
Presidente da referida Comissão c tendo em vista o disposto no § 2• 
do Art. 454, da Resolução n• 58/72 (regulamento Administrativo do 
Senado Federal), cita, pelo presente Edital o Sr. José Manocl 
Peixoto, Assistente Legislativo, Classe "C", do Quadro Permanente 
do Senado Federal, para no prazo de (30) dias, a partir da publicaçilo 
deste, comparecer no 23• andar do Anexo I do Senado Federal, salas 
8/9, dentro do c~pcdientc normal da Secretaria, a fim de apresentar 
defesa escrita dentro de lO (dez) dias, no processo administrativo a 
que responde, por abandono de cargo sob pena de revelia. 

Brasflia, 31 de agosto de 1977. - Huao Antônio Crepaldl, 
Secretârio, 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

I "I• REUNIÃO, REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 1977 

Às dez horas do diu vinte c quatro de agosto de mil novecentos c 
setenta c sete, sob u presidência do Sr. Senador Mt~rcos Freire, 
!'residente, c com u presença dos Srs. Sen:tdorcs Otuir Bcckcr, 
Mil:on Cabrul, Luiz Cavalcante, Murilo Paruiso, Augusto Franco e 
Orestes Quí:rcia, reúne-se a Comissüo de Economia, 

Ddxum de comparecer, por motivo justificado, os Srs, Sena· 
dores Arnon de Mdlo, Josí: Guiomard, Vasconcelos Torres, Dinartc 
Mariz, Roberto Saturnino e Franco Montara. 

t lidu e aprovada, por unanimidade, a Ata du reunião ltnterior, 
São relatadas as seguintes proposições constantes da pauta dos 

trabalhos: 

Pelo Senador Augusto Franco: 

Mensagem nY 178, de 1977, do Sr, Presidente du República, pro· 
pondo uo Senado Federal, pura que seja autorizada :1 Prefeitura Mu· 
nicip:J! de Ciuurulhos (SP) u elevar cm CrS 47.300.000,00 (quarenta e 
sote milhUcs, trezentos mil cruzeiros) o montante de sua dtvidu con· 
solid<~du, concluindo o SllU parecer fuvoruvelmentc à muti:riu, nu 
forma do l'rojeto de Resoluçuo que oferece, 

t\ Comissiio aprova, por ununimid:tde, o p:treccr do Relator. 

PduScnudor Milton Cubra!: 

F<~vor!ivel it Mensagem n• 168, de 1977, do Sr, Presidente du Rc· 
pública, propondo <la Senado Fcdcrul, paru que sejn <IUtorízudo o 
G?vcrno do, E~tado du l'urulbu u clev<~r cm CrS 50,000.000,00 
(etnqUcntu m!lhuc:~ de cruzeiros) o montunte de suu dfvidu consoli· 

dada, concluindo o seu parecer por apresentar um Projeto de 
Resoluçüo, 

Em discussüo o parecer do Relator, o Sr. Scn<1dor Otair Beckcr 
congratula-se com a Subcomissão rcccntl!tr.cnt;: c.:riadu pura estudar 
os crití:rios de nxuçõo dus taxas de juros e das índices de correção 
monetária uplicudos aos nnancinmcntos t;s Prefeituras Municipais e 
Govornos Estaduais. Em suas considcruções, Suu Excelôncia ressalta 
a necessidade de se excluir u íncídôncia du corrccão monctitría, alórn 
dos nnunciamcntos para a educação, tumbêm, ttquclcs destinados " 
saneamento e saúde públic:t. rin:tlizando, o Sr. Senador Otaír 
llecker coloca-se à disposiçuo dos Srs, membros da Subcomissão, c 
faz votos para que a mesma conclua, com ~xito, us suas atribuições, 
c que possa fornecer subsidias capuzes de reformular os crití:rios de 
aplicação dos índices de carroção monetária, principalmente, nos fi. 
nanciumentos destinados à educaçüo c saúde. 

Após o encerramento da discussüo, o parecer i: aprovado, por 
unanimidade, 

O Sr, Senador Milton Cabral rclut:t, uínc!::, as seguintes ma· 
térius: 

Mensagem n• 173, de 1977, do Senhor Presidente du Repúblic:t, 
propondo no Senado Federal, pura que scju uutorizndu u Prcl\:itura 
Municipal de Tcrcsina (I'!) u elevar cm CrS 3.220.000,00 (três 
milhões, duzentos e vinte mil cruzeiros) o montunt~ de suu dívida 
consolídudu, concluindo o seu purecer favoravelmente à proposiçü.o, 
nu formu do Projeto de llcsoluçuo que oferece: c, Projeto de Lei dn 
Cftmaru n• 112, de 1976, que "altera 11 redução do artigo I• c do§ ~' 
do urtigo 2• do Dccrcto·lei n• 1.192, de 8 de novembro de 1971, pnrn 
incluir o noroeste do Estudo do Purunlt no PRODOESTE, con
cluindo o seu purccer pelu rejeição do projeto. 

Sem debutes, u Comissuo aprova, por unanimidade, os pure· 
ccrcs do Relator. 



Setembro dc 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Sexta-feira l 4333 

Pelo Senador Otalr Becker: 

Fuvorâvcl, nu forma do Projeto de Resolução que oferece à 
Mensagem n• 170, de 1977, do Senhor Presidente da República, pro
pondo uo Senado Federal, para que seja autorizado o Governo do 
Estudo de Minas Gerais a elevar em Cr$ 111.000.000,00 (cento e 
onze milhões de cru1.ciros) o montante de sua divida consolidada. 

Em discussão o parccor do Relator, o Sr. Senador Murilo 
Puraiso chama u atenção dos seus ilustres pares para us diferentes 
taxas criadas pelos Bancos que servem de intermediários nas tran· 
sações com os recursos do BNH, assinalando que as entidades toma
doras de empréstimos seriam melhor beneficiadas se as operações 
fossem realizadas dirctamcntc com o órgão emprestador. Em aparte, 
o Sr. Senador Luiz Cavalcante manifesta-se contrário à interme
diação de bancos cm operações dessa natureza, pois, no caso, afirma 
Sua Excelência, o BNH poderia financiar dirctamente ao Governo 
do Estudo de Minas Gerais. 

Encerrados os debates, a Comissão aprova, por unanimidade, o 
par<'Cer do Relator. 

Antes de passar u palavra ao orador seguinte, o Sr. Presidente es
clarece que a Subcomissão ainda nüo se reuniu para traçar o seu 
plano de trabalho. Entretanto, espera que a mesma estenda a sua 
compcti:nciu ao exame dos aspectos focalizados pelos Srs. Senadores 
Murilo Paraíso c Luiz Cavalcante. 

Pelo Senador Murllo Para(oo: 

Favorável, concluindo o seu parecer por apresentar um Projeto 
de Resolução à Mensagem n• 149, de 1977, do Sr. Presidente daRe· 
pública, propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Maringâ (PR) a elevar cm Cr$ 90.174.074,64 
(noventa milhões, cento c setenta c quatro mil, setenta c quatro cru· 
1.ciros c sessenta c quatro centavos) o montante de sua divida consoli· 
dada. 

Usa da palavra, para discutir a matéria, o Sr. Senador Otair 
Bcckcr, que faz observações relativas ao cálculo do empréstimo a ser 
contratado pela Profeitura Municipal de Maringá (PR), feito cm 
UPC cm vez de ORTN. Sua Excelência sugere, ainda, que este as· 
pecto seja, tambêm, examinado pela Subcomissüo. 

Em aparte, o Sr. Senador Murilo Paraíso esclarece que a ·os
cilação da ORTN ê idêntica à da UPC. Apenas a variação da ORTN 
é calculada mensalmente a da UPC o é trimestralmente. 

Novamente com a palavra, o Sr. Senador Otair Bccker indaga à 
Presidência se as atribuições da Subcomissão se estendem à análise 
da correção monetária às empresas privadas c, desde logo, se 
comprometeu fornecer subsídios relativos a operações recentemente 
realizadas, cujo ânus, pela desigualdade de tratamento, estú levando 
centenas de empresas nacionais ao risco, não só no campo social, 
mas também, no econômico- afirma Sua Excelência. 

Em resposta ao Sr. Senador Otair Becker, o Sr. Presidente esclu
recc que u Subcomissão se destina a estudar os critêrios de fixação 
dus tuxas de juros e dos índices de correçào monetáriu nos tinnncht· 
mentes feitos às Prefeituras Municipais c Governos Estaduuis. To
davill, diz Sua Exceli:ncia, nuda impede que a referida Subcomissão 
possu estender as suus atribuições uo exame du questão e, na oportu
nidude, solicita tiO Sr. Senudor Murilo Pamíso que trnnsmitil aos 
demais membros da Subcomissão, a dispa<içào com que o Sr. 
Senador Otuir Bccker se colocu pnrn colnbnrnr com os seus tra .. 
bulhas. 

Enccrrudos os debutes, o Sr, Presidente submeteu votos o pare· 
cor do Relator, que i: aprovado, por unanimidade. 

Pelo Scnndor Ot~Ir Bel~z~:: 

P:m:cl.!r pelo solm.:stunH:nto do Prnjl.!to lk Lci t:.1o Senado nY ~76, 
de 1976, que "introduz mnditic::ção na Lei n'' ~.591. de 16 de 
dezembro dt: 1964, que "dispUc sohrc o cond,)minin cm cdilic;H;tJl!~ ;: 
us incorporações imobiliúrius". 

Sem votos discordantes, a Comissão aprov1• o parecer do 
Relator. 

Pelo Senador Murllo Panioo: 

Favorável, concluindo o seu parecer por oferecer um Projeto de 
Resolução 11 Mensagem n• !51, de 1977. do Sr. Pre,idcntc da 1\cpli· 
blicu, propondo uo Senado Fedcrul, pura que s~:ja autoriz;ttla a Pr~.:· 
feitura Municipal de São João do Jval (PR) a elevar cm Cr~ 
2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos e sessentll c qumro mil. ccnt<> c 
noventa e três cruzeiros e vinte c oito centavos) o m11ntuntl! c.Jc sua 
dívida consolidada. 

A Comissão aprova, por ununimidadc, o parecer do Relator. 

Pelo Senador Orestes Quércla: 

Favorável, nu forma do Projeto de Resolução que aprc.<cllla :. 
Mensagem n• 144, de 1977, do Sr. Presidente da República. pro
pondo ao Senado Federal, para que seja autorizadu a Superintcn· 
dênciu do Desenvolvimento do Litoral Paulista (SUDELP,\) a ele· 
var cm CrS 69,854.000,00 (sessenta e nove milhões, oitocentos c cin· 
qUcnta c quatro mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Sem debutes, é o parecer aprovado, por unanimidade. 

Pelo Senador Luiz Cavalcante: 

Mensagem n• 172, de 1977, do Senhor Presidente da Rcpúhlic:~, 
propondo ao Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Tcrcsina (PI) a elevar cm CrS 2.645.000,00 (dois mi
lhões, seiscentos c quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, concluindo o seu parecer favoravelmente i\ ma
téria, nu forma do Projeto de Resolução que oferece. 

Por unanimidade, é o parecer do Relator aprovado pela 
Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata que, 
lida c aprovada, scrú assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e Parecer oobre a Mensagem n• 74, 
de 1977 (CN), que submete à delfberaçio do Congresso Nocfo· 
nal texto do Decreto-fel n• 1.560, de 30 de junho de 1977, que 
"dispõe oobre a trlbutaçio de rendimentos das obriGações •o 
portador da ELETROBR.\S". 

I• REUNIÃO, INSTALAÇÃO, REALIZADA EM 17 DE 
AGOSTO DE 1977 

Às dezesscis horas do dia dczcsscte de agosto do ano de mil no
vecentos c setenta c sete, no Auditório do Senado Federal, presentes 
os Srs. Scnudorcs Jarbas Passarinho, Domfcio Gondim, Arnon de 
Mclfo, Luiz Cavalcante, ltalfvio Coelho, Dirceu Cardoso, Itamar 
Frunco c Gilvan Rochu c os Srs. Deputados Gomes da Silvu, Ncrcu 
Guidi, Celso Barros e Franscisco Rocha, reúne-se a Comissão Mista 
incumbidu de estudo c p;~recer sobre a Mensagem n• 74, de 1977 
iCN), que submete ;i dclibcraçuo do Congresso Nacional texto do 
Decrcto·lci n' 1.%0, de 30 de junho de 1977, que "dispõe sobre a 
tributação de rendimentos das obrigações ao portador da 
ELETROBR,\S". 

De acordo com n que rm:ccitu:1 o Regimento Comum, ussume a 
PresidCncin n Sr. Scn:u.IM l.ui1: Cuv:llcantc, que declara instalada a 
Comis~illl, 

Oci.xam de O.:tlmp:trL'ccr, por motivo justificado, os Srs. Se· 
nadorc< Vir,ili<~ Túvor:~, ~I urilo Purafso, Leu rival Baptista e os Srs. 
Dl!rutados Anttlni~~ Ferreira, Gonzaga Vasconcelos, Homero 
Santos, Muril<~ Retende, Antônio José, Jorge Moura e Jorge 
Uequcd, 
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A nm de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente cscla· 
rccc que irá proceder à eleição do Presidente c do Vicc-Prcsidcntc. 
Distribuldas as cédulas o Sr. Presidente convida o Sr. Deputado 
Ncrcu Guidi para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, vcrinca-sc o seguinte resultado: 

Para Prllldtnlll 

Scnudor Gilvan Rocha , .. , ............. , .......... , , . , li votos 
Em hranco .. . .. . . . .. .. • .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. i voto 

Para Vlce-Pmldente: 

Senador Lourival Baptista ............................. 12 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prc· 
sidcntc, os Srs. Senadores Gilvan Rocha c Lourival Baptista. 

Assumindo a Presidência o Sr. Senador Gilvan Rocha agradece 
cm nome do Senador Lourival Baptista c no seu próprio a honra 
com que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Gomes da 
Silvn puru relutar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons
tar, cu, Clcidc Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comis· 
são, lavrei a presente Atn que, lida c aprovada, será assinada pelo Sr. 
Presidente, demais membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudar e relatar o veto parcial aposto pelo 
Senhor Presidente da República ao Projeto de Lei n• 9, de 
1977-CN, que "dispõe sobre as entidades de previdência priva· 
da, e d' outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 1977 

Às dczessetc horas do dia trinta de agosto do ano de mil no· 
vcccntos c setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes os 
Senhores Senadores Heitor Dias, Saldanha Derzi, Marcos Freire e 
Deputados Thcobaldo Burbosa, Osmur Leitão e Athiê Coury, reúne· 
se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de cstudur e 
relatar o veto aposto, P.arcialmcntc, pelo Senhor Presidente da 
República, ao Projeto de Lei n• 9, de 1977-CN, que "dispõe sobre as 
entidades de previdência privada, c dá outras providências". 

e dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada CO• 

mo aprovada, 
Dando inicio aos trabalhos, o Senhor Presidente, Deputado 

Athié: Coury, concede a palavra ao Relator, Senador Saldanha 
Dcrzi, que emite seu relatório à matéria. 

Posto cm discussão c votação, é o relatório aprovado, com res· 
triçõcs do Senhor Senador Heitor Dias. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para cons· 
tar, cu, Alfcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente 
Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 

'• 

I I, 
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MESA 

Presidentes 3'·Secretdrioz 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Líder 

Po!rónio Portollo (ARENA- PI) Henrique do Lo Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Retende 
Vice·Lidercs 
Heifor Dias 

Helvidio Nun~:~ 
José Sarne)' 
Mattos le6o 

05ires Tch·eiro 
Ol!o lehmonn 

Saldanha Der1i 
Virgílio Tcivoro 

1 '·Vice·Presidentez 

Jooó Lindooo (ARENA- AM) A9 ·Secretórioz 

Renofo Franco (ARENA- PA) 

2'·Vice·Presidentez 

Amoral Poixofo (MDB- RJ) 

l'·Secretárloz 

Mond" Cano lo (ARENA- MT) 

29·Secretárioz 

Mouro Bonovid .. (MDB- CE) 

COMISSOES 

Diretors José Soares de Oliveira Filho 

Locah Anexo 11- Tirreo 

Tolofonoo, 23·6244 o 25·8505- Romoio 193 e 257 

1 Suplentes de S~tcretórioz 

Alfovir Leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreiro (MDB- AM) 

O!oir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Li der 
Franco Montara 

Vice·Lideres 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Gilvon Rocha 

Lci:oro Barbozo 
Donton Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidenlet Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

l. Saldanha Oer:.i 
2. Jose Sarney 

Chefe, Claudio Corloo Rodrigues Coofa 

Local! AneKo 11- Térreo 

Telefono. 25·8505- Ramaio 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro•) 

Titulares 

1, Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3, ltolivio Coelho 

4, Murilo Paraiso 

COMPOSIÇÀO 

Presidenter Agenor Maria 

Vice·Pr .. identer Otoir Becker 

Suplonfe5 

ARENA 

1, Oinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3, Mano• Leão 

5, Vasconcelos Torres 

MDB 

1, Agenor Maria 1. Adolberfo Sena 

2. Roberto Sarurnino 2. Evblaslo Vieira 

Auistenter Cláudio Carlos Rodrigues Costa - Ramais 301 e 313 

Reuniões r Terça1·feiras, as 1 Or30 horas 

local r Sala "Clóvis Bevllácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Oinarte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

3, Otair Beckor 

MDB 
1. Evelci~io Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: LOdo Ferreira da Racha - Ramal 312 
Reuniões: Terças·feiras, às lOrOO horas 
Localr Solo "Clovis Bevilácquo"- Ane11o 11 - Remoi 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
( 15 membro•) 

Titulares 

1. Accioly Filho 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krieger 
lii·Vice·Presidenter Accioly Filho 
29·Vice·Presidento: leite Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos Leão 
2. GustaYo Copanema 2. Lena ir Vergas 

3, Arnon de Mello 3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Helvidío Nunes 
7. WilsonGonçolves 
8. ltalivio Coelho 
9. Otto Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2, leito Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brou,ord 
S. Ores"tes Quércla 

MDB 

4. Vasconcelos Torres 
5, Milton Cobrai 
6, Benedito Ferreira 

1. Franco Montare 
2. La:z:aro Barbaza 
3. Cunha limo 

As~lstenter Maria Heleno Bueno Brandào- Remai 305 
Reunióesr Quartos-feiras, as lOzOO horas 
local r Saio "Clovis Bevilocqvo"- Anexo 11- ~amai6Z3 

lO I 

'' 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membrot) 

Titulcnc~ 

1. Heitor Dicrs 

2. Muriln PcHflisO 

3, Collt.•lfJ ?inhfJito 

4. o~írc\ Ti:í~eira 

5. Soldnnhn Dcrzi 

6. Wilsc.n Gnnço\vos 

7, Virgrlio Tnvorn 

8. t~lnxonclu• Co•,!o 

1' lt~rncu r rrrnr.o 

2, Lomr(J 11r~i"ÓOZO 

3. ,\tk1lbr:r1o SonC1 

COMPOSIÇÀO 

Presidente r Wilson Gonçalves 

Vice·Prosidontel Itamar Franco 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. Jose Sarney 

3. Braga Junior 

4, Altevir leal 

S. lulz Cavalcante 

1. Evanclro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

A~~Í5I<:ntc: Rona\do Pacheco de Oliveira- Rama\306 

Rcunioes: Ouintos·feiras, Os 10:00 horas 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

PrQ~idente: Marcos Freire 

Vice·Presidentez Vasconcelos Torres 

Titulort•' 

1, Milton Cabral 

2. Arnon de Mcllo 

3. Jow Guiomord 

4. lui1. Co'Jolcontc 

5. Murilo Poraiso 

6. Vo\concelo\ Torro\ 

7. Dznortt~ Mwiz 

8. Otoir BL"ckur 

1, Franco Montoro 

'2. Marco~ Freire 

3. Roberto Saturnino 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto franco 

3. Jose Sorney 

4. Oomicio Gondim 

's. Jarbas Passarinho 

1. Agtlnor Mario 

'2. Orcslo!. Ouercia 

Almluntu, Daniol Roí1 du Souza -· Rcmcl'675 

Rtluniou~: Ouortos·feira•, as 10130 horC.l'• 

Local: Sc1lo "Rui Borbo~o" A nu•" ii Ramni•. · .. · 

COMISSÀO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 mombrot) 

COMPOSIÇÀO 

Presidcnt~: JoOo Calmon 

Vice·Pre!.idcntel Eve\ásio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Outro 

2. Gustavo Copancmo 

3. João Calmon 

4. Oito lchmann 

5. Jarbas Pcmarinho 

6. Collete Pinhtliro 

l. Evc\Osio Vieira 

2. Paulo Brossord 

3, Adalberto Seno 

ARENA 

MC6 

Suplentes 

1. Helvidio Nunes 

2. Ru)' Santos 

3. Arnon de Me/lo 

4. Heitor Dias 

1. Fronco Montara 

2. Itamar franco 

Assistente: Clcidc Maria B. F, Cruz - Ramal 598 

Reunioe'il: Ouinto~·fciros, os 10:00 hora'io 

local: Sala "Clóvis Bovilcicqua" - Anexo 11- Rama\623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF) 
I 17 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Paulo Brossord 

Vico·f'ro~idcnte: Oomicio Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vllolo 

2. Ale~onclre Co~to 

3. Wilson Gom;olvt~s 

4, Ootn1cio Gonclim 

5. Hl.:Í'IIdio Nunc~ 

6. Lcnoir ValtJOS 

7. ,v,,,: lo\ ~coo 

8. Ru:,. ::>onJc.:~ 

9. 1.lrcga Junior 

10. Tar~o Dutrc 

11. Virgdio Tovoro 

1 '2. Mogolhoc~ Pinto 

I, Poulo Gro~sord 

2. Evclo~io Vieira 

3. Gílvon Rocha 

4, Robtlrto Soturnino 

5. Cunho limo 

ARENA 

MD3 

Suplentes 

1. Ca"ete Pinheiro 

2. Heitor Dia' 

3. Lourivol Baptista 

4. Daniel Kricger 

5. Jo~ó Guiomard 

6, Josó Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

11 

:1 

:'i 

:i 
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COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

1. Jc~se Freire 
2. Rvy Santo\ 
3. lonoir Vergas 

(9 membros) 

COMPOSlÇÀO 

Presidente: Jeué Freire 
Vic:e·Presidenle; Orestes Outrcia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgllio Távora 
3. Osires Teb:cira 

4, Jarbos Pouarinho 
5. lourival Baptista 
6, Accioly Filho 

4. Comício Gondim 

I. Franco Montara 

2. Orestes Ouercia 
J. Nelson Carneiro 

MOB 
1. Lozaro Borboza 
2. Cunho limo 

A•,,ilfonte: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Rc:uniocs: Ouintas·lciros, as 11:00 horas 
Local: Solo "Clovis Bevilacqua"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7membros) 

Titulmus 

1. Mihon Cabral 
2. DomtCio Gondim 
J. Arnon de Mcllo 

4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jarbas Pauarinho 
Vice·Presidenle: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Josê Guiomard 
2. Murilo Poroi~o 
3, Virgilio Tóvora 

5, Jorbac, Pa\\arinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1, Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Ac,\istenlc: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Rcunioes: Cuartas·feiras, as 10:00 horas 

localr Sola "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÀO DE REDAÇÀO - (CR) 

Titulonl\ 

1, Helv1dio Nunes 
2. Ono lchmann 
3. Saldanha Dcmi 

1. Oonton Jobim 
2 .. Adalberto Sono 

(5 membro>) 

COMPOSIÇÀO 

Pre\idente1 Adalberto Sena 
Vice·Presidente1 Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgílio Tóvora 
2. Arnon de Mello 
3, Jarbas PanariRha 

MDB 
1, Dirceu Cardoso 

A\\istcnle: Maria Carmen Ca$lro Souza- Ramal 134 
Ruunious: Quintas·loiras, c1~ 12100 harart 
local: Sala "Clovis BovilncliUa"- AneKO 11 - Ramal623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membro>) 

COMPOSIÇÀO 

Pre>idente: Magalhàe> Pinto 

lQ·Vice·Presidente1 Saldanha Cerzi 

29-Vice·Presidentel Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magolhaes Pinto 

2. Ale~tandre Costa 

3. Virgílio Tavora 

4. Jcue Freire 

S. Arnon de Mello 

6, Saldanha Derzi 

7. Jose Sorney 

't Jooo Colrnon 
11. Augu,lo fr<mco 

1 O. Otto LHhmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Racha 

3. Itamar Franco 

4, leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assi\tente: Cândido HipperH- Ramal676 

Reunioes: Terças·feira>, à> 10:30 nora> 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2, Fausto Costela-Bronco 

3, Helvidio Nunes 

4. Dom leio Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Poulo Bronard 

3, Roberto Soturnino 

Local: Sala "Rui Barbosa'1
- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membro>) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Ruy Santos 

Vico·Presidente1 Altovir Leal 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Sonto1 

3, Catteto Pinheiro 

4. Fau1to Costelo·Branco 

S. lourival Baptista 

I. Adalberto Seno 

2. Gilvon Rocha 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1, Soldanno Derzi 

2, ltalívio Coelho 

3, Osires Teilteira 

1. Beniamim Farah 

2. Cunha Lima 

A!tsi\lonte, LCda Ferreira da Rocha- Ramal 312 

Reuniocu, Ouinta1·foiras. Qs ll100 horos 

local: Sala 11Rui Barbo\a11
- Ane11.o H- Ramais 621 e 716 

, 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 mombro•) 

Titulares 

1. Jose Guiomard 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Milton Cabral 

Vice·Presidente1 Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 

3, Dinorte Mariz 3. Virgilio Tcivora 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cobrai 

I. Adalberto Sono 
2. Benjamim Farah 

MOS 
1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistentet lêda Ferraira da Rocha- Ramal312 
Reuniões1 Quartas·feiros, às 9t00 horas 
Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1. lena ir Vergas 
2. Accioly Filha 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5. Saldanha Oorzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Benjamim Farah 

Vice·Presidente1 Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Casta 
2. Gustavo Capanema 
3. Maltas leóa 

MOS 
1. Oontan Jobim 
2. Lázaro Barboza 

Anis tente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Preiidente1 lourlval Baptista 
Vice·Presldente, Alexandre Casta 

Titulares 

1, Alexandre Casta 
2. luiz Cavalcante 
3, Braga Junior 
4, lcurival Baptista 
S. Mattos leão 

1, Evandro Carreiro 
2. Evelósio Vieira 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Otta Lehmann 
2. Toat6nla Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barbaza 
2. Roberto Saturnina 

Assi•tontOJ Ranalda Pacheco do Oliveira -Ramal 306 
Reuniões: Terças·feiras, Os 10:00 horas 
local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 1716 

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

Comiu6es Temporórias 

Chefoo Ruth do Sau•a Castra 
localt Anexa 11 - Tlrreo 
Tololane: 25·S505- Ramal303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Con;reuo Nacional 
2) Comissões Temporórias para Apreciaç6o de Vetos 
3) Comissões Especiais e delnqu'rito, e 
4) Camiuãa Mista do Praiota de lei Orçamentária (art. 90 da Regimenta 

Comum), 

Auistent11 de Comissões: Harolda Pereira Fernand11 - Ramal 674, 
Alfou de Oliveira -Ramal 674, Cleido Maria 8. F. Cruz- Ramal 598, 
Moura lapos do Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

P.CRAS xr::w;,; 5 À L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS":Efl'rE 

C.T. RUY BARBOSA RONAL!lO 09100 C.F. CLOVIS BEVI!.(CQUA ClN~IllO 

10100 
Ra~1B • 621 e 716 R•Ml • 62) 

c.,;,R. CLOVIS BilVIUCQUA 
Rurtll1 • 623 

LEOA 091)0 c.s.P.c. PUY BARBOSA SONU 
Romau • 621 • 71 

C.A, CLOVIS BEV!UCQUA CUUDIO C,E.C, CLOVIS BEVILICQUA CLEIDE 
l0:30 

Rnmt~.l • 623 COSl'A lO:OO 
Ramol • 62) 

C.R.E. R:JY BARBOSA C~lDIDO C.D,P. RUY BARBOSA RONALDO 
Romo.u - 621 e 716 Ra.n&~ll • 621 I 7l 

HO?.J.S ~'JA.~TA S À L A 5 ASSISTENTE C.L,S, CLOVIS BEVI!JCQUA DAII!BL 
Rall'.ol .. 623 

RUY BARBO~A 
ll100 

09100 c.s.N. LEOA RUY BARBOSA 
Ramuu - 621 e 716 c.s. 

RlliM.U • 621 I 71 
LIDA 

c.c.J CLOV!~ SE'/IUCQUA h'!ARlA 12100 C.R. CLOVIS BIVILICQUA lllRU 

lOoOO Rumul - 623 HELENA RamrJ, - 623 CAIUIIJI 

C.!4.E, RUY BAflllOSA 
RONALDO 

Rumu.u - 621 e 716 

lO o lO C.E, RUY BAI!IlOSA DANIEL 
RUmA1B .. 621 e 7lG 
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ANO XXXII- N9 097 SÁBADO, 3 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 135• SESSÃO, EM :Z DE SETEMBRO DE 

1977 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.1.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N• 189/77 (n• 311/77, na origem), referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 59/77 (n• 3,397-B/77, na origem), que concede 
pensão especial a Dulce Evers de Abreu, viúva de Manoel Dias 
de Abreu. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.440, de I• de 
setembro de 1977 .) 

1.1.1 - ParecereN 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 213/75-Complemcntar, que 
acrescenta dispositivo à Lei Complementar n• 26, de II de selem· 
bro de 1975, que altera disposições da legislação que regula o Pro· 
grama de Integração Social- PIS, e o Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público- PASEP. 

- Projeto de Lei do Senado n• 40/76, que dispõe sobre o 
processo de fiscalização pela Câmara dos Deputados c pelo 
Senado Federal, dos ates do Poder Executivo e os da administra· 
çi\o indireta. 

1.1.3- Comunicações 

-De Srs, Senadores qúe se ausentarão do País. 

1.1.4- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 172/77, de autoriu do Sr, 
Senador Franco Montare, que estende ao cmpregudo doméstico 
a protcçi\o du legisluçi\o de ucidcntcs do trabalho, 

1.1.5- Discursos do Expediente 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Prevalência dos rc· 
cursos e medidas governamentais em favor dos centros urbanos, 
cm detrimento de nossa hinterlândia. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Observações sobre as 
críticas a respeito dos chamados contratos de risco, formuladas 
pelo Sr. Eusébio Rocha, por ocasião de seu depoimento na Co· 
111issão Parlamentar de Inquérito que investiga a Política Mineral 
do Pais. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 251/77, do Sr. Senador Mauro Benevi
dcs, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
mensagem de saudação ao "Dia do Economista" divulgada pelo 
Conselho Federal de Economia no dia 13 de agosto de 1977. 
Aprovado, 

-Parecer n• 131/77, apresentado pela Comissão de Econo· 
mia (com voto vencido do Sr. Senador Domfcio Gondim), que 
conclui pelo arquivamento da Mensagem Presidencial n• 35/77 
(n• 34/77, na origem), solicitando seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Balbinos (SP) a elevar em CrS 282.800,00 (duzentos 
c oitenta c dois mil c oitocentos cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada, Aprovado. Ao Arquivo, 

-Parecer n• 150/77, da Comissão de Economia, que con· 
clui pelo arquivamento da Mensagem Presidencial n• 32/77 (n• 
31/77, na origem), solicitando seja autorizada a Prefeitura Muni
cipal de lpuã (SP) a elevar cm CrS 685,000,00 (seiscentos c oi· 
tenta c cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli· 
dadn, Aprovodo, Ao Arquivo. 

-Parecer n• 267/77, da Comissão de Legislação Social, que 
conclui pelo arquivamento do Ollcio n• S/32/74 (n• GE-267/74, 
nu origem), do Sr. Governador do Estado do Amazonas, solici
tundo autorizaçi\o do Senado Federal pnra alienar, à Empresa 
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Paranupuncmu S.A .. Mineração, Indústria e Construção, terras 
públicas daquele Estudo. Aprovado, Ao Arquivo, 

-Projeto de Lei do Senado n• 109/77, da Sr. Senador Vas
concelos Torres, que reformula direitos do aposentado pela Prc· 
vidi:ncia Social que retorna ao trabalha, c dâ outras provi· 
dências. (Apreciação preliminar da constitucionalidade e juridici· 
dade.) Rejeitado, Ao Arquivo, 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÁS/0 VIEIRA - Problemas da edu· 
cação na Brasil. Aspectos espec!licos de repetência escolar. 

SENADOR BENJAMIM FARAH - 9()9 aniversário do 
Hospital Evangí:lica da Rio de Janeiro. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Falecimento do Sr. 
João Teles da Silva. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- 25• anivcr· 
sário de fundação da Viação ltapemirim Ltda. 

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

l-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN· 
TERIORES 

-Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão 
de 19-8-77. 

-Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessão de 
31-8-77. 

- Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido nu sessão de 
I •·9· 77, 

-Do Sr. Senador Paulo Brossard, proferido na sessão de 
22-8-77. ( Republlcaçilo.) 

- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 
23-8·77. (Republlcaçio,) · · 

3- ATO DO PRESIDENTE 
- N• 15, de 1977. 

4- CONSULTO RIA-GERAL 
-Pareceres n•s 64 e 65, de 1977. 

5-EDITAL 
-De citação de servidor, 

6-ATAS DECOMISSOES 

7- MESA DIRETORA 

8- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 135• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

;Is /~ 1/0RtiS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. S/;';\',1 IJORES: 

Ad;ilberto Sena- Altevir Leal- Evundro Carreira -Josó Lin· 
doso - COIIIOte Pinheiro - Alexandre Costa - Henrique de La 
Roc<lllc - Jus<: Sarnoy - Hclvidio Nunes - Virgílio Távora -
Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Ruy Santos - Eurico Re· 
zende- Benjamim Furuh- Itamar Franco- Franco Montara
Lázaro Barboza- Mendes Canale- Accioly Filho - Leite Chaves 
- Evelâsio Vieira- Lenoir Vargas- Paulo Brassard- Tarso Ou
tra. 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso) - A lista de presença 
m.:usu o compurcdmcnto de 25 Srs, S~:nadores, Havendo nútnero rc .. 
!!imcntul. Ucdaru abcrtu ~~sessão. 

O Sr, I''·Seeretúrio irú proceder u leitura do Expediente, 
a lidn ll s~.:guintc 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto dele/ sancionado: 

N• 189/77 (n• 311/77. na origem) de I • da corrente, referente ao 
l'rlljetu ~e l.ci da l'itllHirOI 11'' s•J. de 1977 (n• 3.397-B/77. nu Casa de 
oril!t.:lll \, "lU'"' ..:111H.:cUc pcnsthJ C~fll.!ci•ll a Dulct: Evers de Abreu, viúva 
di..' ~lanud l>ia' dc 1\hrcu, (Pr11jl!ln que se transformou nu Lei 
n• 6.-~4", de I• de setembro de 1977.) 

PARECERES 

PARECERES N•S 594,595, 596 E 597, DE 1977 

Sobre p Projeto de Lei do Senldo n• :ZI3, de 1975 -
COMPLEMENTAR, que "acrescenta dispositivo à Lei 
Complementar n• 16, de 11 de setembro de 1975, que altera 
disposições da leglslaçio que resula o Prosrama de lntesraçio 
Social - PIS e o Prosrama de Formaçio do Patrlmônlo do 
Servidor Público - PASEP". 

PARECER N• 594, de 1977 
Da Comlssio de ConstltuÍçio e J ustlça 

Relator: Senador Helrldlo Nunes 
Diz o art, 3• da Lei Complementar n• 26, de 11 de setembro de 

1975: 
"Art, 3• Após a unitioaçila determinada no art. 1•, as 

cantas individuais dos partitipantes passa ri! a a ser creditadas: 
a) pela correçi!o m~nc:i•ri~ anual do salda credor, 

obedecidos os lndices uplicâveis os Obrigações Reajustâveis 
do Tesouro Nacional (ORTN); 

b) pelos juros mlnimos de 3% (três por cento) calculados 
anualmente sobre o saldo credor corrigido; 

c) pelo resultado liquido adicional das operações realiza· 
dns com recursos do PIS·PASEP, deduzidas as despesas 
administrutivus c us provisões de reservas cuja constituição 
seju indlspcnsAvel". 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I: 
,I 
!: 
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2. Ao dispositivo transcrito o ilustre Senador Orestes Quércia, 
através de Projeto de Lei n• 213, de 1975-COMPLEMENTAR, 
pretende adicionar par4grafo ~nico com o objctivo de vedar "a 
aplicação dos recursos PIS·PASEP cm aquisição de açõcs c cm 
quaisquer outras operações vinculadas (sic) à Bolsa de Valores". 

Nesta Comissão o eminente Senador Leite Chaves, sem entrar· 
na apreciação do mérito, apresentou Parecer que conclui pela consti· 
tucionalidadc cjuridicidadc da proposição, com voto discordante do 
nobre Senador Heitor Dias. 

Entendeu este Colegiada, porém, que lhe cabia examinar, 
também, o mérito da matéria, à vista da expressa determinação conti· 
da no art. li, item I, n• 24, do Regimento Interno. 

Na verdade, a Lei jâ concede, com os instrumentos que traçou, a 
ncccssâria protcção aos recursos do PIS-PASEP, que rendem, 
independentemente dos êxitos da aplicação, juros c corrcção monctâ· 
ria aos bcncficiãrios. 

Impedir, assim, a alocação de recursos, com as cautelas devidas, 
cm aquisição de açõcs c cm operações vinculadas às Bolsas de 
Valores, iníportarâ na declaração, cm lei, de falência do merendo de 
açõcs, além de rcstriçi!o insuportâvel à capacidade gcrcocial dos 
responsâvcis pelos recursos do PIS-PASEP. 

Em conseqUência, por maioria de votos, esta Comissão procla· 
mou a constitucionalidade c juridicidadc da proposição, mas no 
mérito tachou-a de inconveniente c inoportuna. 

Sala das Comissões, cm 8 de abril de 1976. - Gustavo 
Capanema, Presidente cm cxcrc(cio - Hehldlo Nunes, Relator -
Nelson Carneiro - Leite Chaves, vencido com voto cm separado -
Henrique de La Rocque- Renato Franco - Dirceu Cardoso, 

VOTO VENCI DO DO SR. SENA DOR LEITE CHAVES 

A proposição sob nosso exame, de autoria do ilustre Senador 
Orestes Quércia, acrescenta ao art. 3• da Lei Complementar n• 26, de 
11 de setembro de 1975, o seguinte parâgrafo único: 

"~vedada a aplicação dos recursos do PIS- PASEP na 
aquisição de açõcs c cm quaisquer outras operações veicula· 
das à Bolsa de Valores." 

Adverte, na justificação, o representante paulista, que a maioria 
das açõcs nas Bolsas de Valores acusa "constantes e abruptas baixas, 
causando prejuízos de monta c resultados absolutamente negativos 
aos investidores, que muito raramente obtêm lucros com as aplica· 
çõcs que efetivam". 

·Tais riscos para o investidor desaconselhariam a aplicação de 
recursos do PIS e do PASEP naquelas operações, evitando-se, nos 
termàs do parâgrafo proposto, a poss(vcl desvalorização do pecúlio 
do trabalhador regido pela CLT e do servidor p~blico, que, cm oca· 
siões excepcionais, têm direito a levantar aqueles fundos. . 

Quanto ao mérito, dirão as Comissões de Legislação Social e de 
Serviço Público Civil. 

Cabe-nos, inicialmente, assinalar que a medida preventiva 
proposta, decerto inovadora, não con~ita ~om os restan~es dispositi· 
vos da Lei Complementar n• 26/75, msenndo·sc, perfeitamente, na 
sistemática disciplinadora do PIS c doPASEP. 

Assim, estando conforme à técnica legislativa, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei Complementar n• 213, de 1975, do Sena· 
do Federul, porjuridico e constitucional. 

Saiu das Comissões, 3 de dezembro de 1975.- Leite Chaves, 
PARECER N• 595, DE 1977 

Da Comlssilo de Leglslaçilo Social 

Relator: Senador Henrique de Lu Rocquc 

Propõe o ilustre Senador Orestes Quércin o ucri:scimo do seguin· 
te purúgrufo único ao nrtigo 3• da Lei Complementar n• 26, de li de 
setembro de 1975: 

"Purúgrnfo único. ~ vcdndu nnplicuçilo dos recursos do 
PIS-PASEP nu aquisição de ações c cm quaisquer outras opc· 
ruçõcs vincuiadus ~Bolsa de Vulores," 

Justificando o PLS n• 213, de 1975, alega que a aplicação de tais 
fundos é prejudicial nos interesses dos virtuais detentores da sua 
titularidade, eis que hã abruptas e constantes baixas das açõcs nas 
Bolsas de Valores, raramente propiciando lucro as aplicações nelas 
cfetuadas. E acrescenta: 

"Cabc·nos, inicialmente, assinalar que a medida prc· 
vcntiva proposta, decerto inovadora, não connita com os rcs· 
tnntcs dispositivos da Lei Complementar n• 26/75, inserindo· 
se, perfeitamente, na sistcmãtica disciplinadora do PIS c do 
PASEP." 

Na Comissão de Constituição c Justiça, a proposição recebeu 
parecér favorável ao Relator, o nobre Senador Leite Chaves, que não 
lhe viu defeitos quanto à constitucionalidade, à juridicidndc c à téc· 
nica legislativa. Mas, cabendo, no caso, àquele órgão examinar o mé· 
rito do projeto, o esclarecido Senador Hclvldio Nunes, como relator 
do vencido, opinou pela inconveniência c inoportunidade da proposi· 
ção, rejeitada pela maioria dos membros da CCJ. 
Parece-nos plenamente procedentes as razões alegadas no voto vito· 
·rioso, nos seguintes termos: 

"Na verdade, a Lei concede, com os instrumentos que 
traçou, a neccssãria proteção aos recursos do PIS-PASEP, 
que rendem, independentemente dos êxitos da aplicação, 
juros c correção monctãria aos bcncficiãrios. Impedir, assim, 
a alocação de recursos, com as cautelas devidas, cm aquisição 
de açõcs e cm operações vinculadas às Bolsas de Valores, 
importarã na declaração, em lei, da falência do mercado de 
ações, além de restrição insuportâvcl à capacidade gcrcncial 
dos rcsponsâvcis pelos recursos do PIS·PASEP." 

Assim, absolutamente convencidos de que a sistemática atual, 
no que tange a essa aplicação, não prejudica os interesses dos bcnc· 
ficiãrios do PIS·PASEP, somos de parecer pela rejeição do Projeto 
de Lei Complementar, do Senado, n• 213/1975, por inoportuno c 
inconveniente. 

Sala das Comissões, 13 de maio de 1976.- Nelson Carneiro, 
Presidente.- Henrique de La Rocque, Relator - J arbu Passarinho 
-Jessé Frelre-Accloly Filho. 

PARECER N• 596, DE 1977 
Da Comissão de Serviço Público Civil 

Relator: Senador Itamar Franco 

De autoria do ilustre Senador Orestes Qui:rcia, visa o Projeto 
em exame a alterar a Lei Complementar n• 26, de li de setembro de 
1975, que unifica os Programas PIS-PASEP, para vedar a aplicação 
de recursos do PIS·PASEP na aquisição de açàes e em qualquer ou· 
tra operação vinculada às Bolsas de Valores. 

2. A douta Comissão de Constituição c Justiça se pronunciou 
pela inconveniência e inoportunidade da proposição, e, no mesmo 
sentido, a douta Comissão de Legislaçi1o Social. 

Quando da discussüo do Projeto de Lei n• 7, de 1970-(CN), de 
instituiçilo do Programa de Integração Social, foram apresentadas 
duas cmendus que inscrium dispositivo ensejador da uplicaçào do 
depósito ou do suldo da conta do trabaihudor na aquisição de açõcs 
da empresa em que ele trabalha: uma, a de n• 74, de autoria do Depu· 
tado Rafael Fnraco, outra, a de n• 75, de autoria de Deputado 
Franco Montoro (ln "O Congresso Nacional c o Programa de lnte· 
gração Social", Dirctoria de lnformuç1io Legislativa do Senado Fc· 
derul, pilgs, 62 c 63). 

Em sua Justificutiva, o ilustre Autor ulcgu u inconveniência de 
se exporem os recursos creditados na conta dos trubalhudores, pela 
aquisiçuo de uções e outrus aplicações, us oscilações e baixas verifi· 
cudus nas Bolsas de Valores. 

Entendemos que a solução está nu aqaisiçuo, com o saldo das 
contus. de açiies da empresa cm que trubalhu o titular du conta, 
dentro do que preconizavam as Emcndus n• 74 e n• 75, sem prejuízo 
das dcmuis gurantius instituldus cm favor dos bcncficiârios do PIS. 
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Assim, o cspfrito da modilícaçuo pretendida pelo Projeto será 
mantido c se ampliará, por mais uma possibilidade concreta de aplí· 
caçilo de saldo, o objctivo da formação de um pecúlio para o titular 
da conta. 

3. Ante o c~posto, opinamos pela aprovação do Projeto, nos 
termos da 

Emenda n• I· CSPC 

Dê-se ao art. I• a seguinte redução: 

"O art. 3•, da Lei Complementar n• 26, de li de sctcm· 
bro de 1975, passa a vigorar com o acréscimo do seguinte 
parágrafo único: 

Art. 3• ........................................ . 
• '' ••• ' •••••• ' •••• o'' ••••• '' o' ••• '. o •••••• ,, ••••••• 

Parágrafo único. ~vedada a aplicaçilo dos recursos do 
PIS·PASEP na aquisição de ações c em quaisquer outras ope· 
rações vinculadas às Bolsas de Valores, ressalvadas, quanto 
às ações, as aplicações dos saldos de conta na aquisição de 
ações·da empresa cm que trabalhe o empregado-titular." 

Sala das Comissões, 20 de abril de 1977. - Benjamim Farah, 
Presidente - Itamar Franco, Relator - Heitor Dias, vencido -
Augusto Franco, vencido- Alexandre Costa. 

PARECER N•597, DE 1977 
Da Comlssio de Economia 

Relator: Senador Dtnarte Mariz 
O Projeto ora submetido à apreciação desta Comissão, de 

autoria do nobre Senador Orestes Quércia, veda u aplicação dos re· 
cursos do PIS-PASEP na aquisição de ações e cm quaisquer outras 
operações vinculadas às Bolsas de Valores. 

Em primeiro lugar, originalmente, o Programa de Integração 
Social - PIS, objctivou garantir a participação dos trabalhadores 
brasileiros nos acréscimos progressivos da renda nacional, viabílizan· 
do ao mesmo tempo, a formação de um potencial de poupança, que, 
por sua vez, seria aplicado, sob a forma de investimentos, no próprio 
desenvolvimento nacional. 

Dessa forma, e em paralelo, se alcançaria, dentro de um 
conjunto dinâmico, a conjugação de duas necessidades inadiáveis, 
aparentemente contraditórias. Pela distribuição da renda, um au· 
mente do consumo dos trabalhadores do País, sem o sacrifício da 
poupança nacional, que cabe reforçar, sendo precisamente o que 
ocorre no cuso. 

A orientaçüo do Programa de Formaçuo do Patrimônio do Ser· 
vidor Público - PASEP, não fugiu a estes delineamentos gerais, o 
mesmo podendo afirmar-se em relação ~ providência de unificar am· 
bos os programas, desde que foram mantidas, no fundamental, todas 
as linhas básicas inicialmente formuladas. 

1õ justo, igualmente, nu medidu em que os recursos do PIS· 
PASEP devam ser movimentados, a lím de oferecer aos participantes 
dos programas resultados positivos, que diversas alternativas de in· 
vestimenta sejam aproveitadas. Congelar os recursos PIS-PASEP, 
dei~ando·os sujeitos ~ erosiio inflacionária, sem que sejam aplicados 
rentavelmente, não dci~u de ser uma temeridade inerente aos dois 
programas somente existe dentro de umu perspectiva cm que o risco 
é inevitável. 

Os recursos do PIS-PASEP. na verdade, siio originários de uti· 
vidudcs que representum riscos. Tanto us empresas de cu pi tu\ priva· 
do, que relucionam custos pura obter rcceitus, quanto o setor pú· 
blico, cujo orçamento somente se realiza 11 base de um li administra· 
ção tambêm eficiente, estilo sujeitos a riscos diversos, se bem que a 
nlveis tambóm diferentes. 

Alóm do mais, a niio ser cm aplicações e•trcmamcnte conserva· 
deras, que siio, em contrapartidu, de baixa rentubilidudc, obtém-se 
uma relativa margem de segurança que nüo chega LI ser total. Mas 
estas modalidades de aplicação - imóveis ou titulas du dfvida pÚ· 

blica, por c~cmplo, se configuram uma reduzida margem de riscos, 
ao mesmo tempo apresentam um reduzido potencial dinâmico de 
crescimento, incapazes, por si sós, de favorecer as e~pcctativas pro
missoras que têm acompanhado o desenvolvimento dos menciona· 
dos programas. 

Essas e~pcctativas, para se realizarem, solicitam uma apro~tma· 
çüo entre os recursos do PIS·PASEP c as formações que, realmente, 
dão conteúdo c dinamismo ao próprio crescimento da economia bra· 
sileira. 

Portanto, querer participar dos resultados do crescimento, 
negando recursos (na verdade um grande fundo de poupança) ~s 
empresas que diio dinamismo ~ economia do Pais não dei~a de ser 
uma posição claramente inc~plicável, Onde então colocar esses rccur· 
sos, a lim de que as e~pectativas geradas pela criação do PIS·PASEP 
possam matcriulizar·sc? 

Justificar uma proposição que visa a impedir a aplicação dos rc· 
cursos do PIS·PASEP na aquisição de ações e em .quaisquer outras 
operações vinculadas às Bolsas de Valores pelo risco que dai possa 
advir, ou pela conjuntural fraqueza do mercado acionário, é negar o 
aspecto essencial da questão, isto ê, que o dinamismo da economia 
descansa, afinal, no dinamismo das empresas privadas, de capital 
aberto, ou não, 

Ante o exposto, considerando que o Projeto nega a evidência, 
ademais de vedar um tipo de aplicação alternativa de recursos, que 
pode, coerentemente, num dado momento, apresentar óbvias vanta
gens, somos pela suu rejeição. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977.- Marcos Freire, Pre· 
sidente - Dlnarte Mariz, Relator - Milton Cabral - Vasconcelos 
Torres - Otalr Becker - Lulz Cavalcante, vencido - Franco 
Montoro, vencido- Roberto Saturnlno, vencido- Murllo Parabo. 

PARECER N• 598, DE 1977 

Da Comlssio de Constltulçio e Justiça ao Projeto de Lei 
do Senado n• 40, de 1976, que "dispõe sobre o processo de 
fiscalização pela Cámara dos Deputados e pelo Senado 
Federal, dos atos do Poder Executivo e os da admlnlstraçlo 
lndlreta ". 

Relator: Senador Helvidlo Nunes, 
O Projeto de Lei do Senado no 40, de 1976, de autoria do 

eminente Senador Mauro Benevides, volta a esta Comissão para 
ree~ame deferido a requerimento do nobre Udcr da Oposição. 

A proposição, como é do conhecimento desta Comissão, dispõe 
sobre o processo de liscalizaçito pela Câmara dos Deputados c pelo 
Senado Federal dos atas do Poder Executivo e os da administração 
indireta, tentando assim regulamentar o art. 45 da Constituição 
Federal, 

No primeiro Parecer oferecido 11 matéria- o de no 214. de 1977 
- reportei-me ao longo e minucioso estudo que, em torno do 
assunto, fizera o ilustre Senador José Lindoso, o qual, Relator do 
Projeto untes de ser eleito i'·Vicc·Presidente da Comissão Diretora 
desta Casa, chegara a elaborar Parecer que não foi submetido a este 
Colegiada. 

Tais estudos convencernm·nos plenamente, pelo que considerei 
desnecessário acrescentar-lhe o que fosse e a subscrever as razões 
ex pendidas pelo então Relator da mnti:riu. 

Em Plen(trio, poróm, o autor do Projeto registrou o seu incon· 
formismo u decisão em que se lixara cstn Comissão, dnndo pela in· 
constitucionulidade du proposição. 

Nesse sentido, o ilustre Senador Mauro Benevidcs, ainda da tri· 
huna do Senado, teceu considerações que, imediulllmente. refutei nu 
mcsmu St:ssüa Plcnúriu. 

Nu verdade, não loculiw neste rccxumc quu\quer urgumento 
mwn que comprmncw o acerto dus opiniões unteriores, contr{lrios 
110 Prlljctll. 

De novo~ llllvcz, snm~:nlc o urgumcnlo do Scnndor Mnuro Bcne
vidcs, ex pendido nu trihun11 do Plcnítrill, do que 11 csut Comissuo por 
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força das normas regimentais, cabia a obrigação de corrigir as cvcn· 
tuais falhas do Projeto c, através de Substitutivo, manter a sua tra· 
mituçno cm termos mais otimistas. 

Entretanto, não obstante o apreço que merece o autor da 
proposição e o reconhecimento generalizado de que o Projeto se ins· 
pirou cm sentimentos do melhor interesse público, cabe-me a afir· 
mação de que, cm termos legislativos, torna-se imposslvcl um 
Substitutivo, já que são insanávcis os dispositivos do Projeto 
reputados inconstitucionais e inconvenientes, · 

No referido estudo do Senador José Lindoso, Sua Excelência 
chegou 11 conclusào desfavorecedora do Projeto, pelos seguintes 
motivos: 

a) a Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, dispondo sobre a fis· 
calização financeira e orçamentária da União pelo Congresso Na· 
cional. já atendia parcialmente aos objetivos do Projeto de Lei do 
Senado n• 40!76; • · 

b) o Regimento Interno do Senado Federal jâ prevê a 
fiscalização dos atas do Poder Executivo dentro do contexto 
buscado pelo Projeto. 

Nas considerações expcndidas da tribuna do Plcnârio, quando 
du discussllo d:.1 matéria, acrescentei entre outros pontos, mais os se~ 
guintcs prindpnis; 

I - o Projeto, ao criar Comissões Permanentes na Câmara c no 
Senado para exercerem a fiscalização que objctiva, oferece-lhes, 
entre outras atribuições, competência para convocar Ministros de 
Estado c solicitar informações à administração dircta c à indircta cm 
termos que contrariam frontalmente os arts, 38 c 30, letra d, da 
Constituição; 

2 - não se regula pelo Projeto, afinal, o processo referido no 
art. 45 da Constituição que se pretende regulamentar, pois dentro 
do que se sugere, para a regulamentação, hú falhas inconstitucionais 
como as acima citadas: 

3- a fiscalização autorizada pela proposição envolve todos os 
a tos administrativos, cxccto os regulamentares, não excluindo os que 
decorrem da privatividade que especialmente o art, 81 da Constitui· 
çào reserva uo Presidente da República, Com isto, fere-se o principio 
da independência dos Poderes, resguardado pelo art. 6• da Constitui· 
ção; 

4 - o Projeto exclui de apuração simultânea, por qualquer ins· 
tância administrativa, a matéria que for objcto de apuração por 
Comissão da Câmara ou do Senado, comprometendo, assim, os 
nccessãrios sistemas de fiscalização independentes, c os objctivos de 
eficiência que o art. 71 da Constituição buscou para o controle in· 
terno do Poder Executivo. 

Tais são as razões, em resumo, cfue me levam a insistir na incons
titucionalidade do Projeto de Lei do Senado n• 40/76, pelo que 
volto a opinar por sua rejeição. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977. - Accloly Filho, 
Presidente cm exercício - Helvfdlo Nunes, Rolator - Leite Chaves 
- Lenolr Vargas- O•lres Teixeira- Cunha Lima- Heitor Dias
Otto Lehmann. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicaçt1o. 

Sobre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. I•·Sccrctâ· 
rio. 

São lidas as seguintes 

Em 2 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me 
ausentarei do País a partir de \6 de setembro a nm de, como intcgrun
lc da Delc~açt"' Brasileira, participar da 64• Conierência lnterparln· 
menta r, a rca\izur-sc cm Sofia, Bulgúriu, no período de 21 a 30 de se
tembro de 1977. 

Atcndosas s:wduçC1~s.- Hoberto SnWrnin.o. 

Em I• de setembro de 1977. 
Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me auscn· 
tarei do Pais a partir de 17 do corrente a fim de, por indicação do 
Grupo Brasileiro da União lntcrparlamcntar, participar da 64• 
Conferência lnterparlamcntar, a ·realizar-se cm Sofia, Bulgâria, no 
período de 21 a 30 de setembro de 1977. 

Atenciosas saudações.- VlrgOioThora. 

Em 31 de agosto de 1977. 

Senhor Presidente; 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me auscn· 
tarei do País a partir de 19 de setembro a fim de, na qualidade de 
Presidente do Grupo Brasileiro da União lntcrparlamentar, partici· 
par da 64• Conferência lntcrparlamentar, a realizar-se cm Sofia, 
Bulgária, no per!odo de 21 a 30 de setembro de 1977. 

Atenciosas saudações,- Accloly Filho. 

Em 2 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente; 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com 
o disposto no art. 43, aHnca a, do Regimento Interno, que me ausen· 
tarei dos trabalhos da Casa a partir do dia 3 de setembro de 77, para 
breve viagem ao estrangeiro, cm carãtcr particular. 

Atenciosas saudações.- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A Presidência ficá 
ciente, 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. I •·Sccrctãrio. 

1:: lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO.N• 172, DE 1977 

Estende ao empregado doméstico a proteçio da leglslaçio 
de acldentH do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, 1• Elimine-se da parte final do § 2• do art. I• da Lei n• 
6.367, de 19 de outubro de 1976, o seguinte: "c ao empregado 
doméstico". 

Art, 2• Esta Lei entra rã cm vigor na data de sua publicação, rc· 
"Ogadas as disposições cm contrârio. 

J ustlficaçào 

Durante a tramitação do projeto que deu origem à Lei n• 5.859, 
de li de dezembro de 1972, "que dispõe sobre a profissão de cm. 
pregado doméstico", apresentamos emenda, amplamente justificada, 
segundo a qual passariam, desde lego, os empregados domésticos a 
serem protegidos pela legislação de seguro contra acidentes do tra. 
balho. 

As razões silo conhecidas: no momento cm que os domésticos 
passariam a ter direito aos beneficias c serviços previstos na !c. 
gislação prcvidencíâria, nilo deviam ser privados, cm virtude da 
causa da invalidez ou da doença, de idêntica protcçilo, principal. 
mente porque o seguro de acidentes do trabalho faz parte integrante 
da Previdência Social. Todavia foi o que passou a ocorrer cm virtude 
da rcjeiçilo dn emenda. 

De fnto, no ficar temporária ou definitivamente incapaz para o 
trabalho, o empregado doméstico só terá direito ao aux!lio·docnçu 
ou à aposentndoritt por invnlidez se a incapncidude ni\o tiver sido 
motivndn por ncidente do trabnlho. Nesta última hipótese nuo rcce. 
bcrá qualquer ampuro por pnrte do Instituto r-;ucionar de Pro. 
vidêncin Social. 

Subem-nc1 quuntos ucompanharam a tramitação do projeto rcfc. 
rente nos empregados domésticos que nossa cmcndn recebeu po1rccer 
incondicionalnu:ntt.: favorl1vc\ da Comissi"lo Jc !..csis\uçào Social, 6r-
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giio técnico do muis alio nível c precisamente uquelc que, no Scnudo 
Federal, cm virtude da natureza <ln matêriu, deviu munifestur-se 
sobre o mérito da proposição, 

Contudo, votou n Maioria pela rejeição da emendo, utrnvês da 
palavra do saudoso Senador Filinto MUller que, a despeito de consi
dcrfi-la "com fundamento lógico, natural c justo", entendeu que a lei 
poderia "ser alterada oportunamente". 

Prevaleceu, assim, o entendimento de que após suu promul
gação deveria a !cgislução de ampnro no empregado doméstico ser 
progressivnmcntc uperfeiçondu. 

Ora, outro não é: o objctivo deste projeto, Para tanto altera a 
utuullegislação acidcntúriu, ou seja, u Lei n• 6,367, de 19 de outubro 
de 1976, cujo urt. I• tem u seguinte redução: 

"Art. I• O seguro obrigatório contra ocidentes do tra
balho dos empregados segurados do regime de previdência 
social da Lei n• 3,807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica 
da Previdência Social), c legislação posterior, é realizado pelo 
Instituto Nucionnl de Previdência Social. 

§ I• Consideram-se também empregudos, para os fins 
desta Lei, o trabalhador temporúrio, o trabalhador uvulso, 
assim entendido o que prestar serviços a diversas empresas, 
pertencendo ou nüo u sindicnto. inclusive o estivador, o con
ferente e assemelhados, bem como o presidiário que exerce 
trabalho remunerado. 

§ 2• Esta Lei não se aplica ao titular de firma indi
vidual, ao diretor, sócio-gerente, sócio-solidário, sócio
cotista e sócio-de-indústria de qualquer empresu, que não 
tenha a condição de empregado, nem ao trabalhador autó
nomo c ao empregado doméstico,'' 

Pun1 consecussiio do objctivo anteriormente enunciado a pro· 
posiçlio nwndll climinllr dll parte fin<~l do § 2• do art. I• da Lei 
n•' 6J67, de 1976, liS plllavras "e no empregado doméstico", a fim de 
lJUe css01 legislllção passe, como deve, a ser-lhes aplicada. 

Sala das Sessões, 2 de setembro de 1977,- Franco Montoro. 

( tls Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social,) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O projeto scrâ publi-
cado e remetido às comissões competentes. 

Há oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dou pross•guimcnto ao discurso de ontem, em que eu respon
sabilizava a urbe, a cidade, pela deterioração dos valores mais inti
mas do homem, cidade esta que absorveu o altar das primeiras fami
lias, das primeiras fratrias, das primeiras cúrius, das primeiras tribos, 
c co~cluiu pela necessidade de uma politica de retorno ao campo, de 
orientação bucólica. Aliás, a velha Roma, através dos seus estadistas 
insignes, compreendeu o grande conglomerado populacional que se 
estava erigindo naquela cidade, e o próprio Estaào romano encetou 
uma cllmpanha de retorno ao Cllrnpo, cu obra de Virgi!io não é outra 
!'leniio Ul!UC!a d~.:ssu v0Jtu, 

Quem sabe, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se o momento 
histórico niio estú u exigir uma renexüo profunda sobre u existência 
da urbe, ou melhor, da megnlópo!e utuul, que assoberba e enclausura 
o homem? Quem sabe se nuo seria necessúrio, puru o Brasil, prin
cipalmente, com a sua imensidão territorial por ocupar, uma inver
são no nuxo migratório, que hoje se faz do meio rurul pnru u cidade, 
que se fizesse no sentido cidade-campo? Quem sabe se ui não estaria 
u solução que u imaginução criadora procura, pura evitar essa luta 
untropofúgicn que acontece nu cidade, c que leva o homem 11 
subvcrsuo c uo terrorismo? Quem sube se o retorno 11 vida bucólica 
não scriu o único'caminho pura preservarmos os valores da cultura 
ocidental, que se urrimu c se abastona nu fumi!iu, no altar da familiu, 
nu conservação dos vulorcs culturais da fumiliu? 

Parece-me que todo esse imbrogl/o, todo este urtincio institu
cionul será motivo de blugue, de humorismo, daqui u 50 unos. Rir-sc
üo os nossos pósteros da maneira infllntil com que nós pretendemos 
deter a grande avalancha comunista. Detê-lu pela força, detê-la pela 
repressão, parecerá aos vindouros uma atitude canhestra, mediocrc e 
sem sentido depois de todo esse ncúmulo de cultura que o homem 
conseguiu sedimentar. 

Niio há outro caminho para se opor uma barreira 11 comuni
zução do planeta, A única barreira é o retorno llo c"mpo, ó o retorno 
il vida rural, é a valorização do campesino, é u valorizuçào du gleba. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador Ruy Santos, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- A tese de V, Ex•- per
llllc·me- é certa: lnmcntuvelmentc, emhorn certn, não E: exeqUível, 
porque u fuga do cumpo é" fuga do homem do meio difícil em busca 
do meio que :tcredita seja filei I. Acredita, As vezes é atê mais difícil 
com poluição, com tudo isso, do que no campo. Sabe V. Ex• que dos 
campesinos, ou os homens do campo, convocados para prestar ser .. 
viço militar nu cidade, poucos retornavam depois da baixa. Por quê? 
Porque conbcccram a c:lctricidudc. u praia, o cinema e uma porçtto 
de coisas, c cunhcccrum. tumhém, muitos mules; mus não vi:~m os 
males, só viam aquilo que encanta. O ideal, e neste ponto concordo 
com V. Ex•, s~.:riu o retorno uo meio rural. Mas acho muito difícil se 
conseguir isso de quem saiu do curnpo, A soluçtLo seria o poder pú
blico crinr. no campo. condições de vid:1 pura que não se dê esse êxo
do, 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Se
nador Ruy Santos, agradeço o apurte que enobreceu o meu discurso, 
o fortaleceu e me dú a oportunidade de desdobrar o raciocínio, 

É justamente isso que estou a dizer, nobre Senador. Da neces
sidade do comando ideológico estatal, da orientação da política 
governamental se debruçar sobre o campo, criando condições imagi:
ticas, atrntiVijS para o campo e deixando de valorizar a urbe. 

O que acontece na utualidade i: a hipervalorização da cidade, da 
urbe, Cada vez mais o Governo investe no sentido de prodigalizar à 
urbe recursos que o campo nüo desfruta e não tem, Se houvesse essa 
inversão, se houvesse esse apoio no campo, inclusivc ntrnvE:s de uma 
orientação cultural, seria o ideal, e, por este motivo, me referi à obra 
virgiliana. Nnquela i:poca, os grandes poetas, os grandes artistas 
sobreviviam à mercê dos rnecenas, ou do dirigismo estatal, e n obra 
virgiliana foi uma obra de orientação estatal, tanto que a sua obra
prima se debruçava essencialmente em contar os valores da vida 
bucólica. 

f: justamente isto que peço, é justamente isto que enfatizo: o re
torno uo campo. Tulvoz assim nós conseguissem os deter este entrede
vorumcnto 4uc u vida citudinu provoca, este destlmor que nós temos 
uns pelos outros na villu urbanística. Cada um se olha nu rua como 
um inimigo cm potcnciill: c:.1da um é o lobo do outro, numa revives· 
cênciu da ulirmaçilo de Hohhcs: homo lwmini /upus- o homem lobo 
du própriu homem. 

Parece-me, Sr. Presidente, que a solução pura se criar uma 
barreira à avalancha comunistu não seria a repressilo, mus justa· 
mente um retorno ils nossas nnccstrnlidudcs, à nossn culturn familiar, 
que tem por base o campo e não a cidade, A família não pode viver 
cm torno do ultnr dos seus lnres, nu cidude. E lu não pode rezar a sua 
novena vespertina a nlw ser no campo, quando hl1 tempo pura isto, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. EVA:-IDRO CAI!REIRA (MDB- AM)- Pois nilo, 
com muita honrn,llllhrc sl~nador, 

I 
I 
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Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Nào sei se há no 
Amazonas um hábito que hú no interior da Buhiu. Quando o peque· 
no comcrciário volta pura casa às 6 horas, c a Igreja toca a Ave
Maria, ele se detém nu suu andança. Onde está, púru, se benze e dá 
graças a Deus pelo dia vivido e vencido. Acho que V. Ex• está certo 
no chumar u população brasileira u esse passado que cstã fugindo. 
Lamentavelmente, a cidade rira o espirita, mutu com o sentimento 
dus criaturas. Só há mesmo essa preocupação do homem ser lobo do 
homem. O amor csti1 sumindo, aquele umor puro, aquela frater
nidade que deve unir ns criaturas estt1 desaparecendo. Lamentavel
mente, o que V, Ex• diz é verdade, mas sabe V, Ex• que essu força 
du terra é rui que quando bai:mos e nordestinos foram, no começo, 
puru a Amazônia, nu época da fartura, do apogeu da 'borracha, e 
hoje quando chegam para o Sul, mal melhoram de vida e sabem que 
a chuva caiu no Nordeste, correm para lá. 1:: o apego à terra, é a 
atração pela terra, é, numa interpretaçào dos psicanalistas, a volta à 
terra, onde o umbigo foi enterrado. Assim, todos nós onde remos o 
umbigo enterrado, V. E~' na sua Amazônia, eu no n1cu Sào 
Francisco modesto, todos nós temos a prcocupnçào - e esta é a 
minha como acredito que é a de V. Ex•- de ir buscar sempre os 
primeiros dias, os valores daqueles primeiros dias, a vida daqueles 
primeiros dias, para me inspirar nos dias da velhice, para a felicidade 
do próprio coração e da própria alma. 

O SR. EVANORO CARREIRA (MDB- AM)- Exntamente, 
nobre Senador Ruy Santos, o fenômeno ocorre no Amazonas e 
posso adiantar a V, Ex•s que em trés oportunidades o homem do in
terior se debruça diante dos seus lares. Às seis horas da matina, ao 
meio-dia c às seis horas da tarde. Sào três momentos cm que ele 
reverencia, são três horas nas quais ele, esteja onde estiver, pára e 
entra cm reflexão, fazendo o sinal da cruz, persignando-se cm 
reverência aos seus uvutares. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- E ao seu exame de cons
ciência. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOS - AM)- Exato. 
Ilustre Senador, parece-me que houve um desvio, houve um desca
minho do homem na trilha civilizatória. O homem enveredou por 
uma trilha que não ~ a verdadeira, nUa ê a m.:têntica do desenvolvi .. 
menta. A megnlópole talvez seja o nm de uma trilha suicida. O 
grande erro - quem sabe?- tenha sido a construção da cidade, e, 
quando me renro à cidade, fica circunscrito à megnlópolc. Não é o 
burgo, não é a fratria, não é a cúria, não é o conglomerado de cúrias, 
de fratrias, conglomerado esse que seria a tribo. Não. Falo da 
reuniüo de muirus tribos na megalópolc. Talvez o erro renha sido es
te, a que~~ cultura indígena reagiu, bem como as grandes, as verda .. 
deiras culturus que encontramos no pervugur da história. 

O indio, por exemplo, nioo ultrapassa o patamar da rribo, não se 
aglutina em cidades, não vui além da tribo, Cndn tribo com suas 
cúrins, suas fratrias, seus deuses, seus códigos; cada fnm!Iin com seu 
altar. 

E o exemplo é tão grirunte que os exércitos romanos c gregos se 
organizavam com base na fam!lia. Ou! u agressividade, o sentido de 
luta, de amor à sua coorte, à sua cúria, à sua legião. O tribuno cru 
nndu mais nudn menos do que um comandante de tribo, um general; 
o decurião cru nudu mais do que o comandante de 10 cúrias. A Jura 
em fam!Iiu dava um outro sentido, porque havia nté uma confrnrcr· 
nizuçilo nu luta: cru o primo, era o parente, ern o amigo, Indo u ludo, 
avançando contru o inimigo. Cada um defendendo o outro porque 
um cru snngue do outro. 

A urbe assiste, indiferente, u uma criunçn eu um homem serem 
devorados por meia düzia de ariranhas. A urbe indiferente, complctu· 
mente friu c gélida diante do sofrimento do parceiro. 

O exemplo(: indi~cutível. E~t~1. minha colnhoruçrto, u ponto de 
haver umu preocur:u;Un !ik)~lllica. :tntropolôglca, sociológica, pura 
encontramos um c:1minho. rnus um caminho verduddro. Quem suhe 
se este cuminho niill é l, retorno. Talvez o ..:aminhn do homem seja 

volta, seja o retorno para o campo, o retorno pnrn o altar da fam!lin, 
de cúria, e o abandono da cidade. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V. Ex• um 
apnrte? 

O SR, EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita 
honra, nobre Senador Luiz Cavalcante. 

Ó Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Em abono à tese de 
V, Ex•- da agressividade das cl1amadas selvas-de-pedra- parece
me oportuno lembrar notícia, ontem veiculada nos jornais, da prisão 
de um marginal no Rio de Janeiro, o qual, pela fotografia, se muito 
tem, tem 25 unos. Ele confessou, vangloriando-se, que jâ cometera 
mais de mil crimes, entre assassinatos c furtos. Esse homem, se numa 
pequ~:na cidade vivesse, não teria ficado tão mau. Suas naturais afei· 
ções e amizades nüo o teriam transformado na besta cm 'que se tor
nou. Meu caro colega, bem diz um conceito latino: "Uma grande ci
dade é uma grande solidão". Por mim, bem gostaria de terminar os 
meus dias no menor burgo dcstu nossa grande Pátria. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex•, nnrcs de 
sua rcspostu, cm complementaçuo ao aparte do nobre Senador Luiz 
Cavalcante? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MOS- AM)- Nobre Sena
dor Luiz Cavalcante, agradeço esta connssão, que é bcl!ssimn, c eno
brecere. o meu discurso, pois o temperamento do colega é o tempera
mento do homem de familia, do homem do campo, do homem bucó
lico, do homem pacinco por excelência. 

Ouço, mais uma vez, o nobre Senador Ruy Santos, com muito· 
prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Duas palavras apenas. O 
nobre Senador Luiz Cavalcante disse, uma verdade - os marginais 
são fruros das grandes cidades. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamcnrc. 
Da selva-de-pedra. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Nus cidades do interior 
ni1o hí• possibilidade do surgimento do marginal, porque quem está 
ao l:tdo o arrasta sempre para o caminho melhor, no passo que ns 
grandes cidades abrem avenidas para o crime c pura todo o ato de 
viofência e de agressüo, uns contra os outros. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- A.M)- Nobre Sena
dor, talvez u respostu esteja neste sentido cósmico da natureza huma
na. O homem não é um robô, o homem não traz, como hoje se pre
tende, através da sociobiologia, uma determinação genética, como se 
ele fosse obediente a determinações contidas no gene, determinações 
que lhe mandam ser mau ou bom, crescer ou não crescer, amar ou 
odiar. Não. O homem não é apenas isto. r; possível que esses fatores 
genéticos pesem no cômputo da formação da personalidade, mas o 
homem rraz algo mais profundo, mais Intimo, que se liga numa desti
nação cósmica. O universo nào pode reduzir-se no planeta Terra. 
Não podemos voltar a um pensamento ptolemaico, gcocénrrico. A 
Terra é uma migalha. Temos que admitir Copérnico- a Terra é ape
nas uma migalha de uma estrela insignificante de quinta grandeza. A 
nossa destinação rulvez esteja depois de uma passagem, uma passa
gem crucial, mas que é transformação pura a evolução. Talvez amor
te seja o umbral desta determinação cósmica do homem. Mas ele con
traria, se nega vulores naturais, valores ditados pela própria natureza. 

E é por cstu ruzüo, Sr. Presidente, que tomo u palavra, ocupan
do o tempo do Sen:>do - c ainda o ocuparei por ourrus sessões -
porque esl:> mensagem é, inegavelmente, prolixa c profunda, exige es
tudo, exige repetição, muiru rcpetiçüo, paru que nós acordemos desse 
pesadelo urb:>nistico, dcsso pesadelo citadino que está nos enlutando 
cm armnha-céus. 

O Sr. Llizuro Burbozu (MDB - GO) - Permite V, Ex• um 
;!parte'? 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Com muita 
honra, nobre Senador. 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador 
Evandro Carreira, ouço embevecido V. Ex• produzir um dos mais 
belos c profundos discursos jã proferidos nesta Casa, desde que aqui 
cheguei, na companhia de V. Ex• c de outros eminentes Senadores. 
Cada palavra e cada frase do seu discurso, nobre Senador Evandro 
Carreira, tem o valor de uma senténça, de uma sentença que exige 
~cditação, de uma sentença com uma validcz extraordinãria, porque 
VIsa recolocar o homem em estado de harmonia com a natureza e o 
universo, visa preserva-lhe os valores maiores e transcendentais. A te· 
se que V. Ex• expõe, nesta tarde, com tanta maestria, tem enorme 
valor ao ser analisada à luz dos fatos históricos. V. Ex• evocou, citou 
Virgílio; mas suas odes nos seus poemas, pregando o retorno do ho· 
mcm ao campo. Essa tese é de grande valia, nesta hora da vida brasi
leira, em que o nuxo migratório pura as grandes cidades chega a assu· 
mir proporções dantcscas- milhares c milhares de famllias, nasci· 
das e criadas no campo, por falta de amparo governamental c de con· 
dições para lá se fixarem, buscam, ilusoriamente, as benesses da cida· 
de. E aqui, aquelas mãos que, calejadas pelo trabalho geravam·a pro· 
dução aqui, repito, são mãos que muitas vezes, se estendem a mcndi· 
gare a pedir esmolas: mãos que aravam c mainavam a terra, aqui cn· 
frentando a desunião, enfrentando o desamor, no choque que esses 
contrastes fatalmente acarretam. São mãos que, muitas vezes, cnverc· 
dum pelo caminho do crime. Fato muito importante o que V, Ex• ex· 
põe, V. Ex•, dando vazão ao turbilhão de pcnsam~ntoS' que fervi· 
lham no seu cérebro, não põdc, naturalmente, sobre ele expandir-se 
mais: é que os investimentos feitos pelo Estado, levando-se cm consi· 
deração os investimentos per caplra na cidade, são, scguramontc, cem 
ou duzentas vezes mais do que os investimentos estatais feitos no 
campo. E daí, talvez, por isto, que o maior estadista que este Pals jâ 
teve - Juscelino Kubitschck de Oliveira - quando Senador pelo 
meu Estado, com assento nesta cadeira que tenho a honra de ocupar, 
preparou um novo plano qUinqUenal de governo, pois ele esperava 
pleitear novamente o voto do povo c assumir a chefia deste Pals. Ele 
pregava uma revolução no campo, pretendendo também, fazer o 
campo evoluir 50 anos cm 5. Parabéns, nobre Senador. Seu discurso 
honra o Senado c honra a inteligência brasileira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai· 
nha.)- Peço a V. Ex• que dê conclusão ao seu discurso. O tempo re· 
gimental dispon!veljll estll conclu!do. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, E~• um 
aparte, nobre Senador'? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre $ena· 
dor Eurico Rezende, eu teria muita honra em ccdcr·lhc o aparte, mas 
o Presidente adverte que o meu tempo está esgotado, 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES)- Entendi que se cstâ cs· 
gotando. Parece qué V. Ex• poderia conceder-me um aparte. Só se 
não entendi bem. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Então 
ouvirei, com muita honra e com a aquiescência do nosso Presidente, 
o aparte de V, Ex•. 

O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES) - Agradeço a 
oportunidade que V, Ex• me oferece para participar da seu 
pronunciamento, O problema da formação dos grandes centros 
urbanos e das megalópoles i: um fenómeno mundial. Nilo ndiánta, 
como sugeriu aqui o eminente Senador Lázaro Barbozn, assc~úrar-sc 
um maior investimento nos campos. Está provado - ·C isto i: 
reconhecido cm todos os congressos cientlficos - que, nos pulses 
em desenvolvimento, 70% da populuçilo vivem nas cidades cJO% nos 
campos. Nos países desenvolvidos como os Estados Unidos, a taxa 1: 
de 90% du população nas cidades contra 10\"o nos campos. :sso é uma 
questão de opção do homem, e utc reOetc no direito humano: não 

P.odemos impedir. Há uma tendência natural de o homem procurar a 
Cidade. Nós mesmos que estamos debatendo o assunto, acredito, 
somos todos de capitais. Estamos aqui a censurar o esvaziamento 
dos campos mas estamos na Capital. Por quê? Nilo porque não 
queiramos incrementar, melhorar a vida do campo. !; porque é a 
tendência natural: é a universidade, silo as disponibilidades de servi
ço, de saúde, silo os atrativos, enfim, isto é uma fatalidade existente 
no mundo todo: não há exceçilo, salvo em pulses socialistas em que a 
taxa de presença no campo ainda é elevada, pelas chamadas fazendas 
colctivas, mas ali a pessoa é obrigada a ficar no campo, c não que
remos isso para o Pais. Mas, o problema mais sério da questão da 
criminalidade e o problema da educação. A escola e a famnia cada 
vez se tornam mais impotentes diante dos desafios modernos dos 
g~andes centros: uma criança fica na escola durante quatro horas por 
d1a, no melhor ambiente poss!vel, absorvendo a pregação pcdagógi· 
ca, didllticn, o aconselhamento espiritual, enfim, recebendo aqueles 
ensinamentos intcgrativos da instrução e da educação, mas sai dali c, 
cm dez minutos ouvindo um râdio ou em meia hora vendo um 
programa de televisão, c toda aquela obra, toda aquela conquista 
que o esp!rito da criança e do adolescente absorveu durante o perlo· 
do em que passou na escola fica inteiramente anulada. De modo que 
o problema se resume em dar tempo ao tempo: não de braços cru· 
zados, mas criando-se mecanismos cada vez mais eficazes para a edu· 
caçilo do povo, Fora disso não há solução. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Sena
dor Lázaro Barboza, inicialmente responderei ao seu aparte. 

. O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campa· 
mha.) - Peço a V. Ex• que, no mâximo, dentro de três minutos, 
conclua seu discurso, pois o tempo de V. Ex• jâ se esgotou. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Desejaria 
apenas a gentileza de poder responder aos dois aparteantes, Sr. 
Presidente. 

Nobre Senador Lâzaro Barboza, o aparte de V. Ex• orna o meu 
di~curso c, com muito prazer o inserirei ao meu pronunciamento, 
principalmente o tendo como um cstlmulo aos vagares que ocupo 
estudando a nossa Antropologia, a nossa Sociologia. 

E ao nosso ilustre L!dcr da Situação, o nobre Senador Eurico 
Rezendc, agradeço também ao seu aparte e quero remetê-lo ao inicio 
do meu discurso, em que eu digo que há necessidade de uma aferi· 
ção, hã necessidade de uma avaliação: nós não avaliamos nada, esta· 
mos simplesmente achando que a urbe, que a cidade é a melhor coisa 
do mundo. 

O Sr. Lúaro Barboza (MDB- GO)- E caminhando ao léu. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)- Estamos 
achando que civilização é megalópole. Mas, nós não aferimos; serâ 
que o homem na megalópole é mais feliz do que aquele que vive 130 
anos no Câucnso, no Afeganistão, na Cordilheira dos Andes? Scrâ 
que podemos ter uma tábua de valores para o prazer que usufrui o 
homem do campo e o citadino? Serâ que o srress citadino - os 
tiques nervosos, o sacudir de pernas, o torcer delâbios, o assoviar
niio serã uma demonstração dn irritnçilo nervosa constante do 
citadino? Nilo será essa irritaçilo constante uma maneira de aferir· 
mos este valor, de que a urbe é u grande obrn satúrnica do homem? 

Prosseguirei nu próxima oportunidade. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo n palavra no 
nobre Scnndor Luiz Cavulcttnte. 

O SR. LU!:Z: CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Scnndores: 

Em depoimento prestado nn C?l que, na Cfimnra dos Depu· 
tndos, investiga a politica r:tincrr:i do ?ais, o Sr. ex-Deputado 
Euzébio Ro~hu tec.:~u accrbus critic11:; aos cr~~mndos contratos de ris
co. Pnrn uqu..:lc ~~n:igo pnrlu:nen:~:-- c:~ :~::unào atu~ç~o na Con-
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gresso Nacional, justiça lhe seja feita - os referidos contratos 
constituem grave erro, cometido pelo Presidente Ernesto Geisel. 

Eu já nüo penso ussim, mas bem ao contrário. Confesso mesmo 
que entre todas us medidas já tomadas pelo atuul Presidente da 
República, sua histórica decisiio de 9 de outubro de 1975 foi a que 
recebeu meus mais efusivos aplausos. Aplaudi o governante, pelo 
arrojo e acerto da decisiio; aplaudi o homem, pela humildade de seu 
recuo de pessoal posicionamento, em face il necessidade de umu 
heróica tentativa reclamada pela Nação. 

A meu ver, os que bradam contra os contratos de risco ainda os 
confundem, parcial e inconscientemente, com os antigos contratos 
de concessão, pelos quais extensíssimas áreas eram outroru udjudi· 
cudas il companhias estrangeiras u prazo de atê 90 anos, mediante 
exíguo aluguel e uma percentagem sobre a produção, cabendo-lhes o 
poder de fixar o volume e o preço do óleo extraldo, 

Para exemplificar, Sr. Presidente c Srs. Senadores, quero lem· 
brar a concessão que o Iraque outorgou, faz muitos anos, a uma com· 
panhia estrangeira, de área de nada menos de 220 mil quilómetros 
quadrados, pouco menos que o nosso Estudo do Piuur, que tem 250 
mil quilómetros quadrados. 

Contrato de risco ê coisa inteiramente diferente, como bem o 
disse o Presidente Geisel, em sua fala, na noite de 9 de outubro de 
1975: 

"Nesses contratos, a exploração ou a pesquisa - que 
contitui a fase aleatória do processo, ainda com fortes 
nuanças de aventura geológica - ê custeada pela empresa 
contratante, a qual se propõe a executú·la cm área limitada e 
em condições preestabelecidas, entre estas, basicamente, a 
de que o dispi':ndio correspondente il exploração não será 
ressarcido se o resultado for negativo e daí a qualificação de 
risco e, ao contrário, se positivo, será compensado com algu
mas vantagens." 

Finda a citação do Senhor Presidente da República, prossigo eu, 
por minha vez. 

Acrescente-se que as áreas são relativamente pequenas, em tor· 
no de 5 mil km', e que a produção será rigorosamente controlada 
pela PETROBRÃS, a qual, completado o desenvolvimento do 
campo, passará a ser a operadora única deste. 

Já foi dito neste plenário, muitas vezes, que, no Brasil, a correia· 
ção entre a produção e o consumo de petróleo vem caindo uno u uno, 
Em 1961 chegou u 36%, u IS unos depois, no findar de 1976, não 
passou de 17,7%. Por causa da nossa deficiente produçiio, o País 
gasta hoje mais de 4 bilhões de dólares na compra de petróleo. Neste 
andar, antes de 1980, o consumo supera a produçito cm pelo menos 
um milhjo de barris/dia. A preços hiMórieus do petróleo do Mar do 
Norte, para obtermos esse milhão de harris/diu teríamos de investir 
10 bilhões de dólares. Isto na hipóte'C otimista de que haja mesmo 
baslltnle petróleo na plataforma continental. 

Então, cabe perguntur: jit com um vultoso cldicil no balanço de 
rag:~mcntos c com u ainda mais vuhosa divíd:.t t:~:u.:rna, undc coma:
guir hoje os indispcns:ivcis lO hifhôcs dt: dllfar~:s, que sr:r:io I 5, .!O, 30 
hilhllc~ am;tnhtt7 Quinze hilhôcs de dôlurcs, fnzcndo uma com pura· 
çtto :.to dóhtr atual que cstú pr:.tticamcntc na cas;.t dus 15 cruzeiros, 
corr~.:spondcm ;t mais da nu:t:tdc dt) 11rçamcnto vigcnt~.: da Naçtio. 
que~ llc 2KO hilhõ,~s de cruzt:iros. 

Por fim. pun.:cc-mc al.Udl"~ lcmhr•tr qu.: d1' c:nn!l:to do Yom 
f\ippur. cm outuhro de !97J, '' ~.:~:~.: :!:ttn. ;, ;"~~C\'~' ~:;i )::tsofina j{t 

:tumcnlllLI ú50r>í .. E 4uttndn a J.!:I:H'iin:t s~1ht:, t~Jt:~' ~,,:,..:. :1tl: o hk)uini. 
~~. pnis. o petróleo qLtcm cstt't ílLL\::n .. ;n :1 ir.:'i,,~.": 1 ' :1::i!) .. :;:•.!,1:!l1:.;, cnm 
pcsaÚllS sacrilh:tm• pm:t o-. /C:O ntil~l!i:'> •.:: ::~ .... :1:.:i~.~ ... :•,'.: •:i~,·,_.nr rlil 
faix:1 c n;1 subf:ü:xa do :o.al{lrin m:n~r~· . .-... h ~~L--ti~·. ~ ~,, ··, .... :r :;~~.~·,i~·:.~ a 
ÍlH:xnrabHidi,dt: Ua I.d d.: En;.::.:! :lJ'!i::.,;:·. ... i:.~c. ~. 
com :1 rcda..;:'HJ scg~lintc: 

"À medida qw: úc~.:rcs...:!.! ~~ n:nJ:t, ~l C.:~rl.!~~l Je ;;;ir.-.o:nt:l· 
ç;1o diminui Ut: modl) ahsnlu\\,1, m•~~ .... :ni.!n;;; ~;c ollt)~~~ rt:l~1li· 

\'ll, 

Volturci ao ussunto cm outra oportunidudc, Sr. Presidente. 
Srs. Senadores. Por hoje, era o que tinha a dizer. (Muito bem! 
Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho - Renato Franco - Petrónio Portella -
Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinarte Mariz- Jessí: Freire 
- Domício Gondim- Milton Cabral- Cunha Lima - Murcos 
Freire- Murilo Paruiso- Lourival Baptista- Dirceu Cardoso-

· João Culmon- Vasconcelos Torres- Nelson Carneiro- Orestes 
Quêrcia- Benedito Ferreira- Otuir Becker. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votaçüo, em turno único, do Requerimento n• 251, de 
1977, do Senhor Senador M aura Bencvides, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Mensagem de 
Saudação ao "Dia do Economista" divulgada pelo Conselho 
Federal de Economia no dia 13 de agosto de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovado. 
Serú feita a transcrição. 

(;a seguinte a Mensagem cuja transcriÇão ê solicitada: 

DIA DO ECONOMISTA 
Mensagem 

Os órgãos representativos da classe congratulam-se com os 
Economistas, na passagem de sua data máxima- o 13 do agosto. 

Há 26 anos, no dia 13 de agosto de 1951, era sancionada a Lei 
Federal n• 1.411, que i: o Estatuto Básico da Profissão de Economis· 
ta. 

E graças ao trabalho ingente, sistemático e patriótico de milha· 
res de Economistas, exercido no setor público e no sctor privado, o 
prestígio da sua categoria profissional cresceu extraordinariamente. 

A ação do Economista, por definição e objetivo, ê cuidar da 
produtividade do rendimento económico. 

Pelos seus requisitos de ordenar, racionalizar e definir priorida· 
dcs, marca sempre os seus trabalhos pela eficií:ncia e melhores resul· 
tados possíveis. 

A Economia, em verdade, ê um meio poderoso e eficaz do liber· 
tur a criatura humana dos problemas materiais, garantindo-lhe a frui· 
çüo das coisas do espírito, das artes, da cultura e, mesmo, do laler, 

O Economista, sempre ocupado com o aprimoramento dos pa· 
drõc:s de cxistê:nciu, cumpre o humnnissimo destino de: buscar cuda 
vez mais o bem~estar soei ui. 

Com o instrumental científico com que foi contando, dia·a·dia, 
o Economistu adquiriu melhores condiçõt:s de contribuir cxtruor· 
dinuriumentc pura o progresso du hUJnanídudo. 

Pclu import:incia que os problcmus cconõmicos t~m na vid;t dos 
povos, avulta a figura do Economista como homem das grandes deci· 
sõcs, que nüo se limita lls meras funções de asscssorumenlo. 

Scju c~na dntu. de tUo sigliili..:m;rto, ~~ inspiradNil dos Economb· 
tns para o prosseguimento, com todo o imimo, de sua~ luta~ c vitó· 
ri;ts, 

Jnmli Z3ntut, Presidente do Conselho Federal de Economia 
- Modesto Stnmu, Presidente do Conselho Regional de Economia 
- ~· RcsiUo - Vlctoi Dn,·1~, Presidente t!u Ordc111 ;,: do S!ndic.ato 
dos Eco ~tomistas, no Estado de Süo Paulo. 

0 s::. !''{ESIDESTE (Josó Lindoso)- Item 2: 

Discussito, cm turno únict1, do P:1rccer n• !) I, de 1977, 
~~prcsl.!ntudo pela Cllnlissllo de El:l)nnmia (~o:om voto vcm:idll 
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do Senhor Senador Domfcio Gondim), que conclui pelo 
arquivamento da Mensagem Presidencial n• 35, de 1977 
(n' 34(77, nu origem), solicitundo scju nutorizudu u Prefeitu
ra Municipul de Balbinos (SP) u elevar cm Cr$ 282,800,00 
(duzentos c oitentu c dois mil c oitocentos cruzeiros) o 
montante de sua dfvidu consoliduda. 

(Tendo, ainda, Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, sob n• 132, de 1977, pelo arquivamento.) 

Em discussão o parecer. (Pausa.) 
Não huvcndo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada, 
Em votuçuo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A mutériu serú :1rquivada. 

É o seguinte o parecer aprovado 

PARECER N• 131, DE 1977 

Da Comissão de Economia, 110bre a Mensagem no 35, de 
1977 (n' 34/77, nu ori~em), do Senhor Presidente da Repú
blica, submetendo ao Senado Federal, proposta do Senhor 
Ministro de Estado da Fazenda, relatl•u à Prefeitura Munici
pal de Balbinos (SP), paru elevar em CrS 282.800,00 
{duzentos c oitenta e dois mil e oitocentos cruzeiros), o montan
te de sua dívida consolidada Interna. 

Relator: Senador Milton Cabral 
O Scnhur l'rcsiucntc da República encaminha ao exame do 

SenilUll l'cderal(iirl. 4". item VI. da Constituiçf:o), pleito da Prcfci-

tur:: Municipiil de ll<~lhinns, Estudo de São Paulo, no sentido de ele· 
\ar.lc.:mpt~r:lriotmcnlc. cm CrS 2H:!.HOO,OO (duzentos e oitenta c dois 
mil e oitocentos cruzeiros) o parâmetro fixado pelo item II do art. 2• 
d;t Rl!~tdu~tul n•.o (ll, di! 1X·I0-75 l!t>nl n rcduçiio dada pelo nrt. I~ da 
Rl!~tllu~;·ul 11'·' lJJ. di! 1976, mnhus do Senado Federal, u lim de que 
p11~~~~ rl!alitar npt.:rat.;illl di! l.!r~dito juntn i1 Caixa Econômica do 
l· .. t;ldo di! Sút~ P:udtl S.:\, 

1. f: a ~c~uintl.! 01 fltlsi~iltl Uo l.!ndividamcnto interno do Municí· 
pitl di! Balhilhl" (SPI: 

a) Pn~h;iHll!lll.ll-11-7~ 

b) Posição em 11-8-76 
c) \';lria~;'lll ''"''tlrrida 1111 pt.'rÍthiP 
d) Opl.!r;tt.;Útl ii St.'l' ft.'.dii;Jtlll illdt.'· 

Jll.!lldl!illt.:llll.!lllt.' tlt.' illllllfÍ/il\o':lll 

dtl Senado l:t.'Lkml I"' I 
e) Opc.:r:u::1n !t!nh c...:alllt.' 
f) Siluuçi:o posterior i:s duus 

contrutucões 

V alo r CrS I mil 
= CrS ............. . 
= CrS .. , , .......... , 
= CrS ............ , , , 

= CrS 199,2 
= CrS 2K2,K 

= CrS 4K2,0 

J. P:1r:1 LJtlt: pns~a c.:l'c.:tu:lr-~c: a opcr:tçiiO sob C.'<amc 
CrS ~s~.SIJO,OO - ~ nc:I!I!S!t!:'lria :1 :tutmi1açiin cspecilic:t do Scnndo 
h:Lit.'ral. unw \'CILJIIC. apth :1 sua contr:ttaçito, o cndi\.oid:.tmcnto inter· 
1111 "''tlll~tllid:tdtl t.J:t r~.:l't.'rid:t ~1unidp:tlitladc ultrup;.tssariu o limite li· 
xado pelo Item 11 do artigo 2• da Resoluçao n• 62, de 1975, conforme 
se verifica no quadro seguinte: 

Divida Con!IOildada Interna Parâmetros nxados pelo art. l• 
da Resoluçio n• 61/75 

Situação posterior às 
contratações pretendidas 

1- 1\ltllllillllt.' ( lhlh;d ........ ' ..... ' ......... . 
11- t'n: .. t.:illlt.'llhl rt:al anual , ................ , . 
III- Di .. p~ndi11 illlual .\l;hinw ............... . 

697,1 
199,2 
149,4 

~. !),, 1!\>11111.' d:1 J.c:i Or~amcnt:'tria. rara n presente exercício 
t:llllftlflllc ,,!,..l!n·a '' parc"''t.:r dtl t'tHlsc:lho ~vftmctúrio Nacionul-... ~1 
nwrg~.:m dt.' Jltl!IJlillll.'il d11 \luni~ipalid:tdc situa·sc cm torno de 
CrS 23.4 mil. Lntr~.:t.lllltl- prm;st.:guc tl rc.:feridn docum~.:nto- caso 
r,, ..... c t:l't.:lÍ\':td:t a tlpt:fil'l.':"ltl di.! LJUt.' 'ii! tr:tta CrS 2H2.S mil. seu dispên· 
di11 anu;d - indusin: '' rci:HÍ\'tl :1n lim111ciamcnto a ser ohtido 
ind~.:pcnd~.:ntcm~.:ntc th: au\l>ril:lt;Jtl (CrS 199,2 mil) scri:.t de 
upnl\inwd>~lllt.'lllt.' CrS I ~2.'J 111il. bastante supc:rior :t SLÚI murgcm de 
f'Jtlllpan~a", 

;, Pela!'! r:11tlt.:'i t:\pnstas. vcrific:1·sc lJUC a Prr.:fc:itura Municipal 
de B:ilhinns (SPI. poder:'! rcalit:lr. Stllllentc: a opc:ra~;ito de 
CrS 199,;:!00,00 (ccnttl c JHlVI!nta c nove mil c duzentos cruleiros) 
indt:pcmh:ntcnlt.:ntt: di! autnrilaçfltl t:~pr.:cilica do Sc:nado Fcdcrnl 
tRcstJlut;:"ltl), fi..:ando. l!lllfl!tanttl imrt:Uidn de: rc:alizar a complcmen
taçfltl da rcl'l!rida t1pcra~o;i1n, pt!l:ts razões apresc.:nt:1das pc:los 
Consclhn fo.lonct:'trin Nat.:ional. 

ll, N:t forma dn artigtl Jl' da P.csoluçàn nll 61 de 1975, n Senado 
J:clh.:ral dt:vcri:t !!.\aminar o flt!dido de C:\ccrcionalidadc, desde que:, 
cm quakJUI!r ltipllt-csl!, fosse aprc:sc:ntad:1 cahal c: rninuciosu 
funllmncnt:tçàn Lln rc.:Llido pelo Conselho Monc:túrio N:u:ion:tl, 
!'itvor:'tvc:l ao pldto, o tJUC lliio m:orrcu n:1 prcs~:nte Mcns:tgc:m. 

7. Assim, npin:tllltlS pelo HflJUivamcn\t) du rrcscntc t\1c:nsagc:rn. 

Sala das Ctllllisstic~. B de março de 1977, - Murcos Freire, 
Presidente -Milton Cabral, Relator - Roberto Suturnlno - Otulr 
Becker - Au~usto Franco - Dlnurte Mnrlz - Domício Gondlm, 
WIH.:ido- Frunco J\1ontoro. · 

4K2,0 (+) 
482,0 (-) 
122,9 (-) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem3: 
Discussão, em turno único, do Parecer n• 150, de 1977, 

da Comissão de Economia, que conclui pelo arquivamento da 
Mensagem Presidencial n• 32, de 1977 (n• 31/77, nu ori· 
gem), solicitando scju uutorizudu u Prefeitura Municipal de 
lpuã (SP) a elevar em Cr$ 685.000,00 (seiscentos c oitenta c 
cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

(Tendo, ainda, Parecer sob no 151, de 1977, du Comis· 
são de Constituição e Justiça, pelo arquivamento.) 

Em discussuo o parecer. (Pausa.) 
Nüo havendo quem queira discuti-lo, vou submetê-lo u votos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Puusu.) Aprovado. 
A matéria serâ arquivada. 

(;o seguinte o parecer aprovado 

PARECER N• 150, DE 1977 

Da Comlssio de Economia 

Sobre a Mensagem n• 32, de 1977, (n' 31, de 1977, na 
origem), do Senhor Presidente da Republica, propondo ao 
Senado Federal, para que seja autorizada a Prefeitura Munlcl· 
pai de lpui (SP) a elevar em Cr$ 685,000,00 (seiscentos e 
oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida con110ll· 
dada, 

Relator: Senodor Milton Cabral, 
Sob exume o pleito du Prefeitura Municipal de lpuã (SP) no sen· 

tido de obter uutorilução pura contratar 11 seguinte operação de crê· 
dito, junto~ Cu i.' a Econâmicu do Estado de São Puulo S/ A: 

l 
:I 
'I 

~ j 
' ' 

' :: 
: ~ 

,, 
' ' 
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"A- Valor: Cr$ 685.000,00 (cm complementação no financia· 
mente a ser obtido junto à referida Instituição, no valor de 
Cr$ 130.000,00, independentemente de autorização especifica do 
Senado Federal); 

B- Prazo de amortização: lO anos; 
C- Encargos: 
I -juros de I 0% n.n; 
2- corrcçõo monetária idêntica nos lndices fixados para o salé· 

rio mínimo habitncion:1\; 
D - Garantia: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(I CM); 
E- Destinação dos recursos: construção de um hospital." 
O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se pelo indeferi· 

mente do pedido em análise, por considerar a margem de poupança 
daquela municipalidade insuficiente para cobrir o dispêndio anual 
relativo às amortizações do empréstimo. 

No mérito, embora a matéria se enquadre nà ·politica de 
aparelhamento de Pequenas e Médias cidades, de serviços que sejam 
capuzes dc'rncionaliznr o orçamento dos lugares centrais efou pólos 
de desenvolvimento, opinamos pelo arquivamento da Mensagem, 
cm face do parecer contrário do Conselho Monetârio Nacional, 

Sala das Comissões, 20 de março de 1977.- VaiCOnc:tlos Tor· 
res, Vice-Prcsidente no exercício da presidência - Milton Cabral, 
Relator - Cattete Plnhelrn - Aaenor Maria - Franco Montoro -
Aueusto Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Parecer n• 267, de 1977, 
da Comissão de Legislação Social, que conclui pelo arquiYa• 
mento do Olicio n• S/32, de 1974 (n• GE • 267, de 14 de ou· 
tubro de 1974, na origem), do Senhor Governador do Estado 
do Amazonas, solicitando autorização do Senado Federal pa· 
ra alienar, à Empresa Pnranapanema S.A. - Minerçilo, 
Indústria e Construção, terras públicas daquele Estado, 

(Tendo, ainda, Pareceres sob n•s 268 e 269, de 1977, das 
Comissões de Constituição c Justiça e de Agricultura, tam· 
bém pelo arquivamento,) 

Em discussão o parecer, 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei decla· 

rar encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada, 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perma· 

neccr sentados.(Pnusa,) Aprovado. 
A matéria scrã arquivada. 

e o seguinte o parecer aprovado 

PARECER N•167, DE 1977 

Da Comlssio de Lealslaçio Social 10bre o ORdo "S" 
n• 31, de 1974 (n' GE-167 /74, na orl11em), do Senhor Gover· 
nador do Estado do Amazon~s, solicitando autorlzaçio do 
Senndo Federal para alienar, A Empre•• Puranapanema S.A. 
- Mlncrnçilo, Indústria e Coor.tn•çilo, um• faixa de terras 
públlc'" de aproxhnadnmem;' 7~.nr<J 1111 i r.ctont~ e quatro mil 
hcc!lms). 

H.cllltor: Sçwulor ::r~·lt.:n ,\)<h;'·~~·: 

O St:nhor Ciovctnannr dn ·· ... · i 
GE-267, de 197·1. "·' f,,.,.." ·'·· · 
Constiluiçno ~niidt11U :1P .... ;,.:·.·~·~·· •. 
pura nlicnnr, it l.'tnpn:sn hr:tn;lp •. :•'11• 

Conslru~·fio, u111:1 ;'tr.::t d•· .\'1 ~;"~ ... :;· 

ha {sclL'nlil c quatrn nlillt•:~·tnr-·: ;• 

:!, O pr(•··~o.,s:., :'\ t;J1·"· •. 

mente in:-:lruido .:11111 ,.,, dt•t:\lliii·,., ••.. ' 

~-,,m o Oficio 
. ~··::~tl 17L r.la 

•n(lril.at;ào 
't:• 1ti'>\1'i:l c 

'<,\,(~)/) 

1 [:).'1 \,jl:Vid,\• 

;·,:;...:~"t''~ 11\•.li~ipCtl~ 

sã veis para apreciação de solicitações da espécie, na forma estabeleci· 
da no artigo 410 do Regimento Interno, que dispõe: 

"Art. 410, O Senado se pronunciarA sobre a alienação 
ou conccssi!o de terras públicas com ârcas superior a 3.000 
(três mil) hectares, salvo para execução de planos de reforma 
agrária (constituição, art, 171, parágrafo único), mediante pe· 
dido de autorização formulado pelo Governador do Estado 
ou Território respectivo, intruido com: 

a) planta c descrição minuciosa das terras objeto da 
transação, esclarecimentos sobre o destino que se lhes prcten· 
da dar c razões justificativas do ato; 

b) nome c nacionalidade da pessoa nsica ou jur!dica 
compradora, capacidade de exploração c idoneidade profis· 
sional: 

e) planta c descrição de outras terras que o adquirente 
possua, com especificação da respectiva ârea de utilização; 

d) parecer do órgão competente, nos Estados, sobre as 
condições ecológicas, agrológicas e climãticas das ârcns obje· 
to de alienação ou concessão, bem como de sua posição cm 
face. dos transportes aos outros consumidores: · 

e) esclarecimentos sobre a existência, na área cuja alie· 
nação se pretenda: 

I) de posseiros com mais de lO (dez) anos ininterruptas 
de ocupação; 

2) de silv!colas." 
3, Vale ressaltar que nilo consta do processado a autorização do 

Legislativo Estadual referente à alienação pretendida. 
4, Para a melhor apreciação da matéria, foram solicitadas, c 

não atendidas as informações c documentos que se seguem: 
a) Envio da Lei de Terras do Estado (Lei n• 89, de 31 de 

dezembro de 1959); 
b) Parecer do órgão competente do Estado sobre as condições 

ecológicas, agrológicas c climâticas da érca objcto de nlicnaçi!o; 
c) Informação do INCRA sobre a érca cm estudo visto que hã 

referência à folha S6 de que a mesma "cstâ encravada na faixa de 
propriedade federal (Dccrcto•lci n• 1.164, de 1-4-71) c sob a juris· 
diçi!o dessa autarquia; 

d) Informação do DNER quanto ao dom!nio da União na área 
requerida (Decreto· lei n• 1.164, de 1971); 

e) Esclarecimento da FUNAI sobre a existência de silvícolas, na 
ârca cuja alienação é solicitada: c, 

() Informação sobre passiveis posseiros com mais de 10 (dez) 
anos ininterruptas de ocupação, 

S. Em sessão de 22 de novembro de 1974, esta Comissão apre· 
vou o Parecer de n• 636, concluindo pela necessidade das informa· 
ções c dos documentos referidos nos itens anteriores, 

6, Do exame do processado, verifica-se que aquelas exigências 
foram e~austivamcntc reiteradas pela Secretaria-Geral da Mesa ao 
Senhor Governador do Estado do Amazonas, pelos oficies: SM-842, 
de 1974; SM·I77, de 1975; SM-223, de 1975; SM-364, de 1975 c SM· 
629, de 1976, nilo tendo o processo recebido até a presente data qual· 
quer complementação, na forma estabelecida no art, 410, do 
Regimento, 

7, Pelas razões expostas, opinamos no sentido do arquivamento 
do Oficio S-32, de 1974, 

Sala das Comissões, cm 28 de abril de 1977. - Jeué Freire, 
Presidente- Franco Montoro, Relator- Bra111 Jdnlor- Jarbas 
PR.,arlnho- Nel10n Carneiro- Oslres Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 5: 

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da 
~01111 itucinnulidude c juridicldade nos termos do art. 296 do 
RC!\Íil\cnto Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 109, de 
1'117, do' Senhor S~nadnr Vnsconcclos Torres, que reformula 
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direitos do aposentado pela Previdência Social que retorna 
ao trabalho, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 515, de 1977, da Comissilo: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidnde. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade e juridici· 
dade. (Pausa.) 

Nilo havendo quem queirn usar da palavra, dechro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs, Senadores que o aprovam queiram 

permanecer sentados. (Pnusu.) Rejeitado. 
A matêriu sc:r(t nrquivadn. 

t:: o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 109, DE 1977 

Reformula direitos do aposentado pela Pre•ldêncla Social 
que retorna ao trabalho, e d4 outras pro•ldênclas, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• As contribuições que o aposentado pela Previdência So
cial vier a pagar quando voltar a trabalhar cm atividade sujeita no 
regime da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, serão consideradas 
para efeito de reajustamentos periódicos na sua aposentadoria, com 
base no novo salário de contribuição, corrigido monetariamente n 
cada 36 meses. 

Parágrafo único. O salário de contribuição a que se refere este 
artigo terá acréscimos anuais, decorrentes dos novos niveis de salário 
mínimo que vierem a ser estabelecidos, prevalecendo no linal de cada 
triênio o maior valor obtido. 

Art. 2• Aquele que ingressar no regime da Lei Orgânica da 
Previdência Social após completar 60 (sessenta) anos de idade terá 
direito a um pecúlio constituído pela soma das importâncias 
correspondentes às suas próprias contribuições, pagas ou desconta· 
das, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 4% (quatro 
por cento) ao ano, não fazendo jus, entretanto, a quaisquer outras 
prestações, salvo o salário-fnm!lia, os serviços e o aux!lio funeral. 

§ I• O pecúlio de que trata este artigo será devido aos dependcn· 
tes do segurado, se esté falecer sem o ter recebido, ou, na falta de 
dependentes, a seus sucessores, na forma da lei civil, independente de 
inventário ou arrolamento, 

§ 1• O disposto no parágrafo anterior aplica-se em relaçilo a 
qualquer crí:dito do segurado junto à Previdência Social na data de 
seu falecimento, 

Art. 3• O Poder Executivo expedirá, por decreto, dentro de 60 
(sessenta) dias da data da publicação desta lei, a consolidação da Lei 
Orgúnicn da Previdência Social, com a respectiva legislaçilo 
complementar, em texto único revisto, ntualizado e renumerndo sem 
alteração da matéria lcg:1l substantiva, repetindo anualmente esta 
providência. 

Art. 4• Esta Ld entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas u Lei n• 6.243, de 24 de setembro de 1975, e demais disposi· 
ções contrúrius. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB- SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Nfio poderemos pensar, desejar e querer progresso mais crescen· 
te, furtal!!dmcnto cconômico, mclhoriu social, desenvolvimento 
m::i:-; ~:'!~ido, sem que .untes sejam, pelo menos, minorados os 
an(!u ... tiun:cs c permanentes problemas que nfetnm o setor cducu .. 
.:icn:d, çr:: ;--.:,:-tic~i:tr, o aprovdtnmc:nto dos alunos, em todos os ní .. 
\'C.: iS. 

,\ :1;'aiçi'ü1 sbt~.:rnútica c cnntinuuda do rendimento dos estudun .. 
lt.:s, ..lc·.r:,: L:u...: feita ..:am crit~rio c iscnçüo, ainda ê n melhor mostra 
c~~ •;.;;i .. ~ ::~.·:ou c a~: d!.!lici~ndas do ensino que lhes é ministmdo. 

Como, senão através do mapa de apuração de rendimento, po· 
demos aferir se ~m determinado curso, uma determinada s6rle, de 
um determinado estabelecimento, ou se toda uma região, ou, ainda, 
se um certo sistema de ensino em fase de experimentação, merecem 
ser aprovados? A aprovaçilo de uma classe escolar deve representar a 
aprovação dn respectiva estrutura de ensino, pois, se todos aproveita· 
ram os ensinamentos ministrados e os recursos educativos 6 porque 
eles foram bem aplicados, com critério e elieiência, 

Por outro lado, quando n repi:tência se eleva, atingindo altos 
índices, ou assumindo proporções alarmantes, 6 evidente que tal fato 
representa deficiências c irregularidades das mais graves. Podemos 
atribuir as reprovações escolares às deficiências particulares ou aos 
problemas individuais, até a um determinado percentual. A partir 
dele, porém, reprovado é o próprio sistema em si, que passa a recla
mar as necessárias correções ou, até mesmo, reformulações. 

Uma série é fundamentalmente, a preparação para as seguintes; 
de um primeiro grau bem cursado depende todo o êxito do segundo 
grau. Cada etapa, portanto, é a base da seqUcnte. Um edillcio uni· 
versitário não se sustenta se não tiver fundação elementar lirmc. 

A necessidade de correções aqui avulta, principalmente, se consi
derarmos a situação de inferioridade do nosso Pais no concerto la· 
tino-americano, abaixo de nações que nilo teriam, normalmente, 
condições de competir conosco no campo educacional. 

Grandes c vastos são os problemas da educação no Brasil, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. Constantemente, repercutem nesta Casa 
os anseios do povo brasileiro, a carência de salas de aulas, a falta de 
equipamentos, a mâ qualidade do ensino, o alto preço do material 
escolar, o tumulto da vida estudantil, a repressão injustificada contra 
acadêmicos. 

Desejamos, entretanto, nesta oportunidade, tratar dos aspectos 
específicos da repetência escolar, de que a evasão é uma das mais 
lamentáveis conseqUências e o insuficiente aproveitamento escolar, 
sua maior causa. Globalmente, silo problemas que estreitamente se 
interligam. 

Dados du UNESCO, hã cerca de 20 anos, apresentavam um 
panorama desolador, no tocante ao aprovcilnmcnto dos alunos da 11 
e da 41 séries, com os seguintes índices de reprovações: Colômbia, 
52% na I• e 40% na 4•, El Salvador, 53,8% e 22,7%: México, 38,5% e 
17,1%. E o Brasil patenteava o desfavorecimento da educação, com 
57,4% de reprovados na I • série c 20,9% na 41 série. 

São informações, repito, de I 956- que pouco mudaram com 
os unos; conseqUentes de problemas que perduram até esta data, tais 
como estado de saúde, instrução anterior ou prí:-escolar, condições 
familiares de ajuda no aprendizado, possibilidades de freqUentar e 
acompanhar com regularidade as nulas, e outros. 

No decorrer da semana que passou, o Secretârio de Educaçilo 
do Distrito Federal, o eminente Embaixador Wladimir Murtinho, 
afirmou que, na Capital da República, os números da reprovação 
escolar representam o tripulo da evasilo. 

Segundo suas palavras, nos últimos dois anos, a evasão média 
de alunos atingiu 7,6%, pura 25,5% de repelências. Isso, é bom que se 
frise, ocorre no Distrito Federal, onde a Educaçilo conta com meios 
mais sofisticados e os professores ostentam condições muito acima 
daquelas apresentadas pelos seus colegas da quase totalidade dos 
Estudos, mais pobres e carentes. 

O problema da repetência é: particularmente grave nas primeiras 
séries do I• grau, sobretudo na inicial, quando n criança, no mais das 
vezes, chega à escola trazendo consigo, alóm da total ausência de 
base cultural, a subnutrição, as carências alimentares e a desassistên· 
ciu médicu. 

O assunto foi unalisado com profundidade c segurança pela 
Professora Lúciu Marques Pinheiro, no linal da década passada, em 
monogrufia intitulada "Porque Tanta Repetência na I•Sí:ric?", onde 
a consagrada educadora frisa que "é fácil no professor dessas turmas 
racionalizar e nilo fazer o esforço necessário para que o aluno 
uprcndu". ~centunndo que "o fenómeno se agravu, ainda, ?elo fato 

. :: 

. ' 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio 11) SAado 3 4351 

de se darem cm geral essas classes aos professores mais fracos ou 
menos experimentados, gerando nos pais revolta contra os pro
fessores c desinteressando-os de mandarem os filhos à escola". 

Em conseqUência, segundo a Professora Lucia Pinheiro, 
"desenvolve-se no aluno insegurança, descrença na própria capaci· 
dadc, desinteresse pela escola". 

Segundo aquela mestra, o quadro citado cm I 969 era o mesmo 
de vinte anos antes - c é lícito afirmarmos que, ainda hoje, não 
apresenta as modificações substanciais que desejariam os. 

No ano passado, o Departamento de Ensino Fundamental do 
MEC editou o "Diagnóstico do Pré-Escolar", fornecendo, entre ou
tras informações valiosas, a de que 3 milhões de crianças completam 
anualmente, no Brasil, a idade-limite de 7 anos, determinada para o 
inicio obrigatório de escolaridade. Aproximadamente a 'metade desse 
contingente, segundo o "Diagnóstico", é composta de criançàs 
oriundas de camada social menos favorecida, correspondente "às 
famllias que percebem de zero a dois salários mlnimos". 

Desniveladas não apenas pelas deficiências orgânicas mas pela 
própria formação familiar, as crianças apresentam, evidentemente, 
rendimento desigual. Algumas jâ apresentam certa iniciação c facili· 
dadc para a aprendizagem, enquanto outras perdem os meses sem 
conseguir passar da etapa inicial. Dividem-se as turmas cm 
"adiantadas" c "mais atrasadas", dedicando-se-lhes atenções dí· 
versas, através das dispendiosas aulas de adaptação - que, por seu 
turno, geram outros nilo menos graves problemas, cm virtude da 
diversidade de métodos e do congestionamento dos programas; 
propõe-se aos professores avulsos. nas aulas "de adaptação" ou 
"particulares", a tarefa de levar aos alunos, cm poucos c sufocantes 
dias, a matéria que niio pode ser aprendida nos pcrlodos lctívos 
normais. 

O fracasso deixa suas raizes plantadas no estudante. 
A criança que teve um aproveitamento falho ou insuficiente 

tende a repetir tal desempenho nas etapas posteriores, 1:: raro o 
repetente que não bisa ou multiplica o insucesso nas séries seguintes, 
desestimulando-se, bloqueando suas faculdades c criando traumas dí· 
licílmcnte superáveis para o seu aproveitamento futuro. 

Cada nova repetência é um fator adicional dessa desmotivação; 
cada punição proveniente desses fracassos agride, poderosamente, as 
possibilidades de progressão. 

O ponto crucial, entretanto, permanece sendo o. da série inicial, 
do primeiro passo escolar, no ingresso no que deve ser o grande cami· 
nho da formação educacional do nosso jovem. 

Recentes estudos oficiais, do Conselho Federal de Educação, as· 
sinalam que "a taxa efctiva de promoção da I a. para a 2n. série do cn· 
sino de I• grau, no Brasil, como um todo. mal atinge os 50%". 

Levantamentos hll pouco concluldos comprovam que, em 1973, 
mais de 4 milhões c meio de alunos, cm números redondos, fracassa· 
ram. Alguns foram reprovados, outros simplesmente abandonaram 
u freqUêncíu escolar por motivos ligados, basicamente, à falta de con· 
diçõcs de acompanhar o programa. Desse total, quase a metade -
49%, 2 milhões c 200 mil, para ser exalo_; cursavam a I • série, 

E a projcção dos números, desalentadores, segundo estutlsticas 
oficiais de 1974, mostrou que pura cada grupo de mil alunos mutricu· 
lados na 1 • série havia upenus 153 na 8•, última do 1• grau. 

E valho-me novamente dos dados fornecidos pelo Conselho Fe· 
dera! de Educação, que falam de f~rmn eloqUente do scriíssimo 
problema das repetências. 

Em 1973, matricularam-se na 11 série, 6 milhões c 180 mil alu· 
nos; deles. cerca de 5 milhões e meio chcgarum no final do uno letivo, 
com menos de 4 milhões de aprovados c quase um mílhiio e meio de 
reprovados. 

O pior, entretanto, encontro nos registras referentes à matricula 
nu 2• série, no uno seguinte: dos 4 milhões de uprovudos nu I• série, 
upenus 2 milhões c 600 lizcrum mntrlculu nu etnp:1 seguinte. 

Portanto, dos 6 milhões c 180 mil que se inscreverum pura u I• 
série em 1973, upen~s 2 milhões e 600 chegurum u começar u 2• série 
no ano sl!guintc. 

te? 

Isso é profundamente doloroso, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um apar· 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Ouço o nobre 
Senador Benjamim Farnh, 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) -Junte, nobre Senador, 
no seu belo discurso, mais o seguinte: deficiéncia alimentar. Uma 
grande parte desses aluno• alimenta-se muito mal, o que é fator, tam· 
bém, de dificuldade para apreensão. Outro o transporte, nilo raro, 
para lugares distantes, portanto, fatigante c caro. Outro, ainda, a 
questão dos livros, da multiciplidade deles. Nem todos têm uma 
orientação dídâtica, digamos, boa. Essa multícíplídadc, essa varícda· 
de c essa substituição constante de livro tem causado também um 
grande transtorno no meio escolar. Queria acrescentar esses dados 
ao magnifico discurso que V, Ex• está pronunciando. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB -SC)- Agradeço imensa· 
mente a contribuição de V, Ex• Não há dúvida de que uma. das cau· 
sas importantes, nesse Indico de repetição, é a subnutrição,. que é 
oriunda da politica snlari~l do Governo Federal. A grande maioria 
dos brasileiros não tem rendimento suficiente para adquirir, para 
comprar o necessário à subsistência da sua famllía. Então, é a famllía 
empobrecida com os seus membros subnutridos, com as crianças ncs· 
te estado, sem condições de captarem, de assimilarem os ensínamen· 
tos que recebem. Também é preciso que se diga de professores, na 
sua maioria despreparados para ensinarem os alunos da I•, da 2• c 
até da 3• série do ensino fundamental. 

O biénio 1973/74 não foi um período atlpíco- pelo contrário, 
veio corroborar os imediatamente anteriores. Senão, vejamos o que 
dizem os números relativos às matrículas para a 1' série num ano c, 
no seguinte, as de 2• série, nesta englobando. além dos aprovados na 
anterior, seus próprios repetentes: 

Blênlo I • SErle 
1971/72 6.035.369 
1972/73 6.206. 757 
1973(74 6.290.187 

l• Série 
3.171.850 
3.185.964 
3.144.620 

Diferenças 
52,6% 
51,3% 
50,0% 

A repetência na escola brasileira, principalmente nas primeiras 
séries do ensino fundamental, reconhecemos, não é prcocupaçilo re
cente dos educadores e das autoridades com tão grave problema. Pes
quisas, estudos, debates têm sido levados a efeito. apontnndo as cau. 
sas e as conseqUências danosas dessa anomalia no sistema edu· 
cacional. Intenções e programas têm sido anunciados no alü de aba· 
lír ou pelo menos reduzir a proporçi\s:s aceitáveis essa flagrante dis· 
torção, que tantos prejuizos têm causado. Entretanto, o tempo con· 
tínua passando c o grave flagelo persiste. 

Objctivando amenizar o condoido problema da subnutrição, foi 
institulda há alguns anos a Campanha Nacional de Alimentação Es· 
colar, que atende às crianças de I• grau. Foi uma louvável iniciativa. 
principalmente se considerarmos que é grande o número de crianças 
que vão à escola atraldas pela merenda, especialmente nos centros ur· 
banas. onde mais se acentuam a pobreza e a miséria. Todavia, a re
ferida campanha prevê o a tingimento de 40% dos alunos do ensino 
oficial de I• grau até o ano de 1979. o que significa que mais de 60% 
dos escolares das primeiras séries continuam desprovidos desse benc· 
fício tão fundamental: a alimentação. 

E sabemos que "a desnutrição atrasa o desenvolvimento nos as· 
pectos: motor, adaptativo-social e. principalmente. na aquisição da 
linguagem.'' 

Registre-se, segundo o Dr. Bcrtoldo Krause de Arruda, Pre· 
sidente do INAN, que no Brasil a desnutrição protéica·cnlórica apre· 
senta elevadn expressão, especinlmcnte no Nordeste, onde a prevalên· 
ciu atinge, em nlgumas comunidades. uté 80% das crianças menores 
de 5 anos. Mesmo nu cidade de São Paulo, principal pólo de progres· 
so económico do Pais, mnis de 30% das crianças apresentam atraso 
de crescimento físico. 
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A lgué:m pode rã dizer: o problema nesse aspecto nilo reside no 
sistema escolar, mas fora de seu âmbito. e. verdade. Mas, é preciso 
que o Governo adote as medidas que impeçam os rcOexos nocivos 
durante o per! o do do aprendizado, Qual o remédio? Uma pqlltlea sn· 
lnrial que permita ao trabalhador auferir rendimentos que lhe pos· 
sibilite pelo menos alimentar adequadamente seus filhos, porque a 
subnutrição é um dos fortes componentes a contribuir para a rcpctên· 
ela do aluno, com seu prcjulzo rcOuindo sobre o Governo, a Nação. 

O Governo tem consciência do problema, embora não haja cn· 
centrado, até: hoje, soluções viãvcis c cfctivas. Pouco tem passado 
das intenções e das visagcns expressas no Plano Nacional de Dcscn· 
volvimcnto, tanto o primeiro quanto o segundo, onde se declara a in· 
tenção de reduzir de forma substancial "a pobreza absoluta, ou seja, 
o contingente de famflias com nlvcl de renda abaixo do mlnimo 
admissivel quanto à alimentação, saúde, educação, habitação". 

E para um bom aproveitamento escolar, é importante uma base 
fisicn, alimentar e social - nilo que o Ql dependa exclusivamente de 
boa nutrição, mas temos de reconhecer a realidade afirmativa das 
diferenças de rendimento. Valho-me, nesta oportunidade, de subsl· 
dios constantes da publicação "Caderno de Pesquisa" n• 14, editada 
pela Fundação Carlos Chagas, cm artigo denominado "Marginali· 
zação Cultural: Subsidies para um Currlculo Pré-Escolar", onde 
encontramos que "as crianças culturalmente marginalizadas aprcscn· 
tam diferenças, para menos, de 2 anos, cm relação àquelas que pro· 
vêm da classe média", c "as diferenças de desempenho entre crianças 
de nível sócio-cconômico baixo c médio vão aumentando com o 
decorrer dos anos, aparecendo o problema do déficit cumulativo, 
que cresce à medida em que a criança avança num sistema escolar pn· 
ra o qual não chegou preparada", 

A repetência, está evidenciado, é um câncer na educação bra· 
sileira. t; preciso extirpá-lo: Chega de delongas, de protelações. Chc· 
gou a hora de agirmos com decisão c coragem. e. preciso dar real im· 
portãncia à educação pré-escolar, particularmente da criança caren· 
ciada, preparando professores para as primeiras séries; é preciso rc· 
muncrar melhor tais professores, criando incentivos para reter e atra· 
ir o pessoal melhor qualificado na regência de tais classes: construir 
salas de aulas para evitar classes com 50, 60 alunos, sem possibi· 
lidados para o bom acompanhamento c a boa transmissão dos ensi· 
namcntos, para abolir os famigeradas 3• c 4• turnos, com durações 
de aulas de apenas 2 horas. e. preciso promover, com maior constân· 
ela, cursos de aperfeiçoamento c especialização que vêm sendo rca· 
lizados nos sistemas de ensino; cursos especificas para os professores 
qucjâ trabalham com classes de alfabctizaçilo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a repetência, como jâ dissemos, é 
um câncer que precisa ser eliminado neste Pais. Enumeremos ai· 
gumas das causas c uma delas, sabemos, é a falta de recursos finan· 
ceiros, pelo menos é o que o Governo sempre alega, Nós temos cri· 
ticado o Governo Federal pelas deficiências do nosso ensino, princi· 
palmcntc no seu aspecto de qualidade. E os porta-vozes do Governo, 
contraditando, dizem que o problema todo reside na falta de re· 
cursos financeiros. Temos sugerido ao Governo a cobrança do cn· 
sino no 3• grau, isto é, no ensino superior: e no 2• grau, possibi· 
litando aos alunos de famllias carentes de recursos financeiros o cré· 
dito cd ucntivo, 

Em 1975, quando aqui chegamos, passamos a defender essa te· 
se, contrariando, inclusive, posições de homens do meu partido, mas 
permanecemos na luta. Veio, posteriormente, cm 1976, a medida do 
Governo criando o Crédito Educativo para o Ensino Superior. De· 
fendemos a sua cx.tcnçiio para o segundo gruu para que apenas o cn .. 
sino fund:uncntal seja gratuito, mas que todos neste Pais tenham o di· 
rei to de ingrc~sm numa escola fundnnu:ntul, recebendo um ensino de 
qualidade c n:it) l) que c:.t;'l ar.:unll:ccndo no nosso rurs. Que o ao .. 
vc:rnu lr:tm!lru llD'.:; dn nr~·•tmcnto do Mini!'it~rio Ou Educaçiio pura 
n~ b.t;lthl~. rara o-; munidpins, ou puru uuxiliur uqudes que tcnhum 
n:sr' nL··ahilidadc'i c nfw rwlls:1m cumprir a grande missão de dnr o cm· 
~.in11 iünd.o:JH'n!:!l p;lf:lliS b:·:i~ilciro".. 

A hora cm que o Governo Federal tiver coragem de adotar essas 
medidas, daremos um grande passo na melhoria da qualidade do cn· 
sino do 1•, 2• c 3• graus, estaremos extirpando cânceres como o que 
acabamos de citar: o da repetência, o da evasão c outros cúnccrcs da 
nossa educação. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, o Governo diz que não tem rc· 
cursos mas as universidades oficiais são perdulArias, esbanjadoras. 
O custo do Ensino Superior, cm Brasllia, por mês nas escolas par· 
ticulares, é inferior ao da UnB, escola particular mais cara, que é a 
UDF - que tem como dirigente mâximo o Llder da ARENA, Se· 
nadar Eurico Rezendc - o custo é de CrS 825,00, enquanto na 
UnB, a Universidade do Governo, o custo é de Cr$ 4.000,00. 

Tenho em mãos uma publicação do CEUB que mostra o qua· 
dro: estabelecimentos: UPIS, CEUB, Católica, UDF, UnB; crédito 
mensal, 24, 25, 33, 37,5; número de créditos, 22, cm todas. Pagamcn· 
to mensal: na UPIS, CrS 528,00; no CEUB, Cr$ 550,00; na Cató· 
lica, Cr$ 739,00; na UDF, Cr$ 825,00; na Universidade do Governo 
Federal, a UnB, CrS 4.000,00 por mês. 

Por que essa disparidade? Se o ensino fosse pago o Governo te· 
ria recursos maiores para corrigir essas distorções violentas iJUe estão 
ar 

O grande problema do Brasil reside na educação. Temos a sola· 
ção. O brasileiro é um homem engenhoso. O brasileiro tem esplrito 
de criatividade; o brasileiro tem condições. O que cstâ faltando é o 
Governo ter coragem. 

Promoveu-se uma revolução para se proceder a uma série de ci· 
rurgias naquilo que estava arruinado neste Brasil, c alguma coisa se 
fez. Mas a Revolução parou; a Revolução tem recuado c a grande 
maioria daqueles que participaram dela estão frustrados. 

Esperava-se uma revolução na estrutura educacional c, cntrctan· 
to, esperava-se, está se esperando c se tem a certeza de que ela não vi· 
rã. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa,) 

S. Ex• não estâ presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR, BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo esta tribuna para fazer um registro, que considero ncces· 
sário, pois se trata do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, cuja 
solenidade de encerramento da comemoração do seu 90• aniversário, 
se passou a 29 último, com a presença de altas autoridades, pastores, 
médicos, auxiliares, membros daquela grande instituição, clientes e 
amigos. 

Ali estive e assisti de perto a beleza dessa comemoração. 
O Hospital Evangélico foi fundado a 26 de agosto de 1887 

in~pirado nos ensinamentos de Cristo, dai por que aquele nosocô: 
m1o, na sua longa trajctória, tem realizudo missões nobres c 
sublimes, onde se evidenciam os mais ultos sentimentos humanos, 
cm consonância com u cliciênciu, u solidariedade c o :111101', 

A efeméride se processou dcntfll de uma v:tstu c sik~nificutiva 
programuçt1o. 

Desse modo, participur:nn, cm d;lla•, diferente:-., O u~ms c n 
Rot:try Club.: ti:t Tijw.:;t, a..; !,~r·:i:ts Ad\'t'tl:;•.t: .• l't'l.·.,hii .. ·n•trw dn Riu 
de Janeiro. priml!irn J~rl!ja llatbta J11 :~~~.~de ~iiL'I't.,i. Mt:ttu.lista, 
Episcopul, t\SSt:mhl~i:t dL' l)cus lk S:\ .. 1 1.. n~ilnv:in, Prcshitt:riana 
lndcpcndcnlc. Lutcr:ltl:l, lgrcj:: !~van)_!-.:lt~.:.~ Flttnlincmt:. 

O t.:Wil!L1, t;tmh~tll, l\1i ~··IIIH:rro.ll":ld·• 11a 1 ·:·ttll.ll':t dt: Vcrt::ulMl'~ 
daquela cidade, na 1;:!1::\'f':' do 111dH•. \\·:·· ,d,q· 1'.11\""•k•, CarLo\i..,tl d~ 
McnczL:s: n:r .·\<'.~t'tdblí:1:1 : '!'1-·,::.~.,;t. 

Miguel rwlu .\!11 .. ·, .. \,: .: .. ,., t •• 

dcdmcntu d1• :1:, .1.1. .·.,,: · ... , .• 

llospitul 1:'\ dll!'l'•t<: .... · ''·" 

te daquela(;.~.:~.~'. ··::.:oi,tl:, í ,.!"'··· 

,,., :ht'.tr .. ". : i'·l'l!:Jd,1.., .l11SÍ: 

, iif, O .i: ol .. ,,,l ,:;.• il~\1.1• 

\(,::.; .. , :•,·, ·.idt:tl\1.: dll 
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. Na Câmara, Federa! falou o ilustre Deputado Daso Coimbra, 
Irmão do Dr. Oec1o Co1mbrn, atual Superintendente ambos fJ!hos 
do Dr. Filinco Coimbra, primeiro doador de sangue n~ Brasil, quan· 
do académico cm 1919, c que posteriormente pontificou naquele 
Hospital, assumindo a sua direçilo a partir de 1931, cargo a que deu 
o melhor da sua inceligi:ncia, cultura e dignidade profissional, até 
1966, quando veio a falecer. Presente esteve, por igual, O Instituto 
Brasileiro da História da Medicina, 

Sr. Presidente, o acervo de inestimáveis serviços daquele Hospi· 
tal merece os maiores louvores. 

lembro que ali se praticou a primeira transfusão de sangue nes
te Pafs; o primeiro transplante de glândulas, feito pelo Dr. S. 
Voronoff; a primeira aplicação do processo de clctrocoagulação na 
cirurgia do Câncer, pelo seu próprio idealizador, o Professor Fralij: 
Keyser; as primeiras laringcctomias totais (extirpação da laringe), 
por câncer feitas pelo Professor João de Souza Mendes, c tantos 
outros fatos c feitos sob os auspicias de figuras de notável saber, que 
jll citei, outros que a Medicina registra em alto relevo, dentre os 
quais, lembro: Castro AraOjo, Pedro da Cunha, Campos da Paz 
Achiles de AraOjo, Carlos Osbornc, o grande Manocl de Abreu·, da 
abreugrafia, Pitanga Santos, notável protologista, o Professor Hugo 
Pinheiro Guimarães, de quem tive a honra de ser aluno. 

Pratico um ato de justiça, lembrando aqui também outras figu· 
ras dignas de menção honrosa: Paulo Rocha, Fernando Vieira c o 
Dr. Orlando Cardarclli, atual Dirctor Médico, 

Noventa anos de trabalhos, esforços, dedicação, bondade, 
altrulsmo, nobreza, cultura, eficiência, solidarismo. 

Admirável tem sido, portanto, a contribuição do Hospital 
Evangélico do Rio de Janeiro, não só no campo da medicina, mas 
também, no social, e, sobremodo, a assistência religiosa cristã. 

Glória e louvores aos médicos, enfermeiros, servidores, cola· 
boradorcs, enfermos, todos quantos formam esse elenco admirável 
do Hospital Evangélico, c que com ele c por ele tudo deram de si. 

Saúdo a todos, através do seu presidente, o Dr. Aloysio 
Marques de AraOjo, pela grande obra realizada naquela benemérita 
instituição; pelos objctivos que perseguem, sem se esquecerem, um 
instante sequer, da recomendação do grande apóstolo São Paulo: "A 
caridade tudo encobre, tudo crê, tudo espera, tudo sofre; a caridade 
nunca acnbarâ". 

Por tudo isso, consigno nos Anais do Senado da República as 
congratulações e louvores pelo 909 anivcrsârio daquele Hospital, que 
honra a medicina brasileira. 

E a todos que ali estão lutando pelos que sofrem, os meus mclho· 
res augOrios. 

Ao terminar, Sr. Presidente, reverencio a memória dos que por 
ali passaram, principalmente os que com dedicação c amor cons· 
trulram o Hospital Evangélico do Rio de Janeiro. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Paulo Brossard. (Pausa.) 

S. Ex• nilo está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador lourival Baptista. 
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 

seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
No dia 14 de julho faleceu, na cidade de Frei Paulo, o Sr. Joilo 

Teles da Silva, progressista agricultor c pecuarista, setor cm que sou· 
bc desenvolver seu espirita empreendedor. Dotado de vocação pollti· 
ca, prestou relevantes serviços ao Estudo de Sergipe c ao municlpio 
de Frei Paulo, do qual foi prefeito três vezes. 

Homem bom, trabalhador c sempre preocupado com o melho· 
ria do Estado e du sua cidade, Joilo Teles dn Silva era multo estima· 
do c admirado. Sua morte constitui rude golpe paro a socicdude sergi· 
pana c, especialmente, pura sua cidade. 

Demonstruçilo de estima c consideração foi dada por ocasiilo do 
seu sepultamento, cerimônia n que compareceram politicas, mugis· 
Irados, estudantes, pccunrlstas c grande massa popular, merecendo 

realce especial a presença do ilustre Governador José Rollcmbcrg 
leite, que foram prestar a homenagem ao extinto, solidarizando-se, 
assim, com a dor da famllia c do povo de Frei Paulo, pelo desapareci· 
mcnto de pessoa tão querida, 

Sr. Presidente, prestando esta sincera homenagem à memória 
de João Teles da Silva, de quem era amigo, expresso meus scntimen
~os ~· pesar pelo lnmentâvel desaparecimento, que constitui perda 
mcsumâvcl para·o meu Estado c para a cidade de Frei Paulo. E, si· 
multancamcntc, manifesto à sua digna espose, Dona Zélia Teles c fi. 
lhos, a minha solidariedade, ao tempo cm que consigno, nos Anais 
desta Casa, o exemplo de uma vida c o sentimento de uma colctivida
dc. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Henrique de la Rocquc, 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. 
Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

O homem de iniciativa, cujo trabalho dignifica a capacidade de 
realizar do brasileiro, merece a admiração do Pals a que serve, com 
seu entusiasmo. 

Refiro-me neste momento a quem inicialmente com um ônibus, 
hoje oferta aos seus conterrâneos uma imensa frota rodoviâria para 
servi-los. 

A Viação ltapcmirim Ltda foi fundada cm 1952, por Camilo Co· 
la, sendo sua frota então, como assinalamos, constituída de um Oni· 
co veiculo. A princípio, operando dentro dos limites do Estado do 
Espirita Santo, sua primeira linha interestadual partiu de Cachoeiro 
do ltapcmirim cm demanda ao Rio de Janeiro. Daí, começou sua 
vertiginosa expansão, incorporando outras empresas c atingindo 
Salvador, Brasília c Belo Horizonte, hoje servindo a dezoito Estados 
da Federação. 

Do serviço de transporte de passageiros, essa grande empresa, 
que agora festeja seus 25 anos, evoluiu para a criação de vãrias subsi· 
diârias, dentre elas a Transportadora ltapcmirim Ltda., especializa· 
da no transporte de cargas, que atua cm 3.200 cidades, cm todos os 
Estados do Brasil. 

Visando o maior conforto c segurança de seus usuários, a Via· 
ção ltapemirim organizou uma rede de pontos de apoio rodoviãrio, 
criando a Flecha S.A.- Comércio,lndOstria, Essa organização, que 
ê pioneira no País, pretende dotar todas as rodovias nacionais, de 
200 cm 200 quilómetros, com estes centros de serviço, 

Esses pontos de apoio compreendem motel, lanchonete turfstica 
c comercial, bombas de abastecimento, restaurante, atendimento 
mecânico c de borracharia, perfeito sistema de comunicações- tele· 
fone, rádio c telex, área de lazer, dormitório para motoristas, tcrmi· 
nnl de cargas, estoque de peças de reposiçilo para os vefculos da 
empresa, etc, Jâ estilo cm pleno funcionamento as unidades Flecha 
de Campos, Vitória, São Mateus, ltamaruju, Feira de Santana c Ara· 
caju, c cm fase de implantação os de Macció, Ararnnguã, Joinvile c 
Floriunópolis, na BR·I O I, c os de Sete lL1goas, Três Marias c Pnracn· 
tu ao longo da BR-040, BraslliafBclo Horizonte, 

O fundador do Grupo ltupcmirim,,Sr. Camilo Cola participa, 
ainda, dos mais vnriados ramos du utividtlde empresarial, tais como, 
mármore c granito, com a Marbrasa c Sambru; revestimentos c pi· 
sos, com n Ornato S.A. ; cufê com a Torrefuçilo Pindobas· revenda 
de veículos, com a SAMADISA, São Mateus Diesel S.A.;' constru· 
çõcs e participações com a Compasso S.A.; turismo com u Pcnsatur 
S.A. e ltur Ltda; mineração com u SEAMIL, c ainda no setor de 
transporte colctivo de passugciros com a Emprcsu de Onibus Nossa 
Senhora da Penha S.A., com sedo cm Curitibu- PR. 

Homem uindnjovcm, com seus cinqUenta unos, certamente, ain· 
dn muito poderá fazer pura o desenvolvimento brasileiro, com seu 
espirita sempre voltudo pnru as renliznçõcs de cnrliter social, suu 
muior preocupuçuo. 

Em o que tlnhumos, hoje, u dizer, Srs. Senadores. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nilo hã mais oradores 
inscritos. 

Nodo mais havendo que trotar, vou encerrar a sessão, designan
do poro o próximo o seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, cm turno único, do Rcdoção Final(oprcscntoda pela 
Comissão de Rcdoção cm seu Parecer n• 542, de 1977), do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 20, de 1977 (n• 95·8/77. no Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto da Convenção que estabelece a 
Comissão Scric!cola Internacional, celebrado cm AI~, França, a 19 
de maio de 1955. 

-l-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 286, de 1976, do Sr. Senador Jorbas Passarinho, que autoriza o 
Poder Executivo a doar o prédio que menciona, tendo 

PARECERES, sob n•s 373 c 374, de 1977, das Comissões: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc: c 
-de Finanças, fovorâvcl. 

-3-

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 47, de 1977, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que outorga o 
regalia da prisão especial aos professores do ensino primário c do 
ensino médio, tendo 

PARECER, sob n• 541, de 1977, da Comissão de Redação, 
oferecendo a redução do vencido. ·· 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estâ encerrada a 
sessão. 

( Le~•anra·se a sessão às 16 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE 19·8·77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MOS- ES. Pronuncia o seguin· 
te discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Dentre os nomes de maior valia c maior significação que o 
Espírito Santo tem dado ao cenário federal, destaco, com justiça e 
com satisfação, o nome de Augusto Ruschi, um biólogo de renome 
nacional e internacional, de competência reconhecida cm institutos 
cicntlficos nacionais e estrangeiros. 

Sr. Presidente, esse moço, biólogo do Museu Nucionu!, tem 
estudos importantíssimos na ,;uu especialidade que o credencium 
como nome: uurc:olado de prestígio nu ciência univl!r:,id. Esse 
cientista é um encantado pela natureza: é um homem que tem r.a Re· 
serva Florestal de Santa Lúcia, cm Santa Teresa, reserva que esti< sob 
sua proteçil.o c célebre c famosa colcçilo de colibris que tem sido 
visitada por cientistas c por turistas de todo o mundo < talvc>. ;eja 
uma das mais vastas reservas desse tipo de aves que têm cxi.~t~:icia no 
mundo. 

Esse biólogo, Sr. Presidente, dirige, cm Santa Tereza, a Reserva 
Florestal de Santa Lúcia, uma reserva que se constitui de ~73 hu. de 
terra, na qual o núcleo mais importante ó constituído de urna úreo dr 
8 hu. c onde se encontra uma coleção viva de animais c de plantas, 
onde se contam, Sr. Presidente, seiscentas mil orquldeus catalogadas, 
vinte mil árvores numeradas com plaquetas de idcntificaçuo, mais de 
mil espécies de vegetais cndcmicos, somente encontradas ali. Truta· 
se de uma das regiões mais ricas cm nora cp!fita do mundo, c onde, 
duràntc todo um trabalho de 40 anos, ele ali sediou tudo que resiste 

ainda à devastação c à destruição do homem, criando fortuna, 
gerando o deserto no Estado e no Pais. 

Sr. Presidente, o Espírito Santo se orgulhava de ter uma monta 
norestal das mais ricas do Brasil, hoje, completamente arrasada, 
inteiramente devastada pelo machado do agricultor. Nós a conhc· 
ccmos muito quando éramos Deputado Estadual, c viajamos por 
dentro dela, a cavalo, cm comissões parlamentares de inquérito, 
investigando as violências policiais no Norte do Estudo, 

Eu, Sr. Presidente, como Presidente de uma dessas comissões, u 
cavalo, por entre as nossas no restas cheias de perobas imensas, abria 
meus braçoR cm cima dos animais e punha minha!i mãos em seus 
troncos, do trilho que percorríamos. Hoje, pervago aquela rcgiiio, 25 
anos depois, c não encontro uma Arvore de onde se possa tirar o cubo 
de ferramenta, tal a devastação de que foi palco o N ortc do Estado. 

Há outras reservas norcstais, Sr. Presidente, mas que têm sido 
violadas c violcniadas. como a Reserva de Suruaca, e a Reserva dos 
Combois. Na Reserva dos Combois, Sr. Presidente, assinalamos um 
fato interessante nu biologia dos animais. Aí, vi as onças virarem as 
tartarugas que vinham depositar os seus ovos na fai~a litorânea, na 
areia das praias, e da sua carne viva se alimentarem. Hoje esta Rcscr· 
va está invadida por autorização dos governos estaduais, e até 
pessoas eminentes estão nesta invasão. Assim também a Reserva da 
Suruaca, onde os apaniguados do Governo também requisitaram 
terras c se enriqueceram com os lotes e terrenos ali requeridos do Go· 
verno do Estado, no fundo seco de uma lagoa. São terras de grande 
fertilidade onde o Governo Federal está fazendo obras de 
saneamento, para mais ainda valorizar os lorefundiários, numa 
expressão ali criada, pois os latifundiários eram aqueles antigos 
proprietários de terra: agora temos os lorefundiários, que são os 
donos desses lotc:s valorizndíssimos, com os quais enriqueceram o 
seu património, beneficiados pelas obras que o Governo fez. 

O Sr. It•lívlo Coelho (ARENA- MT)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não, 

O Sr. It•lívlo Coelho (ARENA - MT) - Acompanho com 
toda utcnçilJ o excc:lc:nte pronunciamento de V. Ex•, no qual se 
incorpora il inteligi:nda brasileira e mundial, na preocupação que a 
todos domina com a devastação da natureza e a necessidade de 
preservá-la. Dentro dc:ssc critério, atua, no momento, com toda a 
energia, o Governo Federal pelo seu órgão específico - IBDF -
que tem planos de renoreslamento e que também está, agora, 
dotnndo·se de um quadro de inspctorcs, pura que a derrubada das 
matas se faça dentro de um critério ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não ouvi muito 
bem o que V. Ex• falou. Aliás. o serviço de som do Senado está abai· 
:<O da crítica C f:ÓS, dos últir::o:.: lugares, n::.'J p~.::-c-.:·::•::r.1th O C"; UI! OS da 
frente falam. 

O Sr. lt"lí''io Coelho (ARENA - MT) - Par isso, essa 
preocupuçào ~ rc:cc:ntc, mesmo porque, há cinco anos atrús, quundo 
se lt:v~ntar:.~m os c~:pigUc~ no Rio de Janeiro, o povo, inocentemente, 
ainda batia ~·"lrn:~>, di1.endo que aquilo era progresso. A mentali· 
d:~d~ do br:.tsildro c~r:·t l!VO!uindo rupidamemr: pura a prcsc:rvuçào da 
naturcz .... c~) GO\'Crnl~ cstú Jg.indo cm consonünciu com as a!'lpiwçõcs 
nacion:.lis: c.~uanUo Uc~~rmina pl:.mejanH:nto com reservas obrig:.ttÓ· 
ri~1s, propri1:dadc j"·l'r prD!'Jricdadc: quando distribui - c no meu 
Estudo cst:'t :1·..:•~::l\!..:cnJn de un::: :·drma c~cc!cntc- fisc:d!'l para que 
s~.: cumpra~~ l!;i; ~~:.~:11HJl) . .,_. pr.:,1 ·'!,,\ t:tmbCm com a pn:scrva~~àu do 
pc;:-:.:: -· t:m·~ dJs "lrincip::i!i ~ ~.dm.:ira~ vitimas dn snnhn c até do 
c~;pone ,_.:! .··~~.::~. 1ua!, um t.:•.'\•l."•l:, ;J:; vezes, destruidor. Estou 
conscil'nH: l' lr;lll~ji!dn íllHliUt:, •!1: :.r:~. dl1is :mm rwra d, essu pn!ilica 
vem ~cndu al~O!:td:l ~ u:-. reçl.dt:u:. d~ 'v'. E:(•, muihJ orurtunw;, farfH) 
com que a n~am!:~:1 hr:1~ikt1', ·,L·:.t ;1r~:scrvud:1 cm bcm:fícil1 da!'! 
futurasgcr:1çü~:s. T•.:m ~~ ntln:l':• · ... •)J,:,:rkd~dc V, E."<.• 
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O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar· 
te do nobre representante de Mato Grosso, que pode usufruir dessas 
vnntagc~• <:ln preservação das florestas que ainda existem no seu Es· 
tado. MI 1ós do Espirita Santo, estamos tentando conservar as últi· 
mas pestanas de mato que o nosso território ainda contém. 

Devo dizer a todos que conhecem a floresta brasileira que, co· 
nhcço a floresta do meu Estado, inigunlãvcl, incomparâvcl como 
poucas no Brasil; a do Sul da Bahia, conheço a Floresta Amazónica, 
produto da exuberância c fertilidade de uma terra diferente da nossa. 
Conheço porque vi, andei por ela c visitei grandes extensões dela na 
Bacia Amazónica. A floresta aérea da Amazônia, a floresta de alguns 
trechos imensos, - 80% daquela Arca amazónica, - ergue-se acima 
de uma camada de poucos ccnt!mctros de terra fértil, que tem abaixo 
um cmbasamcnto de arenito, uma rocha, única, indestrutivel; que 
nem o tempo, através dos milénios, conseguiu fazer fissuras, para 
que as raizes penetrem. Uma floresta aérea, como a Floresta Amazõ. 
nica, que não se compara, cm absoluto, com a exuberância c a cxpres
·são de grandeza das florestas do Espirita Santo, .do Nordeste de Mi· 
nas c do Sul da Bahia. Â floresta amazónica é aérea porque é produ
to do calor c da humidade c não do solo. 

Pois bem, essas reservas florestais foram invadidas c, muitas de· 
las, sob a protcção do Governo - como V. EX• vai ouvir no dccor· 
rcr do meu discurso. Elas precisavam, de fato, que houvesse uma vigi· 
lância·contínua, para que nós as preservássemos incólumes, hitactàs. 

Hoje, no meu Estado, quando sinto saudade daquela vegetação 
exuberante das nossas matas, tenho que caminhar de carro horas c 
horas para penetrar dentro de uma nesga de floresta, porque o resto 
o fogo jã queimou e o machado jâ derrubou c destruiu para sempre, 
porque nunca mais scrâ reconstrui da, restaurada ou recomposta. 
" Pois bem, Sr. Presidente, este cientista Augusto Ruschi, que lu· 

ta pela preservação dess11s reservas, dirige uma reserva cm Santa Te· 
rcsa. Este moço, nas suas pesquisas para o Museu Nacional, tem cs· 
tudado até- c eu sou testemunha- uns peixinhos cascudos da V c· 
nczucla que devoram os cara'mujos hospedeiros intcrmcdiãrios do 
Schystosoma Mansoni, causador da Esquistossomossc. E cu, visitan· 
do o laboratório da CIBA na Suiça, disse 'no biotério desse laborat6· 
rio: "Há um cientista brasilciro.que já assinalou, n'os rios da Ve
nezuela, o "cascudo" que devora os caramojos que são os hospedei· 
ros intermediários do protozoário produtor da csquistossoniosc, a 
doença de Chagas que infelicita e dizima milhares e milharcs·dc bra· 
sÍiciros." Esse moço dirige essa Reserva Florestal de Santa Lúcia, cm 
Santa Teresa, com esta população de árvores, ~c cp!fitos, de or· 
qufdeas, de flores e de animais, que é um oásis no meio do deserto 
que nós, homens, estamos criando com o machado, com a foice c 
com o fogo. 

. Pois bem, este moço, com essa Reserva, está sendo atingido, 
agora por açuo do Governo do Estado, que criou, .III, uma entidade 
também: o Instituto Estadual de Florestas, cuja primeira coisa que 
fez foi querer abocanhar a R~serva Florestal do biólogo Augusto 
Ruschi, porque reupropria da Reservue, depois, dcixn seus apanigua· 
dos inv~dircm·nu. 

Permitem n invasão de apadrinhados~ prejudicando a reserva c 
comprom~tendo suus finalidades, ' 

Mas, o que aconteceu~ O Sr. Secr~tdrio da Agricultura disse: 
"Não, a brigu é ~ntr~ o Instituto Flor~stul e o Dr. Ruschi cu não me 
meto."- Sccr~túrio dn Agricultura cstd lú para dirigir os assuntos 
de sua pustu. Tem que se meter purn ajudar quem cstll trabalhando 
pelo Brasil. Então, diz o Dr. Ruschi, nas suas declarações que o Jo,.. 
na/do Brasa publicou, no seu número d~ quarta-feira, 17 de agosto, 
numa e~plosuo de cólera contra n tentativa 'do lnstit.uto Estadual de 
Floresta: 

"0 Instituto Estaduul de Florestas é ineficiente c algoz 
dus no restas capi~nbus." 

Ele, cientista, diz que o Instituto i: o algoz das florcstlls capixa· 
bus, nua í: n~nhum politico, até devo dizer que o Dr. Ruschi é mcm· 
bro proeminente da ARENA de Suntu Teresa, - não é do MDB, 

Sr. Presidente, é da ARENA- é corrcligionãrio do ilustre Lidcr da 
AR:ENA, que ocasionalmente defende o Governo aqui, nesta hora, 
Senador ltallvio Coelho. 

Diz ele mais o seguinte: 
"Essa reserva é minha vida c vou defendê-la a bula, pois 

pela natureza sou capaz de tudo." 
E nilo contente ainda, diz ele, cm certo trecho: 

"Se alguém tocar nela, cu mato." 
O biólogo disse isto; o jornal publicou. Mas, devo dizer: os dias 

da Reserva Florestal de Santa Lúcia estilo contados. O famoso lnsti· 
luto Estadual de Florestas, que o Governo do Estado cstã criando no 
meu Estado, vai abocanhar a Reserva de Santa Lúcia, c ela vai desa
parecer, Sr. Presidente, na voragem desse Instituto, na gula dos ho· 
mens que invadirem os duzentos c poucos hectares daquela floresta, 
Vão. destruir, Sr. Presidente, este património: seiscentas mil orquf. 
dcas numeradas com plaquetas de identificação; mil espécies de vcgc· 
tais cndêmicas, somente encontradas ali; vinte mil Arvores numera· 
das, além.dc uma reserva da fauna de animais, de aves c de pãssaros, 
que ali habitam; que ali encontram condições propicias, que ali têm o 
seu habirat. Pois bem, esse é o apelo angustioso de Augusto Ruschi. 

Esse cientista, Sr. Presidente, foi o que forneceu os colibris para 
a Câmara dos Deputados colocar ali, no seu salão nobre entre o sa
lilo e a párcdc. Eles vieram de Santa Teresa, de 30, 40 ou 50 espécies 
que lã silo criadas. Ele tem feito conferências, Sr. Presidente, no Rio 
de Janeiro, em São Paulo, cm Brasflia, para não dizer cm Vitória, Ca
pital do meu Estado, defendendo as suas idéias, a sua Reserva Flores
tal e as suas pesquisas. t:: um homem de renome internacional. 

· Com tudo isso, Sr. Presidente, com esse currlculum virae, o Insti
tuto Estadual de Florestas, nobre Senador ltallvio Coelho, cstà avan
çando ameaçadoramente sobre a Reserva de Santa Lúcia, 

O S~. ltalr.lo Coelho (ARENA- MT) - Permite V. Ex• um 
npartc •. nobrc Senador? . · 

. O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com muita hon· 
ra, nobre Senador,. · 

O Sr.lta!Mo Coelho(ARENA- MT) -Queira V, Ex• descul
par-me a segunda interrupção, mas a dcscriçuo que V. Ex• está fa· 
zendà sobre o: cientista Augusto Ruschi nos deixa cheios de entusias
mo c admiração, uinda·mais porque esse ilustre cidadão capixaba 
alia às quajidadcs de cientista a de político, c politico enérgico, Com 
ele, cu sei,' o Partido 'ao qual pertenço, esta imorrcdoura ARENA, 
pcrsistirá'na disppta'Com o Partido de V, Ex• 

o·sR:'DIRCEllCARDOSÓ (MDB- ES)- lmorrcdoura, até 
hoje.;.· 

O Sr. ltallYio Coelho (ARENA - MT) - Noto uma certa 
contradição ~ntre os propósitos do Gov~rno e as preocupações de 
V, Ex•, porque se o Governo duque!~ Estado- cu não conheço o ca
so..:. cria o· Instituto Estadual d~ Flor~stus com o objetivo de prote· 
ger à floresta, evidentemente ele não irá invndii atribuições do 
!NCRÀ, que é o ór~ãô que faz a reforma agrária c o desmembramen
to de âreas, maiores é menores, pura fazer um loteamento, Nuo 
conheço -,cstoÜ dizendo- o problema n qÚc V, Ex• se refere dessa 
reserva particular,' c nilo s~i dos motivos que estariam levando o 
Governo do Estudo, que V. E~• tão bem representa, a d~scjnr 
preservar· essa reserva como pública, .de interesse público, cm que 
pesé o vulor,,a dedicação c o amor desse ilustr~ cientista Ruschi. E é 
perfeitamente comprccns!vel .que o homem. que se dedica durante 
todti a vidn·n P,reservur a criar, até, uma reserva,- porque a floresta 
uimbém se cria, não ·somente se preserva - a i:olecionar vinte mil 
éspéci~s de úrvores c nilo sei quantas esp(:cies de animais c aves, reaja 
'com toda a energia, no momento cm que v~ u possibilidade de aquilo 
cscaptir u seu controle, para ficar sob o controle de um órgno públi· 
co. Mas, c-viclentemcntc, pensando nos tempos c nos séculos, uma 
reservu.sob a protcçuo de um órgilo público deve ter maior durabili· 
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dude sobre as vicissitudes du pessoa humana. Seja como for, estou 
me tornando udmirador do cientista Ruschi. Muito obrigudo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
upartc d~.: V. E.x•. mas devo rcsrigur, cm alguns tópicos, o seu aparte. 

De f;llo, o cientista Ruschi é politico, e o um dos chefes da 
ARENA de Santa Teresa, ARENA ati: que conquistou uma vitória 
cxprcssivu ugoru, no s~.:u município. 

Lit, Sr. Presidente, no cenúrio maravilhoso da entrada de Santa 
Teresa, rodeada de montanhas, cstú o terceiro palácio do Governo 
do meu Estudo. Um governador, h{l uns oito unos, ali ergueu o 
Palitcio das Montanhas. Como Hitler conseguiu em Berchtesgaden, 
lá, cm S~mtu Tcrcs;t, um governador ergueu, tumbt:m, um palácio, 
paru pcnsur nos problcm;:ts do Espírito Santo, nas suas soluções e no 
~.:orno poderia t:smagar os seus udvcrsúrios. C! ali nas bordas daquelas 
lindas montanhas, de poentes maravilhosos, e de manhãs blblicus, 
nas bordas de Santa Teresa, que o governador viu que o Instituto 
tinha que tomar posse du Reserva, pura tomar conta dela. 

Nfto conhece V. Ex• o cit::ntista Ruschi, mas também não 
conhece o governador do nosso Estado, Se V. Ex• o conhecesse ... 
Não lhe adiantaria nenhum crodito de confiança. 

O Sr. ltalívlo Coelho (ARENA- MT)- O governador não es
tá morando lá. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas está a par.!! 
ele. c nfio o de oito unos atrús. !: esse último que está criando o lnsti· 
tuto Estadual de Florestas, querendo invadir c tomar conta da 
Reserva. 

O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA - MT) - O Governador não 
está morando no Palácio. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Mas o habita, 
nos lins de semana. 

O Sr. llallvlo Coelho (ARENA- MT)- O Palácio da Alcma· 
nha de Hitler era encimado por uma poderosa águia com garras que 
ameaçavam o mundo todo. E esse palácio, pelo que cu vi no jornal 
que V. Ex• exibe, é encimado c cercado por colibris. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não, pelo con· 
trário, tem i: hurpias. O pui;\Cio está encimado por harpias, que 
querem invadir u floresta de Santa Teresa, c dividir aquilo com os 
amigos. A dos Comboios, no norte do Estado, no Municlpio de 
Unhares, o outra reserva portentosa. Lá, o Governo tomou conta, 
deixando-a ser invadida. Ato loteamento, foi organizado de parte da 
reserva florestal, e adeus a reserva de Comboios. A de Suruacu i: a 
mesma coisa, e a de San tu Lúcin vai ter o mesmo destino, nobre Sena· 
dor. 

Então, Sr. Presidente, o que estamos vendo é o seguinte: o o 
próprio cientista que diz que "o Instituto o o algoz das florestas cupi· 
xabas". IÔ ele que denuncia. Cientista, com a responsnbilid'adc de um 
nome internacional, rcspeitabillssimo, em todo o mundo que o 
conhece, naturalmente, nesse tipo de pesquisas, diz o seguinte: 

" ... o Instituto Estadual de Florestas, para garantir o 
desrespeito à lei, dando pareceres capciosos ~os processos 
sobre invasão." 

Nilo i: um homem do MDB; i: um homem da ARENA, do Parti· 
do do ilustre Senador ltallvio Coelho; da mesma agremiuçiio. Nilo 
sei se com o mesmo pensamento de S. Ex•. Caso V. Ex• pense de 
maneira diferente, a respeito do Instituto Estadual de Florestas c do 
Governador do meu Estado. 

Mas, Sr. Presidente, quero, então, dizer que há essas dentlncins; 
11 Muitus vezes, os maiores inimigos dus norcstus são os 

próprios governos, que, embora se manifestem favoravclmen· 
te à sua protcção, agem de maneira oposta." 

Nilo é um politico, é um cientista, com embasnmcnto e estrutura 
cientifica reconhecidos, respeitudos, fazendo essas ncusações. Esse 

cientista, nobre Senador ltalívio Coelho, já lutou contra a invasiio de 
Comboios. Eu mesmo jú denunciei esses fatos, quando Deputado; 
hoje sou Senador c quando morrer, a invasão continunrã. !! passivei 
que, quando da minha morte, não haja mais uma árvore cm pé cm 
Comboios, e poucas árvores restem cm Santa Teresa, porque o 
Instituto Estadunl de Florestas vai tomnr conta da reserva ... 

Naturalmente, Sr. Presidente, sob a proteçào do INCRA, que 
não conhece aquelas caracterlsticus da situaçiio. Defendo a politica 
do INCRA, u esta altura. Não está cm jogo o INCRA; falo sobre o 
Instituto Estadual de Florestas, O INCRA é dirigido por um moço 
ilustre, digno, a quem tributo respeito c admiração. 

!!, assim, Sr. Presidente, que nós vimos lã uma reserva florestal, 
há vinte e cinco unos, de pcroba, jacarandá, jequitibá, cerejeira, 
enfim, de árvores gigantescas, altíssimas, volumosas, mostrando a 
exuberância da terra. Hoje é o capim, é o pi: de boi que afastou o pé 
da árvore c afugentou o pé do homem. Isso í: o que ocorreu. 

Hoje, no Espírito Santo, os que querem conhecer algum animal 
tom de viajar léguas c léguas para conhecer a pneu, a capivarn c a 
anta, tão ricas nas florestas do Norte. Li Saint Hilaire e o Prlncipe 
Maximiliano Wewicd c diz, um deles sobre a visita que fez à floresta 
do N arte- não sei bem qual- "Viajando no Rio Doce, não havia 
lugar pura se construir uma cabana; a floresta cerrada vinha até a 
burranca do rio. As suas raizes molhavam-se na água do Rio Doce". 

Hoje, o um rio que não tem mais aquela expressão. Nilo tem a 
cobertura florestal, não tem mais aquela imensidão de árvores, de 
floresta, Sr. Presidente, que regulava o seu curso. Hoje, o rio é, nas 
enchentes, impctuosíssimo, com subidas de nlvcis de águas rapfdissi· 
mas, porque não tem floresta que as detenha. Estão Sr. Presidente, 
sujeitas a inundações, rápidas e violentas. 

Pois bem, isso é que nós estamos perdendo. O nobre Senador 
ltallvio Coelho faz essa defesa, porque Mato Grosso tem uma reser· 
va florestal; o Mato Grosso de V. Ex•, Sr. Presidente, que hoje 
honra esta sessão, que está sendo presidida por V. Ex•, um homem 
de Mato Grosso- repito- c que não se honra muito com a defesa 
aqui feita pelo nobre Senador ltallvio Coelho, defendendo, de certa 
maneira claudicante, o Governo do nosso Estado, quando é um 
cientista que acusa, diretamentc, o Governo como responsável pela 
devastação, cm provas c denunciando o procedimento anterior. 

Sr. Presidente, a nossa reserva de jacarandá, desaparecida; a de 
pcroba, nada mais resta. Do nosso solo í: que vêm as pedras, de 
Cachoeiro de ltapcmirim, que formam este revestimento de mármo· 
re branco do Congresso Nacional. Esse material vem do nosso solo 
do Espirita Santo. As florestas já desapareceram; mas, de lá, remete· 
mos esse mármore branco, com que o Congresso revestiu as suas 
paredes. !! do subsolo de Cachoeiro de ltapcmirim, porque os 
jacarandás c as perobas já desapareceram, derrubados pelo machado 
devastador, 

Assim, Sr. Presidente, queria fazer esse apelo. Primeiro, 
endossar o que Augusto Ruschi fala contra o Instituto Estadual de 
Floresta, contra a Secretaria de Agricultura, que nüo toma providên· 
cia alguma contra o Governo do Estado, que cruza os braços, 
querendo invadir n reserva florestal de Santa Lúcia, em Santa Tere· 
su. Endosso cm gênero, número e cuso. 

Sr. Presidente, nós, que não temos mais o prazer dessas flores
tas, como disse, :1 mais bela reserva florestal do Brasil se constituiu 
no norte do Espírito Santo até o sul da Bahia e o nordeste de Minas 
Gerais. NUa ~:ru Mato O russo, nrlo, era u nossa árcu territorial que 
tinha esta reserva corno c~tracterlsticu florestal. Nem a Hiléia 
Amazónica se comp11rava com a nossu reserva florestal do Espirita 
Santo, du cxubcrünci:t das itrvorcs, da grandeza das copas, da cor da 
sua vegetação, du volume dos seus troncos, cm lugar nenhum nós 
encontramos no Brasi. 

Sr. Presidente, V. E~•. o nobre Senador ltullvio Coelho, c todos 
nós que percorremos o Brasil de aviiio estamos vendo que cm poucos 
Estados encontrumos nesgas florestais. !! uma ilusi\o dizer-se que o 
Brasil tem 30% ou 45% de reservu f1orcstul aqui no Sul. - nao me 
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refiro à Bacia Amazónica. ~o deserto, é o campo, é a pastagem, é a 
pradaria que ocuparam o lugar das nossas florestas, 

Assim, Sr. Presidente, este grito angustioso desse moço que faz 
palestras anuais, na ADESG - Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra, aqui em Brasnia, como faz em Silo 
Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em todas as capitais 
do Brasil, inclusive no exterior, só não tem a sua palavra ouvidp num 
lugar, que é no seu Estado natal, é no Espfrito Santo, é em Santa 
Teresa. 

Assim, Sr. Presidente, peço ao Senado que um apelo fosse feito 
à Secretaria de Agricultura do meu Estado para que se preservasse, 
ela que tem concedido tanto, tem concedido tudo, que preserve essa 
lírea- Sr. Presidente, vou dizer o n~mero- ni!o é uma ârea maciça, 
uma pequena Inca, pouco maior do que o Plano Piloto de Srasflia, 
dos 42 mil km2 do território capixaba, pensa ele preservar uma ãrea 
do tamanho do Plano Piloto de Brasflia. Apenas isto, porque o resto 
jâ se extinguiu,jâ acabou ejã se destruiu.~ uma ãrea de 279 hectares, 
ou sejam, 56 alqueires de terra, que queremos preservar, mas que ni!o 
se deixe invadir pelo Instituto Estadual de Florestas, que traz na·sua 
retaguarda, na esteira das suas conquistas os apaniguados, os afilha
dos, os protegidos do Governo que, em troca de eleger Deput•do Fe
deral ou dar voto a Senador, vão ganhar pedaços de terra, pedaços 
daquela floresta para derrubar e ali fazerem a sua plantação de café, 
ou o seu pasto para a criação de seu gado. 

Este, Sr. Presidente, é o eco desse apelo angustiante que o Jornal 
do Brasil fez, cm publicação de pâgina inteira e da qual estou me ex· 
pressando como um ressoador desse grito angustioso e que, sei, não 
chega aos ouvidos moucos das autoridades do meu Estado que estão 
pensando na eleição do .. Senador biõnico" ou do Senador indircto, 
nas próximas eleições. 

Sr. Presidente, eram estas as nossas palavras e esperamos que os 
ecos da nossa queixa, os murmurejas da nossa queixa, cheguem aos 
ouvidos de alguém neste Pais. Se não chegarem, estou contente comi
go mesmo- eu cumpri o meu dever e os outros que acendam a sua 
candeia c cumpram com o seu dever. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE Jl-8-77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS
TERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin
te discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Inscrito hã v lírios dias para trazer ao conhecimento do Senado o 
assunto que terei a honra de relatar boje, a quantidade de oradores c 
o tempo nilo me permitiram que esta comunicação fosse feita na 
oportunidade em que deveria sê-lo. Por isso, ela se faz hoje, des-ho· 
rada, um pouco a destcmpo, embora seja tempo ainda, Sr. Pre
sidente, de se tomar conhecimento do que ela pretende trazer ao co
nhecimento dos ilustres Senadores. 

Sr. Presidente, distinguido com o convite para assistir, da Tri
buna de Honra, às solenidades do Dia do Soldado, - honra que 
ngrodeço aqueles que tiveram a iniciativn de convidar-me - assisti, 
Sr. Presidente, naquela oportunidade, entre as figuras destacadas dns 
nossas Forçns Armadas, ao transcorrer dns cerimônias civico·mili
tnrcs c, dentre elas, ao ugrnciamento de alguns eminentes brasileiros, 
militares c civis, com a Ordem do Mérito Militar. 

Entre essas liguras, tive o pr:tzllr de destacar a pessoa do Se
nador l.uiz Cuvulcnntc que honra com sua presençu, ;.um o seu tra
bulho, cu suu independência c integridade o Plenfirio do Senado Fe
deral. 

O Sr.l'aulo 8ro .. ard (MDB- RS)- Muito bem! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ali, Sr. Presiden
te, n~sistimos pois, além do ugrnciumcnto de tigurus eminentes du vj .. 
da civil c militur do nosso Puis, ao desfile que coroou uqueht primeira 
parte das festividades. Assistimos depois, no sttli\o nobre do Quurtel 

General, à entrega de espadas a Generais de Brigada, recérn promovi
dos pelo Senhor Presidente da Rcp~blica. 

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senador Dirceu Cardoso? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois niio, nobre 
colega. 

O Sr, Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Cumpro o dever, e o 
cumpro gostosamente, de agradecer a V, Ex• a comunicação que fez 
à Casa, de que fui agraciado com a Medalha do Mérito Militar, no 
grau de Comendador. Dou-lhe este agradecimento, e outro muito 
mais efusivo pelas generosas expressões de V, Ex• a meu respeito. 
Muito obrigado por esse registro. 

O Sr. Paulo Brossard (MDB- RS) -As expressões usadas pc· 
lo nobre Senador Dirceu Cardoso, seriam usadas por todos os seus 
colegas nesta Casa, tanto délas V, Ex• é merecedor. --0 Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Se o Senador Dirceu 
Cardoso permite, creio que ele expressa neste instante, como disse o 
Senador Paulo Brossard, a posição da Liderança do MDB, nesta Ca
sa. 

O. Sr. Oito Lehmann (ARENA- SP)- Permite-me V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com muito pra· 
zcr. 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA- SP)- Diria que V. Ex•, nes
te instante, interpretou o pensamento de todos nós, também da 
ARENA, prestando essa merecida homenagem, c fazendo essa re
ferência a que, realmente, faz jus o nosso eminente colega Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar
te dos eminentes colegas, que procuram destacar a figura notâvcl que 
é o General Luiz Cavalcante, destaque do Senado da Rep~blica. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite-me um aparte, 
nobre Senador Dirceu Cardoso? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Heitor Dias (AR.ENA- BA)- Eu me aguardava, por
que V. Ex• havia falado que vârios vultos de conceito nacional, fo
ram agraciados naquela tarde. E pensei, jâ que não compareci à 
solenidade, que V. Ex• se referisse a outros nomes pura que cu pudes
se, de uma só vez, prestar a minha solidariedade pelo agraciamento 
dessas personalidades brasileiras. Mas, ni\o posso deixar a esta altura 
de traduzir o meu contentamento que, no caso, scrâ mais do que a 
minha solidariedade, porque vale por um julgamento da personalida
de do nosso colega, Senador Luiz Cavalcante. Ele teve a Medalha de 
Mérito Militar, c a teve cxatumcntc pelas suas virtudes de cidadão c 
homem p~blico, do que tem dado sobejas provas no excrcfcio dos al
tos cargos e das altas funções que lhe têm sido confiadas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar
te do nobre Senador pela Bahia, Heitor Dias, como de todos os ilus
tres col•gus que nos honraram com seus pronunciamentos c queres
saltaram o alto apreço, a consideração c o respeito com que é tido no 
Scnudo o ilustre Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Permite-me V, Ex• 
um apurtc? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Com prazer. 

O Sr. VirgOioTú•ora (ARENA- CE)- A ARENA. por inter
médio du suu Liderança, diz sim ~s pulnvrus de V. E''· u um homem 
que. dt:sdc os primeiros pussos nn vidu militnr, se mostrou rc:tilinco, 
que cursou uqacln es~ola duru dtt vidu, de soldado n general. Se h!t 
um nto de justiça cm termos estritamente militurcs, é esse. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar
te do nobre Senador Virgflio Távora, que também vem ressaltares
sas qualidades que cxornam a personalidade da ilustre figura que 
muito nos honra, aqui no Senado. E, devo dizer, Sr. Presidente, que, 
quando vi se apor sobre o peito do Gen. Lulz Cavalcante aquela 
condccoruçilo, eu, como Senador c seu Colega, humilde e obscuro, 
(nilo apoiado!) também me toquei com a homenagem que se lhe 
prestava. Por extensão, todos os Senadores, também, receberam, por 
igual, aquela manifestação das Classes Armadas, a um Senador que 
tem sido aqui uma voz altiva, independente, sem condicionamentos, 
cm seus pronunciamentos vigorosos, vibrantes e patrióticos. 

Portanto, nobre Senador Luiz Cavalcante, aquela condecoração 
não foi uma homenagem; aquela condecoração foi uma consagração 
ao seu nome c à sua atuaçilo nesta Casa. (Palmas.) 

Depois, no Salão Nobre do Quartel-General, assisti à entrega de 
espadas a oficiais que haviam sido recentemente promovidos. Um de
les, meu contemporâneo c cstagiãrio da Escola Superior de Guerra, o 
Sr. General José Oliveira Lopes da Arma de Engenharia c outro, Sr. 
Presidente- que, também, me fala ao coração c aos meus scntimcn· 
tos- ex-aluno meu, c cu, já tão envelhecido c avançado nos anos, 
naquele instante me sentia rejuvenescer na glória c na honra com que 
aquele ilustre milit-ar recebia a espada do Alto Comando das Forças 
Militares do meu Pais, que é o General Jair Santos Sampaio, tam
bém da Arma de Engenharia. 

Portanto, Sr. Presidente, foram dois momentos inesquecíveis no 
Dia do Soldado, para um assistente entre as figuras dominantes do 
quadro militar do nosso Pais. 

Sr. Presidente, quero ressaltar nos poucos instantes que nos res
tam, já que o tempo foi exíguo demais para o nosso pronunciamento, 
quero destacar, repito, que todos nós ouvimos com emoção, a rcspei· 
to da figura do Patrono do Exército, a Ordem do Dia do Exm' Sr. 
General Silvio Frota, eminente Ministro do Exército, cuja Ordem do 
Dia e discurso na Solenidade de entrega das medalhas foram me
moráveis pronunciamentos. Desejo, nesta oportunidade, dizer que 
S. Ex•. num discurso alto, eloqUente, situou na história e no momcn· 
to cm que estamos vivendo, a figura do Caxias, Patrono do Exército, 
com palavras lapidares. Não só o destacou como grande militar, não 
só o destacou como grande comandante de tantas batalhas c guerras, 
como estrategista de Santo Antônio, das Tabocas c de tantas outras 
operações militares, destacou-o, sobretudo, como Pacificador. 

E teve palavras que quero destacar, rapidamente, Sr. Presidente, 
já que o tempo não me permite, apenas duas partes cm que S. Ex• 
ressalta com palavras de exaltação e profunda significação, a figura 
do Patrono do Exército: 

"Surge, assim, o Exército como a própria Nação 
brasileira, c a partir deste momento estende seus destinos 
estreitamente ligados; pode-se afirmar que um não 
sobreviverá ao outro." 

S. Ex• o Ministro Silvio Frota, nestas palavras eloqUentes c 
significativas, firma u.indissolúvcl união e o inurrcdável amillgama, 
entre as Forças Militares e a Naçilo. Poucas vezes Unhamos notado 
uma afirmação tão grande e eloqUente cm tão poucas palavras. 

Traçou S. Ex• aqui, a perfeita simbiose entre as Forças 
Armadas e a Naçilo, indissolúveis, irmanadas, indissociâvcis, 
argamassadas como duas fases do mesmo fenômeno, como a face c a 
contrafuce da mesma moeda, como dois momentos do mesmo fcnô· 
meno culminante du Uniilo Nacional. 

Foi muito feliz o Sr. Ministro do Exército, General Silvio Frota 
que, nu sua Ordem do Dia, demonstrou suas qualidades de historia· 
dor e homem de açiio, definido-a em palavras que honrariam qual· 
quer pensador politico: 

"Um não sobreviverá no outro," 
Concetrou S. Ex•, neste final de frnsc, em poucas palavras, tudo 

o que se poderia dizer sobre a grande missão de um, c a imensa 
-;[j.!nilicaç~n do outro. Funrliu o F:-:~rcito, no coruçào du Pfitria, 

Em outro trecho: 

"Entretanto, o que elevou Caxias muito acima de seus 
contemporâneos, foi a magnanimidade de seu coraçilo c a sua 
lucidez politica, que lhe permitiram consolidar o segundo 
reinado, assegurando a unidade do Império." 

A! está, Sr. Presidente, na palavra do ilustre Ministro do Exérci· 
to, que se revelou um pensador politico, a homenagem ao Pacin· 
cador Duque de Caxias, aquele que através da sua vida militar foi 
Barão, Visconde, Conde, Marques c morreu Duque de Caxias, a 
grande figura do Exército, que tomou parte no famoso Ministério da 
Conciliação, que substituiu ao do Paraná, c fez no Pafs a obra de 
pacificação que a Nação c a Pátria brasileira lhe reconhecem. 

Sr. Presidente, nestes rápidos instantes que me sobraram da ses
são de hoje, depois de vários dias de tentativa para trazer ao conhe
cimento da Casa esses fatos tilo significativos no Dia do Soldado, 
eles são a expressão da homenagem c do meu agradecimento, 
honrado que fui pelo convite para que da tribuna de honra, armada 
cm frente ao Quartel General, assistisse às comemorações clvico
militarcs do Dia do Soldado, em que fatos tilo altos e significativos fi. 
zcram vibrar meu coração de brasileiro. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO 
CARREIRA NA SESSÃO DE 1•-9-77 E QUE, ENTREGUE 
ii REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE: 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ainda ressoam as sábias c experientes palavras do eminente 
Senador Tcotônio Vilela, quando me é dada a oportunidade de asso
mar à tribuna c aproveito para, na cadencia do seu discurso memo
rável cumprimentá-lo, é, cumprimentando-o, aproveitar uma 
expressão sua para fazer o meu cxórdio. 

Dissera o Senador Teotónio Vilela, no discurso que proferira: 

"A urbe, a cidade, foi a rcsponsâvel pela socialização 
dos usos e costumes." 

Inegavelmente o Senador Tcotônio Vilela proferiu uma verdade 
inquestionâvcl: a cidade surgiu com destino Satórnico, 

O homem, no afã de afirmação, agrupou-se indiscutivelmente 
cm torno da famma, inicialmente, talvez tenha sido o matriarcado a 
gcnctriz de todo o arcabouço socictário. E a famOia se amplificou, se 
reuniu em torno da cúria, na antiga Roma c cm torno da fratria na 
velha Atenas. Mas nilo perdeu a famfiia, neste novo conglomerado, o 
respeito aos seus lares, aos seus ares, aos seus laces, aos seus numcs 
tutelares. Continuou famflia Integra, possuindo, até, o seu magistra
do, possuindo até o seu código, os seus deuses. Porém o homem, mer
cõ desta afirmação que lhe impõe a lei da sobrevivõncia, essa lei 
tirânica que o martiriza, c o induziu c enveredar por um caminho 
errôneo na busca da sua última realização, pois o encaminhou para a 
construção da cidade, - esta cidade a que se referira o nobre Senil
dor Teotónio Vilela - a urbe, como um cadinho, o almofariz das 
idéias comunitárias. 

Pois bem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o homem, não 
satisfeito deste agrupamento cm cúrias c cm fratrias, reuniu-se em tri
bos. Todavia, mesmo dentro don conglomerados tribais, ele 
continuava a ter seus deuses familiurc~. ele continuava a respeitar 
todos aqueles tótcns, cunones c tabus que aprendem nn vida fnmiliur. 

Contudo, ainda não era suficiente, St. Presidente c S:s. Senado
res, impunha-se a existência de niBo muim·, l.c algo que ucuou,sc par 
absorver a individualidade, de alaQ que vime c ur.ur~""'c tuco r.~ ui
lo que o homem possuiu de mais legitimo, de mais divino, qcc eram 
ns suas liberdades totais, liberdades que u própria fumrlia eor.sn:;tu''" 
c reconhecia, no rcspci\O à dctcrminu,~o c à molha <.:o seu cnmin:~o. 
E ns tribos se reuniram cm cldndcn, c foi erieidu a urbe, u po/IJ, o,uc, 
de inicio n1lo ousou ultrnpussur os limites do nltnr familiar. O deus 
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que reverenciava, Penares Publici, não tinha coragem de, no recesso 
do lar, dcsbancar os velhos avatarcs. Mas, se o homem, crronca· 
mente, cegamente, numa ânsia de afirmação gcn~tica, isto ~. numa 
ânsia de sobrevivência, ao sabor das idades c dos s~culos, conseguiu, 
na vida urbana, destruir aquilo que lhe era mais Intimo c mais caro: o 
altar da fam!lia; não se pode negar que foi com a famnia que o direi· 
to privado se constituiu. Nilo se pode negar que foi com a urbe que 
surgiu o jus clvlle c o jus gent/um, que se confundiram c, por fim, o 
jus e/VI/e se instituiu cm direito p(ablico, cm direito da sociedade, que, 
desde então, vem num crescendo; que, desde cntilo, vem se 
avolumando, se expandindo e assoberbando o Direito Privado, a 
ponto de nos encontrarmos nesta encruzilhada terrlvcl: O homem ou 
a sociedade? O individuo ou o grupo? A quem deveremos dar prc· 
fcrência, ao Direito P(ablico ou ao Direito Privado? Que valores 
devemos preservar nesta hora1 Que cultura deve merecer a nossa 
atenção? Dcvcrcmós continuar a hiperbolizar a cidade, a urbe, al~m 
do que já foi, al~m da mcgalópolc de 10, de 12, de IS milhões de 
almas, onde o terrorismo c a violência se afirmam como uma neccssi· 
dadc antropofágica1 Ou deveremos voltar à fam!lia, àquela c~lula 
primeira, àquela unidade sociológica que, obediente a determinismos 
salutares, se ocupou da primeira vida do grupo, c que, sem nenhuma 
pretensão, resistiu o que pôde à avalancha da c(aria, da tribo c da ci· 
dadc. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, este cxórdio me veio a propósito 
da oração proferida pelo Senador Tcotônio Vilela, cm que toda a sua 
problemática se situa neste fulcro, neste nó górdio: a quem devere· 
mos dar maior atenção? Â urbe ou ao campo? Nilo cstarâ o campo 
ligado à primeira instituição sociológica, à primeira unidade 
sociológica, que é a fam!lia1 Nilo teria a velha Ática abrigado no 
campo as primeiras fam!lias1 Nilo teria o campo, a vida rural, uma 
influência decisiva na sorte do homem moderno? Não seria neces
sário um retrospccto, um cscorço histórico, com fundamentos nas 
primeiras instituições, para rememorarmos a Cidade antiga do Fus
tcl de Coulangcs, c procurarmos encontrar a raiz desta teratologia 
que nos assoberba c nos esmaga, a ponto de inspirar Teotónio Vilela 
a este belo discurso, que é mais uma elegia do que um discurso; ~ 
mais um canto fúnebre, é mais uma cançilo de ang(astia, de ânsia c de 
sofrimento. ~ a c.pressão patética do homem esmagado pela urbe, 
pela vida grupal, pelo Estado, o ãpicc do desenvolvimento da pólis. 

Nilo seria, então, de bom alvitre que a própria Revolução de 64, 
que pretende estabelecer uma barreira c um dique ao comunismo, se 
debruçasse sobre essas palavras que estou proferindo c que proferiu 
Tcotônio Vilela, c as csvurmassc c as analisasse, no fundo de suas 
intenções, c descobrisse que a sua politica cstã totalmente errada ncs· 
sa hipertrofia estatal. Ela, cada vez mais, aproxima o homem brasilci· 
ro do comunismo; cada vez mais essa politica dinamiza a urbe, com 
projetas sardanapâlicos, com projctos bizantinos, de apoio à urbe, 
cm detrimento da vida campestre c da vida rural. Não cstarâ, esta 
Revolução, se encaminhando para a própria dcstruiçilo1 Não scrã 
uma autofagia o comportamento dos dirigentes revolucionários do 
sistema que nos conduz c que nos orienta? Não estarão se 
autodcvorando, ao desenvolver institutos que foram criados c 
alimentados pela urbe, a responsável pela colonização do mundo? 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, cu pediria que os filósofos, os 
estudiosos da filosofia estatal, desse comandamento ideológico esta• 
tal porque deve haver um roteiro, deve haver uma norma, pura este 
comundamento ideológico estatal do sistema que se diz defensor da 
Revolução de 1964. Gostaria que eles discutissem conosco este 
aspecto profundamente ontológico c teleológico, porque talvez o pró· 
prio sistema esteja fazendo um jogo, o jogo dos seus inimigos. O sis· 
tema pretende deter u subversão paru que clu não implante a 
comunizuçito, 

Ora, mus se o sistcmu desenvolve o instrumental du urbe, do 
Estlldo forte, cm detrimento do individuo, isto só csturd favoreccn· 
do, a médio pruzn ou a longo pruzo, o seu inimigo que, mais cedo ou 
muis tarde, explodirá. Nuo serll passivei conter uma caldeira em 

efervescência com a sua válvula de escape fechada, Ela. tem que 
explodir um dia. E nós, que somos um povo de lndolc pacifica, nós 
que cm virtude desta extensão territorial ajardinada, contemporiza. 
mos sempre c temos uma incllnaçilo pacifica, podemos chegar ao 
exagero de um stress colctivo, o srms das ariranhas que, confinadas 
numa grande cadeia que é o continente brasileiro, podcrã explodir 
num movimento cuja detonação o sistema nilo tcrâ condições de 
surpreender nem de deter, 

Governar. implica cm conhecimento universal. Dirigir esta Na· 
çuo, ou qualquer outra nuçiio com estas caractcrlsticas, caractcrlsti; 
cus que se apresentam propicias u ussomar o patamar dus grandes 
potências 'do mundo, exige u presença de um cérebro multifúrio para 
uma unillisc profunda de toda u Sociologia. O fenômeno social ni!o 
acontece num dia, nem numa semana, nem cm dez anos, ele germina 
por vezes durante dí:cudus. E quem sabe se o estudo que cu fiz não 
seria útil aos orientadores deste comando ideológico estatal para que 
surpreendessem nesta pcrquirição a necessidade de um retorno ao 
campo? Não é um retorno forçantc, não é um retorno emocional, de 
impacto politico estilo Transumazõnia. Não! 1'l um retorno estudado 
e cuidadoso, com amparo absoluto no homem do campo, evitando o 
apoio às megalópoles e orientando todos os recursos que poderiam 
ser gastos em planos urbanlsticos num apoio ao homem do interior. 
f; dentro desta orientação que venho pedindo, desde que cheguei a 
esta Casa, u ocupação autêntica c verdadeira da Amazônia, uma 
ocupação que obedeça às realidades autóctones, a uma ciência rc· 
gional, a ensinamentos que venham da própria ambiencia, não tcn· 
turmas impingir esquemas c projctos que não se ajustam à realidade 
Amazônica. 

Dentro desta orientação de ocupação da Amazônia, cu pedi, lo· 
go que aqui cheguei, preço sedutor para 11 borracha, com base nos 
modelos jú experimentados e já tentados ao longo da História do 
Homem, cm obediência à eterna lei da sobrevivência do individuo 
que, diante da incerteza do futuro, das intempéries que o futuro 
possa oferecer, ele sonha com o seu pé·de-mciu, ele sonha com o seu 
seguro. Mercê dessa orientação, o preço pepita-ouro, o preço sedu· 
tor. o preço imagêcico, foi sempre o módulo que provocou as 
grandes correntes imigratórius. Foi sempre a necessidade de afirma· 
çiio individual, de sobrevivência do indiv(duo que fez com que os 
povos se deslocassem à procura de melhores caminhos. 

Dentro deste modelo, modelo que funcionou para a ocupação 
do Oeste Americano. A Amêricu do Norte, hoje, acha-se povoada de 
leste u oeste cm decorrência da descoberta do ouro c da prata da 
Califórnia, foi à procura do enriquecimento fácil que as populações 
se doslocurum para ocupar o oeste americano. A própria Brasllia, 
Srs. Senadores, que até hoje funciona tropegamente, foi ocupada 
graças a salários dobrados, a vantagens mirabolantes, a tudo aquilo 
que se oferecia. A ocupação da Amazônia impõe o mesmo modelo. 

Ningué:m irá para o hinrer/and amazônico para usufruir as 
benesses de uma oxigenação pulmonar ninguém irlt para o interior 
da selva sdvagem com o objctivo de fazer turismo; ninguém irá para 
a hilé:ia amazônica ao aceno de atividadcs complementares que 
possam produzir riqueza. 

A An111zônia só seria ocupada no dia em que um dos seus produ· 
tos. um dos seus recursos naturais servir de lmà, de pólo de atraçào. 
Fura disso. todo c qualquer programa de ocupaçilo da Amazônia 
nU o pussurt1 de obm de impacto. 

Com base neste modelo que funciona desde que Caim pcrcgri· 
nau pelo plunaltu do Olduvai, uté hoje tem sido preço pepita-ouro, 
preço sedutor, aceno de Nirvana, de Valhalu, de Canaã. Do contrA· 
riu. ninguém iria ocupar a Amazónia. E quando atingirmos uma 
superpopulação, o que jâ cstd previsto por todos demógrafos, além 
dos lO hilhiles de h11bitantes- e que não estará longe, porque scrã 
Iugo nu alvorecer do Século XXI, portanto, daqui a 25 ou 30 anos, 
desde que o planeta Terra jía tem uma população de quatro bilhões 
de M.:rcs hunllllll1S c cresceu umu média de oitenta milhões por uno
diante dessa premência de dreas verdes, diante da devastação que 
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ucon tece cm todo o mundo- apesar de, hoje, na França, já existir o 
pmtido politico ecológico, um partido que defende a ecologia c se ba· 
te contra a dorruhada da árvore, partido que o próprio Presidente da 
República reverencia, conforme nolfcia que trago aqui, a Ululo de 
comprovação- quando a humanidade começar a pressionar o Bra
sil, quo caminhurá fatulmcntc- desde que obediente a essa orienta• 
çào estatal -sempre cm segundo ou terceiro plano entre as grandes 
poti:ncius do mundo, não teremos condições de resistir às pressões, c 
niio teremos porque, já em Estocolmo, cm 1972, ela se fez presente de 
modo significativo. 

Quando nós pretendiamos afirmar que o problema de devasta• 
çào da Amazônia era problema de potesllt, todas as outras nações se 
insurgira~ contra essa afirmação, alegando que o planeta, hoje, é 
uma uldem global e que o Brasil não tem o direito de desviar a corrcn· 
te do Gulf Strcam, que vai beneficiar as costas das Carafbas, do Mé· 
xico c dos Estudos Unidos. O Brasil tem o direito de desviar corrcn· 
tes uóreus, quentes, que vão beneficiar Arcas frias, assim como não 
tem o direito de devastar a Amazônia para perturbar o cquillbrio da 
biosfera planetária. 

Não estou advogando em termos de Amazônia - pulmão do 
mundo. Não: isso foi um erro de defensores despreparudos. Hoje, 
sabe-se que as algas marinhas produzem muito mais oxigônio do que 
todas us selvas do mundo. Mas o problema não é de produção de oxi
génio c sim de equilíbrio dentro da cadeia alimentar. 

A Amazônia, com 7 milhões de Km', representa um espaço fito· 
zoológico dentro desta cadeia alimentar, que mantém a vida no pia· 
neta, de suma importância. 

A Amazônia representa, cm termos de controle de temperatura, 
uma innui:ncia decisiva no Hemisfério Norte. A grita que fazem os 
estudiosos, os ecólogos norte-americanos contra a devastação ama
z.~nicu tem por fundument~ !!:iE' Nã~_é que eles pretendam a Amazô
nia selvagem: isso scrâ nossa sorte, scrâ um grande milagre se o Bra
sil conseguir manter integra a sua Amazônia por mais cinqUenta 
anos, porque dentro desses cinqUenta anos se nós conseguirmos 
mantê-la íntegra e adquirirmos um know-how, uma tecnologia apren
dida, experimentada c contra-experimentada dentro dela, teremos a 
hegemonia do mundo, porquanto o homem jamais prescindirá de 
uma unidade biológica que se chama proteína e ela só é produzida 
pelos vegetais e pelos animais. ln vitro tem-se tentado a elaboração 
da proteína, alguns resultados foram conseguidos, mas precaria· 
mente. Há protelnas no leite materno que só elas são capuzes de 
alimentar o ncurônio da criança, a ponto dela desenvolver-se salutar
mente c não ter, mais tarde, um comportamento mentecapto. 
Outrora se dizia, não há necessidade do leite humano, cstâ aí a 
Nestlé:, com toda a sua tecnologia, com o leite integral, puro: nüo hâ 
problemas. Hoje se sabe que niio í: o bastante. O leite de gado, o leite 
de cabra, seja que leite for, não possui essa enzima, que í: uma proteí· 
na. Só u mulher é: capaz de elaborar essa enzima cuj<l funcionamento 
no metabolismo du ulimentuçào du criança, é captu: lic nutrir os seus 
neurónios. E a criunçu que prescindir dessa enzima nos quatro 
primeiros meses de vidu, pelo menos, scr{t fatulmcntt: um returdudo 
•mental, pode ser filho de génio, mas scrú um retardado mental: pode 
não ser um debilóidc, um cretino, um mentecapto, mus ele não scrú 
um ser que possa desfrutar de todu a sua plenitude intclcctivu. 

Vejam. Sr. Prcsidl.!nlc, Srs. Scn:u.Jorcs, como 11 rnil:tgre du bio
loght uindu taJ'ca: vejam como u ciência biológica uint.ht está cm está· 
gio infantil. E~ ~.:lu :1 pLllinit.w.;rtu: insctos de uma Ctr>.'lHc h:vando o 
PLII!-:11\i.l L lU Ira Úr\'Lirt.!, rara fc~:um.i;'t·lu. 

t\ An1atúni:1 se nrrunhHI, hctl!rogcncamr.:ntr.:. mr.:rcC dessr.: uru~ 
hc~l.!u. d~.:'"" 11.:!-!~itura l'itn/.lhllúg,ica. Cada l1rvore i: um univt:rso. Ca~ 
dn i1alividuo, llil t\nwt.úniu, i: um univr.:rso, apoianJo c :1judando es~ 
~a ~o:alki:1 ali11wntar. r.. tas i~Sll que aconh:cc na Am:wini:l, acnntccc 
1111 Pl:ll\Cla, Sr .... S~.:nadon:s. 

t\ A11Ja/1.111ia ~ tllll cl.!lnncnn 11tllllhJiú!!il.!o que C!-!tÚ 1.'111 rcl:u;iul 
1.'11111 a ;lltur;J d11:-. ln,u·c .... que ~.: ... tú ~.:m rda~·ft1l cnm o ... wntos c com as 
l.'lun·a .... l[liC c ... t;': I..' ln rcl;1..,:o"u1 Clltll a tcmperatur:1, que l.''lú em rclm;i1o 

com o vida de outros anim:lis (.JUe emigram do Canudl!, durante o in~ 
vcrno, c vão se alimentar na Amazónia, estabelecendo um ilapso uni· 
versai. 

Isso í: que ó importante entender, e não imolar a Amnzônia, cstu· 
pidomcntc, em holocausto <lo progresso, um progresso que ninguém 
sabe se é progresso, so não enveredou por oqucle caminho a que me 
referi anteriormente, o caminho da urbe, o caminho da poli.<, o cami· 
nho da cidade, aa megalópolcs devoradora. 

Hoje se sabe que 20% da populoçiio de Nova Iorque é: neurótica, 
quando não sofre de psicose depressiva, merci': da vida citadina, mer· 
ci': desse caminho pelo qual enveredamos, sacrificando a família, sa· 
criõcando a cúria, sacrificando a tribo. 

Hoje sabemos que a procura da droga não é nada mais nada me· 
nos do que uma ânsia do pensamento místico: ó o homem que nasceu 
místico por natureza c se vê nbrupt:lmcnte tolhido nos seus altares, 
onde ele rt:vcrenciuvu seus luces, e seus numes tutelares. 

Sr. Presidente, o meu recado amazónico é infindável. Vou en· 
cerrar porque estou sendo solicitado por um grande amigo a também 
dizer algunu1s paluvrus. Continuarei amanhã, se a Deus assim aprou
ver. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. PAULO BROS· 
SARD, NA SESSÃO DE 22·8-77, QUE SE REPUBLICA 
POR HAVER SAlDO COM !NCORREÇOES NO DCN
SEÇÃ O ll- DE 23-8-77: 

0 SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Srs. 
Senadores: 

Desde há alguns dias, a imprensa vem noticiando declarações de 
variadas persom11idndes, segundo as quais seriu iminente uma 
reforma institucional em nosso País, pois tal a rcsoluçr.o do Chefe do 
Governo. 

Até: agoru não me foi dado conhecer nem sequer indícios do que 
pretenderia o Chefe do Governo reformar ou modificar nas vigentes 
instituições. de modo que tenho me abstido de qualquer comentário 
ou de formular qualquer juízo, dado que me faltam os elementos 
para tal. 

Mas entendi, Sr. Presidente c Srs. Senadores, de, valendo-me 
apenas do fato como uma espécie de pretexto, trazer à lembrança do 
Senado ulgumu coisu que pudesse s~:rvir para chamar a atenção 
daqudt:s que se propõem introduzir rcform:1s nus instituições 
brusilciras. 

Nesse sentido, o discurso que nesta tarde pretendo fazer cm 
verdade não ~ meu. Eu me servivei de concdtos, c conceitos vividos 
por untido membro desta Casa cujo nome não cessa de cresct:r no 
scill da suu Pútriu. churnundo a menção para o que valem estus pnlu
vr:ls, o resumo de umu vida de estudos c de experiência, puluvrus 
que, ditas 1':~1. mais de meio século, :.!indu nàn f1..)r:tm levudus nu devi
da considcraçflll, por quem tem tido, neste País, inlluéncin decisiva 
nos a!..:ontecimcntlls. 

Faz mais dt.! meio século, Sr. Presidente. que o Senador Ruy 
Burhusu renunciava o mandato qut: t:\t:rCi:l conw rcprcsentnntc du 
Buhi:.l. desde o início da Rcrúhlh::l, l! ll ra.da, fllH4liC chegara ti 
conclusrh' de que nllo tinhu condiçôcs, nem mcius p~tra n.:ali1.ar aqui· 
lo I.JUC entendia imprescindível ao hem dll Pais. ~-1 ais de uma vct, de 
registrou I.JUC se tornuru '\:orpo c~tranhn n:t rnliti~o:a hra~ilcir:t". 
condcnado"Ü muldiç~o de um ingrato dut:ltl t.:omn im:alitúvcl". Ao 

dirigir :Hl Senudo sua cnrta de n:nitnci:t ali malllhlh' de Senador rc\:1 
Bahin. escrevia estas paluvrus. que se rudem ver nu documento 
original. recolhido ao urquiVll dn ScnadP: 

"1\USI.Jllci ser\'ir a11 meu flaí" l' an 11\I.'U F"tadn natul. 
enquanto cstivt: nn crrn d~o: :-.up111' que lht.: p~tdia 't.:r l1til. Mas, 
:1cahamlo, pnr lim. de \t.:r que nf111 tcnhLl tnCitl de cnn"c~uir 
nada a h~:m dos prindpill.., a ljlle t.:llll'•il).!l'l!i minha vid:1, c lJUC 
a lcaldudc a Clisas t:mwil.:~úc~ me tuniiHI ~·urp11 l'~Hanl111 n:t 
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polhica brasileira, renuncio uo lugar, que cm quase continua 
lulU, ocupo, neste regime, desde seu começo, deixando a vidu 
pública para me votar a outros deveres," 

Quundo tomou conhecimento du renúncia do glorioso Senador 
que encheu de glória estu Casa, atraindo puru elu as atenções do Pais 
inteiro, u Nnçào, truumatizuda com o gesto, começou u movimentar
se, renovando-lhe manifestações de confiança. A Nuçilo inteira, não 
upenus o seu Es,tado, o Estudo du Buhiu, E como àquele tempo u lei 
não exigiu as formalidades que mais tarde passou a exigir, não havcn· 
do relu lei do tempo registro de candidatura, nem uquicscõncia do 
candidato, o fato é que, à revelia do resignatário, a Bahia, por 
unanimidade, lhe devolveu, renovando-o, o mandato de Senador 
antes resignudo. 

1 

• 

A Cümara dos Deputados, cm votação unünime, c o Senado, da 
mesma forma, fizeram chegar uo eminente brasileiro deputações, 
solicitando que ele retornasse à Cümura dos E'stados, E, assim, us 
muis qualificadas entidades, intelectuais, órgãos du Imprensa. O 
grande brasileiro se viu, como ele mesmo disse, destituído da sua 
liberdade, e, sem mudar u suu opinião de que se tornara um corro 
estranho na política brasileira, cedeu à imposição consagradora e im· 
prcssionante da Nação, que não podia compreender como, enquanto 
vivesse Ruy, do Senado ele deixasse de fazer parte. Aliás, dizem que, 
sendo Governador du Buhiu, J, J, Seubru, antigo adversário do Ruy, 
surgi rum logo candidatos pura o preenchimento da vuga aberta com 
u renúncia, mus o Governador Seubru u todos atulhou, dizendo que 
enquanto ele fosse Governador du Buhiu, u Buhiu não poderia ter 
outro Senador, outro representante que não Ruy Barbosa, porque 
ele não queria passar à História como sendo o governante da Bahia, 
quando a Bahia deixasse de ter a Ruy no Senado Federal. E como 
Ruy não fosse à Buhia receber o diploma, ele foi à casa de Ruy levá· 
lo. 

Foi num ambiente desses, Sr. Presidente, que o preclaro bra· 
sileiro retornou a esta Casu, pura nela proferir o último discurso que 
proferiu du tribuna senatorial, na sessão de 30 de julho de 1921. 

Neste discurso, Sr. Presidente, faz uma análise suscinta mas 
incontestável do que sucedera nu República, Mas o que é mais. 
adverte do que haveria de acontecer, desde que nua fossem feitas a> 
reformas institucionais pelas quais ele vinha se batendo há mais de 
vinte unos, sem ser ouvido c sem obter apoio puru realizá-las. Ele dis· 
se, com todas us. letras, que us instituições estuvam fatalmente 
condenadas, se não se reformassem, em tempo, e comparou a situa· 
ção que o Brasil vi;iu, então, em 1921, com u que vivera em 1889, 
quando também ele advertira u Coroa de que, sem us reformas dcfcn· 
didus pelos liberais, com u obstinação da resistência à idé:iu federati· 
vu, u Corou n1io resistiria. Mus ponderava que a situuçilo em 1921 
cru infinitamente muis grave do que a de 1889, porque naquele tem· 
po havia um caminho puru onde seguir, mus que naquele momento 
em que ele falava eram escurns us linhas do horizonte, e tais os cutu
clismos que se verificavam em todas us partes do mundo, o apelo ü re· 
volução seria um risco terrível, e ele previu que a revolução seria o 
caminho inevitíavel, em fuce dus resistências às reformus sancudorus e 
sulvudorus: 

"Ninguém hoje pode invocar u revolução como porto 
seguro du libcrdudc. Nesses surgidoiros insidiosos, ninguém 
suhe o que a esperu. Mussus disformes utulhum o acesso u 
eles: formus cstrunhus e tenebrosas lh1.'S cercum u entrudn: 
surpresas terríveis, ocidentes monstruosos, como esses que de 
slabito inundarum us mnis giguntcscus monarquias do 
mundo, suhmergirum. na Europu. os três grundcs impérios 
militares fundados no direito divino, c, de Londres u 
Washington, ntruvés do Atlimtico, estremecem, com os seus 
rumores subt~:rriancos, us muis sólidas org:unizações 
r~:puhlicunus. 

Quem se poderia rcsponsubilizur, hoje, por um mo· 
vimento populur, uma voz solto? Quem poder6 ter confiança 
cm o dirigir, umu vez d~:clnrudo? 

Enquanto as rcvnluçõ~:s ~:mm pnlitka~. tinh:1m pr:d;p., 
que us circunduvam, ~:lhes punham raia~ visí\·ci .... Dcpoi:-. qt11.: 

se fizeram soci~lis (c sociuis st!o hoje tml:1s), llHJ:J:-. hL·1rarn c.~ ... ·: 
Mar Tenebroso, cujo tôrvo mistério assomhr:.1 de arn~::u,:a ... as 
pl~agus do mundo contcmporian~:l1, 

Acreditando cu que as imtituiçllcs se conservam. 
quando üdotam, a tempo, as refnrm:1s nccc..;súri:JS, cnnv~:rH..'i· 
me de que, sem a revisão, u Carl:l Rcpuhliouna de I X91 e't:'1 
perdida. Vendo, por outro lado, qu~: ns interess~:s ulidai ... da 
política brusilein1. s~:nhores uhsolutos do Pais, ~:sttlo inv~:n· 

.civdmente coligados cm n~:twr u revisão constitucion~d: cr~:n· 
do que essa resistência d~:svairada nos lcvarú. proximamcnle. 
i1 revolução. c suhcndo qu~: as r~:voluções. nesta fn~c c!im:Jté· 
rica da histôriu du humanid~1dl!, l~:v:1m 0.1 rumos desconhe· 
cidos- julguei-mi! coucto entre us pontas d~: um dilema. que 
me obrigaria ou a ~:mud~:c~:r nu trihurw. ou a. prnccdendn 
com d~:sassomhro, concorr~:r pura a violén~:i:1 de reivindica· 
çõcs, u cuja extensão ninguém, depois, lograsse lróJÇ:Jr ~:.xtrc· 

mas. 
Puru não me sujdtar u nenhuma de tais :iltcnwtiv:Js. 

dissimulando com a consciência, ou envolv~:ndo-u cm r~:s· 
.ronsuhi\idad~:s, qu~: du r~:jeitavu, d~:volvi ao cl~:itorado ll 

munduto sena tório, qu~: jú não podiu exen.:cr. como o cntcn· 
do," 

Era com estas palavras, Sr. Presidente. que Ruy voltava iill 

Senado, reeleito relu Bahiu c sob os aplausos da Nuçf1o. nun 
desconvencido, mus vencido na opinião d~: renunciar. Disse ele qu~.: 

era um uto de obediência cm qu~: :1hdicuva da su:1 liherdad~:. 
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Sem1dores, as r~:fllrmas nr11l 

foram feitas. E logo no uno seguinte, cm 1922, houve n Levante de 
Copucab~mu, abrindo o ciclo revolucionúrio que haveri:~ de ~cr 
vitorioso em 1930, mm que aindu hoje não estl1 encerrado. porqUl:, a 
despeito das lições do pussado, a despeito de um:1 ~:.xperiénci:1 "luc jú 
cobre 3/4 de século, a despeito de tudo, não foram removida< as 
causas que levaram o Brusil i1 situação descritu pelo Scnador pch1 
Bahiu em 1921. que levaram ao Movimento Revolucionúrio d~: 2:!, d~: 
24, de 26, de 30 e, depois de 30, ao especar de revoluções. de golpes 
de estudo, de estudos de sitio, de estados de exceçf1o, até chegarmos :1 
penosa e dolorosa situação ~:m qu~: o Brusil s~: encontrn hoj~: c desd~: 
hú alguns unos. 

O que u mim impressiona. Sr. Presidente. é que s~: faz um 
movimento contra os ~:xcessos do poder pessoal. que se faz um 
movimento armudo contr;~ u irrcsponsahilidóidc d~:corrent~: d~:st~: 
excesso, e depois. vitorioso (l movimcnto, se recai na mesmu situ:l· 
çào, com a circunsttmcia d~: ela ser agr:wadn: é ler os docum~:ntos ins· 
pirudores da Aliança Liberal que. vencida politicamente cm JO. fui 
vitoriosa pehts Armas no mesmo 01no: c é vcrilicnr o qu~: ocorr~:u 
depois: é recompor o p~:nsamento qu~: inspirou n Movim~:nto d~: 1964 
c cnntrastur. depois. com o que veio a ocorrer vitorinso aquele 
Movimento, instulundn um r~:gimen ~:m que os maiores cxc~:ssos c os 
maiores ubusos pr.aticados anteriorment~: se convertem cm 
pecadilhos, em faltas levíssimas, tal o grau dcgencrativn que as 
instituições vieram u utingir pnsterimment~:, 

Pois b~:m, Sr. Presid~:nte, pois hem Srs. Senadores, husc:mdo 
uma vez nu Cusu de Ruy Burhnsa do~:umen1ns que cu imaginava ~:xis· 
tir~:m, como tant:ls \'1!/CS :1cnntccc an p~:squisudor, dcparei com tllll 

inédito de Ruy. Inédito esse que é nem mais nem menos do 'Iuc um 
manifesto inacnhado qu~: o grunde hrasi\eiro começara a cscrev~:r 
cxntamcnte 'llltllldo renunciou ao mandato cm 19:!1 c que n;"1o 
chegou n ultimar, cm virtude d:1 modi!icaçfw radical que ~:m hrcve'i 
dias SI! huv~:riu d~: op~:rar c l]lll! faria com l\Ue cl~: rctmna:o;sc (j(l 
Scnudu. 

N~:ste documento, Sr. Pr~:siUcntc. tcnhn cm mfto ... n~1 ~ua 
reprodução material. nesse documento ele l'a1 a ma i~ 1\mn:d ~.:a 1~1ai~ 
dir~:tu d~: todus us cond~:nw.;li~:s ao sistema presidencial d~: ~n\'~:rnil: 
emboru muitus ele lwuvessc l'eitn anterlllrm~:n:~. ro,:n:.tt:n:t. 
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cnlr~.:t~m:n ... \1111 111: ~.:ncrt!ia ..: de forma tüo direta, o manifesto 
iu;t~;rh;rd\1 ~ ~.:~t~.:, Sr. l'!·~~idcntc. que peço liccncn pura tirar dos 
Ar•ruh,,, par:t ithcrir rhlS ,\n:tb do Senudo, nào puru que ele: liquc 
lhh An:li~ dot S..:nadtt, mus par~r qur.: eh: chegue no conhecimento de 
'lllaJltp, ll::n r!.!:•ptH1..;ahi!idadc n~:~tt: Puis, c lJUC ele sirv~t. ana!isudo 
.·tab de ~o ;mns 1.k·p~~b Jc cscrit\l, ~.: ~lHn este segmento de tempo que 
;•.:rmitc :1 vcrilkaç:itl t:~, \l'll ;u.:~:rtll LHI du seu dcsacc:rto, que ele sirva 
pat':t nw~t;·;tr ..:~'Jlhl :!,l,ts p;t!:wras eram c.'<~ttas e sábias hú 56 anos, 
t,:omo os f:t!l,, IICMriL1Ps n~.·.;sc interregno vierum confirmar, ponto 
pnr P''nto. ~1s mlvt:rt~rH:i:ts thl !Irundc brasileiro. e como é tempo, 
m•tis do que tcmJ"n. de !<oU['Jrimir. di! cstirpnr as causas que, se não 
cstirpudas c n~o suprimidus. lcvarUo o Brm;il u mais meio século de 
intranc1Uilidadc. de agitaçfto. de golpes de estado, de revoluções e de 
cstm!t1s Uc exl.!cçUn: 

"Quurenta c seis anos de vida pública, em oposição qua
se sempre, quase sempre em luta com o Poder, me asseguram. 
creio cu, pelo menos. o direito à reforma sem posto nem hon
ras. 4uc hoje venho tonutr pelas minhas mãos, renunciando à 
eadeiru de Senador pela Bahia, recolhendo-me à vida 
particular, cm que. hú muito, alumiado cada dia mais pela 
experiência, venho amadurecendo o pensamento de 
empregar. noutrus cogitações e trabalhos. a minha atividadc. 
Emboru Deus ma tenha preservado, atê agora. intacta, não 
me diminuindo ~1s forças, nem a saúde, nem a energia moral, 
nem o desejo de sc:r útil, acabei por me convencer de que 
malbanltava e continuaria a malbaratar essas graças da 
Providência, consumindo-as num labor de cuja inutilidade 
não posso dcixur de ceder à evidência irresistivel, 

Desprovido pela natureza das qualidades que entre nós 
talham um homem pum isso a que chamamos politica, sem a 
dutilidadc, a docilidudc c a duplicidade necessárias ias condi· 
çiics de tu! vida no ambiente brasileiro, entreguei-me à 
innuência de certas convicções c U cultura de certos ideais, 
cujo umor me upuixonn ainda hoje com a mcsmu intensidade, 
c de cuja duraçtto retilinca, tal qual a concebi cm adolescente, 
nas minhns primeiras justus de imprensa c tribuna, quando 
estudante, não tenho variado. 

Sob o antigo regime. cm que a imprensa cru o caminho 
do Purlamcnto, e o Parlamento o caminho do Governo, o 
meu espirita achava o terreno c o horizonte de que u inteligê:n
ciu c a cncrgin precisam rmm empreender c: coníiur. certos de 
que as questões interessantes ~10 País se huvium de resolver 
nus lutas da palavra cscdw ou fuludu: se haviam de resolver 
~ILls olhos, com o concurso c mediuntc u sanção sobcranu du 
opinitu> púhlica. 

StJh LJ império d<tquclc n:gimc, os princípios é que divi· 
diam os h~1mcns, org~tnizundo·os cm purtidos, verdudcirus 
comunhões politicas, discrimimtdus por convicções 
impcsSLl;lis c aspira~;t.il.!s l.!nh:tivt~s. :1 importt1ncia decisiva du 
trihun:1 fazia, niao só Pa leg.islutura nacionul, mus dus ussem .. 
hléi:ts prnvinciuis, ~ldmin',vcis viveiros. cunstuntementc reno
vadLlS c incslHltúvci!-1, dt.: homt.:ns de Estado. cus sementes inte· 
lcctuais de moralidade. justi~a c reform:t encontravam solo 
rHufliCiLl no tmimo da N;1çàn, fecundudLlS pelo encontro livre 
das npiniiles no jurn:dismo, nos comícios c no Purlumento. 

Entr111, eram os homens superiores LlS que dirigiam o 
P~lis: os LJUc vingavam crédito de cstndisH1s: pndium se consi· 
dera r verdadeiros nomes nuciLlnnis c as muis udiantudus uspi· 
raçllc!-1 lihcr;ds tinh<~m c.liuntc de si u perspectiva do triunfo. 
LJUC, no hrcvc termo de oito ~mos, vimLlS cnruur os nossos tra
h:tlho'i c.:nm Uuu!<o reformas tUo grundinsus. de tilll incnmcnsu
r;í\'t.:lotkanl.!l.' J"Hl\itkn c soda!. como 11 da cleiçUu di reta c a du 
ahtllkf~tl do dcmcntt.l servil. 

('nm n nnvn regime. ni'Hl pnrquc ele ahraça!'isc n caril ter 
rcpuhlit.:utlll. nws ptlTl]Ut: t.:nmeter:t Ll erro, cm I.JUI.! cu tive 
p:trtc- veja n Scnadtl tl ,;gnili~:ulo desta cnnti'i'irttl - mus 

porqu~ cometera o erro, cm que cu tive parte, de, adotnndo 
cm toda a sua crueza o presidencialismo americano, estabele
cer um mecanismo, onde, anulado o valor das Câmaras Lcgis
lutivus, desarmada a tribuna purlamcntar, como esta se 
desarma a Nação c como aquela se anula a opinião pública, 
substituindo-a pelas oligarquias decorrentes dessa atmosfera 
de ubsoluta irresponsabilidade cm que se criam as facções 
pessoais e que envolve o poder cm todas as suas esferas. 

Graças u isso, a liberdade c u democracia começaram a 
recuar, têm recuado enormemente, c recuam sempre, sob o 
domínio de instituições, que, pelo seu nome, pela sua consa
gruçào, pelu experiência da suu lndole noutros climas c com 
outros povos, nos iludirum com a esperança de resultados 
bem diversos. Nutrida nestes ares hostis a todo o melho
ramento, u pollticu se fechou pura as idéias, c uma Constitui
ção cujus reformus, há quase um quurto de século. o senti· 
mento geral do povo brasileiro encaru como necessárias, 
urgentes, impreterivcis. envelhece decomposta nu podridão 
dos seus ubusos, defendidos contra todas as tentativas de altc· 
ruçào nas suas causas evidentes, pela coligação dos interesses, 
à tutela dos quais se submeteu a nossa resignada "soberania 
nacionul", 

Tendo-me votado u combater esses mules .desde que se 
pronunciaram, 25 anos há que luto contru eles, não tendo 
logrado ati: hoje senão vi:-Jos cadu vez muis ugruvudos, cada 
vc:z mais poderosos. cadu vez mais irrc:rormúvcis. e assistir ao 
espetáculo do futulismo de umu Nação que parece descrer de 
si mesma. sem que a insistência do meu trabalho cm u des
pertar me tenha valido outra coisa mais do que u 
considcraçiio, u que me vejo condenado no mundo político, 
de umu espécie de corpo estrunho ao regime, de hóspede incõ-
modo aos Jures du familia republicana." · 

O resto da página está riscado, bem como a páginu seguinte, e 
ussim termina o m~mirc:sto in:1cubado. . 

Não precisaria dizer. Sr. Presidente. Srs. Senadores. o que veio U· 

acontecer depois, qu:tndo.as profecias de. Ruy Barbosa começaram a 
se concrctizur, mus atruvés do ('lipocur das mctralhudor.us c do ribom .. 
hur dos cun hõcs. 

O Sr.Gihan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. P,\CLO BROSSARD (MDB- RS)- Ouço o nobre Se· 
mtdnr por Sergipe. Ciilvan Rocha. 

O Sr. Glhan Rocha (.M DB- SE) - . Nobre Senudor, sabe 
V, Ex• que não cst(1 <lÍ. ncstu pregução contru o poder pessoal. 
V. Ex• tem. ;, su&~ rewg:u:min. :1 voz c: u quulificaçito do grande bra· 
sileiro Ruy Barbosa. Permiw. Excelência, que eu me imiscua nesta 
catilinúria irrcspundivcl que V, Ex• fuz com suu cultura juridicu. que 
todo o Brusil aprecia. Permito-me colocur a opinião de outro homem 
de formação de illborutórlu. pronssionlll 4ue sou da medicina expc· 
rimcntal. Diria a V, Ex• q\1c i> puder pessoal i: um poder :mtinuturul. 
A nilturci.U nUo conhece nenhuma socied:1dc vivu a depender de umu 
individulllidadc. Nu Cllntpn puiHico, esse tipo de sociedade. ali:m de 
untinuturúl. pude ser trltgict1·, Um. Púfs. princip~1lmcntc um Pu is conti·. 
ncntal como o nussn. niio pudi.! viver f1 mcn.i' do!\ hllm\lf!.".'\ de: um 
chefe supremo. dcntru daquela J'alihilidude humunu 4ac ele possui. 
Muiltlllhrigudu n V. E.x• . 

O SR. PAULO JIROSSARif(MDB-RSi- Agrudeço o 
upartc c.:nm que me hunrllU ~~ eminente Senador Gilvan Rochu. 
S. Ex• ueupuu jú u Tribunu dcstu Cu"\, IHI sessão Jegislutivu de 1975, 
pum proferir um dbl.!uro;u <.JUe, sem favor, chumci c volto u chnmur 
agma. um discursn prinH1wso. 

O Sr. Gllvun Rocha !MDJI- SEI- MuittH>hrigado u V, Ex• 

O SR. l'At:J.O BROSSARD (~1J)Jl- RSJ- Purtindo exutu• 
mente du sua c'pt:riência de cicrHiSta. da sun c~pcriênciu de luborutó· 

•• ;;· ,1 
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rio, mostrou que os seres unicclulurcs são os mais elementares e que 
depois deles vêm, nnruralmentc, na linha evolutiva, os seres plurice
lulares. Não me esqueci, u despeito do tempo decorrido, du formu 
originul e precisa de que S. Ex• se serviu, pura mostrar a superiori· 
dudc do sistema parlumentur, sobre o untiquudo, o unacrónico si~
tema presidencial vigente, 

Ante.1 de prosseguir nesta linha de considerações, desejaria 
ouvir o aparte do nobre Senador pelo Amazonas, 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Paulo 
Brossard, V, Ex• justificu c connrma o cognome de "Tribuno do 
Povo'', pois uliccrçu seus recursos oratórios numa pesquisa série, QUe 

me autoriza a dar a V, Ex• um outro cognome: o de cientista politico. 
V, Ex• é, nesta Casa, não apenas o tribuno, mus o cientista polftico 
que csvurmu, ... 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - j;; muita 
gentileza do nobre colega, 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- ,,que se abcbcra nas 
fontes mais primorosas do conhecimento politico de nossa Pátria. 
Ao esvurmar a bagagem de Ruy, V, Ex• nos traz um documento 
inédito, que é uma verdadeira profecia; profecia que V, Ex• alonga, 
dando um sentido escatológico a ela. Pois V. Ex• tem toda razão, 
Enouanto não surgir no cenário político decisivo de nossa Pátria um 
homem capuz de surpreender as carências sociais do povo brasileiro, 
chegaremos a este nm escatológico a que V, Ex• se refere. Talvez 
não passemos por 50 anos nesses tropeços e percalços; talvez cm 
virtude da celeridade das comunicações, cheguemos a um deside
rattml que c:;ta Revolução, feita Cm 1964, pretendeu evitar, c que está 
apenas escamoteando. Se nós não formos surpreendidos por um gesto 
politico capaz de entender essas reformas a que Rui se referira, c que 
V, Ex• enfatiza agora, nós só teremos um caminho: o caos comunista 
nesta Pátria, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Eu agradeço, Sr. 
Presidente, o aparte com que me honrou o nobre Senador Evandro 
Carreira, a gentileza das suas palavras e a gravidade das suas 
observações e advertências. 

F. claro que poderia retomar o tema, valendo-me d~ fatos mais 
recentes c de literatura mais atual. Mas eu nz questão de abandonar 
todos os recursos que abundam nesse sentido, pura trazer uo Senado 
como que o testemunho e o apelo de antigo membro desta Casa c 
cuja grandeza, e cuja eminência, o tempo só tem feito aumentar, mas 
com o propósito, também e especialmente, de mostrar que aquelas 
advertências, fcit:ls h.1 mais de meio .1éculo, e que já começaram a 
contirmar-se logo após o discurso, no ano seguinte, com o Movimen
to Revolucionário de 1922 que, desatado naquele uno, ainda não foi 
recolhido; ainda não se esgotou, porque, a despeito de todos os esfor
ços: a despeito de todas u> tentativas de institucionalizar o Pais, u 
vcrdudc C que. m;mtidas us causus, as situações se repetem, jll sem 
originalid:~de. Porém. cada vez mais agravadas, 

Este é o fato que me parece conveniente: e necessário surpreen
der e apresentar, pura perguntar aos responsáveis do Brasil de hoje, 
se eles pretendem l'Spt:rar mais cinqUenlU unos, insistindo em insti· 
tuiçiies que jú se revdaram ineptas, descuidados de que este Pais tal· 
vc1. nf1o n:si-.ta mais. cinqUenta anos de experiências como estas que 
vem scmlo fdt;1s c venha a mcrgulhur no que V, Ex•, nobre Senador 
Evundro Carreira, acaba de aludir. Porque de tanta exacerbação do 
poder pessoal, Jc tanto poder que uma pcssou tem c que cm canse· 
qUênci:1 de tamanha irrcsponsabilid:~de- não hú quem ignore que a 
~nrrupçn1l ~ um:t conscqUênciu du irrcsponsabilidudc: u ir· 
rcsronsahilidatic ).!~ra a corrurçfio, ni10 tenhamos~ um dia, de nos 
úl'front:1r ~om umo1 rcalid:uh:j[t irreversível. 

1:~1c í: ~~ ~cntid.~. Sr. Prcsidcntc, Srs, .Scnudorcs, do pronun• 
çi,trm:n\U qm· P:'.l r~\1.,'<\ :tll[l.'<; Jc i\USCntUr•nlC J"Or lllgUnS diUS dCStU 
C::· '.":.tl:t'llt'nll' lltt llhlnll'llltl crn que .se volta a fulur cm rcformus 
i nst it u :~. 

du vitória c esquecidus depois doias. O corto é que as instituições, que 
nominalmente existem cm nosso P~!s hoje, che~am a dar saudades 
daquelas que merectam a tremenaa condenação ao grande Ruy, 
Chegam a ser modelos, exemplos, padrões de instituições democráti· 
cus, aquelas que mereciam de Ruy um estigma tão severo, desde que 
comparad~s com as que se tornaram vigentes cm nosso Pais, 

Poderia alongar-me, Sr, Presidente, Poderia contir.uar 
examinando aspectos e mais aspectos desta questão, Poderia lem
brar, especialmente,' que o sistema presidencial se consolidou, se 
corporincou c se codincou antes do sistema parlamentar de governo• 
ter chegado à feição que veio u atingir. 

O sistema presidencial corresponde a uma adaptação do sistema 
vigente nas colônias britânicas da América do Norte, que se 
tornaram independentes no nm do século XVII!, confrontadas com 
o sistema de governo vigente na Grii-Brctanha, nos nns do século 
XVII!, quando o Rei da Inglaterra exercia poder pessoal, como o 
Presidente do República no sistema presidencial. Em outras pala
vras, quando o governo representativo não havia, ainda, adquirido a 
pl~sticidadc, a flexibilidade, a dutilidade que veio a adquirir ao longo 
do século XIX e que continua a se enriquecer jâ na maior parte 
decorrida do século XX. 

Mos nco aqui, Sr. Presidente, não direi mais. Não lembrarei 
sequer a campanha empreendida no seio do Congresso pelo grande 
rio-grande~se, pelo preclaro brasileiro, pelo saudoso Professor Raul 
Pilla, sempre cm deres~ d~ democratização da República, através da 
adoção do sistema parlamentar de governo. 

Não lembrarei, Sr. Presidente, que antes de 64 a grande maioria 
da Câmara dos Deputados não apenas assinou a emenda 
parlamentarista; mas os Deputados assinaram-na com o compromis· 
so formal de votá-la, não sendo aceitas assinaturas para simples 
apoiamento. 

Não lembrarei, Sr. Presidente, que a Nação chegou à crise de 64 
exutamente pela inflexibilidade, pelo primarismo, pela grosseria das 
instituições vigentes, que não concebem solução política pronta e 
encaz pura as crises, que, quando atingem um grau de ebulição, 
terminam como terminou em 64, pela da ruptura da ordem legal, 
com a vitória do Poder Executivo estabelecendo uma ditadura ou 
com a vitória da Oposição através de um movimento armado, por
que não existe outra solução, 

Os vencedores de 64 esqueceram-se, muito cedo, dessa lição. 
Abandonaram a estrada real por outras veredas e, passados tantos 
anos, a! está o Pais, segundo a opinião universal, com uma crise que 
não encontra solução dentro das instituições atuais, E se até ontem 
era a Oposição que reclamava um~ reforma profunda nas institui
ções, agora já se ouve também u voz do Governo que promete uma 
reforma que, cm verdade, ninguém sabe quul ~. que cm verdade 
todos ignoram qual possu ser, 

Pois bem, Sr. Presidente, não vou ulém no meu pronuncia
mento, Ele visa upenas u colocar no plano das discussões, colocar 
sob a atenção do Puís, especiulmentc dos responsáveis por este Pais, 
este depoimento que é como que um tcstumcnto daquele que não 
cessou de iluminar, enquanto viveu, a triste história republicuna, E 
que depois de morto é sempre lembrado, cada vez que dcclinum as 
liberdades e que enli:rmam as instituiçiie.<, 

Eru só este, o meu propósito, Sr. Presidente c Srs. Senudores, 
(Muito bem! Palmas. O orador i: cumprimentudo,) 

DISCURSO PROFERIDO PE/.0 SR. MARCOS FREI· 
RENA SESSÃO DE ::-8-77, QUE SE REPUBLICA POR 
H ti VER S.4!DO CO,\f ISCORREC'OES NO DCN- SE· 
('l.O li- DE :3-8-7~: 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PF.. Pronunciu o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Scn:tdorcs: 

Scrtnn pcrnamhw.:ano, Em plena cautinga, hc11nens rudes que se 
juntam r:~ra Ol':tr l: ~c :lll!~rar. lJmn pega de ~;Ido dentro di) muto. A 
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nHlntmia de unimal bravio. Cantiga de exaliaçüo, repentes, uboios, 
t.:h~1c:llhos c oferendas. 

E, onnforme descreve a veia poética de Janduhy Finizolu, "Jesus. 
do inGnitu chegando, encontrando, participando, compreendendo, 
querendo, amenizando, transformundo, presente no amor c nu prcci
snu. n:1 fé c: na ruzào", 

~ a missa do vaqueiro, todo terceiro domingo de cada mi:s de 
julho. nu ~funicfpio de Serrita, com Jesus sertanejo "que tem sede no 
cwpo. tem sede nn alma. resplandecendo no chüo de pedras, vivo nu 
Natunu.:1, 4uc :.lllllnizu no xiquc-xique, no mandacaru, nu paisagem 
de ninguém, oornpensando tudo nu certeza de sua presença maior, 
rcnov:1ndo c: umando o Sertão", 

O próprio oclebrante, João Cãncio dos Santos, é um padre
vaqueiro, reverenoiando a memória de Raimundo Jacó Gonzuga, 
apareddo morto na oaatingu, em 1954. Mas, este é apenas um 
símbolo. homenageando-se, de fato, todos aqueles que, na terra 
adusta do sertiio, têm sido heróis anônimos c sacrificados de nossn 
história. 

Comungando, com eles, sua rapadura e seu queijo, sua farinha e 
sua carne seca, fornos. 7 de julho último. render o preito de nossa 
admiração aos que, ali, representam tenacidade, bravura, sacrifício e 
luta permanente. 

Disso nos fula uma carta recentemente recebida e que merece ser 
transcrita pelo apelo nela contido. Ei-lu: 

"Exm• Sr. Senador 
Prof. Marcos Freire. 
Saudações fraternais! 

De antemão, peço-lhe perdão pela prolixidade desta 
cmta. É o nssunto que o exige. 

Demo-nos us mãos três vezes: uma em casa de Leila 
Gorueb onde fui apresentado u V. Ex• por Fernando Lira, 
outru numu festa na ABB de Caruuru e, agora, na Missa do 
Vuqueiro. 

Gostei imenso de vi:-lo ali. 
V. Ex• viu e sentiu o que i: a Missa do Vaqueiro dentro 

da cautinga bmvia. auscultou de perto as vibrações da alma 
simples c sincera doi gente sertuneja, 

Senudor. Gque, absolutamente certo de que no sertão 
estci a resr·va moral d:t nacionalidade. alieis. eu não lhe deve
rio\ dizer estas coisns porque V. Ex• sabe disso. 

Não <lbstante ter cu abraçado a vida do Mugistério hil 36 
:1nus, j:1mais deixei de ter contucto permanente com minha 
gente. Conversar com caboclos, pretos e louros do sertão de 
linguagem canoniana é umu delicia paru mim. Aquilo lá i: 
uma grande Univcrsid•Jde que tem por teta o céu azul, onde 
se aspir:t o :tr pum da liberdade. Sou Glho e neto de 
vaqueiros. por isso. penso tanto neles. espalhados pelos 650 
mil yuilôm~:tros quudrudos do sertão nordestino. Mas. u 
única cnisa que tenho podido fazer pelu classe destes heróis 
dn ~o::wting:l i: l.'omungar dns suas ah.:grius e tristeztJs. Jú vinhu 
pensando nisto hC1 muito tempo, mus, só ugoru. resolvi 
cnmuniL'ilr-me com todos ns rcprescntuntcs do povo de K 
F•aados dl) Nordeste pedindo-lhes que estude um meio de 
minoroH :1s :1grun1s dos nossos vaqueiros. Fu1.-se mister, po
rém, um estudo acurado, rara que u cmcnd~1 nüo suiu pior 
lJUC o snnetn. Depois de I QJO, pensou-se e pensu-se uindu cm 
t~H.Jas as classes sociais no Bmsil, mus, ninguém se lembrou. 
nt~ hoje, dcsti.'S hom~o:ns hruvos que t~nl dl.'rmmndo copio."'o 
sum, sangue, c :IIi: dudo a pn~priu vidu puru 11 riquc1.u dcstc 
País. Nnll hú prolissUo mais truhulhosu, muis perigosa dn que 
u do vaqueiro. 

SUo todos dcdicudos à suu prolissUo, executum seus 
misteres com umur, Muitus viúvas c lilhõs órfilos de vuquei~ 
rns h:'1 por cstcs scrtõcs que morrerum ntl cumprimento do 

dever. Nilo é pequeno o número dos homens inutilizados 
pura o resto duvida. 

O vaqueiro tem direito à "quartcaçilo", isto é, de cada 4 
bezerros nascidos, um é dele. Jamais se deve pensar cm substi
tuir este direito por salário mini mo, pois, seria uma desgraça 
para o vaqueiro c para o fazendeiro nordestino. Este nilo 
pode fazer mais do que isto. Se se for pensar cm salários 
minímas, em institutos, em PISe outras coisas, acabar-se-ia o 
pequeno fazendeiro, e, nem fazendeiro, nem trabalho para o 
vaqueiro, nem criação, Como vê, o caso exige um estudo 
especial, mas deve de haver um denominador comum pura 
este problema. 

O vaqueiro tem imperiosa necessidade de alimentar a si c 
il familiu. precisa de médico e remédios, de escola e material 
escolar pura seus Glhos, de vestimenta pura si c famflia, de ca
sa c terra pura plantar e criar seus bichinhos, do cavalo c dos 
apetrechos necessários para o exercfcio da proGssüo. 

Senador, juntemo-nos todos e estudemos os meios de 
fazer chegar esta assistência ao lar modesto c sério do nosso 
vaqueiro. Não olhemos ARENA ou MDB. o que nos interes
sa i: o homem, nosso irmiio. 

Não esqueça, de quando em quando, pense nisso. 
Comova os seus pares no Congresso Nacional. Deus lhe 

fornecem muitos talentos, centuplique-os para seu bem e 
p:1ra o bem do próximo. 

Como escrevi acima, ser(t melhor deixar a coisa como,.~~ 
ti1 a fazer uma coisa errada. A classe é muito diferente das ou
tras. Use e uhuse desta curta. Gostaria que todos os Senado~ 
res e Deputados nordestinos lessem e meditassem num modo 
de solucionar o caso. Meus respeitos, e, c{a em Caruaru, às 
suas ordens. 

Prof. Valfredo Pereira de Lisboa 

Caruaru, 23 de julho de 1977. 
Rua da Imperatriz Leopoldina. 379 

lndianópolis 
55.100- Curuaru- PE. 

Essas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, representam uma 
re:tlidade sofrida do sertão nordestino. 

Lit estão. igualmente, os agricultores. enfrentando diGculdudes 
sem conta. Há poucos dius, mesmo, no extremo-oeste de Pernam
buco, jit nos limites do Piauí, conversamos com homens que, pos
suindo :.alguns hectom:s de terr:1, muiws vezes nrto conseguem. sequer, 
"dez mil contos" do Banco para nnanciar umu nova safra. Em plenu 
chapadu do Aruripe. vimos pl:mtaç,ies de m:tndíocu abandonadas, 
simplesmente porque o preço da f:trinha nt1o compensariu us despe
sas di.! custcio. 

A ugropecuúriu- em especiul, as culturas de subsistência- es~ 
tci a exigir uma atençt10 especial do Governo. (:que não nos confor
mumos em ussistir- num pu is com 01 extensão territoriul do nosso
ll triste cspetúculo, por c.•u:mpJo, de importurlnllS reijÜO, leite OU Cílr• 
ne. quundo o Brasil podcriu- c deveria ser- o celeiro do mundo. 

Contudo, os que tmbulh:nn nu terra sabem o que padecem. 
Ouvem honitus propugundus oficiais, sobre progrumas de ussisténciu 
técnicn c de r:'lcil crédito bancúrio, em insumos modernos c prestuçüo 
de scrviçns ugriculus. Mus, na prúticu. os pequenos e médios agri
cultores c criadores conhecem. no diu-u-di11, como tudo isso. na prú
tica. é diferente, dillcil. qu:mdo não imposslvel. 

O sistema de comerciulililçi\o é prec(ario, com urmuzenumcnto 
incerto, trunsportes difíceis, preços insuncicntcs, intermediArias 
:u;:nnhnrcundo tudo, explorundo os produlorcs c os consumidores 
dos grundes centros populucionuis. 

A irrucinnulidadc uting.c gruus inadimissfveis quundo, como cm 
rclm;ào tJ cchnlu. us crises SUI.'Cdcm·st:, :1tr11vé,ii dos tempos. A e."'sc 
propôsltn, ouvimos, umu vez mais, o clurnor dos ccbolciros do vule 
dn snn Francisco- cm espcciul. ltucuruha, Flnrcstu. Belém do SUo 
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Francisco, Cahrohó, Orocó, Sunt;t Muriu du Boa Vista c Potro! i na
cuja produçuo estava sendo, om parte, lançudu ils ltguas do Grande· 
Rio. 

Muito jit r;tlumos, nestu o nu legislatura untcrior, como Senador 
c Deputado Federal, sobro o drama quo ali é periodicamente vivido 
por c~ se seta r, ora por coincidir u sufru com u do Centro~Sul, ora 
pela inscnsihilidudc governamental de autorizar a importuçilo do 
produto de outros países. O rato é <JUO, com reduçilo do merendo, cai 
o preço du cebola. E, então, ou se vende o produto abaixo do custo, 
com grande margem de prejuízo, ou ó prererívcl doixar-se a colheita 
perder-se nu roça. evitando-se novas despesas de mUo-dc-obru c de 
transporte. 

Em quul'Jucr hipótese, vem, como dccorrCnciu inevitável, a 
dispensa de ugricultores, o ugruvumento do t:xndn rural, o inadim· 
plcmcnto no pugamcnto dus dividas e todo um rosário de mazelas 
ccunômicus c sociais. 

A esse propósita, o Diário de Pernamh11ro do último dia ·28, 
puh,licuvu. cm seu editorial: 

"0 DRAMA DOS CEBOLICULTORES 

O druma desse heróico produtor agrícola i: de cortar 
coração. Imagine-se que h:vuntur~am créditos, assumiram 
compromissos bancários, desmandaram .. se, confiantes nus 
prome~sus c otimi~mos oficiais, na lavra de extensas árens 
com o plantio das conhecidus lili{tceas e. agora. unte uma 
rarla c opulenta colheita niio sabem o que ruzer com as 
c~holas. Estüo dcsesperudos. Jit prctender<tm. inclusive, num 
gesto de quase desatino, lançar üs úguas do rio tudo quanto a 
terru produziu em maté:ria de a/lium ct•pa neste uno corrente. 

Não se há de compor, cm se tratando de assunto ligado 
uos prablemas da romentução agrícola brasileira, situação 
mais penosu ntm muis incompreensível. Como se explicar de 
modo facilmente cntcndívcl, u luz do que pretendo o poder 
público, cstu dramlllicu situução do produtor rural que por 
:tzar nasceu e mourejou neste Nordeste? 

Hit vuriudos estilos pura a unitlise e decomposição desse 
quudrn, nu cumisu terrível, em que todos os nossos plantado .. 
rcs se motcrum. Incluindo-se a questão do merendo pos· 
sivelmente saturado, destacam alguns mestres e técnicos que 
u rartura agora prejudicical da cebola nordestina pode ser 
utrihuídu u abertura de úreas concorrentes c trahalhadas com 
é:xito nestu sufra no Estado de Siíll Puulo, Ora. neste segundo 
caso o que ressalta é unu1 cumu que indisf:~rçúvel ausência dC. 
ViSiiO d:t f!:trtC dll~ f'lrt\prid"i rJanc.:jadLlrt:S C SUpervisoreS de 
nossu prlldu~·itll rr•J\'ind~t d:1 :wm·tdturot. PtH lJUC niio previ .. 
ram llS ôrg~us I.'Lllllpcl,~lltL.'" a., \.'Hn:.l'qill·n~.·i:ts dcss:1 dualida .. 
de, pelo lllt:lllh 1111 ltltLttll.'lll•t dc ... a\.'nnsdh:ht.•l it noss:1 
economia. de c.::unr~~~ ... \ :l..,talll\.'1111.' pi•Ldlllllt·c.:s dc.: ~.·cht~lu'! 

D:1 maneira~·~~~~~~~ \'1'111 p!'~tl'l'•h·ndn ~·~.·nus llricnt:adorcs 
da politit'a dt· pr•tdu,·.l,, ;•~·rw~tl.l l11 ;1..,1h'ir:1, c.:1n w<~:-.untns Cll" 
mo c.:~! c que.: :IJ.!I:f;~ ddi;Lit'lll•"' t1111\t.'lll1;1111tl~ lf\11! se csti1 incor .. 
rclllhll'IH t'l'flll.'al;lnlit'l'.!l. -\11 in,l•.., .r.~ illl.!cntivn, pdo inccn .. 
tiv11 ~c.: tfc..,lllt:t•tlll\';1. I ~·ILnvL·r 1111 111•dl1i!du c.:s~c.: nc.:g.ócio de 
l'~lit1111\:11' 11 pfdtlllll ~(ILIIUlio 11,1<1 '•\' 11'111 lll'\ll l!ll'I'C:tdO rura 0 
pr•hltllll, tll'lll 1111'11"· 1 .·~··• .... ~~~·t\',1 h• t'lll csi11Lj11C nu :1rtn:1 .. 

~~c.:~ H· •'lll"tld~tl d.•, ,·ho~l1 ,j,, 'i.111 I ratll.'bl.'ll nnll é c:st:l a 
prilllt'll'a I'C/ qlH' 11 lh',,l'•ili' .to'o•!llt:t·•• .f:'1 tl li\'C.:IIHlS hú hcm 
P•Hil'l'" a til•"· >~lllt.'" llh'•.tll'• .!c u•qu•ll:tl ~.·chula:-t c ccholôcs de 
p;~iw"c"\lilll)'t'llil'o 

() ljU( lLIIIIJit'\1.1. ,·111.1•' 11.· 11'1'1.1.,~ "11!~1:\l',~ ~IIIIC!ot dc tUdO 
p1:1m·j:1r ·''·'.LILI,~~~~ ...... 1.· t·l:1111•~ tflh' ta11111 ..,c.: fala ncste 
itlll'II ... LI J1ill'• J'l.tlll'l·ll ojlll lt• .111 opio \,1111•1•, fll~ttiii/Í\' l' J'lt'• 
llt'tar qu.111h1 .111 •p•t· .11. •11·1·111•·· '''1··~·.11 ,. II'Hdt·r· plaucj:tr 
1\ll:ili\11 ,1 dl'•ild•IIP, lo o ,j, olo o 1•11 I I jlloo.flo~, I< I, l'ltjtiJI p\,1\ll:• 

j;tr qt~>~IIIL· :'1 , •.• ~.~~~~·.· J! ••• · •.••••. ,IIIJ.!Ii.'ll'o unlic.: n 

!'lrndutn se rossa cnnscrv:tr c manter intc!{ro. No mais é incnr· 
rcr-sc sempre no quadro que.: todos est:lllltlS a us~istir triste· 
menti!, S~:m um rlann rara u I!CI"'Hllil I! tlS l.!l!hnlcirus ~:um ~~~ 
m:ius nu l!ilht:<;n. alucinados, loucos. sem ter llnde vcndt:r nem 
onde hotar as t.:chulus que colh~:rum." 

Este, o mesmo dramu que se rercte, a qu:~se c:~du ann, utingindu 
milhurcs c milhar~:s de sertanejos nordestinos. Mas. mais q11c rcsnl· 
ver t:stu nu ilqucht crise, nll sctnr primCtriu de: nossa ccnnumiól, ~ preci .. 
soque o Governo. qut: tudo rnde. se dcddu r:Jcinnuliz:tr, dclinitiva
mcnte, a atividade ugropustoril deste Pais. 

Nilo, upcnus,'medidus cnnjuntur:tis têm qu~: ser tumudus, mus, 
de igual muneiru, us de nuturet.a estruturul que minorem. peln mt: .. 
nos, OCflrréncius como :ts aqui referidas. Assim. impõe-se, por cxcm· 
pio, Uma rerormu!UÇÜll rundiitria de prorundidadc 4UC impeça :t SUh· 
UtililllçÜO de nosso solo, Utravés de lutirúndios improdutivos, ruzcn• 
do c<Jm que somente ló% de nossa ternt urúvcl scj<tm cultivudus, 
Cllnforme consl:t do estudo do Banco Mundial, rcct:ntcmentc trmddn 
Jtlumc, • 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, n que é preciso, puru s:m:tr essu 
situaçUO, é disposiçiio de contruriur grundcs intcrc.:sses c fuzcr: d:t 
ugriculturu, uma utividadc prioritúria cm quaisquer rt:mos que se 
tJUcira cfetivumentc dcsenvolvimcntislils. · 

Isto o que temos procuradll mnstrur desde ,que chepumos lt 
('ürmtnt dos Deputudos, cm 1971, c cuntinu~tmos u fui.~ .. Jn, m:sttt 
Cus:~. ~.:umo Senador de Pcrnumhucu. 1: qu~:, consciente das limita .. 
çôes rrc.:11cntcs que ccrcum a função p:trl:tmt:nt:tr, procummos, juntlt .. 
m~:n.tc com os dcmuis companheiros, scnsihilizur n CJnvc:rno par:t as 
Stlluçõcs das grundt:s questões nacionais. E cstumos cerws de que:, sô 
r~:sulvcndo o probl~:mu de tcrm c do agricu\tnr, é qut: resolvcr~:mos. 
um dia, a problema mesmo do Brasil. 

Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito hcm!) 

ATO DO PRESIDENTE 

N• 15, de 1977 

O Presidente do Senado Federal, usando da atribuição que lhe 
conrcrc o artigo 52, item 38, do Regimento Interno c de con· 
formídnde com a delegação de comp01êncía que lhe roi conferida 
pelo Ato n• 2, de 4 de abril de 1973, da Cõmissilo Dirctora. 

Resolve exonerar, a pedido, do cargo de Assistente Legislativo, 
Classe "A", Rderênch 26, Código SF-AL-012, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, Alberto da Cunha Neto, a partir de 
I' de agosto de 1977. · 

Senado Federul, 2 de setembro de 1977. - Senador Petrônlo 
Portello, Presidente, 

CONSULTORIA-GERAL 
PARECER No 64/77 

'sobre minuto de contrato a ser celebrado entre o Senado 
Federol e a firmo E. Frelt .. & Cla. Ltda. 

Solicitu-nos a Subsecretaria do Patrimônio, c~nminemos n 
minut<t d~: ..:ontratu a s~:r c~:lchrado entre: o Senado Federal e a firmo. 
~. 1-'rcil<tS & Ci:t, l.tJu .. vis;mdo ü manutenção c ilussistêncin técnica 
de equipamento médico-hospitulur, da Subsecretaria de Assistência 
Médica e Suciul, 

11. Ji1 cm nusso Parecer n' 29/76, rererente ao mesmo assunto, 
tivcnws upmtuniJ:HJc.: U~: rcss:tlt:Jr que 11 avença estava técnica e 
juriUicumcntc.: pcrf~:ita, 

Tcndtl tl!t'min:uhl, a 26 do Cllrrentc, u vigência do contrato 
untcriUI', a lirm:t E. 1:rr.:iws & Ci:t. Ltd:t, uprcsentu novu .. proposta, 11 
vigorur (.]~: [1• d~· ...c.:tcmhl'tl a 31 de dc1.cmhrn dn andnntc, 

III. '' 111111.':! llht\'at..·:h1 ~.·on~tantc da minuta prende-se. ao 
m.:rêscin111 dt: ~I (Vi IIII.' ~..· Lltll) c~JIIipamc.:rltllS, lJilc se encontravam sem 



4366 Sábado 3 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro de 1977 

a devida cobertura de assistência técnica, com o que, pela relação 
discriminadora anexada, o total desses nparclhos passa a ser de 50 
(cinquenta). 

A inclusilo desses equipamentos na lista dos que devem ser 
assistidos tecnicamente, teve a aprovação da Subsecretaria Médica c 
Social, o órgão competente puru apreciar o mérito da medida. 

I V .A Clâusula XI da minuta admite reajuste do valor do contra
to, mediante acordo entre as partes, se ocorrer alteração nos nivcis 
da O.R.T.N. ou decisão õnal em Dissidio Colctivo, fazendo, para 
tanto, referi:ncia u Cláusula VII. 

Ora. a Cláusula onde consta o valor do ajuste é a VI (sexta) c 
nüo u VIl (s~tima). 

Afora isso, a alta Dircçiio desta Casa, por sugestão nossa, 
adotou a norma de não permitir reajuste cm seus contratos, salvo se 
prorrogados c só depois de prorrogados, ou renovados. 

V, Ante o exposto, somos de parecer que o Senado pode firmar 
o ajuste em causa, com a Firma E. Freitas & Cia. Ltda., nos termos 
da Minuta apresentada, redigindo-se assim a Clásula: 

"XI- Nilo será permitido nenhum reajuste no valor do 
Cuntrntu. dumnte a vigôncia deste, mas só se prorrogado, c, 
nesta hipótese, obedecido o disposto na Lei n• 6.205, de 29 de 
abril de 1975," 

Brasília, I• de setembro de 1977.- Paulo Nunes Auausto de FI· 
guelredo, Consultor-Geral. 

PARECER N• 65/77 

Sobre requerimento de NESTOR GOMES DOS 
SANTOS, Aulstente Leal•l•tlfo, Claue "8", do Quadro 
Permanente do Senado Federal, 

NESTOR GOMES DOS SANTOS, Assistente Legislativo, 
Classe "B", do Quadro Permanente do Senado Federal, solícita 
revisão dos Processos DP 553/72 e DP 231/77, através dos quais piei· 
tcou, no primeiro, transposiçilo do cargo que ocupava para o de 
Técnico Legislativo, c, no segundo, retificação de enquadramento na 
Categoria Funcional de Assistente Legislativo, Classe "C". Ambos 
foram indeferidos pela Comissilo Dirctora do Senado. 

11 - O requerente fundamenta o seu pedido nos seguintes 
argumentos: 

a) encontra-se desviado de funçilo desde 1964; 
b) desde 1968 exerce a função de Encarregado do Sctor de 

Reproduções xcrogrâficas da Subsecretaria de Taquigrafia; 

c) outros servidores, em situação idêntica à sua, alcançaram 
aproveitamento cm Categorias Funcionais hierarquicamente supe· 
riores. 

111 - Tais argumentos foram os mesmos utilizados pelo 
Postulante nos processos acima referidos. 

IV - O pedido de revisão foi instruido com informação prcs· 
tada pela Subsecretaria de Pessoal, que fez anexar ao pedido cópias 
integrais dos processos indeferidos. 

V - Solicitado o pronunciamento desta Consultoria-Geral, 
passaremos a analisar o pedido rcvisional de cada processo, 
separadamente. 

PROCESSO 553/72 

O pedido de revisão ora formulado nilo encontra guarida no 
Regulamento da Secretaria do Senado, que apenas prevê as figuras 
da reconslderaçilo e do recur.1o propriamente dito, 

Poderia o apelo, assim, ser recebido como um mero pedido de 
reconsideração. Entretanto, achasse prescrito, cm relaçilo a este 

processo, o direito do Requerente, por força do disposto no art. 399 
- 11 do Regulamento da Secretaria do Senado (resolução 58/1972), 
que estabelece: 

"Art. 399. O direito de pleitear prcscrcvcrâ: 
O - em cinco anos, quanto aos atos de que decorram 

demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

li- em 120 dias, nos demais casos." 

O processo 533{72 foi decidido por deliberação da Comissão 
Dirctora, cm sua reunião de 5 de novembro de 1975. O pedido de 
reconsideração é, pois, intempestivo. 

PROCESSO 0231 /77 

O Requerente, ocupante do Cargo de Assistente Legislativo, 
Classe "B", pleiteou a rctiõcação do seu enquadramento, para 
passar a integr~r a Classe "C" desta mesma Categoria Funcional, 
estribando sua pretensão cm "desvio funcional" c invocando as 
disposições das Leis n•s 5.645, de 1970; 5.945, de 1973 c na Rcsolu· 
ção n• 18, de 1973. 

A Comissão Diretora, cm reunião de 11 de maio último, à 
unanimidade de seus membros, houve por bem indeferir o pedido, 
"considerando inexistir amparo legal à rctiOcação pretendida c 
tendo cm vista a falta de regulamentação do instituto de ascensão 
funcional". 

A "revisão", ora pleiteada, podcrâ ser recebida como 
reconslderaçilo, prevista no art. 394 § 2• do Regulamento 
Administrativo do Senado. Entretanto, no mérito, não merece 
acolhimento, face a não haver o signatârio trazido ao processo 
qualquer outro elemento capaz de modiõcar os fundamentos da 
decisão da Comissão Dirctora. 

VI- Em que pese possuir o Requerente tl grau de escolaridade 
exigido para o ingresso na classe "C" de Assistente Legislativo, 
segundo informação da Subsecretaria de Pessoal, carece ele, ainda, 
do outro pressuposto legal, isto é, dois anos, no miníma, na classe 
imediatamente inferior. Além disto, não foram ainda estabelecidos 
os critérios para o processamento das progressões funcionais, pela 
Comissão Dirctora, 

VIl- Em conclusão, entendemos que o presente pedido da rc· 
visão, acolhido sob a forma de rcconsidcraçilo, não merece 
deferimento, no que tange ao processo 553/72, pela intempestividade 
de sua proposição c, quanto ao processo n• 231/77, por falta de 
amparo legal. 

e: o Parecer. 
Brasilia, 2 de setembro de 1977. - Paulo Nunes Aususto de 

Fl1uelredo, Consultor-Gera), 

EDITAL 
O Secretário da Comissão de lnqui:rito, designado pela Portaria 

n• 198 de )2 de julho de 1977, do Excelentíssimo Senhor Primeiro-Se· 
cretúrio do Senado Federal, em cumprimento a ordem do Senhor 
Presidente da referida Comissão c tendo cm vista o disposto nos 2• 
do Art. 454, da Resoluçi\o n• 58/72 (Regulamento Administrativo 
do Senado Federal), cita, pelo presente Edital o Sr. Josi: Manocl Pei· 
xoto, Assistente Legislativo, Classe "C", do Quadro Pcrmunentc do 
Senado Federal, para no pntlO de 30 (trinta) dias, u partir da pu· 
blícação deste, comparecer n• 23• andar do Anexo I do Senado Fe
derul, salas 8f9, dentro do expediente normal du Secretaria, u fim de 
upresentur defesa escrita dentro de lO (dez) dias no processo 11dminis· 
tr11tivo u que responde, por ab11ndono de cargo sob pcn11 de revelia. 

Bras!lin, 31 de ugosto de 1977, - HuRo Antônio Crcpnldl, 
Sccrctltrio, 
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ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

22• REUNIÃO (ORDINÁRIA), REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 1977 

Às dcl horas do dia trinta c um de agosto de mil novecentos e 
setenta c sete, na SuJa "Clóvis Bevilácqua", sob a Presidência do 
Sr. Senador Acc;oly Filho, Primeiro-Vice-Presidente no exercício dn 
Presidência, rrcsontcs os Srs. Senadores Mnttos Leão, Orestes Quér
ciu. Leite Chaves, J.cnoir Vurgas, Helvídio Nunes, Otto Lehmann, 
Osircs Teixeira. Heitor Dias e Cunha Lima, reúne-se a Comissão de 
Constituiçuo cJustiça. ' · 

Dcix.tm de cnmrarcccr. ror motivo justificado, os Srs. Senado
res Daniel Kricgcr, Dirceu Cardoso, Eurico Rczcndc, Gustavo 
Caranema, ltalívio C•>cllw. Nelson Carneiro, Wilson Gonçalves c 
Puulo Brossard. 

Huvc:ndo número n:g:im~:nlul, o Sr, Presidente dá infcio aos 
trabalhos da Comissilo. Disrens:tda a leitura da Ata da reunião 
unterior i:, cm seguida. dud;.t ~orno aprovada. 

Sào apreciadas as seguintes proposições constantes da pauta: 

Pelo Senador Hehídlo Nunes: 
Pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei do 

Senado n• 154/77 - Altera a redação do nrt. 12 do Decreto-lei 
n• 406, de 31-12-68, e dos Projetas de Resolução da Comissão de 
Economia ils Mensagens n•s 170, 172 c 173, de 1977, do Senhor 
Presidente da República, rropondo ao Senado Federal para que seja 
autorizado o Governador do Estado de Minas Gerais c a Prefeitura 
Municipal de Tcrcsimt (PI) a elevarem os montantes de suas dívidas 
consolidadas nos valores de CrS 11.000.000,00 (onze milhões de 
cruzeiros), CrS 2.645,000,00 (dois milhões, seiscentos c quarenta c 
cinco mil cruzeiros} e CrS 3.220.000,00 (três milhões, duzentos c 
vinte mil cruzeiros), respectivamente. Aprovados os parccrcs 
ununimemcnte. 

Constitucional e jurídico, contrário no mérito, o Projeto de Lei 
do Senado n• 52/76 - Torna obrigatória a prova de quitação das 
contribuições ao FGTS para que as empresas pratiquem os atas que 
especinca. Em discussão e votação, é aprovado o parecer, votando 
com restrições o Sr. Senador Lenoir Vargas. 

Inconstitucional o Projeto de Lei do Senado n• 40/76: Dispõe 
sobre o processo de nscalizaçào pela Câmara dos Deputados c pelo 
Senado Federal, dos atos do Poder Executivo c os da administração 
indireta. Aprovado. 

Pelo Senador Leite Chaves: 
Constitucional e jurídico, favorável no mérito o Projeto de Lei 

da Cümara n• 2/76 - Altera o art. 73 da Consolidação das Leis 
do Trabalho e Prejudicados os Projetas de Lei do Senado n•s 193/75 
-Altera a redução do art. 73 caput da CLT: 283/76 - Dispõe 
sobre o adicional noturno pura os trabalhadores regidos pela CLT: c 
121/77- Altera dispositivos da CLT. Aprovado. 

Pelo Senador Oito Lehmann: 
Pela constitucionalidade e juridicidadc do Projeto de Rcsoluçilo 

da Comissilo de Finanças ao Oficio "S" n• 12/77 do Sr. Governa
dor do Estado do Puranú, solicitando autorização ao Senado Federal 
púra que pom1 realizar operações de empréstimo externo junto ao 
Banco lnteramcricano de Desenvolvimento (BID) no valor global de 
USS 55,000,00 (cinqUentu c cinco mil dólares americanos). Apro
vudo, 

Pelo Senador Heitor Dias: 
Constitucionul c jurídico o Projeto de Resolução da Comi&~ào 

de Economiu i• Mcnsugcm n• 149/77, do Senhor Presidente da 

República, propondo ao Senado Federal para que seja autonzada a 
Prefeitura Municipaí de Maringá (PR) a elevar o montante de sua 
dívida consolidada cm CrS 90.174.074,64 (noventa milhões, cento c 
setenta c quatro mil, setenta c quatro cruzeiros c sessenta c quatro 
centavos). Aprovado. · 

Silo concedidas us seguintes vistas: ao Senador Osircs Teixeira 
do Projeto de Lei du Câmara n• 43/76 c do Projeto de Lei do Senado 
n• 236/76: uo Senador Leite Chaves do Projeto de Lei do Senado 
n•s 18/76 e 28/76 que tramitam cm conjunto c do Projeto de Lei da 
Câmara n• 47/77. 

Retirados. para o reexame dos Srs. Relatores, o Projeto de Lei 
da Câmara n' 73/76 e o Projeto de Lei do Senado n• 285/76. 

Quanto ao Projeto de Lei da Câmara n• I /77 - Regula a loca
ção predial urbana, c dá outras providências: c o Projeto de Lei do 

· Senado n• 164/16 - Estabelece limite pura reajustamento de 
uluguí:is em locações residenciais, que trÍimitam cm conjunto, como 
se truta de matéria de grande interesse c há emendas oferecidas ao 
Projeto quando tramitava nu Câmara dos Deputados c no Senado 
Federal apresentadas pelo Sr. Senador Otto Lchmann, cm seu voto 
em separado c ainda pelo Sr. Relator no seu parecer ora cm apri:cia
çilo, sugere o Senhor Presidente que seja solicitado à Subsecretaria 
de Edições Técnicas um quadro comparativo das emendas, a fim de 
que a Comissão fique devidamente instruída sobre a matéria c possa 
discuti-la com pleno conhecimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando cu, 
Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida c 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MlSTA 

Incumbida de estudo e parecer aobre a Menu1em n• 80, 
de 1917 (CN), que 111bmete i deliiNraçio do Coqreuo Naclc.
nal o texto do Decret<Heí n• 1.562, do1!1 de julho de 191'1, que 
"aumenta otllmltn do Decret<Hel n• 1.312, de 15 de femelro 
de 1914, alterado pelo Decrei<Hel n• 1,.UO, de 22 de abril de 
1976, e d• oulm pro•ldinclu". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 
25 DE AGOSTO DE 1977 

Às dczcsscis horas c trinta minutos do dia vinte c cinco de agos
to do ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório Milton 
Campos, presentes os Srs. Senadores Magalhilcs Pinto, Saldanha 
Dcrzi, Wilson Gonçalves, Alexandre Costa, Hclvídio Nunes, EvclA
sio Vieira, Lázaro Bnrboza, Evandro Carreira e os Deputados Nos
ser Almeida, Onísio Ludovico, Osmar Leitão c Ruy Códo, rc6nc-sc a 
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem 
n• 80, de 1977 (CN), que submete à dclibcraçilo do Congresso Nacio
nal, o texto do Decreto-lei n• 1.562, de 19 de julho de 1977, que 
"aumenta os limites do Decreto-lei n• 1.312, de IS de fevereiro de 
1974, alterado pelo Decreto-lei n• 1.460, de 22 de abril de 1976, c dA 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Joilo Calmon, Augusto Franco, Vlrgnlo TAvora o os Sn, Depu
tados Mauro Sampaio, João Pedro, C!llo Marques Fernandes, Sfl
vio Abreu Hnior, J61io Viveiros, Hélio de Almeida c Eloy Lcnzi. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Prcsidéncla o Sr. Senador Magalhr '.uc declara Instalada a 
Comissilo, 

A fim de cumprir dispositivo , .,tal, o Sr. Presidente escla-
rece que Irã proceder a clclçilo do !'residente c do Vlcc-Prcsidcntc. 
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Distribuldus as cédulas o Sr. Senador Magalhilcs Pinto convida para 
funcionar como escrutinador o Sr. Deputado Ruy Códo. 

Procedida a clciçilo, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Silvio de Abreu Júnior .. . . . . . .. . .. .. . . . . li votos 
Em branco .................................... OI voto 

Para Vlce-Prcoldente: 
Deputado Nosscr Almeida ........................ li votos 
Em branco . .. . . . .. . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . .. . . . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vicc-Prcsl· 
dentes. os Srs. Deputados Silvio Abreu Júnior e Nosscr Almeida. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Nosscr Almeida, Vi
cc·Prcsidcntc no cxcrcfcio da Presidência, agradece cm nome do 
Dcputudo Silvio Abreu Júnior c no seu próprio a honrar com que 
foram distinguidos c designa o Sr. Senador Wilson Gonçalves para 
relutar u matéria. 

Nada mais huvendo a tratar, encerra-se a reunião, c para cons· 
tur cu, Elietc de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
prc;cntc A tu que, lida c aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente, 
demuis membros da Comissão c vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de 
l.ei Complementar n• 15, de 1977-CN, que "cria o Estado de 
Mato Grosso do Sul, e doi outra• providências. 

I• RWNIÃO(INSTALACÃO), REALIZADA 
EM 26 DE AGOSTO DE 1977 

Às Jo1ossoto horas do dia vinte c seis de agosto do uno de mil no· 
veeontos o setonta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes os 
Srs. Senuúores Altcvir Leal, Heitor Dias, Hclvfdio Nunes, Henrique 
do La Rooquo, Lourivul Baptista, Magalhães Pinto, Osircs Teixeira, 
Renato Franco, Dirceu Cardoso, Leite Chaves c os Srs, .Deputados 
Adriano Valente, Carlos Alberto Oliveira, Daso Coimbra, Jos~ 
Alves c Siqueira Campos, reúne-se a Comissão Mista do Congrcoso 
Nucionul, incumbida de examinar c emitir parecer sobre o Projeto de 
Lei Complementar n• 15, de 1977-CN, que "cria o Estado de Mato 
Grosso do Sul, c dâ outras providências". 

Deixam de e<>~npureccr, por motivo justificado, os Srs. Senador 
Benjamim Farah c Deputados Mário Mondino, Fernando Cunha, 
Ed~ar Martins, Epitúcio Cafeteira, Juarcz Bernardes c lturival 
Nascimt:nto. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
l'rosidéncia, eventualmente, o Sr. Senador Renato Franco, que dccla· 
r:1 iJl,t:ll:u.la u Comiss~n. 

l·.m uhcJii:noiu u dispositivo regimental o Sr. Presidente 
o'daroee •ruo irú prueodcr a cloiçilo do Presidente c do Vicc·Prcsiden· 
lo. llis1rihuidas as ei:lulas, o Sr. Senador Renato Franco convida o 
Sr. lleputadu Si•ruoira Campos pura funcionar como escrutinador. 

l'ruecdida a eleição, verinca-sc o seguinte resultado: 

l',.r• l•re!iidente: 
I kput:uln r:ernundo Cunha ........... , , .. , . 
lleputadn l:d~ar Martins ......... , ... , .... . 

Para VicL ... Pre~ldente: 

12 votos 
03 votos 

l>cputad,, Ai.lriatHI Valente .... , , , , , . , , , ... , 13 votos 
Dcputadu Dnsu Cnimhru ........................ 02 votos 

So'111 ~h:~.·l:u;ulll' L'kiht' pelo Sr, Presidente ev~ntuu\, 
rc,p~.:~:li'-'illlll.:lllL', 111L''hh:lttc c Vkc·Prcsidcntc, ns Sr\, Dcputudos 
l·'r.:rmuu.Jo t't111h11 c Adriin111 Valcnll..', o;c.:ndn u SC)tumln ~.:nnvidudo 11 
ussumir u dm:~i111 d'" tr;d,;tllw .. da t 'tllni,,[!,,, 

Assumindo a Presidência o Sr. Deputado Adriano Valente, Vicc
Presidcntc, no exerclcio da Presidência, agradece cm nome do Sr. 
Deputado Fernando Cunha c no seu próprio a honra com que foram 
distinguidos c designa o Sr. Senador Osires Teixeira para relatar o 
Projeto. 

Antes de dur por encerrada a reunião, o Sr. Presidente comuni
ca, que cm obcdicnciu a dispositivo regimental, a Comissão aguarda
rã um prazo de 8 (oitn) dius que se encerrará no dia 5 (cinco) de 
setembro úo eorrcnte pura receber emendas untes de relutar a 
proposi~i\o. 

Nudu mais havendo a trat11, encerra-se a reuniilo c, pura cons
tar, cu, Alfeu de Oliveira, Assistente de Comissilo, lavrei a presente 
A tu que, lida e aprovada, scrú assinada pelo Sr. Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicuçilo. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emen· 
da A Constltulçilo n• IS, de 1977 (CN), que "altero a redaçio 
dos art1Kos39, 41,74 e 147 da Constltulçio Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 26 DE AGOSTO )?E 1977 

Às dezcsseis horas do diu vinte e seis de agosto do ano de mil 
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, reúne-se a 
Comissilo Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Proposta de 
Emcndu u Constituição no IS, de 1977 (CN), que "altera a rcdaçilo 
dos urtigas 39, 41, 74 c 147 da Constituição Federal'', presentes os Se· 
nhores Sonudores Josi: Surncy, Henrique de La Rocquc, Hclv!dio 
Nunes, Wilson Gonçulvcs, Lourivul Baptista, Heitor Dias, Otto Lch· 
munn c Orestes Quórciu e os Deputados Ruy Bacelar, Passos Pôrto, 
Valdomiro Gonçalves c Alceu Collurcs. 

Deixum de comparecer, por motivo justificado, os Senhores 
Senadores ltuUvio Coelho, Franco Montoro c Nelson Carneiro e os 
Dcputudos Antonio Ferreira, Humberto Souto, Humberto Lucena, 
Joaquim Bcvilucguu, Sérgio Murilo e Celso Barros. 

De ueordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
:rcsidõnciu o Senhor Senador Henrique de La Rocquc, que declara 
1nstuh1duu Comissão. 

A lim de cumprir dispositivo regimental, o Senhor Presidente cs· 
clurccc que irú proceder u eleição do Presidente c do Vicc-Presidcntc. 
O Senhur Prcsidontc eventual, Senador Henrique de La Rocquc, dis· 
tribui as c~dulas c convida o Senhor Deputado Passos Põrto para 
funcionar como escrutinador. 

Procedida u cleiçi\o, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Senador Orestes Qu~rcia .... , .... , . , ..... , , . .. . . 11 votos 
Em branco • , •••. , •. , , , , • , , , , • , . , . , , , . , . , • , . , • , 01 voto 

Pora Vlce-Presldcntc: 
Senador Wilson Gonçalves ....................... li votos 
Em branco ...... , .............................. 01 voto 

Silo dcclurudos eleitos, rcsr.,•·tivalllcnte, i'l'csidcntc e Vice·Prc· 
sidcntc, us Scnhorcs Scntahlrc!'llln•..;te.., (~lttl:rdu c Wilson Gonçalves. 

Assumindo n Prcsid~nl.!ta, ,, Sl'llhnr St:IHtdnr Orestes Quércin 
Ul;l.rlldct.:c cm seu nu me c 1111 dtl '\t'!l.tdnr \\'ii'"'' Ciunçulvcs, u honra 
r.:nm ~JUC furam distit1tHiidn..;, c d ... ,wna " St:nhl1r ()cpulHdo Mugno 
Hul.'chtt' para n:l:tlill' :1 mati·n.t 

Nadun~oli.,ll:th'tltl•t" ILll.tt. •'''"'-'l'l'il·:..c a pn;sctltc rcunino c, pu· 
1:1 "''tlll~t:tt'. L'IL ll:•l'uld~t l'··•tll o~ I,' "·''llh'-., i\'i~i~tcntc Uu Cnmissi\u, 
1:1,n·i :1 Jlrl:"l'llh: ·\1,1 LI'',, h 1, •I'''" o~d.1. '>l'l;\ :1...;sinudn pc\n Senhor 
Prc:l'!l~l.'ll\C, dl'lllill~; ~ 1 c 11\1 1 ·., · 1 

· 1 ··H."·· ·" • l' vai à puhlicaçiio, 

I 
~ 

I 
I 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 84, 
de 1977 ( CN ), que submete à dellberaçilo do Congresso 
Nacional o texto do Decreto-lei n• I.S65, de 29 de julho de 
1977, que "estabelece condições especiais para Jmportaçilo de 
bens destinados à produçio de petróleo bruto e gás natural na 
Bacia de Campos, na Plataforma Continental Brasileira, e dá 
outras providências". 

J• RJ:UNIÃO (INSTALAÇ,\0), REALIZADA EM 31 DE 
AGOSTO DE !977 

Às dczcssetc horas e quinze minutos do dia trinta c um de 
ugosto LÍll uno Uc rnil novcct:ntos e setcntu e sete, no Auditório 
Milton Campos. prosontos os Sonhorcs Senadores Virgílio Tá~oru, 
Murilo l'ar:liso. Luil Cavalcante. Ruy Santos, Osires Teixeira, 
S:tllianlw Dorli. lt:mwr Frunco c Dircou Cardoso c os Deputados 
Jotto Vnrgus. Nt:Whlll Barreira. Nunes Rocha. Walter Silva e Hélio 
~.h: Almcidu. rcúnc-sc a Cl1111issào Mista incumbidu de estudo e pare
cer sohrc a Mensagem n' H4. lic !977 (CN), que suhmcte à dclibcru
~;itu do Congresso Nm:ionltl o te:~ to do Decreto-lei nY 1.565, de 29 de 
julho de 1977. que "estabelece condições especiais pura importação 
de bens destinados à produção de petróleo bruto c gás natural na 
Bacia de Campos, na Plataforma Continental Brasileira. c dá outras 
providências". 

Dci:.;Hm de compi.lrt:cer, por motivo justificudo, os Senhores 
Scn:u.Jorcs Dom ido Gonuim. Arnon de Mcllo c Gilvun Rocha c os 
Dcpuwlios D:1rdlio Ayrcs, Wihn:1r Guimarães, Josius Gomes. Jorge 
rv1llUr~t. Oswuldo Limu c JG de Araújo Jorge. 

I)~ w..:ordo com o I.{U~ rrcccitua o Rcgim(!'nto Comum, assume a 
Pn:sidCnd:t ll Senhor Scnudor Ruy Santos, que declara inst:ilada a 
Comi~siio. 

A lim t.lc cumprir dispositivo n:girncntal, o Presidente eventual 
csclarccc ~rue irit prnccUcr a clciçiin dn Prcsidcntc e Vice-Presidente. 
Distribuídas us cêdulas, u Presidência convida o nobre Deputado 
Wahcr Silv:t par:t fundnnar como cs~rutinador. 

Pn~t.:cdid:t :t cld~flll. vcrilk:HiC n seguinte rcsullildo: 

Para PreJJidente: 
Senudor Gilvun Rochu oo •••••••••••••••••••••••••• 13 votos 

Para Vlce-Presldente: 
Senudor Lu i~ Cavalcante 00 •••••••••••••••••••••••• li votos 
Senador Murilo Paraíso • 00. oo •• oo ••••••••• oo •••••• 2 votos 

SCttl dcclar:~Jos clcit,lS, rcsp~ctivamcntc, Presidente c Vice
i'rCsidc..:ntc..:.,ls Senhores Scn;tdllrcs Gilvan Rochu c Lui1. C:.tvulcunte. 

,\ssttlllilllhl a Pn:siUCncia. o Senhor Senador Lui1. Cavuh:;.tnte, 
\'i~:c-Prc,idcntc 1111 c\cn..:icio Ua PrcsidCnd01, agr:.tdcce cm nome do 
Senhor Sctwr..lor (iilvan Rtlcll:l c nn seu pnlrrio a hunru com que 
l'ontlll Ji~tinguiJtiS c designa tl Scnhor Dcrut;tdo Durcilio Ayres 
ram rclottilr :t matérill. 

1\:nl:t 111ais hav.:nJo a tr<~tar. cncr.:rra-sc a rrcscntc rl!ltniUo, c, pu
ra Cilll~t:lr. cu. f\l;turtl l.tlru:s d.: Sit. :\ssistcntc da Ctunis~fw. lavrci a 
r,rc,cnt~o• :\1.1. q11c lid:t c aprtl\'ad:t ~cr;'t ;p;sinad:l pcln Scnhtlr 
Pre~idente e demnís membros d~1 Comissiiot: vai U ruhlit:uçiio, 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de ealudo e parecer lobre a M-1em ., 85, 
de lm-CN, do Senhor Prea.ldente da Rtpdbllca, •bmetetlllo I 
dellberaçlo do Con1ret10 Nadonal o texto do Decreto-lei 
n• 1.566, de I• de a1011to de tm, que "autoriza a oUtcrlçio, 
pelo Tesouro Nacional, de acan da Slderur1ia Bmlleln S.A. 
- SIDERBRÁS, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM I• DE 
SETEMBRO DE 1977 

Às dczcsscis horas c trinta minutos do dia primeiro de setembro 
do ano de mil novecentos c setenta c sete, no Auditório "Milton 
Cumpos". presentes os Srs. Senadores Jcssé Freire. Lenoir Vargas, 
Eurico Rclcndc, Otto Lehmann. Osircs Teixeira, Dirceu Cardoso, 
Ruhcrto Suturnino, llumar Franco c Deputados Rafael Faraco, 
Joilu Pcliru. 1-Jon'!cio Mmos. Walmor de Lucar, Jorge Ferraz c Sílvio 
lic Ahrcu Júnior. rcúnc·sc u Comissão Mista do Congresso Na
cional. incumhidu lic estudo c parecer sobre a Mensagem n• 85, de 
1977-CN. uo Senhor Presidente da República, submetendo à 
liclihcraçilo uo Congresso Nacionul o tc.xto do Decreto-lei n• 1.566, 
lic primciru lic ugosto de 1977. que "autoriza a subscrição. pelo 
Tesouro Nacional. de uções du Siderurgia Brasileira S.A. -
SJJ)I'RBRÃS. c lii1 outras providências". 

Dci."1m lic comparecer. por motivo justificado, os Srs. Senado
res Rcn:llll Fr:mco, Wilson Gonçalves. Acciol)' Filho c Deputados 
Hélio Lcv)'. Ncwt•>n Barreira. Luiz Rocha, Oswaldo Lima c Tarcísio 
Dcll_!Udl), 

llc a~llrdo com o que preceituu o Regimento Comum, assume a 
Prcsitl~nciil. cvciHUalmc:nte, o Sr. Deputado Jorge Ferraz. que decla· 
r:t instul:ttl:t a Comisstto. 

l:m oht:diCnd<l a dispositivo regitn\:ntal o Sr. Presidente esclare· 
ct: que i roi prnccUcr ;t cich;iio do Presidente e do Vice·Presidente. Dis· 
trihuíli:1s as céuulas. o Sr. Deputado Jorge Ferraz convida o 
Sr. St:n:tUnr Jc:ss~ Freire para funcionar como escrutinador. 

ProccJidil :t clciç:iu verificu-sc o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Walmor de Luca ....................... 11 votos 
Deputado Sílvio de Abreu Júnior .................. 02 votos 
Para Více-Presldente: 
Dcpill:lli•> Luil R11clw ........................... li votos 
Dcrutiidtl Jlnr(u:Íll M:thlS ......•.. , . • • . . . . . . . . . . . 3 votos 

S:'to UcdaraUns clcitns, respcctivumcntc, Presidente e Vice .. 
Prc,hlcntt:. 11s !\rs. Dc:putmlns Walmor de Luc01 e Luil Rocha. 

,\,~uminJo :t Prcsid~ncia. o Sr. Dcputudo Walmor de Lucu 
agr;tdccc cm ntunc llu Sr. Deput:1du Lui1. Rocha e no seu próprio u 
h11nr:l t..'lltll qLh.:J\,rarn distinguidos t: designu o Sr. Senudor Lenoir 
\·ar!!:l' para rcl;1t;1r 01 nwléri:t. 

i\';Jda m:ti..; h:tvcnJ,I a trmur. cnccrrn·sc a rcunirto e. rmru 
~~~n,t:lr. ~u. :\ll'cu dt: Oli\'cir:t. :\ssistcntc da CornissUo. luvrei i.l 

Jlft..''li:tliL' ,o\l;t qu.:. liJ:t l' :lj'lrtl\':tUu, st:r(l :tssinada relo Sr. Presidente. 
de ma i" lllt..'tllhrtl:<~ dot (\Hnis~t''' c \'iii :'t ruhlh:w.;ào, 
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MESA 

Prcsidente1 3'·5ecretáriol 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petrónio Porte lia (ARENA -.PI) Henrique de Lo Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice·lideres 
Heitor Dias 

Holvldio Nuno> 
José Sorney 
Mattosleão 

Osires Teixeira 
Olla.'lehmonn 

Saldanha Derzi 
Virgllio Távora 

1 t:I,Vice·Pre~identtu 

Jo>e Lindo>o (ARENA- AM) 4lii-Secretário; 

Ronoto Franco (ARENA- PA) 

2'·Vice·Presidcntel 

Amoral Peixoto (MDS- RJ) 

l9·Secretcrio: 

Monde> Conole(ARENA- MT) 

2Q·Secretcirio1 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Direror: Jose Soares de Oli11eira Filho 

Local: An~:xo 11- Tórreo 

Telefone" 23·6244 e 25·8505- Remoi• 193e 257 

Suplentes de S!tcrotario; 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreiro (MDS- AM) 

Otoir Secker (ARENA- SC) 

Braga Juniar (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDS 
E DA MINORIA 

Li dor 
Franca Montara 

Vice•lideres 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
GiiYon Rocha 

lózaro Borbota 
Dantan Jobim 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vice·Presidentet Evandro Carreiro 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Soldonho Dorzi 

Chere: Claudio Cario~ Rodriguas Casto 

Local: Anexo 11- Terreo 

Telefone, 25-8505- Remai> 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membro>) 

Titulares 

l. Otair Becker 

2. Benedito Ferreiro 

3. halivio Coelho 

4. Murilo Poraiso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Agenor Maria 

Vice·Presidente1 Otair Bocker 

Suplentes 

ARENA 

1. Oinorte Mariz 

2. Saldanha Dorzi 

3. Mattos leão 

5. Vasconcelos Torres 

MDS 

I. Agenor Mario 1. Adalberto Sono 

2. Robartv Saturnino 2. Evelcisio Vieira 

A~~i~lttnle: Claudio CariO$ RadrigUO$ co,to - Remai• 301 e 313 

Re~Jnioa~: Tcrço~·leira\, ca 10130 hora' 

local1 Saiu "Ciovi~ Bevllacq~Ja" - Anexa 11- Ramal 623 

2. Jorbas Passarinho 
3. Dinorte Mariz 
4, Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. EYondro Carreiro 

MOS 

2. Jose Sarney 
3, Otair Becker 

1, Evelósio Vieira 
2. GiiYan Rocha 

AssistenHt: láda Ferreira do Racha- Romal312 
Reuniaes: Terças·feiras, Os 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilcicquo"- Anexo 11 - Ramol623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(IS membro>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Daniel Krieger 
19·Vice·PresidentoT Accioly Filho 
29·Vice·PresidenteJ leite Choves 

Titulares 

I. Accioly Filho 
2, Gustavo Capanema 
3, Daniel Kriegor 
4, Eurico Rezende 
5, Heitor Dias 
6. Helv1dio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltolovio Coelho 
9, Ouo lehmann 

1 O. O~ ires Tebteiro 

1, Dirceu Cardoso 
2. leito Choves 
3, Nelson Carneiro 
4, Paulo Brouard 
5. Orestes Quorcia 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Matto-s leào 
2, Lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4, Vascon,elos Torres 
S. Milton Cobrai 
6, Benedito Ferreira 

1. Fwnco Montoro 
2. Lmoro Bc~ri;.o~CI 
3. CunhCl Lin11:1 

AHi~ttmtc: Modo Helena Sueno Brandão- Ramal 305, 
Reunioe~: Qunrto\·ll'ira~. a~ 10:00 hora~ 
local: Solo "Ciovi\ Sovilocquo" ' __ Ant.>xo li - RL1rnOI 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1, Heitor Dias 

2. Muri/o Paraíso 

3, CaHete Pinheiro 

4, Osires Tebceira 

5. Soldonko Derzi 

6, Wilson Gonçalves 

7, Virgílio Tóvora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Fran'o 

2. Lazoro Barboza 

3. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente, Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1, Augusto Franco 

2. José Sorney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S. Luiz Cavalcante 

MOB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Roma/306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10,00 haros 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice·Presidente, Vasconcelos Torres 

Titulares 

I. Milton Cobrai 

2. Arnon do Mello 

3, Jose Guiomard 

4, luiz Cavalcante 

5, Murila Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinartc Mariz 

S. Otoir Secker 

1. Franco Montara 

2. MarCO$ FrGiro 

3. Roberto Soturnino 

ARENA 

MDB 

·Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sorney 

4, Oomlcio Gondim 

S. Jorbas Passarinho 

1, Age no r Maria 

2, Orestes Qu8rcla 

A~~i~tonfOl Oanial Reis de Souza- Ramai67S 

Rounioesl Quortas·feiros, Cu 10:30 horas 

local r Sala "Rui Barbo~a" ·- Anexo 11- Remai~ 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 

Vice·Presidente: Evelósio Vieira 

Titulares Suplante\ 

ARENA 

1. Temo Outra 1, Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2, Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmann .4, Heitor Dias 

.5, Jorbas Passarinho 

6. Cottete Pinheiro 

MDB 

I. Evelcisio Vieira 1, Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto .Seno 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Rama1598 

Reunioes: Quintas· feiras, Cu 10:00 horas 

local: Sala 11Cióvis Bevilocqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Paulo Brossard 

Vice·Presidentez Oomicio Gondim 

Titulares 

1, Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Comício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6, lenoir Vergas 

7, Mattos Leão 

8, Ruy Santos 

9, Braga Junior 

10. Tarso Outro 

11. Virgilio Tcivoro 

12. Mogolháes Pinto 

1, Paulo Bronard 

2. Evelcisio Vioira 

3. Gilvan Rocha 

4, Roberto Safurnino 

5. Cunho limo 

ARENA 

MDB 

A~~istunfo1 Cóndido Hipportt - Ramal 676 

Rouniàes1 Quintas-feiras, Os 9100 horas 

Suplentes 

1. Cottete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. José Sorney 

7. Soldonho Derzi 

1. Oonton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandra Carreira 

local! Sala•uclóvls Bavilcicqua" - Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÀO DE LEGISLAÇÀO SOCIAL- (CLS) 
(9 membro!) 

Titul:rrw. 

2. Ru·i S•r!1:n~ 

:l. Lcnoir Voroa'. 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Jeue Freire 
Vice·Presidente: Ore~tes Quêrcic 

Suplante• 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Tóvora 

... Jcunm ro~.~.a·inhCl 

:), loL•ri·J(d Bopti:;ta 

6 . .:.c.·i~oly ~lihr, 

3. Osires Teixeira 
4, Oomicio Gondim 

1 .. Fronc.'J MontCHo 

2. Cm:•,lu~ Q,;r:r.::ia 

MDB 
1. Lázaro Barboza 
2. Cunho Uma 

; .. ,~i·.!•.·nt•.!: Dcrni~l Reio du Sou;:a- Romol675 
;.;,_.wliVI•\: Ouintcn-l.::iras, as 11:00 horas 
loc.~ri: .:.~do "Cio vi-. Gr.:vilccqua" --Anexo li - Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membro!) 

Tirulorcs 

I. Milton Cabral 
2. Domrcio Gondim 

3. Arnon de Mello .. Luiz Covakonh: 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jorbas Passarinho 
Vice·Presidente: luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Jose Guiomard 
2. Murilo Paroiso 
3, Virgllio Távora 

5. Jorba~ Pa~sarinho 

MDB 
I. Dirceu Cordo~o 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

A~~istente: Ronoldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reunioo~: Ouortos·feiros, os \0:00 horas 

local: Sala "Rui Barbo~o"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE REDAÇÀO- (CR) 

Titulare\ 

1. Hclv1dio Nu nus 
2. Oito lehmonn 
3. Saldanha Derzi 

\, Donlon Jobim 
2. Adolbcrlo Sena 

(5 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Adalberto Seno 
Vice-Presidente: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

l. Virgllio Távora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas PassariRho 

MDB 
l. Dirceu Cardoso 

A~~i~lenlu: Maria Carmen t":m!ro Souza- Ramal\34 
Rnunio"~: Ouinlm·fl!'irm, as l 2:00 hora~ 
Local: Sala "Ciovi~ Bevil,;c:lun"- Anu:.o.u I' r,..,,1,n: 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro!) 

COMPOSIÇÀO 

Presidento1 Magalhães Pinto 

19·Vice·Presidentel Saldanha Cerzi 

2q·Vice·Presidentll Nelson Carneiro 

Titulares 

I. Mogolhàol Pinto 

2. Alexandre Costa 

3, Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

5. Arnon de Mel lo 

6. Soldonho Derzi 

7, José Sarney 

8. João Calmon 

9. Augusto Franco 

I O. Oito Lehmonn 

1. Oanton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Anistent" Cánoido Hippor"- Romol676 

Reuniões1 Terças-feiras, às 10130 noras 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3, Holvldio Nune1 

4. Domlcio Gondim 

5. Jorbos Ponorlnho 

6. Luiz Cavalcante 

l. Marcos Freire 

2. Paulo Bronord 

3, Roberto Saturnino 

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

COMISSÀO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Sonto1 

3, Cattete Pinkeiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Ruy Santos 

Vice·Presidente1 Altevlr Leal 

Suplente• 

ARENA 

1. Saldanha Derzi 

2. ltollvio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castelo-Branco 

5. Lourival Baptista 

1. Adolborto Sono 

2. Gllvon Rocha 

MDB 

1, Benjamim Faro h 

2. Cunho limo 

Assistento1 Lêda Ferreira da Rocha- Ramol312 

RouniõfU1 Qulntas·feiras, as ll100 horas 

Local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
17 membro•) 

Titulares 

I. Jose Guiomard 

COMPOSIÇÀO 
Presidente' Milton Cabral 

Vice·Presidente, Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

2. Va~concelos Torres 
1, Alexandre Costa 
2. Braga Junior 

3. Virgílio Tovora 
4, Augusto Franco 
5. Mihon Cobrai 

1. Adalberto Seno 
2. Beniamim farah 

MOB 

3, Oinarte Mariz 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu CardÓso 

Assistente: Lê da Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Ouartos·foiras, Os 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" ,:_ Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
17 membros) 

Titulare\ 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

1, Benjamim Faro h 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÃO 
Presidente: Benjamim Farah 

Vice•Presidente: Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Leão 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Assistente: Sõnia Andrade Peixoto- Rama/307 
Reuniões: Ouintos·feiros, às 9:00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Lourival Baptista 
Vi ce-Presidente' Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3, Braga Junior 
4, \.ouríval Baptista 
S. Mattas Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelósia Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto Lehmann 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnina 

Assidentes R~nalda Pacheco de Oliveira- Roma/306 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 

·Local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUÉRITO 

Comissões Temporórias 

Chefe1 Ruth de Souza Castro 
local 1 Anexo H - T é r roo 
T eletone, 25·8505 - Ramal303 

l) Comissões Temporárias para Projetas do Congrfisso Nacional 
2) Comissões Ternporórios para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentc:iria (art. 90 do Regimento 

Comum). 

, Assistentes de Comislàes, Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Alteu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz - Ramal 596; 
Mauro Lopes de Só- Ramal310, 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

liClL\S ;ERÇ.\ S A L A 5 ASSISTENTE HORAS QUINTA :3 A L A S ASSIS':E!'IT3 

C.T. IlUY BARBO:lA RONALDO 09:00 c.F. CLilV!S BEVIUCQUA CAIIPIDO 
JiumulD - 621 o 716 Ru~:1 - 6:?3 

10•00 

c.n.R. CLdVIS BllV!L.ICQUA LllPA 091)0 c.s.P.c. R:.:r v.;asos;. SOl: lA 
Rumu1 ... 62) RumLua - 621 u 716 

c.A. CLdVIS BllVIUCQUA CL.IUPIO c.E,C. CUlV!$ B&VI.lJCQUA CLEIDE 
Rumul - 623 COS'l'A 

10:00 
&umü - 62) 

lO: JO 

c.H.B. RuY BARBOSA CMIDtllO C,D.F. RU'{ BARSOSA ROji.\LDO 
RUmt&UI .. 621 u 716 Run ~~~8 .. 621 8 71 

HO?J..S <;'J.;P.TA S A L A S ASSISTENTE c.L.s. CLdVIS BEVILACQUA Dt'1lll r: L 
Rur:;ul - 62) 

RIJY li/1R.ll0SA 
lJ.100 

09•00 C.S,fl, LllDA 
c.s. RUY BARBOSA LEI.: A 

Rumuu - 621 c 716 Rlillt'IUI - G21 o 71 

c.c.J CLdV l~ B~'IILACQUA MAIUA l.2l00 c.R. 
CLilVIS DEVI!.ICQIJA :o:.; lUA 

10•00 Rumul - G:?) HEIJliiA Rui'Dill .. 62J CAk"-f./11 

C,I<,B. RUY 8Alti105A 
RONALDO 

.~UiliLll D - 621 11 716 

lO• )O c.B. RUY BAIUJOSA 
DANIEL 

Ruwuu - 621 o 71G 
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·Seção 11 

ANO XXXII- N9 098 TERÇA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA - DF 

r-------CONGRESSO NACIONAL-----.. 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § 19, da Constituição, e eu, 

Petrôn i o Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N9 82, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.557, de 14 de junho de 1977, que "dispõe sobre a 
participação acionária da União no capital do Banco da Amazônia S/ A, e a concessão de 
incentivos fiscais às pessoas tisicas que adquirirem ações no mesmo estabelecimento". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.557, de 14 de junho de 1977, que "dispõe sobre 
a participuçilo ucionúria da União no capital do Banco da Amazônia S/ A e a concessão de incentivos fiscais 
i1s pessoas físicas que adquirirem ações no mesmo estabelecimento". 

Senado Federal, S de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

~----------SENADO FEDERAL----------~ 
Faço saber que o Senudo Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portellu, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 55, DE 1977 

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução dos arts. 19, 29 e 39 da Lei n9 7.847, 
de 13 de agosto de 1974, do Estado de Goiás. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunul Federul, proferida em 10 de setembro de 1975, nos autos da Representação n9 925, do Estado de 
Goií1s, u execução dos arts. I 9, 2Q e 39 da Lei n9 7.847, de 13 de agosto de 1974, daquele Estado. 

Senudo Federal. 5 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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1.2.2- Comunicação do Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• i i 3/76, do 
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i .3- ORDEM DO DIA 

- Redaçüo finai do Projeto de Decreto Legislativo n• 20/77 
(n' 95-B/77, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da 
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1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE- Confronto do relatório 
apresentado pela Comissão de Inquérito, incumbida de apurar os 
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ATA DA 136• SESSÃO, EM 5 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. JOSe: LINDOSO 

;IS N 1/0IItiS E JO MINUTOS, tiCHAM·SE PRESENTES 
OS SI/S. Sl:'NA /JORES: 

Adalberto Sena - José Lindoso - Cattetc Pinheiro - Jarbas 
Passarinho - Alexandre Costa - Helvídio Nunes - Virgílio 
Túvora- Wilson Gonç:tlves- Agenor Maria- Dinarte Mariz
Jcssé Freire- Milton Cabral - Cunha Lim:t - Marcos Freire -
Murilo P:traiso- Luit. Cavalcante- Augusto Franco- Lourival 
B:tptista- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Vasconcelos Torres
Benjilmim F;tr:th - lt:tmar Franco - Orestes Quércia -, ()sires 
Teixeira - Mendes C:tn:tle - Accioly Filho - Leite Chaves -
Ev~:l(tsio Viciru....;.. Ll!noir V;.trgus. 

O SR. PRESIDENTE· (José Lindoso} - A lista de presença 
acusa o ccinipàrecimcnto de 30 Srs. Senadores; Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. !•-Secretário procederá à leitura do Expediente 
E: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado; 

N• 190/77 (n• 312/77, na origem}, de I• do corrente, referente 
ao Projeto de Lei n• 12, de 1977-CN, que autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito especial até o limite de CrS 286.589.000,00 (duzentos 
c oitenta e seis milhões, quinhentos c oitenta e nove mil cruzeiros}, 
para indenização à · Companhia Docas da Bahia e dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.441, de 
J•-9-77.}, 

. O SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência comunica que, nos termos do art. · 278 do 
Regimento interno,.détcrminou o arquivamento dci.Projé:io de Lei 

. do Senado n• i 13, de 1976, do Senhor Senador ltalívio Coelho, que 
revoga o§ I•, do artigo 8•, da Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, 
que "disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o 
seu desenvolvimento", por ter recebido pareceres contrários, quanto 
ao mérito, das comissões a que foi distribufdo. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso}- O Expediente lido vai à 
publicação. · · · 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. !•-Secretário 
E: lida a seguinte 

GSIF .. CN• 170/77 
Ao Excelentíssimo, o Senhor 
Senador Petrônio Portella 
'DD. Presidente do Senado Federai 
Nesta. 

Senhor Presidente, 

Brasflia, 31 de agosto de 1977. 

Comunico a Vossa Excelência, nesta data, a minha desistência 
de visitur os Estudos Unidos du América a convite do Governo 
daquele ~ais, no próximo mês de setembro, 

Renovo, nesta oportunidade, meus protestos de clcvuda estima 
· e consideração, -Itamar Frànco, Vlce-Lfdcr doM DB. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosol - A Presidência lica 
ciente, 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I•· 
Sccrctúrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 1977 

Acrescenta item V ao art. 130 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Acrescente-se ao art. 130 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943,'o seguinte item "V": 

"Art. 130. , ... , .. , , .. , , , , , , , .. , ..... , .... , .. , , , .. , 

1-.' ''' .. '".'''''.'''' '''''.'' ''''.'' '.'.''' '' 

ii - ' ' ' ... ' " ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' " . " ' ' ' ' " ' ' ' " " ' ' ' " 
III- ...................... , ......... ,, ..... ,.,. 
IV-, ..... , , , ... , , , , . , , , , , .... , , , ... , , ..... , , .. 
V- Ao período de férias a que terá direito o emprega· 

do, será acrescido de I (um} dia por cada ano de trabalho na 
mesma empresa," 

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 
As Férias anuais. consagradas pelo Direito Social brasileiro, ím· 

plicam em necessidade biológica pura o trabalhador, contribuindo 
para a recuperação de suas forças de maneira que no seu regresso ao 
trabalho, possa exercer com maior eficiência e melhor disposição us 
suas utivídades profissionais. 

Em verdade, as fi:rius constituem imperativo de ordem lisica e 
espiritual, moral c social sendo, quando bem aproveitadas, um salu
tar e necessário repouso pnru o corpo eu mente. 

Em consonância com as disposições contidas na Consolidação 
das Leis do Trabalho (artigos 130 e seguintes), leva-se cm considera· 
çiio, para fixação do período de rcrias. tão-somente o tempo de servi
ço, ou, mais precisamente, o tempo cm que o empregado tiver ficado 
u disposição do empregador. 

Assim, cm conformidade com o disposto no item I do urt. 130 
du C.L.T .. os empregados terão direito ils fi:rias depois de cada pe· 
ríodo de doze meses, sendo de 30 (trinta) di;ts corridos uos que tive· 
rem ficado it disposição do empregador durante os doze meses e não 
tenham tido mais de 5 (cinco) faltas ao serviço, justificadas ou não, 
nesse período, 

Temos paru nós, ..:ntrc:tnnto, ser mais justa u oritmtucào udotadu 
pelo direito italiano, que estabelece férias proporcionuis à antiguida· 
de do empregado n;t empresa (art. n• 2.109 do Livro V (Dei Lavara) 
do Código Civil.). 

Nesta conformidade, atendendo a reivindicação de vitrius cmego· 
rias de trabulhadorcs, u nós nos parece plenamente justo que, uli:m 
dos trintu dins corridos de f~rias unuais, sr.:ju asscgurudo uo trnbulha· 
dor brusilciro o direito de gozar mais um di:t de f~rh1s por cada ano 
de trubulho na mesma cmrrr.:sa. 

TruUI·sc dt: medida cm i.Jbsoluta sintonia com os princípios que 
informam nosso Direito Social, c LJUt! trurl1 incgúvcis hcnclicios aus 
trnbulhudon:s, motivo pelo qual, csrcramos venha a rncrc:cer a apro
vuçUo dos ilustres membros do Congresso N~1cinnul. 

Sttltt dtts Sessões, 5 de setcm hro de 1977. -Orestes Quê relu. 

•' 
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LEGISLAÇÃO CITA DA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, 

Art. 130. O direito a férias é adquirido após cada per!odo de do· 
ze meses de vigência do contrato de trabalho. 

DECRETO-LEI N•1.535, DE 13 DE ABRIL DE 1977 

Allera o Caprtulo IV do Titulo 11 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, relativo a férias, e dá outras providências. 

CAPITULO IV 

Das Férias Anuais 
SEÇÃO I 

Do Direito a Férias e da Sua Duração 

Art. 129. Todo empregado ter<í direito anualmente ao gozo de 
um período de férias, sem prejuízo da rem uneraçüo. 

Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do 
contrato de trabalho, o empregado ter<í direito il férias, nu seguinte 
proporção: 

I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao 
serviço mais de 5 (cinco) vezes; 

11 - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 
(seis) a 14 (quatorze) faltas; 

III - 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 
(quinze) a 23 (vinte e três) faltas; 

IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte 
c quatro) a 32 (trinta e duas) faltas. 

§ I• r: vedado descontar, do período de férias, as faltas do 
empregado ao serviço. 

§ 2• O período das férias scr<í computado, para todos os efeitos, 
como tempo de serviço. 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 174, DE 1977 

Dispõe sobre a termonologla oficial relativa à hanseníase, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nucionul decreta: 

Art. I• O termo "lepra" e seus derivados não poderão ser 
utilizado nu linguagem empregada nos documentos onciais da 
Administração Centralizada e Descentralizada da União e dos Estu· 
dos-Membros. 

Art. 2• Nu designação du doença e de seus derivados, fur-se·ÍI 
uso du terminologia onciul constante da relação ubuixo; 

Terminologia Oficial 

hunscniusc 
ducn te th: llunscniusc 
hun~cnulugi~t 

hunsc.:nolobtist~t 
huns~ni~.:o 

hotnsc.:nôillio! 
IHtns~nillc.: 

hunsc.:lllllllU 
h:tnsc.:niw .. c.: virdll)viana 
hunsc.:niusc tuhcr~o.:ltlúidc.: 

Terminologia Substltuida 

lepra 
leproso, doente de lepra 
leprologia 
leprologistu 
leprôtico 
leprôide 
lepride 
lepromu 
lepra lepromatosa 
lepru tuberculóide 

Tcrmlnolo~la Oficlnl 

h:msc.:ni:tsc.: llimorfa 
hansc.:ni;.tsc.: indc.:tcrminatlu 
untigc.:n~) de.: M itsmht 
hospit:tl Uc.: dt.:rnwtologia 
S:tnitúria. de.: putologiu 
Tropil:al ou simil:trt.:s 

Torminolo~lu Substituído 

lepra dimorra 
lepra indeterminada 
lepromina 
leprosilrio, leprocômio 
asilo- colônia, sanatório, 
hospital- colónia. 

Art. 3• Não terão curso, nas repartições dos Governos da Uni· 
ão e dos Estados, quaisquer papéis que não observem a terminologia 
~ncial ora estabelecida, os quais serão imediatamente arquivados, 
notincundo·se a parte. 

Art. 4• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

J usuncaçilo 

A lepra era u terrivel e milenar doença que exigia a dolorosa e 
completa segregação do doente. 

A Ciência dos nossos tempos, no entanto, assegurando a sua cu· 
ra, mostra que o seu contágio é praticamente inexistente, não se jus· 
tincando o pavor que u sociedade tem da mesma. 

Nu base das recomendações da Conferência Nacional para 
Avaliação da Política de Controle da Hanseniase, o Ministério da 
Saúde, cujo titular, o Dr. Paulo de Almeida Machado, que é niio só o 
médico, mas, o cientista renomado, tem encetado campanha para 
modincar a mentalidade popular com relação à doença e, pela Por· 
ta ria Ministerial BsB n• 165, de 14 de maio de 1976, proscreveu o ter· 
1110 lepra, paia designar a infecção causada pelo Mycobacterlum le
prae, da linguagem utilizada nos documentos onciais daquele Minis· 
tê rio. 

Muitos Estudos têm adotado o mesmo procedimento e, des· 
tucadumente, o de São Paulo, onde, pelo Decreto n• 10.040, de 25 de 
julho de 1975, o Governador Paulo Egydio Martins oncializou a mo· 
derna terminologia. 

No entanto, se a Administração Pública tem, de um modo geral, 
adotado essa nova politica sanitilria, muitas entidades privadas que 
prestam serviços nesse campo, e, colaboram com o Governo no sctor 
de Saúde, ainda não se libertaram dos preconceitos com relação a es· 
su doença, e assim, ntoo cuidaram de eliminar de seu vocabulãrio a 
paluvru lepra, biblicamente carregada de maldição. 

A presente proposição obriga, portanto, em todos os níveis, a 
modincaçüo preconizada e adotada pelo Ministério da Saúde e pelo 
Governo de São Paulo. 

Sala das Sessões, 5 de Setembro de 1977.- José Llndoso, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO N• 10.040 DE 25 DE JULHO DE 1977 

Dispõe sobre a terminologia oficial relativa à hanseniase, 
e dá providências correlatas 

Paulo Egydio Martins, Governador do Estado de São Paulo, no 
uso de suns utribuições legais e 

Considerundo os inconvenientes, especialmente no tocante aos 
aspectos social e sunitlorio, decorrentes da imprópria utililação do 
termo lepm, para designar a infecção causudu pelo Mycobacterium 
leprae; 

Considerando us recomenduções du Conferéncin Nacional para 
Avuliuçilo du Políticu de Controle da Hnnseniase, já udotadas pelo 
Ministério da Suúde, efetivudus nu Portariu Ministerial BsB n• 165, 
de 14 de maio de 1976, do Senhor Ministro de Estudo da Saúde, pela 
quul o termo lepra e seus derivudos ficam proscritos du linguagem 
utilizudu nos documentos onciais duquele Ministério, decreta: 

. Art. 1•. O termo "lepra" c seus derivudos nilo poderilo ser uti
llzudos nu lmguugem empregada nos documentos onciuis du Admi· 
nistuçilo Ccntrulizu<lu e Descentrnlizuda do Estudo. 

ll 
I 
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Arl. 2• Na designação da doença e de seus derivados, far-se-ú 
uso da terminologia ancial constante da relaçüa abaixo: 

Terminologia Oficial 

hunscni:.1sc: 
doente de hunscniusc 
hunscnologitl 
h<~nscnologistn 

lwn.o,;~nico 

hunscnóidc 
hunsênidc 
hanst:noma 
h:tn!'icniusc vin:hovi:m:.1 
hunscniusc lUbcrculôidc 
hunscnh1st.: r.Jimorru 
hunscnio1sc indctcrminad<~ 
:.mtipcno de MitsudH 
hospital de dcrnwtologia 
Sunitflria. dt: p:~tologh1 
Tropical ou simihm:s 

Terminologia Substituída 

lepra 
leproso, doente de lepra 
leprologia 
lcprologista 
leprótico 
lepróide 
lepride 
leproma 
lepra lepromatosa 
lepra tuberculóide 
lepra dimarfa • · 
lepra indeterminada 
lepromina 
leprosúrio, lepracómia 
asilo- colónia, sanatório, 
hospital- colónia. 

Arl. 3• Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação.- Paulo Egydlo Martins, Governador do Estado. 

( ,ls Cmnis.wjes d,• Constillliçào e Justiça, de Serviço Pú
h/ico CMI e de Smíde.l 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Os projetas serão 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

rio. 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Secretâ-

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 296, DE 1977 

Senhor Presidente 
Nas termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a 

transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos 
pelos Ministros Ney Braga e Quandt de Oliveira, no Palácio do 
Planalto, no dia I• de setembro, na solenidade de abertura oncial as 
comemorações da Semana da Pátria. 

· Sala das Sessões, 5 de setembro de 1977.- Lourlval Baptista
Ruy Santos, 

REQUERIMENTO N•297, DE 1977 

Senhor Presidente 
Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeiro a 

transcrii;ilo, nas Anais da Senado Federal, do discurso proferido 
pelo Ministro Azeredo da Silveira, em Belo Horizonte, no dia I• de 
setembro, na Associação Comercial de Minas Gerais, ao receber o 
título de "Personalidade Nacional de Destaque". 

Sala das Sessões, 5 de setembro de 1977. • Lourlval Baptista -
Ruy Santos. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) - De acordo com o art. 
233, § I•, do Regimenta Interna, os requerimentos serüo submetidos 
ao exume da CamissãoDiretora. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• niia está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Adalberto Sena. (Pausa.) 
S. Ex• nua estú presente. 
Conceda a palavra ao nobre Senador Laurival Baptista, par 

ccssila da nobre Senador Murilo Paruisa. 

O SR. LOURIVAL BAI'TISTA (ARENA -SE. Pronuncia a 
seguinte discursa.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Às 20 horas do dia 23 de setembro, após fula do Magnlnca Rei
tor du Universidade Federal de Sergipe, Professor José: Aloisio Cum-

pas, o Ministro·Ney Braga abrirá o VI Festival de Arte de Sua Cristó
vUo, prestigiando com sua presença essa notável iniciatiy:~ palrocin:t
da pela Universidade scrgipnnu, apoiada e incentivada pelo Governo 
da Estada. 

O Festival de Arte de Silo Cristóvão, em poucas anos, alcançou 
êxito raro, impondo-se coma uma das mais belas festas que inteEram 
a calendário turfstico do Brasil. Preparada com grande carinho des
de a inicia, e com excepcional competência por parte de seus organi
zadores, a Festival se tornou a maior pramaçila dc.arte, cultura e foi,. 
clarc de toda o N ardeste. O povo scrgipana soube dar entusiasma c 
apoio para q~e a iniciativa alcançqssc o êxito que a caracteriza e sere
pete a cada una. 

Tudo foi minuciosamente escolhido c orientado para que a Fes
tival se impusesse coma uma das grandes iniciativas culturais do Bra
sil, atraindo milhares de turistas de todo o Pais para o meu Estada. E 
não se poderia escolher melhor c mais belo c~nária para. uma festa co
mo é a Festival, da que a antiga capital de Sergipe- São Cristóvão, 
magnífica cidade-monumento que possui um fabuloso conjunta ar
quitetônico que deslumbra e cativa a todos que tenham oportunida
de de canhecé-la. Se Silo Cristóvão cativa e inebria os que a conhe
'cem, a mesma se dá com todos os que assistem ao Festival que lú se 
realiza anualmente, na primavera. Numerosos aqueles que voltam à 
velha capital sergipana para apreciar festa de beleza, com ampla pro
gramação de enorme valor cultural c artístico. 

Ligado a São Cristóvão par laças afctivos e lá tendo residência, 
tenho tido a satisfação de assistir todos tis unas ao Festival de Arte, 
testemunhado seu crescente êxito, seu incessante aprimoramento co
ma espetácula de beleza, arte c cultura. 

Sr. Presidente, de 23 a 25 de setembro se realizará o VI Festival 
de Arte de Silo Cristóvão. Terá êxito ainda maior do que a anterior. 
Para isso contribuirá a extensa c variada programação pura ele pre
parada e que conta com a concurso de artistas c entidades culturais 
de quase toda o Pais. Grupos de dança clássica e popular: exposições 
de artesanato; salão de artes plâsticas; exposições de arte infanta-ju

•venil e de livros; exposição especial de arte sacra; cinema de arte; tea
tro; música erudita, popular c folclórica; teatro de fantoches; apre
sentação de grupos folclóricas da Estada e das mais diversas pontas 
da País; apresentação de corais; - de tudo terá o turista para diver
tir-se, e aprender, participando dessa grande festa que, scrgipana, já 
se tornou nacional, pois para ela concorrem artistas, músicos, com
positores, grupos folclóricos do Nordeste c do Sul do Brasil, atrain
do grande massa de brasileiras de todo o território nacional. 

Sr. Presidente, cabe aqui a registra especial da fato de a M inis
tro Ney Braga, que com tanta lucidez c firmeza comanda as negócios 
da Educação c Cultura, pela segunda vez prestigiar a promoção que 
São Cristóvão realizará para o Brasil. 

Como nas anos anteriores, lá estarei, desfrutando de dias ines
quecíveis de arte, harmonia c calar humana, congratulando-me com 
autoridades e organizadores da VI Festival dcArte de São Cristóvão. 

Eru a que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muita bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Conceda a palavra ao 
nobre Senador Cattete Pinheiro. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA - PA. Pronuncia o 
seguinte discursa.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Acompanhando o desenrolar das recentes ocorrências nas 
universidades da Puls, tenha me perguntado: a autonomia conferida 
à universidade estará propiciando as bcncflcias que se esperava'! 
Haverá necessidade de um poder moderador que passa atuur em 
determinadas circunstâncias? 

A leitura do relatório du Comissão de Inquérito munduda 
instuurnr, em junho, na Universidade de Brasllin, publicado na edi
çiio da Jornal de Bra.<ília de 28 de agosto nndo, levou-me ~s cansi
deruções com que inicio este discu.,a, ditnda par um imperativo de 
consciência. Nuquele documenta há trechos que destacarei a seguir: 

n) "Ã vistu dos eh:mcntos de informaçjo constante~ dl'~ 
uutos do inquérito, scjum nquc\es fornecidos pdn ~Lt~nilicn 
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Reitor, compreendendo álbuns de fotografias, extratos c rela· 
tórios, sejam expedientes firmados por dirctorcs de unidades, 
chefes de departamentos c professores, ou meios de prova 
produzidos perante a comissão (depoimentos pessoais de qua
tro alunos indiciados c de onze membros dos corpos docente 
etí:cnico-administrativo), chegou-se à conclusão de que os fa· 
tos, ocorridos entre 31·5 c 21-6 (período fixado como objcto. 
dos trabalhos), existiram c ficaram suficientemente compro· 
vades, tal a sua notoriedade, salvo quanto a ofensas físicas, 
que não se comprovaram. 

Adiante direi por que destaco esta expressão constante 
do relatório. 

Igualmente, no tocante a danos materiais, causados no 
Patrimõnio da FUB (obstrução de fechaduras - prática 
reiterada, embora sem dolo de dano - c dos estragos 
documentados no álbum de fotografias letra K), não se conse
guiu identificar a autoria, Veja-se, a propósito, o relatório 
constante de ns. 269, segundo o qual os autores dos danos 
não seriam alunos da Universidade de Bras!Ua, porque al
guns deles estavam vestidos com blusão de cducandllrio ofi
cial de ensino do I• c 2• Graus". 

b) "Ademais, nenhum dirctor de unidade ou chefe de 
departamento, à exceção de apenas um, ao relatar ocorri':n· 
elas declinou nomes de responsáveis por fatos". 

c) "Com relação aos indiciados Paulo Roberto Cardoso 
de Miranda, Frank Wagner Bisson, Alicio Rodrigues 
Boaventura e Pedro Paulo Eleutério de Barros Lima, verifica· 
se que, além do fato de haverem comparecido perante a 
Comissão de Inquérito, eles se limitaram a declarar que esti· 
veram presentes a várias concentrações e assembléias que vi· 
savam à revogação das punições de colegas, mas que não 
promoveram a greve nem impediram aos colegas de assisti· 
rem às aulas. 

É verdade que Paulo Roberto Cardoso de Miranda, pro
vável formando n·o fim do I• período letivo de 1977, chegou n 
falar em usscmbléia, c participou de passeatas, sempre cm 
apoio aos colegas punidos, mas não incitou n paraliznção das 
aulas nem portou cartazes ou faixas. Este universitário dei· 
xou claro que via, no movimento, sentido de solidariedade 
aos colegas atingidos por atas de punição, 

Também no que concerne·a Frank Wagner Bisson, cstu· 
dante do 5• rino de M'cdicina, ficou patenteado que a presen
ça na asscmblí:ia e na passeata do dia dois de junho teve ape
nas o intuito de solidarizar-se com dois colegas de Medicina, 
punidos no dia 30, uma vez que, segundo seu testemunho, 
ambos estavam, à hora do Ato Póblico de dczcnovc de maio 
último, no hospital de Sobradinho. Manifestou o desejo de 
que a greve chegasse ao fim, com a volta dos universitários às 
auhis c não impediu os colegas de assistirem as aulas". 

d) "Quunto ao elemento subjetivo, evidenciou-se que os 
alunos tomuram uma posição consciente de se conduzirem da 
maneira como o fizeram: houve assim uma vontade livre c 
determinada à execução de seu ato de paralisar a atividadc 
docente da UnB. Haveria por acaso algum fator subjetivo 
que elidisse o elemento moral tal como o erro, u coação, a 
obedii':ncia e ciinones superiores ainda que putativos? 

Se admitlssemos ad ar~umemandum a existônciu de tais 
fatores que rctirarimn a culpabilidade do ato, a quem atribui
riamos u origem do erro, u autoriu da couçilo psicológica ou 
o móvel das uçõcs?" 

Diz u Comissão de lnquí:rito: 

"Certumcnte 1tjuvcntudc, u seu ardor c /1 suu incxpcriôn· 
ciu," 

Na qualidade de membro discente da Comissão de Inquérito, o 
Universitário Paulo de Tarso Braz Lucas assim se expressou: 

"Participei de todos os trabalhos da Comissilo de lnqué· 
rito, Pesei, medi, examinei todos os dados que me foram 
apresentados. Refleti bastante, procurando encarar o problc· 
ma com toda imparcialidade c serenidade de que pude dis· 
por. Estou suficientemente esclarecido acerca da complexida· 
de que envolve a recente crise da UnB. Apesar das perplexida· 
dcs que me sobrevieram, cheguei a algumas conclusões que, a 
meu ver, merecem ser consideradas. 

Houve muita solidariedade entre estudantes durante es
te período, sendo, por isso, dificflimo apurar as rcsponsa· 
bilidadcs, sem que se cometam injustiças, O que vimos foram 
jovens querendo mostrar seus pontos de vista, aprioristi· 
camentc considerados sem fundamentos por essa reitoria. 

Niio consigo visualizar justiça em punições como estas, 
pois vejo como solução O nica o diálogo (ónico caminho que 
nos levará a uma síntese conciliadora de todos os problemas). 
Ademais, as provas indiciárias apresentadas são, no meu 
entender, desprovidas da força de convicçilo necessária para 
a aplicação de sanções disciplinares como estas da UnB, que 
tantos danos acarretam à vida de um universitllrio. 

Deve-se levar cm conta o idealismo destes estudantes, 
levados pelo ardor da juventude c pela crença na liberdade de 
expressão, aliás preceito constitucional. Não se pode e nilo se 
deve punir quando há a alternativa do diálogo. E esta se 
apresenta agora, como de outras vezes, bastando, para o seu 
desfecho, que não haja intransigi':ncia de nenhuma das partes 
interessadas. 

Quanto à integridade física dos demais membros da 
comunidade universitária, verifiquei que nada houve, 

"No tocante aos danos causados nas fechaduras de 
alguns departamentos, pude notar que não houve dolo de 
dano, uma vez que foram causados por palitos de fósforos, o 
que demonstra, inequivocamente, a ausi':ncia de dolo. Os 
danos causados no Departamento de Direito não foram 
provocados por nenhum aluno da Universidade e, sim, por 
elementos estranhos, que sequer foram identificados" - e, 
ao que parece, não houve nenhum interesse em identincá-los. 

Ainda segundo noticiário da imprensa local, o Vicc-Reitor,Mar· 
co Antônio Rodrigues Dias, ao proferir voto contrário à dccisilo 
referida do Conselho Universitário, afirmando que nos atas puniti· 
vos ti':m de ser indicados os motivos das sanções disciplinares, salien· 
tau: 

çüo. 

"Como se trata de suspensão por mais de trinta dias e de 
exclusão, estes motivos ti':m de corresponder ao que consta 
dos arts. 12 e 13 do Regimento Disciplinar. A fundamenta· 
ção do ato estaria em se apontar, concretamente c com clare· 
za, que falta cada um dos punidos teria cometido, que item 
do Regimento teria infringido, Não se apontou, nem no ato 
de execução, nem cm sua justificativa preambular, quais dos 
delitos são atribuldos, em concreto, e quais os estudantes, 
futor imprescindível pnru a individualização da pena comi· 
nada, individualizuçilo esta prevista, inclusive, na Constitui· 
ção. Admitir a puniçilo sem indicação concreta, clara cjustifi· 
cada das faltas cometidas individualmente representaria um 
poder arbitrúrio, ulém de provocar mal-estar c insegurança 
social nus úrcus de influõnciu da Universidade, dentro c fora 
do cmnpus, o que scriu tüo ou mais grave que os atas que se 
pretende punir," 

O Sr.I\Iurcos Freire (M DB- PE)- V, Ex• permite um aparte? 

O SR. CA TTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com satisfa· 
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O Sr. Marcos Freire (MDB- PE)- Nobre Senador Cattetc 
Pinheiro, os três documentos a que V. Ex• se refere constituem, em 
verdade, a denúncia maior da situação de arbftrio existente nu 
Universidade de Brasília. Tudo o que tenha sido dito aqui, tudo o 
que tenhu sido dito lá fora. constituem peças menores, porque o 
relatório da Comissão de Inquérito, o voto em separado do 
representante do corpo discente c o voto do Vice-Rcitor da UnB 
desnudam toda a triste realidade da crise univcrsitâria que teve como 
foco a UnB. Sem dúvida, V. Ex• irá fazer us suus considerações a 
respeito. Por isso mesmo me omito, neste instante, de sobre tais 
documentos, tecer os conceitos que julgo devidos, mas, ln l/mine, 
quando V. Ex• acaba de a eles se referir, não posso deixar de 
congratular-me com o ilustre Senador que truz uo conhecimento da 
Casa o sentido desses documentos. Esses documentos projetam, com 
simplicidade, com objctividadc c com isenção os fatos _: 'mesmo 
porque o primeiro desses documentos ê da Comissão de Inquérito, 
nomeada peiÓ Sr. Reitor, portanto, documento inteiramente 
insuspeito- e, no entanto, são documentos que contrastam com o 
comportamento de antes e de depois daquela autoridade universitâ· 
ria. Nesta hora, tão-somente me congratulo com V. Ex• por irazcr 
no conhecimento da Casa a existência desses documentos, que real· 
mente estavam a exigir anâlisc mais acurada do assunto. 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Agradeço o 
aparte de V, Ex•. 

Sr. Presidente, analisando o relatório da Comissão de Inqué
rito c a posição cm que se colocou o Professor Marco Antônio 
Rodrigues Dias, chega-se à conclusão do quanto foi forçada a 
imposição das punições, consideradas imprescíndfveis à apregoada 
defesa do princípio de autoridade. 

A imprensa divulgou amplamente declarações de que estudantes 
teriam praticado atas de violência contra professores c alunos, até 
queimando-lhes o corpo com cigarros. Agora, os membros da 
Comissão de Inquérito trazem revelações que contraditam da manei· 
ramais cabal a flagrante aleivosia. 

e de ver, assim, a necessidade de uma atenção maior pura os 
acontecimentos que perturbam a vida univcrsitâria. 

Não poderemos deixar no espírito da juventude que se deve 
preparar para a continuidade da construção de um grande Pais como 
o nosso, a dúvida ou a descrença nos responsáveis pelo presente. 
Suas convicções deverão ter os fundamentos de uma educação em 
que a Verdade e a Lealdade sejam cultivadas, a Tolerância e a 
Compreensão sejam ensinadas pela prãtica permanente. 

E quando o jovem Paulo de Tarso Braz Lucas afirma "Nilo 
consigo visualizar justiça em punições como estas, pois vejo como 
solução única o diálogo (único caminho que nos lcvarâ a uma slntesc 
conciliadora de todos os problemas)", ele traz, numa conduta de 
moderação, um apelo de justiça que não poderã ser ignorado. E, por 
isso mesmo, propus-me a reflexões que continuarei expressando, 
dando-lhes o lustro de manifestações rcspcitâveis c de isenção 
inquestionãvcl. 

São palavras de Josué Montello, em artigo publicado no Jornal 
do Brasil sob o titulo "Como falar aos moços": 

"A esta altura da vida, tenho de reconhecer que a 
juventude é a mesma em toda parte. Impaciente, rebelde, 
intransigente, com a convicção de que lhe cabe consertar o 
mundo. Mas sem ódios, por impulso de sua condição. 

Saintc Bcuvc observou que, pura os moços, o baile da 
vida começa quando eles chegam. Sempre foi assim. Por isso 
mesmo, a 7 de junho de 1894, num discurso proferido na 
Universidade de Paris, outro mestre dus letras, Jules 
Lemaitrc, fazia esta recomendação: "Sejamos tolerantes para 
com os moços. Reconheçamos o que pode haver de gcnerosi· 
da de c desinteresse em suas intransigências". 

Por vezes, uo ver os jovens em posição aguerrida, somos 
levados u esquecer que silo eles, por instinto c condiçilo, os 
românticos da lutu. A controvérsia faz parte de sua faixa ctú· 

ria. Também nós, nessa quadra da existência, tivemos as 
.nossas insurreições. Um mestre espanhol, Ortega y Gasset, 
chegou n dizer, para definir o conflito natural de moços e ve
lhos, que, de um lado, estilo os epiléticos c, de outro, os 
paralfticos. Mas é sempre com esse conflito que o mundo 
incessantemente se renova c acha os seus caminho~." 

Ainda boje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o jornal O Globo 
noticia com destaque palavras do Papa Paulo VI exaltando o papel 
da juventude no mundo. Diz a noticia: 

"Durante a missa campal que celebrou ontem no 
povoado de Albano, a pouco mais de um quilômetro de sua 
residência de verão, o Papa Paulo VI louvou a juventude, 
qualificando-a de "vanguarda dos novos caminhos, das 
mudanças sociais e esperança de um futuro melhor". 

O General Dilcrmando Gomes Monteiro, chefe militar da mais 
alta estirpe, trouxe, em palàvras c a tos, um exemplo recentemente 
destacado pelo Jornal do Brasil em editorial de que registro as seguin· 
tes partes: 

"De fato, mercê de um comportamento cfvico promotor 
do entendimento através da razão e do apelo constante ao 
desarmamento dos cspfritos, o General Dilermando Gomes 
Monteiro, sem se demitir da sua autoridade mas, ao 
contrário, fortalecendo-a pelo consenso da comunidade .,... 
cuja concórdia, por dever de ofício, cumpre-lhe assegurar -
incorporou à ação do seu comando, enriquecendo-a, as 
melhores tradições civilizadoras de Silo Paulo. 

Através do lúcido exercfcio de sua autoridade, o 
Comandante do 11 Exército demonstrou que, no conflito de 
interesses, "o caminho correto é o da transigência c não o das 
paixões ou das rcminiscCncias estéreis.'' 

E o que motivou esse editorial? Ter ocorrido "em Silo Paulo, 
mais uma vez, um momento de maioridade", quando "os estudantes, 
realizando seu protesto, de forma agressiva, mas ao mesmo tempo 
politicamente organizada, não produziam pretextos para a açilo 
marginal dos radicais de todas as horas". 

E acrescenta o editorial: 

"0 que vale ressaltar, para exemplo e reconforto da 
Nação, é que ela ainda· mantém vivos e generosos, sobretudo 
no trato com a sua juventude, instrumentos capazes de 
sustentar a disciplina nas divergências." 

Da imprensa brasileira, vejamos agora livre anâlisc por um de 
seus órgãos tradicionais, a Folha de São Paulo, que assim se mani· 
festou: 

"Cada opinião contra os estudantes de BrasOia repete os 
mesmos argumentos de violência supostamente construtiva 
de Evaristo Gamclin, segundo os quais é indispensável punir 
fundo c de modo definitivo, para evitar a propagação do mal. · 
- Santa guilhotina, salve nossa Pâtria- era seu lema e que, 
"mutatis mutandis". muitos'hoje erigem em bandeira, espc· 
cialmcnte quantos pensam ser passivei solucionar quaisquer 
problemas apenas a ferro e fogo, 

Jã nilo se lêm tanto os autores de antigamente e, por 
isso, é possfvcl que poucos se lembrem do final de "Os 
Deuses têm Sede". Esgotado o impulso criador do aconteci· 
menta histórico, inclusive por força do cansaço gerado pela 
radicalizaçilo, hã um grande reencontro da Nação consigo 
mesma, logo que se oferece oportunidade para neutralizar o 
radicalismo c os radicais. No instante cm que isto se verifica, 
no invês das canções apolo~ticas c carregadas de ódio, canta· 
se, com alegria, o hino termidoriano da fraternidade. Um 
hino de paz." 
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Na Ordem do Dia baixada pelo Ministro Sylvio Frota, no Diu 
do Soldado, cm 1976, disse o eminente soldado brasileiro: 

"A juventude i: o objeto dos meus desvelos, porque dos 
moços se formam as fileiras das Forças Armadas, instru· 
mentos essenciais da segurança c da anrmnção pátrias, e i: o 
tema de minha saudação porque nela vejo, niia apenas a teci
do fundamenlUI do Exército, mas a próprio plasma da 
Nac"n, onde se encontram as fontes da continuidade, da 
c\•oluç~o ~da csp~.:rança. 

Neste dia cm que veneramos o maior dc·tados as solda· 
dos - Luiz Alves de Lima c Silva, o Duque de. Caxias - o 
Exército Brasileiro, na palavra de seu Ministta, sa~dn cm ti, 
soldado de agora, a juventude de nossa terra, que repudia o 
preconcoita, a intolerância, a violência, as ideologias fanatiza· 
doras cus doutrinas anticristãs, paro exaltar os valores da ver
dade, da justiça e du liberdade, para praticar, como nenhuma 
outru gente, a ampla e rraterna convivência humana, se
guindo os ditames da consciência nacional." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Nas dias presentes, cm que todos os povos se fazem ouvir ela· 

mando pelo respeita aos direitos da criatura humana, como prctcn· 
der sufocar os impulsos próprias da juventude na busca dos cami· 
nhos de preparação para a vida real? Na sua ansicdndé natural por 
participar, senda força renovadora, há de trazer as controvérsias, cxi· 
ginda respostas que não poderão ser as da intransigência ou a imposi
ção do imobilismo. 

Não basta proclamar que a juventude é 'o futuro da Pátria. lô: 
preciso que todos nos conscicntizcmos dessa verdade innrrcdável. E 
seremos irresponsáveis, perante a História, se desperdiçarmos ou cs· 
tragarmos a principal matéria-prima do porvir. 

Para evitar isso, temos de atentar para sua composiçílo, Ela ê ar· 
dente, idealista, generosa. Mas, se lhe for adicionado o produto da in· 
compreensão, ela se torna naturalmente, explosiva. 

Nós também já fomos jovens. Temos a obrigação, portanto, de 
saber que a juventude i: inconformista. Nilo se confórma com o que 
recebeu. Na poesia de seu ideal, quer mais, quer melhor. Muitas ve
zes quer o impossível, Mas, perseguindo o inatingível, vive as scnsn· 
ções estimulantes da procura c chega no viável. 

Somos nós que temas a obrigação de entender os jovens. Jamais 
podemos exigir que eles nos entendam. O chamado choque de gera· 
ções, que sempre houve, decorre exclusivamente do fator de os .mais 
velhos pretenderem ~ue os moços se revistam da prudência, da sere· 
nidade, do bom-senso, que só a idade e a experiência ensinam. 

Cabe a nós o gesto inicial, quando não hâ como serem eles os 
primeiros a estender o braço para o aperto de mão da entendimento. 

No entanto, verifica-se que foram eles que buscaram o diálogo, 
dentro c fora da Universidade. Vieram aqui, ande uma Comissão de 
alguns dos mais ilustres Senadores, Srs. Mngalhilcs Pinto, Henrique 
de Ln Racquc, Roberto Saturnino c Itamar Franco, tentou, cm vão, 
uma saída para o impasse na Universidade de Brnsflia. 

Foram no Ministro da Educaçila, que já honrou esta Casa com 
o brilho de sua inteligência, mas a Ministra Ncy Braga teve que rcs· 
peitar a autonomia universitária. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Permite V, Ex• um npar-
te? 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Com satisfa· 
çiio, nobre Senudor. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nobre Senador, estou 
ouvindo V, Ex• com a máxima atenção, V, Ex• começou o seu discur· 
so falando na autonomia univcrsitârln, chegando mesmo, se não me 
engano, a pcrguntur se haveria necessidade de um poder moderador. 
V. Ex• fulu, agora, no diálaRo, na tolcrdncin c na comprcensilo, pala· 
vras que devem ser me.Jitadus nesta Semana da Pátria, sobretudo de 
toler:incia c oomprecnsilo com a nossa mocidade. V, Ex• falou da 
com1~~iio de Scnudorcs- c,.;otorncnte- c com certeza nfirmnndo, 

mais uma vez, que dos estudantes partiu aquele desejo de dit\lago, 
Exntnmcntc, Excelência, através desses estudantes i: que essa cernis· 
silo foi formada com a anuência do ilustre Presidente desta Casa, 
Senador Pctrônio Portclln. Meus parabéns a V, Ex•, c que seu discur· 
so sirva de mcditaçilo às nossas autoridades educacionais. Nenhuma 
autonomia foi desrespeitada, Senador Cnttctc Pinheiro, com a intcr· 
fcrência do Ministro da Educação, seja ela onde for, no campo edu· 
cacional. Meus parabéns a V. Ex• 

O SR. CATTETE PINHEIRO (ARENA- PA)- Muito gra· 
toa V, Ex• 

Entendo que a lei tornou a universidade autónoma. Mas não a 
pode transformar num superestado. A autonomia não elimina a 
hierarquia. lô: relativa. 

A autoridade nuo pode ser desmoralizada. Mas nilo pode ser 
confundida com o arbítrio ou o mundanismo inconseqUente. 

A ordem ht\ que ser imposta. Penalidades, quando indispcnsá· 
veis, hilo de ser aplicadas. 

Mas a autoridade universitârin deverá se confundir sempre com 
uma liderança democrática de mestre c educador. A compreensão, a 
tolerüncia e a orientação devem ser os elementos básicos no relacio
namento com a juventude. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, as minhas palavras pretendem ter 
o tom de advertência, nilo de apelo, 

Urge encontrar uma solução para a crise univcrsitària. 
"Os líderes educacionais precisam compreender que to· 

da açiio encaz - sobretudo no mundo de hoje - é, antes de 
tudo, a açilo que muda a consciência- a própria c a das OU· 

tros. Eles precisam mover-se dentro da sociedade c fazer com 
que os outros se movam, com uma larga consciênci'a de: suas 
signincaçõcs, de seus impedimentos c sobretudo de suas pos
sibilidades." 

lô: uma oportuna anrmaçào de Durmcval Trigueiro Mendes. Em 
concordância com ela, quero dizer, também, que essa larga consciên· 
cin de signincações, impedimentos c possibilidades deverá ter, na 
universidade, seu ciclo de formação. Universidade que prepare para 

' a vida real e represente, na essência, o acordo inalicnâvcl entre a edu-
cação e as exigências da consciência nacional de justiça, democracia 
e progresso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
Sr. Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia a seguin
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho recebido inúmeras cartas de aposentados deste Pais, e 
ainda hoje leio no jornal O Globo a seguinte notícia: 

"DASP DESCOBRE QUE PAGA A MENOS A 50 MIL 
APOSENTADOS 

Brasília 1 O Globo) - Alertado por uma carta de um 
aposentado do Ministério do Trabalho. dirigida a "Coluna 
do Funcionúrio", que O Globo publica às quartas-feiras, o 
DASP iniciou investigução e verificou que mais de 50 mil 
servidores públicos aposentados estilo recebendo salários 
inferiores aos que têm direito. Segundo técnicos do DASP is· 
to se deve a erros de informações cometidos pelos órgãos a 
que pertenciam estes funcionários. 

Djalma Pires Ferreira, escreveu para a "Coluna do 
FuncionAria", reclamando que o aumenta de 30 por cento 
concedido este ano nila tinha sido calculado sobre o que 
ganhava, como determina a Lei. 

Pelos cálculos dos técnicos do DASP, Djalmu Ferreira 
tem direito 11 receber Cr$ 70 mil somente de atrasados, dcvcn· 
do t11mbêm puss11r 11 receber sul(orio ucimu de Cr$ li mil 
mensais. 
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Casos Semelhantes 

Além de: inúmeros cusos semelhantes n esse, são comuns 
também os cusos de funcionários inativos que ganham npe· 
n'" CrS 200,00 ou CrS 300,00 mensais, quando a Lei deter· 
mina que nenhum servidor pode receber menos o salário 
mínimo, segundo informam os técnicos. Eles reconhecem que 
a existência de uma estrutura deficiente dos órgãos de pessoal 
dos ministérios contribuiu muito para essa situação. Por 
causa dessa deficiência o DASP está procurando resolver o 
problema através de uma investigação das condições cm que 
os funcionários se uposentaram. 

Essa tarefa é feita de duas maneiras: Pelo exame dos 
processos isolados de aposentadoria de cada Ministério~ ou 
simplesmente através do atendimento às cartas. Quando uma 
irregularidade é constatada, o DASP corrige a folha de 
pagamento c determina que o órgão pague no inativo a 
quantia correta. Os técnicos admitem que mesmo depois des· 
se procedimento ainda há o risco de o aposentado continuar 
recebendo irregularmente, possibilidade que só poderia ser 
eliminada com a criação de uma auditoria que fiscalizasse o 
pagamento. Além disso, a auditoria impediria a ocorri':ncia 
de uma situação muito comum: o corte dos aumentos nos 
vencimentos de um servidor jâ falecido, c que a viúva tem di· 
reito de receber normalmente. A criação de uma auditoria 
não está nos planos do DASP, a curto prazo. 

Pessoas, nilo Máquinas 

Os técnicos afirmam também que a investigação não foi 
concluída ainda porque a tarefa é feita por pessoas, c não por 
máquinas. O DASP já tentou utilizar computadores, mas foi 
obrigado a desistir da idéia, por que a situação de cada 
aposentado cru tão diferente da de seus colegas que se tornou 
impossível colocar os dados que fazem parte de cada 
processo, num programa. 

Quanto aos ínativos dos órgãos que ainda não foram 
fiscalizados pelo DASP e que desconhecem a cxisti':ncia de 
irregularidade em seus vencimentos, a situação é pior. Os 
casos mais graves são os dos pagamentos pelos Ministérios 
da Saúde e Trabalho. Os problemas do Ministério do 
Trabalho são causados pelas dificuldades de funcionamento 
de seu departamento de pessoal. Somente o chefe do 
departamento está trabalhando em Brasilia - seus 492 fun· 
cionários ainda encontram-se no Rio: Recebem instruções do 
chefe apenas por telefone, O departamento de pessoal do 
Ministério da Saúde está nas mesmas condições, com a maior 
parte de seus funcionários trabalhando no Rio, 

Os técnicos garantem que em breve o DASP terá o 
controle da situação de cada um dos ISO mil funcionários 
aposentados existentes no País. Lembram, no entanto, que a 
regularização dos vencimentos de todos eles dependerá não 
somente desse controle, mas do atendimento às determina· 
ções do DASP por pnrte dos departamentos de pessoal dos 
órgãos públicos," 

Conforme a frase citada na noticia, Sr. Presidente, permito-me 
dizer que devemos encarar o inativo como pessoa e nuo como máqui· 
na que já trabalhou. 

Recordo-me, Sr. Presidente, que quando Prefeito de Juiz de Fo· 
rn, procurado pelos aposentados daquela Prefeitura, verifiquei a si· 
tuação de muitos deles, em !967, encontrando funcionllrios aposenta· 
dos ganhando 30, 35, 70 cruzeiros, quando os ativos já ganhavam 
mais do que CrS 700,00, Ní\o tive dúvida, Sr. Presidente, em concc· 
der, com a autorizuçuo du Cumnra Municipal de Juiz de Fora, a tão 
ulmejuda e sonhndu puridade. 

Paridude, Sr. Presidente, que defendo neste instante, para que o 
Governo Federulu estude com urgência. Pura que não aconteçam ca· 
sos como este Clil" vou relutar ugoru, de um homem que serviu à Rc· 

de Ferroviária Federal, como radiotelegrulista, e que diz, hoje, que 
recebe cerca de 80% dos seus vencimentos, depois de trabalhar a vida 
toda para a antiga Central do Brasil. E diz, na sua carta, entristecido, 
como ele está sofrendo, bem como os seus familiares, dizendo da de
sesperança que ele tem hoje dos homens públicos deste Pais. 

1:: em função disso, Sr, Presidente, que volto a insistir, mais uma 
vez, nessa paridade. Nuo podemos entender que homens c mulheres 
que trabulha.ram cerca de 30 c 35 anos, que deram o melhor de suas 
vidas, recebam hoje, como aposentados- c é o próprio DASP que 
reconhece- às vezes, CrS 200,00 ou CrS 300,00, 

E não é apenas o caso do funcionalismo civil. Tenho em mãos, 
também, uma outra carta que diz o seguinte: 

Exm• Senador 
· Dr. Itamar A. C. Franco 
B rusília - DF 

Exm• Senador, 

"Juiz de Fora, 8 de maio de 1977 

Sirvo-me da presente, a fim de lançar um apelo, que so· 
mente por intermédio de uma pessoa altamente situada, co
mo V. Ex• no Senado, poderá atender, atingindo as autorida
des constituídas. Trata-se do seguinte: Em 1975, foi promul
gada pelo Exm• Sr. Presidente da República a chamada 
"Lei de Contagem Reciproca", beneficiando o Funcionalis
mo P. Federal. No entanto, uma classe, normalmente consi
derada como do Funcionalismo Público, foi esquecida. Trata
se da classe dos Militares. 

Para que V. Ex• tenha uma noção exatn dos fatos, aqui 
vão as seguintes informações: Tenho um amigo que em 1958 
incorporou-se ao Exército como 3• Sargento, por concurso 
feito para a Cia. de Serviço Industrial. Contava nesta época, 
28 anos de idade, Atê hoje, já com quase 48 anos o mesmo 
ainda é I• Sargento, não podendo mais ser promovido ao Ofi
cialato por estar atingindo a idade limite de 48 anos. O tempo 
transcorrido para chegar a I• Sgt. foi relativamente curto, 
pois outros levam mais tempo ainda. Para ser promovido, a 
única coisa que depende do próprio elemento é não ter dado 
alteração, como ó o caso deste que se encontra no comporta
mento Excepcional. Tudo o mais depende do próprio Exérci
to, Logo, o elemento não deixa de ser promovido por vonta
de ou causa própria. Pelo exposto, o elemento além de não 
ser promovido, ainda tem pela frente a idade compulsória pa
ra cada graduação. Para I• Sgt., como no caso do meu ami
go, a idade limite é de 50 anos. Ele cairá na Compulsória da
qui a dois anos, com vinte e dois anos de serviço mais duas li
cenças prêmio (não gozadas) totalizando vinte c quatro anos 
de Serviço Militar. Com a reforma normal (30 anos), eles 
(militares) perdem várias gratificações, tendo os vencimentos 
bastante reduzidos e quando caem na Compulsória passam a 
ganhar menos ainda, por perderem direito a vencimentos da 
graduação que tiverem além de receberem tantos dias quan
tos forem os anos de serviço, Assim pois, essas perdas colo
cam o elemento na situação de depois de velhos serem obriga
dos a procurar emprego (quando conseguem) para arcar com 
as despesas 'familiares. No caso cm tela, a injustiça é tanto 
mais gritante pois o referido amigo pagou Instituto, quando 
civil, por 13 anos e dentro de dois anos perfazerâ um total de 
37 anos de serviço. Como os militares nílo foram incluidos na 
"Lei de Contagem Reciproca", ele será reformado com 
24/30 anos de seu vencimento passando assim, a perceber 
pouco mais da metade do que percebe atualmente, c com os 
encargos de fnmllin terá grandes dificuldades. 

Este fato jâ o vem atormentando durante muito tempo, 
Levando-se em conta que os Militares podem contar tempo 
de serviço Municipal, Estadual e Federal, c sabedor do senso 
de justiça que tem norteado n utuução de V. Ex•, no Senado 
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da República, resolvirecorrereupclnrn V. Ex• no sentido de 
lutar purn que seja corrigida tu o grande injustiça Social. 

Certo da utenção de V, Ex• sobre o assunto, renovo pro· 
testas de cstimu e consideraçào, 

Cordialmente,- Antônio de Medeiros. 

Antônio de Medeiros 
Av. Olavo Bilnc 1.492 
Bairro Fc<' Bernardino 
36,100 Juiz de Forn-MG." 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é esta a situação do inativo bra· 
sileiro, seja ele civil ou militar, E, no caso desse militar, ele se refere 
ainda à chamada Lei de Contagem Reciproca, que beneficiou o fun· 
cionalismo público federal e, no entanto, deixou a classe dos milita· 
res completamente esquecida. 

E, Sr. Presidente, no argumentar da necessidade dessa paridade 
entre o elemento civil e o elemento militar aposentado, recorro ao 
Conselho de Desenvolvimento Social, chamando mesmo a atenção 
de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, para que 
reúna esse Conselho e examine, com a sua alta sensibilidade, o caso 
dos aposentados brasileiros. 

Leio, Sr. Presidente, uma ata deste Conselho, de 19 de junho 
de 1975, e chamo a atenção da Casa, Essa resolução é assinada pelos 
Ministros Jouo Paulo dos Reis Vclloso, Luiz Gonzaga do Nascimcn· 
to e Silva, Ncy de Barros Braga, Arnaldo da Costa Pricto, Paulo de 
Almeida Machado, Maurício Rangel Reis, c diz, na sua introdução, 
o seguinte: 

"Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
O li PND considera com especial atenção os problemas 

do desenvolvimento social, cstnbclcccndo como grande 
objetivos a lograr, no próximo estágio, um "aumento 
substancial de renda real para todas as classes" c uma "redu· 
ção substancial da "pobreza absoluta", ou seja, do contingcn· 
te de famílias com nível de renda abaixo do mínimo 
admissivel quanto à alimentação, à saúde, à educação, à 
habitação". Outrossim, reconhece que, para atender a esses 
objetivos, deve executar-se uma "politica social articulada 
que não constitua simples conseqUência de politica cconômi· 
ca, mas objctivo próprio." 

Repito, Sr, Presidente, esta última frase: "Executar uma politica 
social articulada que nuo constitua simples conseqUência da politica 
económica, mas objetivo próprio", t: o desejo dos aposentados deste 
Pais. 

E, Sr, Presidente, na resolução do Conselho de Dcscnvolvimcn· 
to Social fala-se dos indicadores de desenvolvimento social c npon· 
tum-se quais são esses indicadores, Eu mesmo, Sr. Presidente, já 
aproveitei esses indicadores para apresentar um projeto alterando o 
Fundo de Participação dos Municípios, com base nesses indicadores 
sociais, que levam em consideração a população, o emprego, a 
remuneração do trnbulho, a proteção ao trabalhador, orçamentos 
familiares- neste caso, aqui, caberia cxatamcnte a análise do pro· 
blema do inutivo no Brasil -, a c~ucação, preparação de mão-de· 
obrn, saúde, nutriçilo, saneamento básico c habitação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui fica, então, minha solicita· 
çuo ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para que 
reúna o Conselho de Desenvolvimento Social para estudar o caso do 
aposentado brasileiro, e, se posslvcl, lhe dê n tilo sonhada paridade, 

Muito obrigado, Sr, Presidente, (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estll finda a Hora do 
Expediente, 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item I: 

Discussão, em turno único, da rcdaçilo final (apresenta· 
dn pela Comissão de Redução cm seu Parecer n• 542, de 

1977), do Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1977 
(n• 95-B/77, na Cúmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção que Estabelece a Comissão Scriclcola Interna· 
cional, celebrado cm Ales, França, a 19 de maio de 1955. 

Em discussão a rcdação final. (Pausa,) 
Nilo havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada, 
Encerrada a discussão, é a rcdação final dada como aprovada, 

nos termos do art. 359 do Regimento Interno, 
A matéria vai à promulgação. 

t: a seguinte a rcdaçilo final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legl1iatlvo n• 20, de 

1977 (n• 9S-B/77, na Câmara do1 Deputado!). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, c cu, , Presidente dt> 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1977 

Aprova o texto da Convençio que E1tabelece a Comluio 
Serlclcola Internacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• t: aprovado o texto da Convenção que Estabelece a 
Comissão Scric!cola Internacional, celebrado cm Ales, França, a 19 
de maio de 1955, para a adesão do Brasil à mesma, 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua 
publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 2: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 286, de 1976, do Senhor Senador Jarbas Passari· 
nho, que autoriza o Poder Executivo a doar o prédio que 
menciona, tendo 

PARECERES, sob n•s 373 c 374, de 1977, das 
Comissões: 

-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc; e 

-de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa,) 
Nenhum dos Srs, Senadores desejando usar da palavra, declaro

a encerrada, 
Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos 

termos do art. 315 do Regimento Interno, 
A matéria vai à Comissão de Rcdação, 

t: o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 286, DE 1976 

Autoriza o Poder Executivo a doar o prfdlo que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • t: o Poder Executivo autorizado a providenciar a 

doação, pelo Instituto Nacional de Previdência Social, à Associação 
dos ex-Combatentes do Brasil, Secção do Parll, do prédio cm que cs· 
til instalada essa entidade, situado à Praça Floriano Peixoto, na ci
dade de Belém, Estado do Pará, 

Art, 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art, 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 3: 

Discussão, cm segundo turno, do Projeto de Lei do Se· 
nado n• 47, de 1977, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, 
que outorga a regalia da prisão especial nos professores do cn· 
sino primário c do ensino médio, tendo 

PARECER, sob n• 541, de 1977, da Comissão de Rc· 
dução, oferecendo a rcd~ção do vencido, 

I 
i I 
.I 
I 

i 
I 
i 
I 

I 

I 
·I 
li 
ii 
:I :, 
I' 

I! ,I 
:I 
., 

'• ' 



Setembro de 1977 DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL(Seçio II) Terça-feira 6 4385 

Em discussão o projeto, 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, irei de· 

clnrar encerrada a discussão. (Pausa,) Encerrada, 
Encerrada a discussão, é o projeto dado como aprovado, nos ter· 

mos do nrt. 315 do Regimento Interno, 
A matéria vai à Câmara dos Deputados, 

l: o seguinte o projeto aprovado 

Redaçio do vencido, para o l• turno reslmental, do Proje
to de Lei do Senado n• 47, de1977, que outoraa a reaalla da prl· 
sio especial aos professores do ensino prlmArlo e do ensino mé· 
dlo. 

O Congresso Nacional decreta: 
· Art, I• l: extensiva aos professores do ensino primário e do cn' · 

sino médio a regalia concedida pelo art, 295 do Código de Processo 
Penal, posto cm vigor pelo Decreto-lei n• 3,689, de 1941, 

Art, 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (José Líndoso) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia, 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE (MDB- PE. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Esta Casa foi testemunha c, de uma certa forma, participante, 
da grave crise que eclodiu no decorrer deste ano na Universidade 
brasileira. Essa crise atingiu conotações dramáticas na Capital da 
República, pelas dimensões do connito ocorrido entre os responsá~ 
veis pelo ensino c aqueles para quem o ensino existe, que são os 
estudantes. 

Houve momentos cm que até: a segurança individual de muitos 
esteve cm jogo, parecendo, f11esmo, que a questão extrapolava o 
âmbito da instituição escolar propriamente dita, para estar a exigir 
as atenções c, mais do que as atenções, a própria interferência do Go· 
vcrno federal. Mas eis que essa perspectiva se diluiu, quando, neste 
segundo semestre, o Sr. Secretário de Imprensa da Presidência da 
República declarava, através de jornais, que ainda não era chegado o 
momento da intervenção do Chefe do Governo no problema. 

Não sei qual teria sido este momento, porque tudo que não deve
ria ter ocorrido, ocorreu, com exceçiio, talvez, de mortos c feridos. 
Rigorosamente falando, nem isto, porque se não se registraram mor· 
tcs, feridos houve, inclusive com alguns deles, que aqui estiveram, 
mostrando as agressões sofridas, que chegaram a ser constatadas por 
membros desta Casa, 

Maio, junho, julho, agosto se passaram o semestre terminou. O 
recesso decrctndo pelo Sr. Reitor se exauriu, Dezenas, centenas, 
milhares de estudantes perderam aulas, deixaram de aprender, dei· 
xnram de prestar exames. A polfcin ocupou a universidade. A força 
fez-se presente, Evidentemente que, pelo decurso do tempo c pela 
intransigência das autoridades universitárias, alguns tiveram que cc
der, mesmo porque é: velho o ditado que diz que diante da força não 
hâ argumento. E rapazes que ali estavam, querendo defender as suas 
idéias, justificar as suas atitudes, muitas vezes não tiveram outra 
alternativa do que, cabisbaixos, se submeterem a listas de presença 
que surgiam como última tábua de salvação para que nem todos 
fossem prejudicados no seu ano lctivo, 

Pois bem, Sr. Presidente c Srs. Senadores, quem mais 
intimamente viveu a crise da UnB não pode, cm sã consciência, dizer 
que se chegou a uma solui;iio, não pode dizer que, a esta altura dos 
acontecimentos, a crise foi debelada, mesmo porque os problemas 
que a motivaram niio fornm resolvidos. Mesmo porque nilo rcconhc· 
ccmos vitórias quando elas decorrem, tilo somente, do poder da for
ça, 

Por isso, nós que nilo viemos 11 Plenário pnrn falar hoje, não 
podcrfumos deixar de assomar a esta tribuna qu11ndo 
testemunh11mos 11 or11çilo proferida pelo ilustre Senador Cattcte 

Pinheiro. S. Ex• muito oportunamente, trouxe no conhecimento da 
Casa documentos que, por sinal, somente nesta data me chegaram às 
miles c que acabava de ler, quando ouvi o ilustre representante do 
Pará se propondo a tecer alguns comentários a respeito, 

Por esses documentos, c pelas considerações que aqui jâ foram 
feitas, não há senão a concluir que a crise não foi vencida. 
Inteiramente estranha, pois, a afirmativa, ainda anteontem 
publicada pelo Correio Bra:illense, do Sr, Ministro da Educação, 
encimada pelo tftulo: 

"Ney: Não há mais crise na UnB.'' 
Como, meu Deus? Quanta falta de sensibilidade da autoridade 

mâxima do órgão cspccfnco de Educação, no Brasil, dizer que a crise 
desapareceu! Como ela desapareceu, quando se constata, pela leitura 
do relatório da Comissão de Inquérito- Comissão designada pelo 
Sr. Reitor- que as punições havidas não têm amparo nas provas 
dos autos? Comissão que foi designada, cxatamcntc, para apurar 
ates que se diziam terem sido praticados e, sobretudo, para 
esclarecer quais aqueles que os haviam praticado. 

Como foi ressaltado pelo Senador Cattcte Pinheiro - e ao 
contrário do que foi afirmado publicamente por quem, pela autori· 
dadc que encerra, não poderia fazê-lo - a Comissão concluiu que 
não houve ofensas físicas a quem quer que fosse c, por outro ludo, 
não houve danir.cação ao patrimônio da UnB. 

Lembro-me que até: mesmo se alegou que os grevistas haviam 
queimado com pontas de cigarro pessoas da UnB, fatos estes que 
poderiam ter confundido c revoltado a opinião pública, Mas a 
Comissão de Investigação, de uma forma cnfâtica c cxplfcita, diz que 
essas ofensas físicas nào se comprovaram e que, por outro lado, não 
se conseguiu identificar a autoria de estragos que se encontram 
documentados cm álbuns encaminhados à Comissão de Inquérito. 

Tendo o Sr. Reitor encaminhado à Comissão de Investigações 
74 nomes, apontando-os como indiciados, essa comissão, por ele 
nomeada, apenas conseguiu listar IS nomes de estudantes que 
teriam, alguns deles, apenas participado, com a sua presença tisica, 
de concentrnçõcs ou de passeatas, ocorridas no compus universitário. 
Pois bem, Sr. Presidente, c Srs. Senadores, apesar disso, ignorando, 
por completo, o trabalho da Comissão que nomeara - c que se 
pressupunha seria, cxatamcntc, para esclarecer delitos c fundamen
tar as punições por ventura cabíveis - o Senhor Reitor aplicou 64 
punições, quando nem sequer 20 pessoas foram indiciadas pela 
Comissão de Investigações como, sequer, meros participantes nos 
acontecimentos ali desenrolados. 

Sr. Presidente e Srs, Senadores, o triste ler pelos jornais que o 
Sr. Ministro du Educação diz não mais haver crise na Un.B, mesmo 
porque essa crise não é apenas dela, Ela está num contexto maior, 
que~ a crise d11 própria Universidade brasileira, que, por sua vez, já 
rcnetc a grande crise por que passa o Brasil, cm que acabaram com a 
lei; cm que desrespeitaram a lei; cm que rasgaram Constituições e 
que, de repente, querem fazer prevalecer, a ferro c a fogo, a nutori· 
dadc, simplesmente u autoridade! 

l'i triste, Sr. Presidente c Srs, Senadores, ver como peça inútil o 
trabalho da Comissão de Inquérito no dizer que, além das 15 
pessoas, cm relação às quais tece algumas considerações, nilo grave· 
mente comprometedoras, não conseguiu apurar novos elementos de 
provas, alem daquelas indiciârias, jâ constantes de investigações pré
vias. f: que, depois disso- até parece que o que está dito ar nilo foi 
dito- vicrnm us punições draconiunus contra os jovens estudantes. 

l: triste, Sr. Presidente, saber que us conclusões - e quase o 
apelo que é: feito pela Comissão de Inquérito, cm favor de uma 
sensibilização do Sr. Reitor para com os problemas estudantis, de 
uma compreensão para com os jovens- ni\o tenham sido levados na 
devida conta. 

A Comissüo chama a utcnçilo para algo de supru-cstututârio, 
que poderiu estar presente naquela crise toda, c que o ulém du natural 
fultu de maturidade, "o entusiusmo de umu geração nova, de um 
grande Pufs que murcha iniludivclmcnte cm dircçilo ao seu ideal, o 
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que tornaria as circunstâncias tais, que poderiam justificar certos 
acontecimentos, diante do sadio esprlr de corpos, isto ê, de solidarie· 
dadc, virtude que uma sociedade sadia deve cultivar", 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, durante dias, durante semanas, 
durante meses, registraram-se passeatas e desfiles com dezenas, com 
centenas, com milhares de estudantes solidarizando-se com aquele 
movimento que, no linnl, só começou a existir exntamente por causa 
de uma atitude intransigente da autoridade maior da UnB, que é o 
Sr. Reitor. 

Não ê preciso recordar à Casa que, no dia 19 de maio, cm vârins 
cidades brasileiras, cm diversas universidades, realizou-se o chamado 
"Dia Nacional da Luta", com n paralisação das atividadcs estu
dantis, Em todos aqueles lugares, o movimento realizou-se sem 
maiores conseqUências, sem punições de quaisquer espécies mas, só 
aqui, o Sr. Reitor achou por bem aplicar punições cm cerca de 16 
estudantes; e foi cxatamentc, esse gesto inicial de incompreensão, de 
radicalismo c de provocação, que fez com que a estudantada, rcngin· 
do contra aquilo, protestando contra aquela atitude, cm solidarieda
de aos seus colegas punidos - espírito este exaltado pela própria 
Comissão de Inquérito - procurasse demonstrar o seu inconformis· 
mo por aquele comportamento da autoridade universitâria. 

O Sr. Reitor;. então, achando pouco aqueles 16 punições 
individuais, nomeou uma Comissão de Inquérito c decretou o rcccs· 
so univcrsitãrio por 32 dias, mas não se sensibilizou menos, com os 
resultados apurados por essa Comissão, Mostrando que não tem 
nenhuma aptidão para lidar com univcrsitârios c com jovens, dobrou 
ou triplicou a dose anterior, aplicando, como jâ disse inicialmente, 
novas 64 punições c isto apesar de a Comissão, no item 53, dar a 
chance, tentar tocar o seu coração, ao alirmar que era dada a Sua 
Magnificência "n oportunidade pata exercer com magnitude o seu 
múnus de condutor de uma geração sincera e Avida de palavras e, 
mais do que isso, de atas de incentivos c mesmo de perdão, cônscia 
que cstâ de ser o maior tesouro desta grande Nação", 

Palavras vãs dos professores por ele nomeados para constituir a 
Comissão· de Inquérito porque nada disso serviu, nada disso o 
demoveu da sua predisposição de agravar, cada vez mais, o pro
blema brasileiro, não sei com que intenções. O fato, é que tal desenla
ce não vem resolver, mas agravar a crise que o Sr, Ministro da Educa· 
ção diz não existir. 

A justificativa das punições vale até ser transcrita nos Anais 
desta Casa porque licarâ para a História, c nós veremos que o 
Deputado José Bonifãcio cstâ fazendo escola além-fronteiras do 
Congresso, vendo fantasmas cm todos os lugares c cm todos os rccan· 
tos. 

Sr. Presidente c Srs, Senadores, não será desta forma que se 
construi rã o Brasil grande que se deseja; este Brasil que cstâ sendo di· 
to por a!, "feito por todos nós", mas do qual se quer excluir a porção 
mais potencialmente viva deste Pais, que é a mocidade, procurando 
cada vez mais afugcntâ-la daqueles que poderiam, realmente, con
tribuir para abrir caminhos de confraternização entre os brasileiros. 

Poderia acrescenta-se que não é, por certo, muita coincidência 
de que o número de alunos indiciados pelo Reitor, conforme lista 
que foi enviada à Comissão de Inquérito, corresponda quase que por 
igual ao número de alunos punidos pelo Reitor. Apenas haveria de se 
inquirir:· por que se nomeou aquela Comissão de Inquérito? 

E hã de estranhar-se, também, que tendo sido constituldn uma 
Comissão de Inquérito, tenha-se procurado innucncinr esta Comis· 
são, entregnndo·sc·lhe os nomes daqueles que viriam a ser punidos, 
mesmo sem n conclusão nesse sentido da referida Comissão, 

Se n Comissão de Inquérito existia para apurar fatos, pnrn invcs· 
tigar responsabilidade, pnrn indicar sanções, o normal é que ela não 
recebesse elementos pré-elaborados, álbuns de retratos custosnmentc 
- por certo com dinheiro público - organizados para que, ali, se 
apontassem os responsáveis. 

Mas vamos admitir que tudo isso fosse para cxclarcccr a verda
de. Entretanto, a verdade n que chegou n Comissão de Inquérito não 

foi aquela verdade que se poderia depreender das punições havidas, 
porque nem sequer citados foram, no relatório linnl, mais de 3/4 dos 
punidos pelo Sr. Reitor, O que se há a concluir, conseqUentemente, é 
que n nomeação daquela Comissão foi apenas para atender n um 
requisito formal, tentando-se cooncstar um ato cuja prática de hã 
muito jl1 estava decidida: que era punir de qualquer forma c punir a, 
b c c, chegasse ou não a Comissão à conclusão de que a, b c c eram 
responsáveis, 

Se era pnrn punir com os elementos de que jâ dispunha o Reitor, 
antes de nomear n Comissão de Inquérito, acredito, cntilo, que os 
membros dn Comissão não teriam aceito o encargo se fosse, ncccs· 
suriamentc, pnrn apurar fatos c culpados, cm conclusões que nilo 
pudessem ser outras daquelas a que o Sr. Reitor jâ havia chegado, 

Jj triste, igualmente, ver que uma autoridade univcrsitâria, que, 
na justificativa de seus arbítrios invoca tanto a Lei, aplicar sanções 
diferenciadas sem justificar porque distinguiu aqueles que silo expu!· 
ses dos que foram suspensos. 

Jj triste, repito, ver uma autoridade que tanto invoca a Lei, nilo 
ter levantado uma vez sequer a sua voz- pelo menos notícia não se 
tem - contra as transgressões da Lei que se perpetuam neste País, 
quase todo o dia, 

E triste, sobretudo, sentir que os jovens estudantes vêem, atra· 
vês de ntos como este, como o Brasil cstã entregue à sua própria 
sorte, no regime do manda quem pode. Simples participação cm 
manifestações estudantis, sem violências, sem agressões flsicas a 
quem quer que seja - manifestações que refletem o inc.onformismo 
da comunidade nacional- faz com que eles, por estarem numa de· 
terminada Universidade, sofram punições, e outros, que estão cm ou· 
tras instituições de ensino, logram não sofrer. Depende apenas do 
temperamento, depende apenas do humor, depende apenas do carA· 
ter daqueles que, cm determinado momento e lugar, estejam à frente 
desse ou daquele estabelecimento de ensino. 

Sr, Presidente, este é um País que se pressupõe civilizado; é um 
País que não pode permitir que isto ocorra com a sua mocidade c 
com os seus estudantes. E por isto estranho, uma vez mais, que, de· 
pois do que está ocorrendo aqui, na Capital Federal, venha Sr, Mi· 
nistro da Educação dizer que não hã crise na UnB. 

Se V, Ex•, Sr, Presidente, for agora mesmo na UnB, vai cncon· 
trá-ln ainda hoje ocupada por tropas militares, E nilo hã crise na 
UnB! 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é triste, nós, representantes do 
povo, con~tntarmos de que se aplicam ntos punitivos neste País cm· 
born eles niio contenham mínima rclnçilo com as conclusões de uma 
comissão de inquérito que foi constituída cxntamentc para lixar rcs· 
ponsnbilidndes, para esclarecer fatos, para comprovar denúncias, pn· 
rn indicar punições, 

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós estamos aqui falando 
pela enésimn vez sobre o problema estudantil no Brasil e continuare· 
mos n fnzi:-lo. Viemos também de uma universidade, viemos de uma 
Faculdade de Direito que, hoje, n exemplo do que ocorre com toda n 
ordem jurídica brasileira, passa também os seus momentos de eclipse 
e de tristeza. Mas aqui continuamos nos sentindo professores c, mais 
do que isso, continuamos n nos sentir estudantes, Jdcntilicndo com o 
estudante que fomos c com os estudantes com quem continuamos n 
conviver, sentindo que eles têm os seus erros, os seus deslizes, as suas 
paixões mas que, no õnnl das contas, silo eles que constituem n nossa 
grande esperança, 

A mocidade que n! está- descrente do que aí está porque não 
pode deixar de ser descrente com o que aí está - esta mocidade cs· 
tá enfrentando a intransigência, embora sacrificando lndividualmcn· 
te muito dos seus componentes; esta mocidade que, apesar de tudo, 
vai ser o futuro desta Nação. E não serão ns.nntigas gerações, essas 
que hoje constituem uma minoria no Brasil, não serão elas que vão 
impedir que o Brasil norcsçn 'para aqueles ideais de Liberdade c de 
Democracia que animam n todos nós! (Muito bem! Palmas,) 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Nilo há mais oradores 
inscritos, 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão, dcsignan· 
do para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 255, de 1977, do 
Sr. Senador Loarival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes Erncs· 
to Gciscl c Hugo Banzcr, no dia 15 de agosto de 1977. 

-l-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 57, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 57 I, de I 977), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar cm Cr$ I I I .000,000,00 (cento c onze milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER; sob n• 572, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc, 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 
I 977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 577, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tercsina (PI) a elevar em CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos 
c quarenta e cinco mil cruzeiros), a sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 578, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade cjuridicidadc, 

-4-

Discussão, cm turno único, do Parecer n• 343, de 1977, da 
Comissão de Legislação Social, que conclui pelo arqul•amento do OIT· 
cio n• S/45, de 1974 (n• 130/74, na origem), solicitando autorização 
do Senado Federal para que o Governo do Estado de Minas Gerais 
possa alienar !mas de terras devolutas daquele Estado à ltapcva 
Florestal Ltda., sediada cm I ta peva, Estado de Silo Paulo. 

(Tendo ainda Pareceres, sob n•s 344 e 345, de 1977, das Cernis· 
sõcs de Constituiçilo e Justiça e de Agricultura, também pelo arquiva· 
mento.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a ses· 
silo. 

(Levanta-se a sessão às 16 horas e lO minutos,) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LOURJVAL 
BAPTISTA NA SESSÃO DE 23-8·77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia I I de agosto de 1973, no plenârio da Câmara dos Depu· 
tados, realizava-se a solenidade de formatura de duzentos c dczcnovc 
alunos que conclulram os cursos de Direito, Pedagogia, Administra· 
ção, Ciências Contâbcis c Economia, da Universidade do Distrito Fc· 
dcral. Foi patrono da festa o eminente Presidente Emllio Garrastazu 
Médici, tendo comparecido à cerimónia grande número de pessoas, 
professores, autoridades c parlamentares, além dos familiares dos 
formandos, 

No dia 14 de agosto daquele ano, falando nesta Casa, declarei: 

"Como todos sabemos, a Universidade do Distrito Fc· 
dera) foi a primeira instituição particular de ensino superior 
criada cm Brasliia c em todo o Brasil Central. Igualmente, foi 
a primeira a receber autorização para funcionar e, também, a 

primeira a ser reconhecida pelo Governo Federal. Dai a im
portância de que se revestiu a solenidade, refletindo o pionei
rismo desbravador de Eurico Rezende, bem como a razilo pc· 
la qual ocupamos esta tribuna, pelo dever do Senado de exal· 
taro auspicioso acontecimento." 

Sr. Presidente, naquele dia, dava vazilo a sentimentos que de 
mim se apossaram ao presenciar a solenidade de formatura c inteirar· 
me da obra que vinha sendo erguida nesta Cidade, pela tenacidade 
do nobre Senador Eurico Rezende c que se destinou, sobretudo, à 
mocidade que, forçada a trabalhar para o sustento próprio ou do 
suas famnias, só podia estudar à noite, Entusiasmo e admiração fo· 
ramas razões de ter proferido aquele discurso, enaltecendo uma rea-

' .lizaçilo admirável sob todos os aspectos. 

Naquela ocasião, tive oportunidade de recordar que o Senador 
Eurico Rezcndc, em 1966, viu-se assediado por cocstaduanos aqui 
residentes, qud desejavam fazer curso superior e não podiam, pois a 
única Universidade existente nesta Capital, a UnB, tinha cursos 
apenas durante o dia, como se dá até hoje. Dessa forma, aqueles que, 
desprovidos de recursos, eram obrigados a trabalhar e ficavam impc· 
di dos de estudar, à busca de um aperfeiçoamento justo e, mesmo, ne· 
cessário a um Pais tão carente de pessoal de nível superior. Foi essa 
realidade que impulsionou o nobre Senador, que se dispôs a fundar a 
primeira Universidade particular de Brasil ia, para propiciar cursos 
diurnos c noturnos. A luta que teve de ser travada é de todos conheci· 
da nesta Casa, onde aquele meu despretensioso discurso se converteu 
numa consagração do Senado ao hoje Líder Eurico Rezendc, tantos 
os apartes enaltecedores de sua obra que secundaram o meu louvor a 
seus esforços, 

A importância da criação da UDF não precisa ser repetida neste 
momento. Foi ela fruto do espirita dinâmico c enérgico do nosso emi· 
nentc colega, Empreendimento executado sem quaisquer verbas ofi· 
ciais e que, como acentuei naquele meu pronunciamento, era .. mais 
uma bela página de pioneirismo c idealismo da história de Brasflia, a 
mais nova Capital do mundo, obra gigantesca que projetou, como 
nunca, o Brasil cm todo o exterior e abriu para nossa Pátria a reali· 
dade que a integração de nosso território, com a ocupação veloz c 
definitiva de nossos imensos espaços vazios, ponto de partida para 
toda uma série de realizações grandiosas de que as rodovias Belém
Brasília, Cuiabú-Santarém, Tranzamazônica c tantas outras são 
exemplos de nossa imensa capacidade de auto-realização", 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA 
imenso prazer. 

SE)- Com 

O Sr. Otto Lehmann (ARENA - SP) - Desejo pedir 
permissão para dizer que o registro que V. Ex• faz nesta tarde, nobre 
Senador Lourival Baptista, destacando a importância da Uni· 
versidade do Distrito Federal e referindo-se ao pioneirismo c ao 
espirita público do nobre Líder Eurico Rezende, também na área do 
ensino desta Capital, merece o aplauso de todos nós. Invoco neste 
instante, pela vez primeira c à revelia do Líder Eurico Re2endc, 
minha condiçilo de Vice-Lider, para declarar que a A RENA se asso· 
cia à homenagem que V. Ex• presta ao nosso querido bátonnier. O 
discurso de V. Ex•, ademais, é uma peça que vai figurar nos Anais 
desta Casa, colocando em relevo os fatos históricos que está desta· 
cando com o brilho c a sinceridade de sempre. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V, Ex•, nobre Senador Otto Lehmunn, pela sua distinção cm 
dar o apoio do nosso Partido ao discurso que pronuncio nu tarde de 
hoje, cm louvor a grande obra educacional que reuiizu, nu Capital da 
República, o eminente Lider, Senador Eurico Rezende. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA -AM) - Permite V, Ex• um 
upurte? 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito pruzer. 

O Sr. Braga Júnior (ARENA - AM) - Eminente Senador 
Lourivul Baptista, o discurso que V. Ex• está pronunciando hoje, 
nesta Casa, com relação à Universidade do Distrito Federal, é real· 
mente um acontecimento histórico para a cidade de Brasflia. 

r: muito importante para nós, polfticos, porque teve como seu 
fundador o nosso ilustre colega, atual Lidcr do Governo no Senado 
da República, o Senador Eurico Rczcndc. E: verdadeiramente muito 
significativo para nós termos um destacado Senador da República 
com essa participação no setor da educação no Brasil, c, princi· 
palmente, na Capital Federal, onde o seu espirita de criatividade e de 
amor ao ensino público o levou a essa extraordinãria iniciativa de 
implantar, em Bruslliu, a Universidade do Distrito Federal. Ainda 
mais, queremos congratular·nos com V. Ex• por esta feliz lembrança 
de trazer para os Anais da Casa esse registro, porque, além de Eurico 
Rczende ser o fundador da Universidade do Distrito Federal, 
também é o seu Reitor. Prova isso, eminente Senador Lourival 
Baptista, que o poder político vem contribuindo para o descn· 
volvimento da Nação em todos os seus setores e, especialmente, nu
ma das principais metas do Governo de Sua Excelência, o Presidente 
Geiscl, que é o da educação. Muito obrigado, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
grato, nobre Senador Braga Júnior, pelo aparte de V, Ex• que muito 
enriqueceu meu pronunciamento. 

O SR. Mauro Benevldes (MDB- CE) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço com 
prazer, V, Ex•. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE) Nobre Senador Lourival 
Baptista, também eu desejo associar·me a essa homenagem que 
V, Ex• presta, agora, à Universidade do Distrito Federal que ontem 
viu denuir, em meio a brilhantíssima solenidade, o décimo aniversá· 
rio de sua instalação em Brasil ia. Quem ouviu, atentamente, a exposi
ção feita por Sua Magnificência o Reitor Eurico Rezende, pode afe· 
rir a extensão do acervo de realizações daquela entidade de ensino su
perior à juventude da Capital Federal. V. Ex•, que lá estava, como 
eu também, constatou no discurso do Reitor, que é o nosso eminente 
colega, Lider do Governo nesta Casa, que a UDF abriga. cm suas sa· 
las seis mil alunos, o que atesta, sem dúvida alguma, o dimen· 
sionamento do trabalho realizado por aquela instituição em favor do 
desenvolvimento educacional do Pais. Portanto, V, Ex• faz muito 
bem em realçar aquele evento, que se insere entre os grandes acon
tecimentos da história da Educação do Brasil. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V. Ex•, nobre Senador Mauro Bcncvides, pelo depoimento 
que dá a respeito da atuaçiio, em Brasllia, da Universidade do Distri· 
to Federal, impulsionada pelo seu fundador, Senador Eurico Re· 
zende, 

Sr. Presidente, desde então, a UDF nilo parou de crescer e aper· 
feiçoar-se, no inabalável propósito de dar a esta cidade nilo apenas 
mais uma Universidade, mas um modelar estabelecimento de ensino 
superior. Esse um sonho que nilo poucos veriam como utopia, ~as o 
nobre Senador Eurico Rezende, com trabalho constante c espirita de 
luta invejdvel, comprovou ser viável, Hoje, a UDF é magnifica reali· 
dnde, dispondo de umn drett construida de vinte c dois mil metros 
quudrados, com seis mil alunos, cento e oitenta e dois professores e 
cento c quarenta e oito funcionários, pura cujos filhos mantém um 
umbulntório de Puericultura e Pediatriu inteiramente gratuito, 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um 
upurtc? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, nobre Senudor Ruv Santos, 

; ' 

•.( 

I 

O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA) - Nobre Senador, dentre 
esses seis mil alunos da Universidade do Distrito Federal, num 
elogio ao Governo do Presidente Gciscl, mas de dois mil silo benefi
ciários do Programa de Crédito Educativo. 

O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA- SE)- Muito gra
to a V, Ex•, nobre Senador Ruy Santos, pelo seu subsidio valioso 
sobre a Universidade do Distrito Federal, 

Já formou cinqUenta c seis turmas. E, ontem, completou seus 
primeiros dez anos de existência, o que foi objcto de comemoração 
especial a mais justa, n que esteve presente o eminente Presidente Er-. 
nesto Geisel, que chegou acompanhado do Ministro Ney Braga, da 
Educação e Cultura, e do Ministro Chefe do Gabinete Militar, 
General Hugo Abreu. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui
to prazer, nobre Senador Heitor Dias. 

O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Nobre Senador, uma 
Universidade é sempre um centro de cultura no mais alto sentido da 
palavra e por isso mesmo é, por igual, templo e oficina, porque ali, 
ao lado do saber que se ministra, se forja o carátcr da mocidade na
cional. E: um trabalho hercúleo criar c manter uma Universidade, 
razão por que é digno de todo o elogio o nosso ilustre c distinto 
colega, Senador Eurico Rezcnde, que leva assim, com o seu trabalho, 
com a sua pertinácia, e sobretudo com a sua fé, uma colaboraçilo das 
mais valiosas à espiritualidade brasileira. Assim, associo-me, cordial
mente ao discurso de V, Ex•, c se às solenidades comemorativas do 
dccenário daquele estabelecimento não pude por motivos superiores 
ser presente, associci·me como fiz sentir com antecipação ao nosso 
eminente líder às efusões daquela festividade, unindo·mc, assim, ao 
calor dos aplausos de tantos que foram homenagear a Universidade 
c prestigiar o nosso ilustre e distinto companheiro, a segurança de 
minha solidariedade. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito 
grato a V, Ex•, nobre Senador Heitor Dias, pelo seu aparte, que 
muita honra o pronunciamento que faço na tarde de hoje, referente 
ao decênio da Universidade do Distrito Federal. 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, nobre Senador Wilson Gonçalves, 

O Sr. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Desejo associar·mc 
ao regime que V. Ex• está fazendo, relativo à comemoração do 
décimo aniversário de fundação da Universidade do Distrito Fe· 
deral, e desejo salientar um aspecto que me parece faltou, o de que 
além de significar a vocação de educador c o espirita empreendedor 
do seu eminente fundador, o nosso nobre colega Senador Eurico Rc
zende, tem também o sentido do pioneirismo, Realmente, é a pri· 
meirn Universidade de curáter particular que se criou em Bras!lia, re· 
velando uma visilo extraordinãriu do seu fundador, que verificou, 
naquele tempo, n grande lacuna que havia no sentido superior de 
nossa capital, cxatamentc pura os que se dedicavam ao trabalho du
rante o diu e nilo tinham um estabelecimento de ensino superior para 
fazer o seu currículo à noite, Todos nós ficamos satisfeitos com esse 
ucontecimento, e ressaltamos o grande benefício de ordem cultural 
que a Universidade do Distrito Federal presta ao Brasil. E assim, 
com V, Ex• louvnmos essa iniciutiva e felicitamos o seu realizador, 
que reulmente presta, cotidiannmente, um serviço inestimável à nos· 
su P!ltriu. 

OSR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Muito grn· 
to u V. Ex•, nobre Senador Wilson Gonçalves, pelo seu valioso 
aparte que, iguulmente, enriquece este pronunciamento, especial· 

" \ 
I 
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mente na parte cm que se refere no espirita pioneiro do nosso cmi· 
ncntc colega c amigo, Senador Eurico Rczcndc. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Permite 
V, Ex• um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Ouço, com 
prazer, o nobre Senador Henrique de La Rocquc, 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA) - Nobre 
Senador Lourival Baptista, sem auxilio dos poderes pdblicos de 
qualquer espécie, a Universidade do Distrito Federal comemorou 
ontem com tarde festiva, os seus lO anos de existência. Sua Excelên
cia o Senhor Presidente da Rcpdblica, como o nobre orador, já 
assinalou, fazendo-se acompanhar do Ministro da Educação Ncy 
Braga c de vários outros Ministros, ali esteve levando àqueles que 
construlram essa obra o seu aplauso c a sua admiração. As suas 
dependências estavam repletas daqueles que procuram aprimorar o 
intelecto c dos seus dedicados mestres. E era curioso se observar o 
semblante do Magnifico Reitor, o nosso L!der nesta Casa, que, com 
jeito de dono da festa, dela não queria se apoderar, numa demonstra
ção de humildade, como que a dizer e· a proclamar aos seus amigos 
que agradecia a Deus por ter tido a ventura de dar à Capital do 
Brasil um estabelecimento de ensino tão modelar e digno dos elogios 
que estamos a ouvir dos Srs. Senadores. Ao L!dcr Eurico Rezendc, 
neste momento, não desejo me dirigir, mas sim ao artlfice daquela 
obra, que só cncõmios merece como um estabelecimento de ensino 
que é o orgulho, como outros, da Capital da República, cm setor tão 
importante para os destinos da Pátria. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE) - Muito 
grato a V, Ex•, nobre Senador Henrique de La Rocque, pelo aparte 
que dá, dizendo da utilidade da existência da Universidade do Dis
trito Federal c da alegria com que estavam tomados todos aqueles 
que compartilharam da felicidade de seu fundador. 

O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR) - Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senador Lourival Baptista? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer. 

O Sr. Mattos Leio (ARENA - PR) - Eminente Senador, é 
com satisfação e alegria que me associo ao seu pronunciamento. Na 
verdade, assistimos, ontem, a uma festa magnifica - c devo 
confessar que, para surpresa minha, constatei a existência de uma 
grande instituição de ensino, com mais de 22 mil metros quadrados 
de área construlda, festa essa que contou com a presença de Sua 
Excelência o Presidente Ernesto Geisel, oportunidade em que pude
mos reconhecer os méritos inegâveis do nosso L!der, do L!dcr da 
Bancada da ARENA, e Senador Eurico Rezendc, homem que 
instituiu, organizou e fundou a Universidade do Distrito Federal. 
Para nós é motivo de júbilo, contentamento c alegria ver que o nosso 
Llder se dedica, acima de tudo, ao ensino, principalmente na Capital 
da República. Congratulo-me com V, Ex• pelo pronunciamento que 
faz neste momento. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Também 
sou muito grato a V, Ex•, nobre Senador Mattos Leão, pelo seu 
oportuno aparte ao pronunciamento que fazemos na tarde de hoje, e 
pelas considerações que faz a respeito da grande obra realizada pelo 
nosso eminente L! der, em prol da educação. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA- RS)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com 
muito prazer, nobre Senador Daniel Krieger. 

O Sr. Daniel Krleger (ARENA - RS) - Congratulo-me com 
V. Ex• pelo justo destaque que está dando ao lO• aniversário da 
Universidade do Distrito Federal. Presta essa Universidade, na sua 

organização c eficiência, um grande serviço ao ensino superior no 
Brasil. 

O SR. LOUJUVAL BAPTISTA (ARENA -SE) - Muito 
grato a V, Ex•, nobre Senador Daniel Kriegcr, pela honra deste 
aparte, no qual ressalta o grande serviço que vem prestando a 
Universidade do Distrito Federal cm prol do desenvolvimento do 
ensino superior no Brasil. 

Estiveram, também, presentes o Presidente do Senado Federal, 
Senador Petrõnio Portella; Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Marco Macicl; Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Ministro Thompson Flores; Ministro Azcredo da Silveira, das Rela
ções Exteriores; Ministro Shigeaki Ueki, das Minas c Energia; o 
Governador do Distrito ·Federal, Engenheiro Elmo Screjo de Farias; 
o Comandante Militar do Planalto, General Heitor Furtado 

.Arnizaut de Mattos; Padre José Vasconcelos, Presidente do Canse· 
lho Federal de Educação; Reitor José Carlos de Azevedo, da UnB; 
Senadores, Deputados e outras autoridades civis e militares, 
professores, universitários c fnmrtias. 

O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (ARENA - SE) - Com mui
to prazer, eminente Senador José Sarncy. 

O Sr. José Sarney (ARENA·- MA) - Nobre Senador Lou· 
rival Baptista, também desejo que V. Ex• me conceda a benevolência 
de incorporar ao seu discurso a minha solidariedade às palavras que, 
nesta tarde, está proferindo a respeito do 1()9 aniversário da funda
ção da Universidade do Distrito Federal. Já tive oportunidade de 
dizer ao Senador Eurico Rezendc, a quem todos nós admiramos, em 
razão de suas grandes virtudes de politico, de homem pOblico, de 
professor, de jurista, que a sua biografia é muito rica pelos titulas 
que tem acumulado ao longo da vida, que certamente ela serâ ainda 
mais enriquecida por muitos outros titulas, mas um deles é o maior, 
que o consagrará, o título de fundador da Universidade do Distrito 
Federal. No ano passado, tive oportunidade de apnrtenr V. Ex•, c 
ressaltei as palavras do grande jurista Thomas Jefferson a esse res· 
peito. Ao morrer Thomas Jefferson quis, ele mesmo, colocar no seu 
túmulo as palavras que guardariam seus restos mortais para a mcmó· 
ria da humanidade, e não desejou que ali fosse colocada a função que 
ele havia exercido, de Presidente dos Estados Unidos, bem como ne
nhuma outra alta honraria de sua vida. Apenas quis que no seu túmu
lo fosse colocada a seguinte inscrição: "Autor da Declaração da 
Independência dos Estados Unidos e fundador da Universidade da 
Virgínia". O Senador Eurico Rezcnde guardarã, na história do 
Distrito Federal, de Bras!lia, do Pais, esse titulo, que serã, sem dO· 
vida, o titulo maior da sua vida, porque as gerações futuras que pas
sarem pela UDF guardarão, para sempre, a chama daquele 
idealismo pioneiro que lhe fez fundar a Universidade do Distrito Fc· 
dera!. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) - Muito 
obrigado a V, Ex•, nobre Senador José Sarncy, pelo seu aparte, que 
vem demonstrar o valor da criação de uma Universidade, 
ressalvando a importância dessa grande obra implantada aqui, no 
Brasil Central, por esse grande homem público e educador que é o 
nobre L!dcr Eurico Rezcndc. 

Sr. Presidente, a cerimônia de comemoração do décimo 
aniversãrio de fundação da primeira instituição particular de ensino 
superior criada cm Bras!lia propiciou, ainda, ocasião para justa e 
merecida homenagem ao eminente Presidente Ernesto Geiscl, cujo 
Governo tanto tem empreendido cm favor do ensino e, sobretudo, 
dos alunos carentes de recursos financeiros. 

Sr. Presidente, melhor do que eu, o nobre L!dcr Eurico Rc· 
zcnde, no discurso com que saudou o Presidente da República, falou 
sobre o que se tornou u UDF, enaltecendo, com palavras sâbias 
como convém à Justiça, n grande figura de estadista que é o eminente 
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Presidente Gcisel. Eis porque incorporamos o texto desse discurso, 
que não poderia deixar de constar de nossos Anais. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Com mui
to prazcr;cminente Uder Senador Eurico Rczende. 

O Sr. Eurico Rezcnde (ARENA- ES) - Permita-me praticar, 
a esta altura, minha intervenção, receoso de perder a oportunidade 
de agradecer esta homenagem, que tanto me comove c aos meus cola
boradores da obra educacional objeto do louvor do Senado. Começo 
por dizer que V. Ex• é um generoso reincidente, porque, hã pouco 
mais de quatro anos, como, aliás, ficou rememorado na parte inicial 
do seu discurso, esta Casa ouviu sua exaltação à UDF, quando da 
realização de mais uma solenidade de colação de grau cm minha ins
tituição. Sou profundamente grato ao eminente colega pela 
iniciativa deste preito de carinho e de estfmulo. E neste 
agradecimento envolvo a constelação dos Senadores que o apartea
rum, os nossos nobres colegas Otto Lehmann, Braga Júnior, Mauro 
Benevides, Ruy Santos, Heitor Dias, Wilson Gonçalves, Henrique 'de 
La Rocquc, Maltas Leão, Daniel Krieger c José Sarney. Realmente, 
vivemos ontem horas altas, não apenas pelo marcante significado 
cívico-cultural do decênio da UDF, mas, também, pela honrosa pre
sença à solenidade do eminente Presidente Ernesto Geisel, acompa
nhado de vários Ministros de Estado. Sua Excelência, com o seu 
comparecimento, elevou u dignificação daquele acontecimento 
memorável, colocando nos unais da nossa instituição um ines
quecível estímulo para que professores, alunos, administradores, fun
cionários, enfim, todos que ali estudam e trabalham multipliquem 
suas energias e seus entusiasmos em favor da obra pioneira. V, Ex• 
vai me permitir assinalar que a cerimônia ontem transcorrida na 
UDF evidenciou um dos grandes benelicios do multiplicador 
programa social do Governo do Presidente Ernesto Geisel. Trata-se 
do Programa de Crédito Educativo- que chamo de "Lei Áurea do 
Estudante Pobre". Graças a esse financiamento, sem carroção mone
tária,. com juros apenas assistenciais, com o pagamento do débito, 
parceladamentc, iniciado um uno após a formatura do aluno, cente
nas de milhares de brasileiros, nestes últimos dois anos, puderam 
ingressar nus faculdades. O crédito não é somente para a anuidade 
escolar. Também o é para manutenção. Quase 25% do alunado brasi
leiro auferem esse benefício. E para ilustrar melhor: na Paraíba, 74% 
dos estudantes de cursos superiores são abrangidos pelo Crédito Edu· 
cativo. Por isso, us festividades de ontem refletiram também a grati
dão dos estudantes brasileiros ao eminente Presidente Ernesto Geisel 
c ao seu ilustre Ministro da Educação, Sr. Ney Braga, que, naquela 
ocasião, foram envolvidos pelas vozes emocionadas dos alunos bene
rtciados pelo Programa de Crédito Educativo - vigoroso instru
mento de atendimento dos direitos humanos. Finalmente, nobre 
colega, quero reiteror meu reconhedmento pelas palavras de V. Ex• 
e dos ilustres colegas dos dois Partidos. Estas manifestações confor
tam u quem procura, com esforço, tenacidade e idealismo, alargar e 
aperfeiçoar us instituições culturais deste País, vocacionado para 
potência, u serviço du paz, do desenvolvimento e dos valores morais 
e espirituais que formam e integram u civilização cristã. Então, as 
festividades ontem transcorridas tiveram o curáter de gratidão, de 
reconhecimento ao eminente Presidente da República Ernesto Geisel 
e uo seu Ministro du Educação c Cultura, Sr. Ney Braga, os quais, 
naquela ocaisão, receberam, num ambiente de vozes emocionadas de 
alunos pobres bencrtciudos pelo Programa de Crédito Educativo, 
placas de prutn com dizeres refletindo u grandeza e a sinceridade 
daquele ugrudecimro:nto. Quero, novamente, colocar no seu discurso 
toda minha grutidilo c dizer que u munifestaçilo da Casa, pelos dois 
Partidos, serve de incentivo pum que eu possa prosseguir nesta obra, 
concorrendo com uma pequena parcela puru u futura condição do 
Brasil-potênciu a serviço dn puz, do desenvolvimento, du culturu c, 
sobretudo, dos valon:s morais c espirituais que rormum c integrum u 
civilizuçüo crlstii. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Eminente 
Senador Eurico Rezende, o meu pronunciamento e os apartes dos no
bres Senadores não foram mais do que um ato de justiça ao grande 
trabalho que V. Ex• desenvolve no seta r educacional, cm Brasília. ~ 
o louvor u quem realiza e a quem se interessa em construir um Brasil 
cada vez melhor, visando, sempre, ao aperfeiçoamento cultural de 
nossos jovens, que serão, amanhã, os homens que decidirão os desti
nos de nossa Nação. 

Assim como, em 14 de agosto de 1973, aqui, desta tribuna, lou
vamos V. Ex•, com o apoio dos eminentes colegas, hoje, aqui, volta
mos, para atestar a grandiosidade do trabalho iniciado por V. Ex• 
que merece o reconheciment.o desta Casa e, podemos dizer, do povo 
brasileiro. 

Sr. Presidente, ao Ministro Ney Braga tocou falar em nome do 
Presidente Ernesto Geisel, por delegaçilo que lhe foi conferida, por 
Sua Excelência. O excelente discurso do Ministro da Educação e Cul
tura foi de grande importância e o tornamos parte integrante de 
nosso pronunciamento. A oração do Ministro Ney Braga foi uma 
incisiva análise de quem tem sabido corresponder à dura missão para 
a qual foi convocado por um Presidente da República disposto a tu
do empreender pela melhoria e ampliação de nosso ensino, 
preocupado em propiciar, à mocidade, tudo que é neccsstirio tt um fu
turo auspicioso e, dessa forma, a contribuir para o engrandecimento 
brasileiro. 

Congratulo-me com o ilustre Líder Eurico Rezende, pela 
belíssima festa de ontem que lhe valeu como uma recompensa pelas 
penosas lutas e canseiras de um decênio e que, ao I!' esmo t~mpo, scr
vir-lhe-á de estímulo para prosseguir incansavelmente, na ampliação 
de sua notável obra. Esta uma homenagem justa a um homem 
empreendedor, a cuja larga visão, Brasília e os moços que :~qui vivem 
e viverão, hão de ser eternamente reconhecidos. Bastaria a UDF 
para engrandecer essa figura de político, intelectual e idealista que é 
o Senador Eurico Rezende, cujo traço marcante é a vocação para a 
vida pública. 

A S. Ex• nossas felicitações e nossos aplausos, na certeza de que 
sua inteligência e capacidade muito, ainda, têm a dar ao Brasil! 
(Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOUR!
VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO: 

Discurso pronunciado pelo Senador Eurico Rezende, na UDF 

Permita Vossa Excelência, Senhor Presidente, que eu preste li
geiras informações e teça rápidas considerações em torno desta obra 
educacional. 

Em 1967, quem quisesse, em Brasília, conciliar o desejo de estu
dar, a nível superior, com a necessidade de trabalhar, nilo poderia 
fazê-lo, pois a•única Universidade então existente, a UnB, funciona
va somente durante o dia. Esta realidade era um desafio diante de an
seios gerais. 

Dedicado uo magistério e à administração escolar desde 1937, 
senti o problema c acudi ao apelo que me fizeram os meus coesta
duanos aqui residentes, tangidos por aquele obstáculo intransponl
vel, criando, em 22 de agosto de 1967, a primeira unidade deste com
, plexo - a Faculdade de Administração de Empresas. do Dist~ito 
Federal, e, a partir daí, graças à cooperação de uma efictente equtpc, 
surgiram, sucessivamente, os outros Cursos, nssocinndo .. se o ideal c 
o pioneirismo. 

A UDF possui 28.000 m' de terreno, com dois prédios de três 
pavimentos, os quais, somados ao terceiro, também de três nndares, 
cm vias de conclusão, assegurarão uma área construida de 22.000 m'. 

Além do Instituto de Ciências Sociais, possui o Instituto de 
Coopcraçi\o e Assistência Técnicn. 

Temos 6.000 alunos c jll diplomamos 56 turmas. Dispomos de 
182 professores e 148 funcion6rios, pura cujos filhos mantemos um 
nmbulntório de puericultura e pediatria, inteiramente gratuito. 
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A UDF niio tem fins lucrativos c nilo recebe, porque nilo plei
teia, qualquer subvenção do poder público ou de qualquer outra 
origem. Seus compromissos sempre estiveram c estilo pontualmente 
em dia. 

Senhor Presidente Ernesto Geisel, 
Esta cerimônia, sobre ser comemorativa do décimo aniversârio 

de fundação da primeira instituição particular de ensino superior 
criada em Bras!lia, é, também, a oportunidade de a mocidade brasi
leira expressar ao Governo multiplicador de Vossa Excelência as 
emoções de sua gratidão, Graças ao Programa de Crédito Educativo, 
instituído por Vossa Excelência, em 1976, estilo sendo beneficiados 
presentemente 283.918 estudantes carentes de recursos, sob a forma 
de anuidade ou de manutenção ou de ambas, devendo no corrente 
semestre evidenciar-se a existência de cerca de 400 mil contratos. O 
Programa - vigoroso instrumental de atendimento aos direitos 
humanos - colocou até agora à disposição dos estudantes 373.903 
contratos, sendo 163.014 de anuidade c 210.889 de manutenção. 
Com um total de I milhão c 338 mil, cerca de 22% do alunado brasi
leiro do ensino superior usufruem do crédito educativo, que é total
mente isento de correçiio monetária, nele incidindo apenas juros 
assistenciais, ressaltando-se que o bcneficiârio somente comcçarâ a 
liquidar seu débito a partir de um ano após o término do curso, e 
parceladamcnte. 

O alcance deste Programa cstâ bem vivo e patente na UDF. 
Nesta Casa, que conta com 6.000 alunos, 2.400 estudantes silo aten· 
didos pelo benemérito sistema de financiamento implantado na 
Administração de Vossa Excelência e que hã de gravar-se na memó
ria, no reconhecimento c na seqfiência das nossas gerações. 

Excelentíssimas autoridades c prezados convidados, 
Recebam de todos que aqui trabalhamos a sinceridade do me

lhor reconhecimento pelo prestigio com que distinguem as alegrias 
desta intervivéncia. 

Senhor Presidente, 
A UDF sente-se orgulhosa do seu pioneirismo, envaidecida da 

sua trajetória e compromissada cada vez mais com o futuro deste 
País, potência emergente, a serviço da paz, da cultura, do desenvolvi
mento e dos valores morais e espirituais da civilização cristã e eterna. 

E registra, através de vozes emocionadas, nos instantes altos 
desta cerimônia, a efusão do seu agradecimento pela presença de 
Vossa Excelência, que não exprime apenas a honra de uma visita 
inesquecível, mas, sobretudo, o tesouro de um estimulo que penetra 
profundamente nos anais desta instituição. 

Deus guarde Vossa Excelência. 

DIKurso proferido pelo Ministro Ney Brasa, 
em nome do Presidente Ernesto Gelsel, na UDF. 

Meus Senhores, 
Sinto-me especialmente honrado falando cm nome do Exm• Se

nhor Presidente Ernesto Gciscl, c agradecendo a homenagem que 
está sendo prestada. 

t:, sempre um grande prazer aceitar um convite para visitar uma 
instituição de ensino. 

O Governo bem compreende o esforço ajustado que as escolas 
oficiais e as particulares vem realizando pela educação. t: um esforço 
necessário para a construção deste grande Pafs. 

Estamos fazendo um trabalho de profundidade em favor do 
ensino superior. Na verdade enfatiza-se, assim, a urgência de contro· 
lar a cxpunsi\o, de modo u bem compatibilizar a criação de novos 
cursos e o aumento do número de vagas com as necessidades na· 
cionais e a realidade do mercado de trabalho, 

Do mesmo modo, estão sendo udotadns providências concretas 
pura melhorar, constantemente, a qualidade do ensino, o que é fun
damental pura assegurar o nosso desenvolvimento. Com esse objcti· 
vo entre tantas outras mcdidasjd tomadas, ampliam-se as pcrspccti· 
va; da pesquisa pura e aplicada c reforçam-se as atividudcs de pós
pradnaçno. 

Esse trabalho tem sido acompanhado de amplas providências de 
apoio ao ensino de I• c 2• Graus, com o que se busca fortalecer as 
bases iniciais do processo de aprendizagem, como também, pela pro
fissionalização do 2• Grau, e procura-se encontrar mais um ponto 
terminal no ciclo normal de ensino. 

Uma referência especial deve ser feita ao Programa de Crédito 
Educativo. t: Programa pioneiro que jã beneficia cerca de trezentos 
mil alunos, Com ele, permitiu-se a estudantes com limitação dé rccur· 
sos financeiros o acesso no ensino superior, inclusive às escolas par
ticulares, com o que se viabiliza o princípio de igualdade de oportu· 
nidadcs. t:, além disso, viva demonstração do quanto é possfvel 
realizar c de como o realizado é reconhecido pelos q uc tem honcstida· 
de intelectual c cspfrito aberto à verdade. 

Todo esse esforço do Governo, que é dever pura com esta gran· 
de Nação, tem sido inspirado na consciência do valor da educação 
para o nosso desenvolvimento com justiça social. Sabemos que recur
sos ampliados estão sendo oferecidos; sabemos que as condições 
materiais estão progressivamente sendo aperfeiçoadas; mas, sabemos 
que tudo isso tem, nas suas origens, o berço espiritual que anima o 
Governo na construção de um Brasil sempre mais feliz c fiel aos 
valores perenes que constituem um legado da nossa História. 

Cumprimentando todos os senhores, os que compõem a vida 
desta instituição de ensino, c de modo particular o' Senador Eurico 
Rczcnde, responsável pela obra educativa aqui realizada, desejamos 
reafirmar a nossa confiança na Universidade c nos Universitários 
Brasileiros, Temos consciência de que ao lado do saber é preciso 
crer; crer na grandeza desta grande Nação que estamos erguendo 
juntos; crer na solidariedade humana, meio e modo de aproximar O! 

homens pelo amor; crer na nossa capacidade de aceitar desafios c 
vencê-los, de identificar os obstãculos c transpô-los; crer na verdade 
que ilumina o espfrito e guia a inteligência. 

t: com este ideal c com este mesmo amor ao Brasil que os mais 
jovens e os menos jovens, estamos de mãos dadas, sincera e leal
mente, para, trabalhando com vistas no futuro, sermos dignos do 
destino de grandeza que nos está reservado. E que atingiremos, por· 
que nunca nos faltará patriotismo e amor para fazê-lo. 

Muito obrigado. 

CONSULTO RIA-GERAL 
PARECER N• 66/77 

Sobre eKpedlente de TELEBRASILIA - Telecomunlca· 
çõe, de Brasnla S/ A, solicitando pagamento de fatura. 

O Senado Federal firmou convênio, em 1976, com Telecomuni
cações de Brasília S/ A - TELEBRASILIA, para fornecimento c 
instalação de uma central privada de comutação telefônica do tipo 
PABX, de fabricação nacional, marca ERICSSON. 

11. Em decorri:ncia da assinatura do aludido Convênio, o Se
nado pagou à TELEBRASILIA a primeira parcela, no valor de 
CrS 8,386,000,00 (oito milhões, trezentos c oitenta c seis mil 
cruzeiros). A segunda prestação, segundo a clâusula 4• do referido 
ajuste, no valor de Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil 
cruzeiros), dcvcrll ser pugn "no exercicio linunceiro de 1977", 

!11. Com apoio neste dispositivo, u TELEBRASILiA cmi 
tiu a faturn n• 0581, no valor de Cr$ 5.700.000,00 (cinco milhões 
c setecentos mil cruzeiros), a 7-4-77, para pagamento à vista. A 
Subsccreturiu Financeira informou, em expediente de 24 de junho 
último, a existi:ncia de dotação orçamentllria no valor da faturu 
emitidu. Posteriormente, a 23 de agosto de 1977, o Sr. Chefe da Se· 
ção de Telex e Telefonia encaminhou, ao Senhor Primeiro-Secre
tário, expediente du TELE BRAS I LIA acompanhado de dcmonstrati· 
vos de cíllculos relativos a reajustnmcntns de preço. 
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IV. Foi solicitado, pelo Senhor Primeiro-Secretário, o pro
nunciamento desta Consultaria, sobre a legitimidade dos acréscimos 
face aos termos do Convênio. 

V. Não paira dúvida sobre legitimidade do pagamento da 
pmcela objeto da futura apresentuda que, embora ainda não exigível, 
jú que previsto o seu pagmncnto para o exercício de 1977 (cláusula 
4•) i: de interesse desta Casa do Congresso resgatá-la o quanto untes, 
face li previsão contratuul de rcujustumento. 

VI. Entrctunto, no que diz respeito aos demonstrativos de cãl· 
cu lo apresentados pela TELEBRASILIA, cumpre-nos tecer algumas 
considcruçõcs. 

I - Estubclcce a clúusula segunda do convênio que o Contrato 
entre a TELEBRASILIA c o fabricante dos equipamentos faz parte 
integrante do mencionado ajuste .. como se nele estivesse integralmen· 
te transcrito". Apesar disto, hú uma aparente contradição entre o 
preço dos equipamentos indicado no Convênio (CrS II.S2S.S42,00) 
c o constunte do Contrato (CrS 11.410.489,00), Entendemos, es
tando o contruto incorporado ao Convênio (tanto que, nele, são 
ostabclecidus as incidências de reajustamento), deve prevalecer o seu 
preço, eis que a remuneração da TELE BRAS! LIA se acha especifl· 
camente prevista it margem do preço do equipamento (cláusula 3• do 
Convênio); 

2- Os cálculos apresentados pela TELEBRASILIA indicam o 
preço-base em novembro de 1976. No entanto, deverá ser conside
rado o mi:s de dezembro de 1976, uma vez que o contrato entre a 
TELEBRASILIA e a. '.ERICSON previu, em sua cláusula sexta, que 

"os preços contratados serão reajustados, da data da 
assinatura do contrato, para as datas dos efetivos 
pagamentos". 

O instrumento contratual foi assinado a IS de dezembro de 
1976. Portanto, esta é a data-base pura a aplicação das fórmulas de 
reajuste; 

3 ..:... Em conseqUência dos itens I e 2 acima, deverão ser redu· 
zidos os valores com a aplicação das fórmulas de reajuste. 

4- Não se comportam nos demonstrativos de cálculos apresen· 
tados pela TELEBRASILIA, as verbas referentes a "fretes, seguros 
e embalagens" e menos ainda a incidência de taxa de administração 
sobre essas parcelas e isto porque, tanto o Convênio (cláusula 4.2), 
quanto o Contrato (clúusula 3.4 e 3.S), prevêm de forma inequívoca, 
que tais despesas são de responsabilidade da ERICSON, a qual as 
reccbcrit em reembolso, "em até trinta dias após a apresentação dos 
documc:ntos pertinentes", 

Como o equipamento não foi entregue, tais despesas ainda não 
ocorreram e ainda quando isto suceder, não haverá correção de valor 
já que o seu pagamento será feito pelo custo real, nu oportunidade. 

5 - Aindu por força das considerações acima expendidas, h~ 
que ser impugnado o .. vulor total remanescente do convênio''. 
pon;ue, uma vez feito o pagamento da fntura de Cr$ S.700.000,00 
somente no exercício de 1978 deverá ser pago o saldo contratual, 
ocasif1o cm que será possível apurar, com exatidão, os valores dcfi· 
nitivos, através dos índices corretamente aplicados sobre a data-base 
(dezembro de 1976) e a data efetiva da liquidação da parcela de 
CrS S. 700.000,00, ora apresentada. 

Vil - Conquanto não seja da alçada desta Consultaria in
'cursionur no setor relativo à execução do convênio, não cremos seja 
t1busivo de nossa parte, lembrar o disposto na Cláusula Quinta -
Pruzos- itens Se S. I .. do Convênio, vez que, o ali disposto, vincula
se its obrigações estabelecidas no referido pacto. 

Assim, ficou ali convencionado que o prazo para entrega dos 
equipumentos c execução dos serviços, pela TELEBRASILIA, é de 
450 dias, u contar da sua assinatura. 

Acontece que se exige do Senado fornecer as plantas do local de 
instalação do PABX e preparar a sala para tanto, mas essa obrt· 
gução do Senado estaria subordinada à apresentação, pela 
TELEBRASILIA, do um lay out, e não consta, do processo, que 
isso tenhu sido feito. 

V III. Em conclusão, opina esta Consultaria pelo pagamento 
imediuto da faturu upresentada, no valor de Cr$ S.700.000,00, já que· 
hit disponibilidade orçamentúria e interesse da administração em 
rm:cr cessar a corrccão sobre essa parcela. 

É o parecer. 
Brusiliu, S de setembro de 1977.- Paulo Nunes AuRUsto de FI

gueiredo, Consultor-Gorai. 

COMISSÃO DE INQUtRJTO 

EDITAL 
O Sccretitrio da Comissão de Inquérito, designado pela Portaria 

no 198, de 12 de julho de 1977, do Excelentíssimo Senhor Primeiro
Stcrctiorio do Senado Federal, em cumprimento a ordem do Senhor 
Presidente du referida Comissão e tendo em vista o disposto no§ 2' 
do Art. 4S4, da Resolução n' S8/72 (Regulamento Administrativo 
do Senado Federal), cita, pelo presente Edital, o Sr. José Manoel 
Peixoto. Assistc:nte Legislativo, Classe .. C''. do Quadro Permanente 
d·a Senado Federal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicnçào deste, comparecer no 23' andar do Anexo I do Senado Fe· 
dera!, salas H/9. dentro do expediente normal da Secretaria, a fim de 
upresentar defesa escrita dentro de 10 (dez) dias, no processo 
administrativo a que responde, por abandono de cargo, sob pena de 
revelia. 

Brasília, 31 de agosto de 1977. - Hugo Antônio Crepaldl, 
Sccrctúrio. 
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REL,\ TÚRIOS DAS COMISSOES PERMANENTES CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 1977 

.~J~~;s~.\::! 1m AGHICULTURA 

it:~I.,\'tt.'!r!f t:OHm:SrONUEN'r~ AO l\1C::S DE ACOSTO DE 107'1 

,r.~:s:~•rr,m~:·:: Ct.I\UOIO CI\RJ..O~ l<ODRICUE5 COSTA 

..... -·· 
01\TA DE RE· RELATOR CATA DA CONCLUSJ.C CONCLUSAO 

tJúMf:RO E EMEIITA CEBIMENTO DESIGNADO O IS· 00 PARECER DA DDSERVAÇOES 
NA COMISSAO TRIDUIÇAo ' DO RELATOR COMISSÃO 

. 
!u.J n·o nr: t.l:! no Sl:NAUO 119 l2ij/75 - acrea 11/0B/77 SeM dor ' 12/08/77 Contrário Aprovado, 

O Projeto re 
torna a Co :' 

rota pa-riÍ(!t'<lfo ~nico ao artigo GO, do De:' 
l'fA"!VIO missão após 

·t:to .. lr.i n~ 167, do 14 de feverclro de em lS/08/77 rcapo:tta tio 
C7, r·dN rutiNr ao endosso dado a Nota pedido c!e au 
orr•i!:r.Õrill Rural o callâter cambiârio,redu CO~Lf!O diCnch sol! 
ndtJ-o a Gimpl.:=s ceuslio civil oam efeito- eita.:id a co-
!l,f'ossivo contra o endo!;sante i • PROJCTO miosào de 1":!, 

~ t.L:I 1:.0 SC/lADD N9 1•••1175 - clispõc oobra nant;a':i cm 
iviliinio do crl5'dito do ~redutor rural ntl 31/03/?õ, 
l;ncic1 a conc~rdata e clil"'outra:~ providên 
;,<;, ~'~'t·31'1l!iJ"'ã" "!:l "t'lcjuc:t!:l! -
rJJtlO DE LJ:I DA CÃHARA N9 57177 - diflpÕt:! 03/0B/77 SeM dor 04/0a/77 ravorávol Aprovado, 
j:-l'l ii .lm:poç5o ~ t'l Ciscallzação obr.lr.,1t:Ô 

ITAL!VIO ..10: 'Ja rsê:nan t!estiri.J.do à insomin.1ção art! lS/06177 
.:L:Il.cl:r.animais domõ'sticos 1 e dâ outr.:.n"" 

em 

~ Jd,•hr:i<'l~ • CO~LHO 

...... 

.,---·-·-"· 
DATA DE R!::LATOR DATA DA CONCLUSAO CONCI.USAO ' NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO CO PARECER· DA I JL:~E!\'J.'/,.: .. 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTR!El:.JIÇ.\0 CC RELATOR COMISSAO i-- ..... -.. 
?:'::·.'t:i'O O& LI:I DO StllADO ll9 3!1'/76 - dispÕe 12/08/77 SeM dOr 12/08/77 FavorSvt:!l 1 Concedo vista 1 f1 C:c•tJ.~~~·J 
so:;ore a extensão do 'teeuro de Acidentes do ao8~RTO nos termos da 

f pt•O\' I "·)\ ') 

tN'::lLtlho rural Aos Pequenoo Proprietários, do projeto 
1 

~<'Ç·urac!~, 
Parceiros, Arrendatários, Posseiros e SATURNINO Emend"' Subst!, ao SenaelOl' :;~,~n<l.do~- 'i.'\1.' 

afins. tutiv.:. da SALDANIIA D~R· 
:/'lHA P.:R;:l, 
j ~OIItl'.:Íl•lc ~ 

CCJ, ZI, om 1 P:-..,jcco. .,:;,, 
t2J/00/7} ' lS/08/77 

~ .. ~k 

I PPOJI:TO Dt LEI DO SI:tiADO tl9 ll0/77 ~ inclui 23/0B/77 SeMdor 24/DB/77 ContrÃrio Aprovado, 
a utilização de nncnten qulrr.icos (dcsfolhan ----i 

ADALDERTO cm 23/0S/'t7 too) na de!ltruiçii.r) da o florestas 1 entro oa- I cri~I!S definidos n11 Lei de Segurança Nacio SENA 
nd~. - ' - .. - ...... ~ ~· 

P~oJ::To Ct LI:I DA CÂMARA ti? 51177 - dá nova 29/06/77 Senltdor 29106/77 FavorÁvel Aprov.!.d.:J, tlJol I 
rcdação ao Artir.o 119 da Lei n9 5 757, de MATTOS LEÃO 23/C817'1 I 03, do dezembro de l 971 1 que estabelece ra-
gime do gratifict~ção ao pessoal 4 dispoai- I 
ção do fUilRURAL 1 e dÁ outras proYidâncias. 

i ' 
' I 

Durante o ·mês do .:1gosto foNm rcali::adaa duits conferênei.:~s, noguida.ttdu debc.tl..tf 1 p~!.:. 
Combsão de Ar,l"icultut~a elo Senado. Compt'll"eCl'NI:I pct'<lnto a Comissão o Sr, ,JO:it FP.f.Nt::iSC\J 0', 

SILVA, Preoidente da Confederação Nacional doa Tr,"\b.Jlh.:tdoras M Acric:ulturll, qr-l .lbCl•;l,•"" .: ·.: ... •,··~ 

"0 Elltatuto dA Torran; o o Sr, Jodo Falcão Ferraz, Sccrotftrio dll Agric:ulturn :.o r.nt:.d1;. ~~ ::~.~ r• 

nambuco, que fAlou aobrc 11 a produção c a comorcializ"ç4o da cebola M Vale ~.~ S. F:ou.c:!ta:c 1, 

contnxto racional e nacional", 

s!tms~ DOS 'fRi\DALIIOS DA COMISSM 

Reuniões Ordin5riaa , , • , , , , , •• , , •••• , • , •••• , • • • OS 

Projuto!l relatodo!l , , , , , , , • , , , , , •• , , , •••••• , • • • OS 

Projotoa dintr!buldon ••• , , , , •••••••• • • • • •'. • • • 03 

Ot'!cioa recebidos , , , • , , , , • , ••••••••• • • • • • ••• • • 02 

Of!c!oa expodidoo , , •• • •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • OG 
Pedi doa de vi atol , • , , •• , , , , , • , , , • , , , , •• , •• , , , , , . 01 

Daclara~Õoo do voto , , , , . , , , ••••••••• •. • • •,.... Dl 

Comparocimonto du autoridadoa •••• , ••••••• , , • • • 02 

Convi teu uxpodidoa , , •••• , , ••• • • • ••• • • • • • • •• • • • 308 

llro.o!lia, 31 du agouto de l !l77. 

I 
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CO:\liSSo\0 1>1~ 1\.SSt:N'rOS RECIONi\IS 

HI~I.Nl'ÓI:IO COiutl~~iJIOXDI~XTI~ AO l\ll'l:S DE 1\COSTO. DE ID 77, 

l'IU~SJllEN'rl~: SENADOR DINIIRTE MARIZ 

MiSIS'J'g~'l'l~: L!::DA FERREIItA DA ROCIIJ\ 

DATA OE RE· RELATOR DATA DA CONCLUSA.O 
NúMERO E EMENTA CE61MENTO DESIGNADO O IS· 00 PARECER 

NA COMISSAO TAIBUIÇ/\0 DO RELATOR 

PROJETO DE LEI DA Cl\!otARII N9 112 , OE 1976 
SENADOR TtOTO 

n Altera .:~ rodo:~çÃo do Art, 1? o § 49 do 24,08.77 NIO VILE!.A - 30.08,77 

1\rt. 29 do OQcroto~lai nQ 1,192, do a do "2 
vombro elo 1 97l, par.:~ incluir o noroeste do 

I:stoldO do ParAná no PRODOESTE, 

PROJETO DE LEI DA CÃP.ARA N9 Qijl DE 1976 

30,08.77 
SENADOR AGE· 30,08,77 

Institui o Dia da Ama:ênia, flOR MARIA 

CO)!tSR.IO tJE CO:ISTITUIÇiiO ~ JUSTIÇA. 

llEL,\'l'ólliO CO!:IlESI'O~DE~'l'E AO MtS DE AGOSTO DE ID 77 

l'llESilll,~'rE: SCNi\OOR DAiliEL KRIECl::R. 

ARSISTE~'l'E: HARIA IIELEHA DtJI;:HO BRAlH>ÂO. 

CATA DE RE· RELATOR DATA DA CONCLUSÃO 
NLIMEAO E EMENTA CEBJMENTO DESIGNADO C IS· DO PARECER 

NA COMJSSAO TRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJJ::'I'O LEI C1J·1.\RA U9 lú/77: 25.04.77 StUADOR lltLVI- 26.04,77 constitucional, 
CIO HUUES. jur!dico.Boa. 

;.ltor.:l dispo:Jitivou da L~:! n? 5 662, do Túcnicol LogiolA 
21 du julho do 1:171 (Loi Orgânica. doa P.1,;: tiv4 a fAvoriivã 
tido o Poli ticos) , no mürito, com 

l amanclA, 
Autor: Oeput.ldo FNnciaco Amanl. 

PHOJl:!'l'O LEI Sl:.:!UWO 119 131/77: lG.OG. 77 SEUADOR ITALI- l7.06.77 constitucionAl 
VIO COCLUO. a jur!dico,F4-

;,crollccnt.:l pur,jur.:1fo única .:~o a.rt, 473 da vor.ival no má-
conaol!daç5o daD Lu i o do Tnb11lho, rito. 

l1UtOtl Son.Jd.or :loluon carneiro. 

CONCI.USAO 
DA 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
OA 

COMISSAO 

APROVADO, 
(03.08,77) 

APROVADO. 
(03.08.77) 

Setembro de 1977 

OBSERVAÇOES 

OBSERVAÇOES 

IT I 
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I 

I 

I 
I 
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I 

I 
I 

li 
i! 
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Nú~.1ERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSJ.O 

RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISS.\0 DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJ'L:'10 RESOLUÇ:iO DA co:.JISSJ\0 l:COilOHIA à 16.06.77 SJ;lUUJOR LI::I'l'I:: 16.06.77 Conotituciontal APROVADO. 
r-tl::!ISi\Ct::!-1 ::9 lOJ/77 do Sr. PraaiJanto da CIUWI:S, o jur!dico. (10.06.77) 
Rap~Dlica, proponlio ao Son.Jdo F\ldoral p.:t. 
rD. quo oeja Autorio:adol a ?ra!oitura Huni 
c1po:ll C.o l14ringd (PU) a olovo.r o monttan= 
to do suil d!viUJ. consolidaUn om , ,, ••••• 
Cr$ 10.100.199,05, 

PROJ'i:TO tu:SOLUÇJ\0 DA COMISS~ ECOUOMIA Ü: 
'"··'· 77 

SENADOR IICLVI 04,08.77 Con::~titucional APROVADO. 
HENSI\CEH N9 139/77 elo Sr. Prooidonto da CIO UutlES. o jur!dico. (10.06.77) 
RopúlllicA, propondo .:&o Sonoldo Fodor.ol pa 
r.1 que soja autorizolàa n Profo1 tura :tuni ' 
cipwl do Recife (PE) A olovar o montantõ 
do uua d!vidil consolidada om • , ••••••••• 
Cr$ 20.000,00. 

. 
PROJC'l'O RESOLUÇ~O DA COHISS:\0 ECOI~O!UA ii 04.08,77 SCllADOR ITli.L,! 04.08,77 Co!lotituciona1 APROVADO, 
N.;:~s.\GI::l·l ti9 143/77 t.lo sr, Prosidoneo do VIO COCL!IO. o jur!Uico. (10.03.77) 
Ropúblic.l, propondo .10 Scnoldo Federal pa 
rn que soja. a.utori::a!.l..:~. a Univ~rsiJado Eii' 
t.:tdual do !1:Lto Grosoo, a o1ovar o montar\ 
t.o do Sl.la tl.tvida. consolid.:~.da om ••••••• 7 
Cr$ 2.9!15.735,20, 

DATA DE RElATOR DATA DA CONCI.USAO CONCLUSAO 
N~MERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO DO RElATOR COMISSAO 

PROJt.'l'O Rl:SOLUÇXO DA COJ.IISS~O OE l::COUOHIA à 04.06.77 SE:~ADOR O'!'TO 04.06.77 Constitucion41 APROVADO, 
HENSAGEM !:i? 142/77, do Sr. Presidenta do. R,!! LE:IIHo\."lU. o jurídico. (10.06.77) 
púolica, prox-ondo ao Sona.Qo Federal p.1ra c;u 
:JOjol 4Utorhild4 a Universida.de do S. Paulo 
a elevar o montante do sua d!vid4 consolid~ 
da. om Cr$ 310,000.000,00, 

PROJeTO RESOLUÇÃO DA COIUSSÃO tCOUOUIA a '"·os. 77 SEUADOR IIELV,! 04.06.77 Constituciona.1 APROVADO, 
:u:::Jsi~CL!H W? 137/77 do sr. Proflidonto do ozo :mtms. o jurídico. (10.06.77) 
Rop~~lica, propontlo Q.O SonaJo Fotlora1 p.:1-
ro. quo soja autori::D.Jo o Governo do &ata-
do do Rio Gr.:~.ndo do :~orto a o1ovD.r cm 
Cr$ 37,41:l4.10ll,OO o montante ào sua d!vi-
à.?. conaolid.1Ua, 

PHOJ,'l'O ru:SOLUÇÂO DA COIUS~iíO J::COilOHIA a 01.08. 77 SENADOR LE:ITI:: 04.06.77 Conatituc1onD.1 APROVADO, 
m:::S;\Gl::,l ::COI J.U/77 Qo sr. l,r<.~oitlr.mtc <lo CIIAVI:S, o jur!tlico. (10.06.77) 
itot-lÜi:.llica, propOilJo ao SonD..Jo Follora1 pd-
r>t quo aoj.:~. .lutori::tlJO 4 Prllfllitur.J. H1.m1-
cip4l dl.l Joinvillll. (SC) a olovar o mont4!l 
to Jo su.1 1l!Yida consoliQadD. om • , ••••••• 
Cr$ l5.0:!4.d60,00. 
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Q,\TA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO OJSTRIBUJÇAO DO AEI.ATOA 

~ItOJI::'rO LEI CÍI.!L\Rl~ H'=' 'J.G/77: OS nOVil ragu• 17,05,77 Si;;U,\00~ O'rTO 17.D5.77 
lolraontaçiio S profisoiio Jo corretor !.lo Imã .. Lt:mlll.!-m. 
veis, disciplina o funcionamento -do ::~auo 
órg.loa !.lo tincali::oç5o, 
PflOJCTO LCI SEII/\00 ll9 l2D/7ór. Oispõa· sobro 
o cxorclcio do protiuo4o do corrotot !.lo I· 
mõvoio, 
PflOJCTO LI:I SE!IAOO ll9 131/76 - Diociplina 
o oxarc!cio d.:l profissÃo do corro tor do I-
móv~Jis am todo território nc.cionJ.l. 
Autoras: P l:lor Exocutivo,Sonlldoros l!onriquo 
de La hoqcc c ... c,ljamim tuzau. 

PROJI:TO LJ;;I Sl:ll1\llO U9 127/77; 16.06. 77 SC!~l\DOR IIE:LV! 1ú,06.77 ConstiJ;ucional 
CIO HUN&S. o jur!dico. 

Dispõe sobro critôrion parol cSlcúlo ào in· 
Uoni::tlçÕo:J, nas roscisõos à o cont.rato o a 
trabalho, 

Autor: Sont~àor Vaaconcolos '.L'orrat>. 

PROJ:.;TO LI:!I St::IADO I~Q O!l/75: RogulamontA n 14.06.77 SI::NAPOR OTTO 14.06.77 Constitucional 
profias:lo do cmprogaclos do odific:ioa o UÃ x.emwm. o juriclico.c~~ 
outras providãncialj, trlirio no mór 
PROJI:TO I.!:: I SJ::I~ADO U9 25/77: DispÕe sobro to, 
all rol.:~.çõos d.c trabalho dos omproqad.oa om 
oài!icioa o odificaçõcn oimilaroa. 
Autora:.: Sanador Nelson Carneiro. 

DATA OE RELATOR CATA DA CONCLUSÃO 
N"MEAO E EMENTA AECEB11,1ENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇ/..0 DO RELATOR 

PROJETO I.&I St:NADO N9 42/77: 20.D4.77 SC:~ADOR U:ITE: 20.04.17 Conatitucional 
CllAVl::S. o jur!dico.ra-

o.l no'v., rodação D.o 5 59 ào .:~.rt. 12 da I.oi vorS.vol no mó-
nQ 5 8~0, da 8 do junho do lnJ. rito. 

Autor: Senador Nelson Cnrnoiro. 

PROJETO LEI SEUADO N9 33/77: 23.D3.77 SE:U,\DOR IIEI - 24.04.17 Conatitucional 

Altera dispo:Jitivo da CLT, villondo modifi-
'l'OR Oio\S, o jur!dico. 

cD.r 1 cm p.:trto 1 o cri túrio da dosignoçüo ào 
jui: cubatituto ào pro:Jidonto do Junta do 
ConciliD.ção a Julg.:unllnto. 

Autor: Sanador Nolaon Cnrnoiro. 

PROJ'tTO D.ESOI.UÇÃO DA C011ISSAO ECONOMIA a 10,0U,77 SI::UADOR IIELV! 10.08.17 Constitucionnl 
MtNSACI:H N? 16~/77 do sr. Prooidonto dA no- DIO HutU:S, Q jurldico. 
pública 1 propondo .:&o Son.Jdo FoUor.Jl pa.r.:t. 
quo !H~ja. aytorizaUo o Caverno do .:::'Dtado do 
Pornrunbuco o. olovD.r o monunto do aun cllvi 
da conaolitlada om Cr$ ::!6.550.000,00. -

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSAO 

APROVADO, 
(10,08. 71) 

APROVADO. 
(l0.08. 771 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSAO 

APROVADO. 
(l0,08.77) 

APROVADO, VO"' 
tD.ndo pala 
conclusão so-
nadar Lonoir 
Vargu. 
(lo.oa. 771 

APnov;~o. 
(10,08.77) 

Secembro de 1977 

OBSERVAÇOE:S 

ConcõJdida vis 
ta .:&o So:ar.dor 
Luito Ch:LV131i, 

(10.08. 77) 

OBSERVAÇOES I 

I 
I 

ll 
i' 
I' 

i 
I 

I 
I 

' I 
' ' ' I 
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NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

AECEBIMF.NTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO OESIONAOO OISTAIBUIÇAO 00 RELATOR COMJSSAO 

PROJETO RESOLUÇAo 0/\ C011ISSÃO ECOUOHIA s lO.Oó. 77 SE:Il#\DOR IIE:I .. lO.OB.77 ConatitucionA APROVADO, 
MENSAGEM Nlfl lS0/77 do Sr, Prasidanto da 
Ropúlllica, propondo ao son"do Fodora.l pa-

TOR DIAS, o jur!dico, (lO.DB.771 

ra qua aoja autorizadA A Prot'oitura Munilr 
cipal do C4lllllça.ri (DA) D. olovar o montAn 
ta de auA divida consolitlAdD. orn •• , •• , , , 7 
Cr$ 140.527.000,00. 

PROJ&TO RESOLUçlí.O DA CONISSÃO ECOUOMIA A JD.Oó.77 SENADOR I'l'A• 1o.oa.77 Cons ti tuciona APROVADO. 
MENSAGEM N9 148/77, do Sr, Proaidento dA LI VIO COELHO, O jur!dico. (lO.OB. 771 
RepúblicA, propondo ao Senndo Federal p11 .. 
t'A que soja autorizada a Prefeitura Huni .. 

' cipal de Ponta Porã a elevar o montcnto .. 
de BUA divida consolidada om Cr$1S.Oll.07G, o 

PROJETO LEI SENADO U9 260/76: JA.OG.71 S~NAOOR OTTO l4.06.77 Constitucional APROVADO. 

Acrescenta dispositivo ii Loi n9 3 890, do LEIIMAllN. o ~urldico.ç~"Í (lO.DB.771 

25.04.1961, quo "autoriza a União a cons- trar1o no mar: 

titu1r a Empresa Centrais Elót.ricas Brõlsi to. 

loiras S.A. ELETROBRÂS e dli OUtrAS pro:' 
vidõncia~. -

Autor1 Sanador VAsconcelos Torres. 

DATA DE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NCJMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇÃO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO RESOLUÇ~O DA COf.1ISS1iO ECONOMIA ii lO.OB.77 SEHJ\DOR HELV.!, lO. OB • .17 Conat1tuciona APROVADO. 
HENSAGCN N9 171}'77 do Sr. Presidente d4 DIO UUNES. o jur!dico. (lO.OB. 771 
Rop~blica, propondo ao Sanado Federal pa-
ra que :.aja autorizAda a P;ofaitura Huni-
cipal do Rio do Janeiro a olovar o montA,!l 
to do sua divida consolidAda cm ••• ~ ••••• 
Cr$ 200.000.000, o o. 

PROJETO RESOLUçXO DA COMISSXO ECONOMIA À lO.OB. 77 SEUAOOR OT'l'O lO.OB. 77 Constitucional APROVADO. 
HENSAGEI-t za, 138/77 do Sr. Prcoidontc da LEIUWlN. o jur!dico. (lO.OB. 77) 
Rop~blica parA quo oeja Autor1:o.da A Pro .. 
feitura MunicipAl do Rio do Jo.nairo a el.2, 
var o montante de SUA divida consolidada 
om Cr$ aa.ooo.ooo,oo. 

MENSAG"M 1<0 l74/77 do Sr. Proaidonto d• ll.OB.77 S~HADOR JU::I• ll.OB.77 SECRETA. 117.08.771 
Rep~blica, oubmotondo À aprovaçiio df! Son_! TOR DIAS. 
do FederAl, o noma do Cenonl .. O.o-Uxurcito 
Carloa Alberto C.lbral Ribeiro pua oxor .. 
cor o cargo da Miniutro do Suparior Trib~ 
nal NUi tllr 1 na VA94 docorronta da apoaon 
tAdor1a do Miniotro Canaral-d~M&xúrcito T 
Si:ano Sarmento. 
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DATA OE RELATOR DATA OA CONCI.USAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 REL.ATOA 

PROJE'l'O I.E:I SENADO N9 134/711 2l,06.77 SEIIl\DOR II~LV.!, 22.06.77 Conaeituciona 
1\crascanta § 39 AO Art. lO da Loi n9 5 107, DIO HUNI::S. o jur!dico,co 
do 13 do aotombro do ·1966 - I:'G'l'S. aubut1tutivo. 

Autor: Sanador Nolaon CArneiro. 

PRCJOTO ROSCLUÇlOCA COMISSle CE FIIITINÇJ\S AC l2.0B,77 SEH1\DOR UEI .. l2.0B.77 Const.ituciona 
OF!CIO "S" N9 11/77 tlo sr. Governador do 'l'OR DIAS, o jur!dico. 
t:staclo do ;!>tinas Cioraia, solicita.Íldo autori 
zAç5o do Sanado Poclcral,para que o Eotado-
do zunu Cardo possA contratar ompróstimo 
externo no vdlor do US$ 50,000.000 1 00 ou 
o seu equivalonto em outras moedas. 

PROJETO LEI SENADO U9 85/77: 30.06. 77 SENADOR l'liL .. 02,08.77 Injur!dicas 
(EHENDAS Di': PLJ::I~Â.RIO DE N9S 1 A lO) SOU GONÇALVES AIJ emendas n9 

Dispõe sobro a organizaçÃo básica da POlioo l,2,4,9,l01 
constituciona s cia Militar do c. Fodaral c dÃ outras pro .. o jur!dicaa a vidências. da nQa 3,5,6, 

Autor: Podar Rxecutivo. o a. 

DATA OE RELATOR CATA CA CONCL.USAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 REI.ATOR 

PROJETO LEI SENADO N9 120/77: 07. 06,77 SENADOR OSI- 06,06,77 
Estabelece normaa regulAdoras do trAbAlho RCS 'l'E:IXEIRA. 
avulso no maio rural o dá outras providê!!, 
c ias. 

Autor: Sanador Otto Lehrnann. 

PROJETO LEI SENADO N9 03/75: ll.OB.76 SEHADOR IJ:!J: .. lO,Ol.H Injur!cUco e 
(SUIJSTITUTIVO DA COHISSXo ECONOMIA) TE CUAVES. nÃo atendo ii 

boa 'l'Ócnica 
Di!Jpõo sobro o acosso do mercadorias 
loiras a mercados estrangeiros, 

bras! Legislativa. 

Autor: sanador Josó sarnoy. 

PROJt;'l'O I.E:I SJ:.:HADO N9 124/771 ll.06. 77 SEUADOR OSI .. l4.06.77 constituciona 
RES 'l"l'EIXEIRA o jur!dico, Fa 

Altera a rodação do art, 110 do CÓdigo Na• vorlivol no mó 
cional do Tr:insito. rito. 

Autort Sanador Nelson Carnairo, 

Setembro de 1977 

CONCI.USAO 
CA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

APROVADO. 
(l7.0B.771 

APROVADO, 
(l7.0B.771 

APROVADO. 
ll7 .oa. 771 

: 

CONCI.USAO 
CA OBSERVAÇOES 

COMISSÃO 

concedida vis 
tA ao Sonadõr 
Italivio coe-
lho. 
(l7,08.77) 

APROVADO: 
(l7.08.771 

APROVADO, 
Votam contra 
o mótito OD 
Son.Holvidio 
Nunes o Otto 
Lohmann. 

I (l7.0B,771 

---··-·-·-·----

~ 
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NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR ! DATA Ür\ CONCI.USA.O CONCI.USAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA 06SERVAÇOES 
NA COMISSAO CESICNACO 1 OISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI Sl:!NACO ll9 228/761 16.0~.76 !)W/,I.C!\ ut.:I- 10.03.77 Injur!c!ico. APROVADO, vcn Redistribuido 
'l'OR DIAS, c ido Sen, O = 

oS novA redaçõo AO art. 818 do Docroto-loi rGSti!IS Quór .. 
n9 S 452, do 19 do rnilio de 1943 (C[.T). cia, 

(17.06.77) 

Autor: SenAdor Orostos Ouórcia, 

PROJETO :r..ti SEIIADO HQ 109/771 26.05.77 SI!:NADOR OSI- 31.05. 77 Inconatitucio APROVADO, 
RES 'l'lU!CE:IRl\, nal e injuri= (17.06.77) 

Reformula direitos do apoaont,ado pdla. Pro- dico. 
vidêncio. socilll quo retorna ao trabo.J h"' 
d$ outraa providãnciaa, • 
Autor: sanador Vasconcalos Torras, ' 

PROJET9 LJEI CAMARA_ll9 26/77:0á nova. ro2Ul!!, 17.05.77 SENADOR O'I"l'O 17.05.77 constituciona APROVADO, von": 
rncnttlçao a profi:JsilO do Corro~or da Imoveis LEII!Wm. o jur!dico,con c ido San ,Lei-
diDciplina o funcionamento da seus órgãos emenda n9 1- to Chavoa. 
elo fiscali:Açiio. CCJ, (17.06.77) 
PLS H9 128/76-0ispõo sobro o oxerc!cio da [)rejudicado. 
profissiio do Corretor do Imóvoia. 
PLS :~9 131/77-Disciplina o oxerc!cio da pro Prejudicado. 
fiosÃo do corretor do imóveis cm todo torri 
tório nacional. -
;,utores~ Poder ~xocut.ivo, · 

sanadoras -Ü~!:!l!-9'!~ ~~ ~~- Rocquo. 

DATA OE REI.ATOR DATA DA CONCI.USAO CONCI.USAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRI6UIÇAO DO REI.ATOA COMISSAO 

PROJETO LEI SE:UAJ?O t~9 86/77: 18.05.77 SENT\OOR Hti .. 19.05.77 Cons ti tucionA APROVADO. 
'l'OR DIAS. o jur!dico. (17.08.77) 

DÁ novA redaç:io ao § lO do ut. JBl da CL'l', 
aprovada polo Docroto-loi n9 S 452, 'do l 9 
do maio do 1943. · 

Autor: Sanador Nelson Carneiro. 

PROJETO JmSOLUÇ1í.O DA COIUSS:tO ECONOHIA ii. JD.08.77 SEI1ADOR IIELV!, 11.08.77 constitucionA .APROVADO. 
Ml:a~SAGt::M NO 136/77 do Sr. Prosidanta da CIO NUHES. • juddico. (17.06.77) 
Rt~pública, propondo ao Sanado Foàarl!.l P! 
n quo sojA AutorizAdo o Governo do Ellt!, 
do do Rio cronda do Sul A olovar o mon .. 
t4nt.o do suA d!vidA conaolidoda cm 
Cr$ 52.560.842,00. 

JIROJE'l'O JWSOLUÇ1í.O DA COHISS~O CCO!lOMIA f.. 10.03.77 SmMOR OT'l'O 11.08.77 ConstitucionA APilOVAOO. 
H~:ISACJ::M NO 140/77 do sr. Jlrasiclonto dn L~IIH1\11N, o jur!dico. (24.06. 77) 
Rapúblicn propondo 40 Sunodo fodorAl, pa 
ra quo soja llutoriznda A ProtoiturA Muni 
cip.ü do:~ v5.r::oa Jla.ul1uta (SJI) A olovar o 
rnont4nto do SUA d!vidol conoolidada. 

-·~-- ·-·-·---·----------
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CATA DE AE~ATOA CATA DA CONCLUSÃO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 RELATOR 

PROJETO LEI SEI~ADO N2 lU/771 .. 29,0ô,77 sc:uwon ncLV! 02.06,77 conati tucional 
AlterA AB contribuiçoos o ponsooa que ao• DIO UUil:.::S. o juridicc,corn 
r5o ~oncodidca 408 U~putndoa Fadareis o ornomln n? l•CC 
Sonaàoroa pelo Insc1tuto do Providônc1G . 
doa Congroaaistca. : 
Autor1 Sanador Honriquo do LÁ nocquo. 

PROJETO LEI CAl-tARA U9 2l/7G; 1~.013.77 SCUJ\OOU IU:L .. 16.06.77 Fonatituc1oaAl 
(SUDSTITUTIVO DA CONIS.FinllnÇAS) SO:l C;ut:II::IRO, f> juriclico. 

TornA obrigatória a doclAraçD:o do preço 
total nAs vondAB a prostaç&o o dÁ OUtrAS 
provid@ncias. 

Autor: Deputado Uorbort Levy. 

PROJOTO Llli W!ARA NO 69/76: 03.09.76 SEIU\.OOR P1\ULO lO.Ol. 77 ~avor.lvel no 
BROSSARD. ,ãrito. 

DS nova rodação ao art. 14 da Lai no 
1 060, do 5.2.1950, qua estabelece no r- .. 
mas para a concessão de aosistãncia jucli 
c1ar1a aos necessitados. 

Autor: Deputado Josã DonitScio Neto. 

r" 
NllMERO E EMENTA 

CATA OE REt.ATOR CATA DA CONCLUSAO 
RECEBIMENTO 00 PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO 00 AEt.ATOA 

PHOJE:TO LCI SE:l~ADO N'i' 1ti6/7G; 1U.05.77 SEHADOR OSI .. l~.05,77 constitucio • 
1\croocontn par.SgrDfo ao art. 164 do Doera- RCS TEIX&IIlli.. na ia o jur !di 
tO-lfJi n9 5 452 1 do 1,5.1943. COSo AutJiÜnC'i'll 

PROJCTO Lei St:UADO 1~9 75/77; ~~ POI.Ior L:XOC_!! 

Introduz mocUUcaç~o na Conuolidação elo• tive do .1cordo 
Fom <1 DutJo!lt:.ão t.oiK do Trabalho. a CLS. 

Autor: Senador :lolson CArneiro. 

PROJETO LEI SENADO N9 16/771 :1),05,77 SEtlADOR N&L .. ll.05.77 ,rejudicAdo, 
SDil CARNtiRO, 

Introduz Alterações na Lei n9 1 046, da 
2.1.1950, quo "diopõo oobre A consignação 
cm folha de pA'JAlliOntott. 

Autor; SenAdor /ulalburto Sonna. 

PROJCTO Llli SENAOO No 182/75: 06.04.76 SENADOR I'l'AL!, 16.00.77 
1\croocont:.A wn pWrÁCJr.:&!o ao art. 4G9 do1 CL'.I' 
(dispüo &obro A trnnat'orünc1A do omprogoltlo) 

PROJl:'J'O LCI SL:llALlO U9 lG/761 
J,cruacant4 parágrafo ao art. 469 do. CLT, 

Autoruu; SanadCiroa lluloon Carnetro 
Mondou Can11lo. 

--· 

CONCLUSAO 
DA 

COMJSSAO 

1\PROVJ\00, 
(24. 08.771 

APROVADO. 
(24,08.771 

. 
APROVo\00. 
(24. 08.771 

CONCt.USAO 
OA 

COMISSAO 

AI'ROVAUO. 
(24.08.771 

J\PROVhDO. 
(24.00.771 

Sclcmbro de 1977 

OBSERVAÇOES 

RadistribuiC 

OOSERVAÇOES 

RodiatribuiJo 
ViBtil 40 Son, 
Ouiroo ToixtJ,! r•. 

:1 
I 

:I 
I 

'i 
I 

' I 
I 

: 

I 
' 

!i 
~ I 
'I 
'• '· : 
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NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCL.USAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER CA CBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJI::TO IJ::I Sl.ml\00 1:9 27!l/7t.il 2D.l0,7G S!WJWOR OSI - l0.03,77 Inconatituc:io- APROVADO. Rod.istribu!Oo 

Proibo A importo.çiio ou a c:omorc:1Ali2AÇiio 
IU:S TI:IXI:!IllA. ~al o 1njur1d1 124.08.77) 

do !ilmaa cinomD.toqdficoa em lotes. 
·t:o. . -

Autor: SanAdor Vasconcelos Torrao. 

PROJ'E'I'O LEI SENADO n9 139/77: ~4.0G.77 SEUADOR OSI .. 02.08.77 onatitucional J\l'ROVADO. 
Acroscontol diapositivo ii l.oi n9 ·4 090, dtt RE:S TEIXEIRA. jur!dico. 124,08.77) 
l3. 7 .1962, que "1nst1 tuiu a grat1!1c4çiio 
do N4tAl para os trabalha(forcu". 

' 
Autor: Senador Uolson Carneiro.; 

PROJ&'l'O L~I SE:;AOQ :;9 273/75: Ol.Oô.77 SI::JJ\DOR Ul::L .. 02.08,77 onstitucional APROVADO. 
(SUBS'ri'rUTlVO DA CI::C) sou CARin:::r:no. jQr!dico.Con 

tnsdtui o Dia Nacional da B!blia a d5 
rário no mãr! 

tras providências. 
OJ! o. 

Autor: Sanador Osiras Tóixairn. 

CATA OE AEI.ATOR DATA OA CONCI.USAO CONCI.USAO 
NCIMEAO e EMENTA RECEBIMENTO CC PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO CISTAIBUIÇAO 00 REI.ATOR COMISSAO 

PROJETO Lti SCIIADO NO l77 /7 G ; 08.06.77 Sl:!UJ\DOR ITJ\LI 09.06,77 Fons ti tucional APROVADO. 
navega. o paráqrafo único do art. 25 da Loi VIO COELHO. - ~ jur!dico.Con 124.08.77) 
n9 J 807, da :i!G.d.l9GO. trÂrio no múr,! 

to. 

PROJt'l'O LCI SEI~ ADO ll9 308/76: . bon:sdtuciona.l 
D.S nova radD.çÃo D.O par5.grD.fo único do art. jur!cUco.Fa.-
:i!S do. Loi n9 J 807, do :i!G.OB .1960. r~rávol no mQ-
Autores: Senadoroa Nolaon Cnrnoiro. 

i to. 

Otair Dockor. 

PROJETO Lti SENADO NO 22l/76; l0.0~.76 SEUJ\OOR Hí::I .. l0.03,77 onstituciona.l APROVADO. Radilltribuido 
TOR OIJ\S. jur!dico. 1<4.08.77) 

l~utOt:'iza O. D.pOsontadoria do .D.oronautD. in-
~opondantomonto do sua idD.do 1 cquipnran-
do-o aos segundos que tâm direito À apo .. 
sontadoria ollpaciill. 

J\utor1 sanador FrAnco Montoro. 

- -· 
·' 

PROJt'l'O LEI SEUl\DO 1:9 :i!OS/76: l7.QG.77 StNADOR O'l'TO •. 22,06.77 neonst1.tuc1o .. APROVJ\00, v~~ 
r..EHI1J\HII. al c injurid! cido SOI\.1~1!111 .. 

Diseõa sobro o r~gimll do trAbalho, rqmQnO"" o. son carneiro. 
r.lÇD.O o domais vantlUJOnll dos omprogaàoa 1~4.08,77) 
nli.G omproaaa oignatiirioo àoa contrAtOB ~o 
pollqu1aa do potrólao com "cl&uaula du 1:'1! 
co", 

J~u to r 1 Sono.àor FrD.nco Montoro. 



4402 Tcrça•felra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçuo 11) Setembro de 1977 

NUMERO E EMENTA 
DATA DE AELATOn DATA DA CONCI.USAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIElUIÇAO CC RELATOR COMISSAO 

PROJI.::'l'O LI::I Sl:l/ADO !/? 1.!5/77: lit o ou. 77 SL:mJJO:\ IT1\L! 1G.OG.71 Inconotitucio /\PROVADO. 
\IIO COl:L!IO, na.l o !njuri= (24.0tl.77) 

lunplia oo o foi too ~4 Lo! n9 3 577, _ tlll ~ co. 
do junho do 1!)5!:1, po1ra quo a iaonç~o n~ 
l<l proviatn nlcnnco o:~ liindi.:lltou, n.J.u 
contliyõoa 'JUO aupacífica. 

Autor: Sanador Ualoon Cnrnoiro, 

PROJI:.:TO LEI Sl::i/;100 U9 218/7G: 1~.0d.77 SEUhDOR JU::L - 12.08,77 Viot4 ao San, 
Determina a .lplicnção Uo 20i do Fundo do SOI'l CARW:!IRO, Otto LohmAnn. 
Pnrticipas;õ:o do::l llunicipioa cm pro'J'rllmaa (2~.03.71) 
do aducaçao pr~-oacolar u U13 19 grau, 
PROJETO LI:: I Sl::lll\00 U9 Ol/71: 
Inclui no conceito da anaif1o do 19 gráu, 
para finll do diaposto no .1rc. S9 Ua Lai 
S 692, do ll.8.7l, o miniatr.1Uo <a crian 
ÇlUl do !dado inferior a 7 ano::;. -
Autoras: Sonndoroa Franco Itontoro. 

Otto Lohm:mn. 

PROJETO LEI SEU ADO W? 101/77: 20,1)5. 77 Sl::lli\DIDR I'l'lo.l.! 2~.05.77 ncona ti tu cio- APROVADO,von 
VIO COELHO. \Alo cido Son.uo! 

cS nova. rada.ção ao !tom I ~lo <l!.rt. 76 a. non Cllrnoiro. 
Loi n9 3 307, da 2G.d.l~b0- Lo! Org5.ni .. (2~.08.77) 

I ca da Providüncia Socioll. 

Autor: Sanador :lolSOi\ carneiro. ,, 

I 
I 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE REL.ATOR DATA DA CONCL.USÃO CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO DO PARECER CA OBSEAVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO DO AEL.ATOR COMISSÃO 

PROJETO LEI SE:moo 1:9 .lú6/7Gr 18.05.77 SEWWOR OSI .. 19.05.77 Injur!dica. APROVADO,van 
(E!-tEflDA Wil 1- PU::UAniO) R3S TEIXI:IRl\, c ido Son .Lo! 
Cria o conaolho do intoqraç~o tle iiWOBti- to ChD.voa. 
montoB,dcstinaUo a avaliar·oporaçõos óa (2~.08.77) 
quAlquer nat.uru~.:a,ro!urontos ii: fusão o in 
corporaçõa:,tlquiaiç5.o, elo controlo acionii= 
rio o coasao da at1vo;dimonsionar o impac 
to do invaatimonto oxtorno diroito do cA= 
pital oatrangoiro. 

Autor: SanAdor Itamar Franco. 

PROJETO LI:I SENADO N9 lJG/77• 23.06.77 SENADOR O'l"l'O 2J,OG.77 Injur!dico. l\PROVl\OO,von 
LEIII<l\Nll, cido Son.!lui 

Oillciplina o axorc!cio dA prot'isnE:o da o- son carnoirÕ. 
ficial .. bnrbairo o da oficiAl-caboloroiro (24.08.77) 
o dá outras providânciaa. 

Autor: Sanador Nolnon carnairo. 

PROJCTO LEI CAMI\.M N9 60/77; w.oa. 77 SEUAOOR OTTO l0.08.77 Injur!dico. l\fl.ROVADO. 
LEUMJ\I.m. (24,06.77) 

Autorhll o Poõ.ar Executivo a instituir A 
Punc\D.çiio Naciono.l para o Honor Excopcio• 
nnl - FIDlAEX o dá outras providõnciao. 

l\utor; Dllpuê.ado carloa santou. 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Terça-relra 6 4403 

N(JMEAO E EMENTA 
CATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
. NA COMISSI\0 DESIGNADO OISTAIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO ~I cJU.lARA Ut 85/761 23, OG. 'VI l::Ul\DOR HI!L - 02.06. 77 Vist.l AO San. 
O:l CARlll!:IRO, O:siros 'l'eixe!, 

DJ.:opõo sobre pannõos a dapondontas da nar ra, 
vidor público fAlecido no gozo do dupla ! (24.08,77) 

ponontadorJ.a.. 

Autor1 OoputZ~.do Passos Porto, 

PROJE:'l'O RESOLUÇ1i.O l:ll\ C011ISSX0 l::COI:OHIA ;; 24.08. 77 SEilADOR I'l'1\L! 24.08.77 Conutituciona APROVADO. 
HEllS1\CEM N9 lbti/77 do Sr. PraBidanto <la VIO COELIIO, c jur!dico. (24.06,77) 
República., propondo ao Senado Federal, pa '. ra que soj4 autorizado o Governo do Enta= 
do da Para!ba 11 elevar o montante• do aua 
divida consolidada cm Cr$50. 000.000, DOT 

PROJETO IU:SOLUÇ1i.O DA COHISSlto l::COilOUIA J\ 24. OB, 77 Sl:UAUOR OT'l'O 24.08.77 COnsti tuciona APROVADO. 
NE:NSII.CEM U9 178/77 elo Sr. Prouid.onto da tmMl\Jm. o jur!dico. (24.08.77) 
RllpÚQlica, proponào ao S!lnad.o Fotloral, pa 
ra. qu~ soja autorizad.a a Prdoitura Huni: 
cipal d.o Guaru1hoo (SP} a o1uvar o montan 
ta d.i:i sua divida conoolid.ada orn • , , ••• , • 7 
cr; 47.JOO.ooo,oo. 

NúMERO E EMENTA 
DATI\ DE RELATOR DATA DA CONCL.USAO CONCL.USAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER CA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJE:'l'O RESOLU~ltO DA COIUSSÃO I:COUOHIA A 24.08.77- Sl::UADOR UELV!, 25,08.77 const.itucionAl APROVADO. 
HEUSACEM ::9 17 /77 do sr. Prasiàonto d.a CIO tiUNES. o jur!dico. (3l.08.77) 
República, ~;~repondo ao S'onado Foàoral po. .. 
r& que soja autorizado o Governo do Esta~ 
do d.o Minas Gorais A olovar o montante da 
suo. divida consolidada om Cr$111. 000.000, O 

PROJE'l'O RESOLUÇltO DA COMISS1i.O E:COUOMIA J\ 24.08.77 SCIIADOR III:::LV! 25.00.77 conatituciona APROVADO, 

N.E:lSli.CEM U9 172/77 d.o Sr. Prosidonto da ÓIO llUNES. • jur!dico, (ll.08.77) 
RopúOlica, propondo ao Senado Fodoral pa-
ra CIUO sojA autorizo.do. A Profoitura Muni-
cipa1 do forosina (PI) a olovar o rnontan-
to do suA divido. consolidada. om , •• , ••• , • 
Cr$ 2,645,000,00. 

PROJETO ReSOLUÇltO DA CO!tlSS1i.O ECOUm\IA Â 24.03.76 SENADOR PJ\U'" lO.Ol.77 conati;ucionA APROVADO. Rodistribu!do. 
HC.IlSACEH U9 240/75 do Sr, Prosidonto d.a LO UROSSARD, a jur!dico. (3l.08, 77) 
Rapúbliea,cubmotondoao sanado Fucloral pr,g_ 
poat~ do Hiniotro FD.zandn, para qua oaj01 
Au.tori:AdA A Profuitura Hunioipa.l l.lo Ilor .. 

'i 

to AloCJro (RS) a. olovllr o montAnte do 
sua divida conuolidado.. 



4404 Terça-feira 6 DIÁRIO DO CONGRE.<;SO NACIONAL (Scçdo II) 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR CATA DA CONCL.USA.O 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIDUIÇÂO DO RELATOR 

PROJt'rO nt:SOI..UÇÃO OA COHISS:\0 ECOI~O~tiA A 24.00,77 Sl::!NAOOR HCLV!, 25.03. 77 ConD ti tuciono.l 
ncnsr~ar::H ll9 173/77 ~lo sr. Prosiclonto d:l DIO UUHES. e j14r!clioo. 
Ropúblic.:~., propomlo AO Sanado l~cclonl pa"' 
n qua soja Autori:tad.n a Pra!oi ture. Uuni .. 
cipal d.o T!lrasinn (PX) .1. elevAr o montlln-
to do llUll. a! vidA consolido.dA om ••••• , •• 
Cr$ 3. 220.000, o o. 

PROJCTO LCI SEIIADO U9 l54/77; 2G.OS,77 SellllllOR IIELV.!, 2G.oa. 77 Con3tituc:1onAl 
CIO l~UH&S, o jur!dic:o. 

1\ltcrol i1 radaçiio do art. l2 dó Docroto-loi· 
n9 40G, du 31.12.1968; 

Autor: sanador Cattote Pinheiro. 

PROJ"TO LEI c1J!ARA N9 73/7G; ],1,09,7G S~IIIWOR Lti'rZ:: l7.09.7G Favorável no 

Acrescenta dispositivos a Lei n9 4 215, üo CHAVES. lmórito,com o-

:!7.04~l9GJ, QUO 11 diapõe sobre o Estatuto ~nda n9 l·CCJ 

dA Ordom dos Advogadoa do arasil 11 , 

Autor: DeputAdo Aloisio santos, 

NOMERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER 
NA COMISSÂO DESIGNADO DISTRIBUIÇÂO DO RELATOR 

PROJETO LEI c1JIARA 119 Ol/77; 05.05.77 SI:IIAOOR LEI'l'E os. os. 77 bon:~titucional 
Regul~ a locaç&o preu:Ual urbAna e clS outra.s CHA\Il:S, a j ur !dico, com 
providüncias. 9 emBndas, 

PROJ't:'l'O LEI SENJ\DO 119 264/761 os. os. 77 05,05, 77 ~rojudicodo 
tstnbolece limitas para reajustamento 
Aluguáia em locAçõas raaidenc1nis, 

do 

Autoras I tJotlcr I:xocutivo, 
SanAdor Itamar Franco. 

PROJE'l'O LEI CAt·L\RA N9 02/761J\l.tera o Art. 2G.ll. 76 StiU~OR t.EI'rt l0,03. 77 conatituciona.l 
73 d:a consolida.ç~o dAa Lei~ dp 'l'rabalho. CIIAWS. a jur!dico,Fa .. 
PLS NQ l93l751Altora. radaçao do art. 73 dA vodvol no mú .. 
Connolidaçao das Loijj do 'l'rabalho. rito. 
PLS UQ 283/76; Di&Jpõe· aobro o a.cJicionnl n,2 

Projudicoa •• turno para os tra.bollhacJoros regidos p/CLT· 
PLS tlQ 121/77 • Altera tlispOBitiVOIJ dll PLS, 
CLT, 
Autora:.; Deputado Rol~nQ corbisior. 

sanadorco Orcatca Quúrcin. 
Uolaon Carneiro. 

PROJl;;'l'O LEI cl\MARA N9 43/761 o~.o6.7Q S&UIIIlOR li&LV! l0,03.77 Constitucional 
oto uum::s. - o jurid.ico.Con 

Acroaconta. dispoaitivo AO D.rt. 19 do Doara= trSrio no mtir! 
to-lo i nQ 201, tlo 27.02, G7, qu'o 11 diapõo uo .. to. 
bro a raaponaAbilidado doo ~rofaitoa o vo • 
roalloroa c dli outraa prQvitluncias,n 

.Autor1 Doputado FornancJ'Q Coelho • 

CONCI.USAO 
DA 

COMISSAO 

APROVADO. 
(3l,OD.77) 

APROVADO, 
(3l, OD. 77) 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSÂO 

APROVADO, 
(3l.D0.77) 

S.tombro de 1977 

ODSERVAÇOES 

lnuiZ!.dO ,pll.t'A !f. 
QXAr.IQ, 
!3l.oa. 77) 

OBSERVAÇOES 

1\d.iaào hce 
proposta do 
Pros1donto. 
(3l,oa. 77) 

VISTA DO Son. 
Osirca Tai•j 
ro. 
(JJ.,08, 77) 

l 

I 
I 
f 
i 
I ,, 
I' : 
I . 
I 
' 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo 11) Terça·reJra 6 4405 

NOMERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PAReCER DA 06SERVAÇOE5 
NA COMISSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJI:::'rO LEI SEUhlJO U9 l8/7G1 E&tllboloca li- :>:),06.77 StUADOR HELV! 02.06. 77 Constitucional Volta Jt CCJ P! 
mi to ii remunerAção doa AWninis.tradoras dols cio uuax:s. o gur!dicO·Con ra rooX4mO. 
cmprooas públicns a aociodadcs do oconomi.:l. tr rio no miir! VIS'l'A San.Lei .. 
mia ta. to. - to Chaves. 
PROJtTO U:I SE:UADO U9 23/761 Vedo. aoa omprc Projud:i.caclo. (3l,06.77l 
qado~ ou dirigentes do cntidadua ~a o.dminiâ 
traçao federal indirota a porcapçao do ro .. 
t:cibuição monul superior ilO valor do. romu .. 
noraç5o rnonoAl fixada para o ProuiUonto 
d.:s Ropúblic"'. 

a Lázoro na J\utoras: Sonadoroo Leito Chavas bosa, 

PROJtTO LEI SClll\00 NO 52/76• l2.03.77 S&IU\DOR UI::LV! l2;o6.77 ConBtitucional APROVADO, vo• Volta .i CCJ 
DIO HUUI:S, o jur!cUco. Con tando com ros com o parecer 

Torna obri2atór1a A prova de quitD.çio das 
' td.rio no mór~ triçõea Sen : dA CLS solici 

contribuiçoos ao FG'l'S parA que as cmpro - to, Lanoir vargazs tado por o.otõ 
a"'s· pratiquem os Ates que oapocifica. OrgÃo Técnico, 

Autor: Sanador NBlson carneiro, 

PROJETO LEI SEUADO N9 236/761 23.06.77 SEUADOR O'I"lO 02.06.77 Injur!clicA. Vista ao San. 
(f.:~tr.:HUA N9 1 .. PLEH1i.RIO) LE:Hf.WIN, Osiros 'l'ei.xo.!, r•. 
Concede ao piloto privAdo o direito do con 
tribuir, como autõnomo, para a Previdôncii 

(3l.06.77l 

sociAl. 

Autor: Sanador Leito ChaVes. 

DATA OE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NCIMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO CC RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SEUACO N9 4 0/7 G: 30.06, 77 Sl::UADOR IIELV! 02.06.77 Inconsueucio APROVADO. Volta À CCJ 
DIO NUNES. nal. - (3l,06,77l pAra rcoxAmo. 

Oiapõ~ sobre o processo do fiscalizaçÃo P! 
la Crumara dos Oeputadoa o pelo Senado Fe~ 
dornl, dos ates do Podar BXocutivo a ou da 
ac:lministr.,çiio indirota. 

Autor: Sanador Hauro DonoviUa~. 

PROJETO IJ::I SENADO 1~9 285/76 : 2l.l0.76 SENADOR OT'rO l0.03.77 InconstitUc.io Hs~Hlia!b~~~a· 
LEUIWm. nal. - eexarne. 

Estabelece critSrios de distribui~ão para (3l.06.77l 
o Fundo do Pnrticipaçiio dos z.tunicl.pios. 

Autor: Sanador Itamar Franco. 

PROJETO ru!SOLUçJ\0 OJ\ COMISS1l0 FIUJ\HÇAS ao 29.08.77 SEIU\DOR OTTO 30,03,77 onatitur.ional APROVADO. 
OF!CIO "5 11 N9 12/77 do Sr. Covarn.:ador do LEIIMAUN. (3l.06.77l 
Estado do P.:~.ranii, solicitnnc.lo autorização 
ao sanado Federal, para quo aquele l::atado 
poaea realizar opora.çõoa do empréstimo O! 
torno junto ao B.:~.nco IntorarnGric,no dll 02, 
~envolvimento (DIO) no valor global do 
US$ SS,OOO.OOO do dÓlaras Americanos. 

DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
OBSERVAÇOES N~MERO e EMI:NTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRI6UIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

PROJETO LCI C1~NAHA 1~9 47/77: 23.06.77 Sl::NADOR OSI- l6.06,77 Constituciona Vista ao Sen. 

o& nova redaçã.o ao 11 caput" do art. lO do. 
RES TEIKeiRA. O judcliCO. Le1ta ChAves. 

Loi 5 dSO, do 8.G.l973 1 que 11 esta.tu1 1]0!, 
(3l,06,77l 

.ma.s roCJuladorAs do trabalho rural" o Qa 
ou eras provid.íincills. u 

AUtOr I Deputado Alexandra t1AC:hD.à.o. 

PROJCTO RCSOLUÇI\0 OJ\ COHISS1l0 l:COHOIUA A 24.06.77 SI!UJ\DOR IIEI- 25.06.77 Constitucional APROVADO. 
HEllSAGeH ll9 14~/77 do sr. Proaidenta Jn 'l'OR DIAS. O judcliCO. (3l,06, 77) 
Rapúl:llicA, proponUo Ao Sanado Fodllr.:~.l, ll! 
ra quo soja autorht~.da li. Profaitura Nuni• 
cip:l.l do J.lllrinCJS. (l"R) a alovar o mcnta.nto 
de sua dividA conaolidcda om ············ Cr$ OO.l74.074 1 G4. 



4406 Tcrça-lelro 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Setembro de 1977 

NCJMERO E EMENTA 
DATA DE RE~ATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇ~O DO AEt.ATOA COMISSAO 

PRO.re'l'O LEI cliMAru\ N9 005/761 23.06.77 SENADOR OSI- 02,08, 77 
(l::f'mNDA SUDSTI'l'UTIVA DA CLS) RES TEIXEIRA. 

Institui o PlAno Nacional do Moradia•PLAMO 
po.ra as popul~çõaa com ronda fruniliar atá 
cinco (S) :salSr1os-m!n1moo regionais, e da 
termina outns prov.t.dõnc:ias. -

Autor: oaputatlo Slvador Julianalli. 

PROJETO LEI cliMARA N9 47/771 23.06.77 SENADOR I'l'A- 02.08.77 

o& nova rod.Açâo ao "caput" do o.rt. lO do 
LIVIO COELHO. 

Loi n9 S 889, da 8 da junho do 1973, que 
"cabtui nor~s reguladorao do trabalho ru 
ral e dii outras providãnciaa." -

AUtOr I Daputado Alox4ndro 'Machado. 

PROJETO LEI cl\MARA N9 8S/Í61 23.06, 77 SENADOR NEL- 02.08,77 consulta. da 

Dispõo sobre pensões e dependentes de sar- SON CARNEIRO, Com. FinançAs. 

vidor público falecido no gozo de dupla a-
posentadoria. 

Autor: Deputado PAssos Porto. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RE~ATOR CATA DA CONCLUSAO CONC~USAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RE~TOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENADO N9 244/751Revigora, por 24.06.77 SEt:i\DOR ITJ\L!, p~,08,77 Anexlldos pelo 
30 d1As,o prazo do puag. único d.o art. 19 VIO COELUO. RQS 171/77. 
do Decreto-lei n9 194, do 24.02.67, quo 
dispõe oobro a .a.plic~tçâo da lagialaçiio ao-
bt:e o FCTS, às cntidndco f1lllntr5picas di .. 
go do fino filantrópicos. 
PROJE:'l'O LEI SENADO U9ll7/17• Diopõc oobra 
o ravi!JOriU!Ionto do axorc!cio do tliroito pr.s_ 
visto no Docroto-lai 194, do 24.02.G7. 
Autorea: Sanadores Oroatos Quúréia.. 

Nelson CArnoiro. 

PRDJC~O LEI SEIIAOO 119 ~36/761 24.06.77 SENADOR 0'1"1'0 02.08.77 
(&l<llNDA N9 l DE PLtUI\RIO) LEUMMN. 

concedo ao piloto privado o direito da con 
tribuir, como autõnomo, para a Ptevidüncii 
socill.l • 

. Autor I SanAdor Leite Chavoa • 

. 
PROJ~O LI!:% ICNADO u; lJ?/71 I a•.oe.?? IENAJ;IOR Uli:I• 02.08.17 

AutorizA a Uli4çiio fAcultAtivA l Previdân 
TOR DIAS, 

eh sociAl doo Darutadoa EstAduAis, Profe! 
tos, Vico-Profaitoo o VoroAdores. 

Autorz Sanador Otair Docker. 

·~· ---··· -· --· -· ·-----·----~ -~---· 
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Serembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) 

NOMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR CATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER 
NA COMISSAO CESIQNADO DISTA18UIÇAO DO RELATOR 

PROJE'l'O LIX SENADO N9 138/77-Complomentar. 24.06.77 SENADOR 0'1'1'0 02.08. 77 
Introc!ua alt.ra.~ea na Lo1 Complementar n9 LEIIMAJm. 
25, da 02 de ju ho de 1975, que "aatabaleca 
cri t&rio • 11m1 te a parA a tixaçio da remune 
raç~o dos vorelldorea." -

Autor: Senador Orestes Quércia. 

PROJETO LEI SENADO N9 ll9/77z 24.06.77 SENADOR OS%- 02.08. 77 

Acrescenta dispositivo i 
.RE:S 'l'EIXEIRA. 

lo1 n9 4 0!10, do 
13 do julho de 1962, quo 
Ucaçio do NAtal para os 

instituiu A grati• 
trabalhadores, 

Autor: sanador Nelson carnoiro, 

. 
OFICIO ""S•" N9 09/77 do Prcaidonto do Su 24,06.77 SENADOR OT'l'C oz.ce. 77 
premo Tribunal Fodoral, Recurso Extraordi= LEHMl\NU, 
nário n9 8-1.078, Estado dos. Paulo, 1n .. 
conat1tuc1onal1dado do Docroto n9 10 304, 
de 29.12.1972, do Hunic1p1o elo s. PAulo. 

DATA DE RELATOR CATA DA CONCL.USAO 
NúMERO e EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO CISTAIBUIÇAO 00 RELATOR 

OFICIO N9 62l•P(d.) do 21,8,62 do Pros1don• 27.06.77 SENADOR ACCIQ. !l_2.08.77 
to do Supremo 'l'r1bunal Bedoral, Rocurao om LY FILHO. 
Handar;lo do SogQr~nça n9 ·6 Sll, s. Pa.u~o , 
julgado om 21,06,61 Unconat. rosoluijoos 
do IAA) 

PROJE'l'O LEI SENADO N9140/771 28.06.77 SENADOR ORES• 02.08.77 
TES QUI!RCIA. 

VedA A di.aponaa do crn~rogado 
aa o dá outras providenciAS. 

oam juata Cll!!, 

Autor1 Senador Nelson Carneiro. 

PRCJJ:TO LII 8CNADC N9 14:1./77 t :n.ocs.77 ~~~~:E:~~V! 02. o a .11 

Alton a.a contr1bu1çõoa o ponaãea qua .. -
riio concedidas aos Doputadoo Fodora111 o So 
nadaras pelo Instituto do ProvidÜncta doi 
ConqrasBiataa. 

Auto r 1 Sona~or llonriquo da La Rocquo. 

Terça•felra 6 4407 

CONCLUSAO 
OA ODSERVAÇOES 

COMISSAO 

CONCL.USAO 
DA 08SEAVAÇOES 

COMISSAO 



4408 Terça-feira 6 JliÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçiio 11) Setembro de 1977 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO AFLATCR COMISSAO 

PROJE'rO llESOLUÇlto N9 3GI77• 29.06,77 SENADOR ACCif 
LY FILHO. 

G2,08,77 

Reconhece como sarviço cio cooperação Inte!: 
pArlamentar o c:rupo Parlamentar de Llnc;JUA 
Francesa. 

Autor: Sanador Nolaon Cunoiro. 

PROJE'rO LEI cAMAl<A N9 050/771 29.06,77 Jt SGM pua se 
anexAdo ao 

Acrescenta parágrafo ao art. 49 'da Lei n9 PLS209/75, 
1 060, de OS de tevoreiro de USOL que 
ostabeloca normas para a conceaaao de as-
oistõncia judic1&ria aos Necessitados. 

Autor: Deputado Milton Steinbrucb. 

>ROJE'I'O LEI SEIIADO N9 85/77-DP, 30.06.77 SENA!)Oil WIL• 02,08.77 
(&ME:NDAS N9S 1 a lO do PLENARlO) SON CONÇl\L • 

Diapõo sobra a organizaçÃo básica da Poli VES. 

cia Militar do Distrito Federal e di. ou : 
tr"a providências. 

jutor: Poder ExeCutivo. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUS.l.O CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P110JETO LEI SENADO N9 40/761 30.06.77 SENADOR HELV.!, 02.08,77 
DIO Nllli~S. 

Diapõa sobre o proceoao de f'iacalizac;io 
pela Cimara doa Daputadoa o pelo Sanado 
Federilll, doa atas do Podar executivo a 
os da adminiatrac;iio· indirotA. 

Autor: Sanador Hauro Benevidaa. 

P=TO LEI SEIIA!)O N9 l42/77 1 30.06. 77 SEt~ADOR HEI""• 02.08,77 
Acreaconta pad.grafo único a.o art. 59 da. '!'OR DIAS. 
CONSOLIIJAçJ\o DAS L&IS DO 'I'RABALUO. 

Autora Senador Nolaon Carneiro. 

PROJE'l'O LEI SENI\DO N9 l43/77 30.06.77 SENADOR ORES .. 02,08.77 
TEB QU~RCIA, 

Diapõo aobre preço do vamla ao consumidor 
doa derivados do potr6loo que contenham 
parca lu da 4lcool Anidro. 

P.utor 1 Sanadót Vauconcoloa 'rorroa. 
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Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

NúMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO LEI SENADO ll9 18/76 • Eatftboloco 30.06. 77 SENADOR HEL'J! 02.08.77 
limito i romunoraliio dou adminiatradoras CIO NUNES. 
dAS omproaaa públ cas o aociadados do a-
conomia mio tA. 
PROJETO LEI SENADO U9 28/76 - Veda aos cm .. 
pregados ou dirigontos do ontid!lldo.s da ad• 
miniatraçã:o !odora.l indirata a porcopçio 
do retribuição mensAl auporior ao valor dA 
ramunaraç4o monsa.l UxadA para o Praoidon-
;~ da República: 

PROJETO LEI Sl:NAOO N9 273/751 Ol.08.77 SENADOR NEL• 02.08.77 

Intitui o 014 Nacional dA Diblia· o d& ou .. 1 • SON CARNEIRO. 

tru providências. 

Autor1 Sanador Osiros Toixaira. 

PROJETO LEI SENADO N9 l35/771 23.06. 77 SENADOR WIL- 02.08.77 
SON CONÇALVES 

Autoriza a criação do ompraaa pública,sob 
a denominação do Empresa da Aasiatãncia 
Técnica e Extonaão Rural do D. Federal .. 
EHA'l'ER/DF e d'á outraa providânciaa. 

Autor1 ~c:tdor Ex o cu ti vo. 
.. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTR18UIÇAO DO REI.ATOR 

PROJ&'l'O LE:t SENADO N9 98/76: :tnatitu1 o o3. o8. 77 SENADOR HELV! 03.08.77 
adicional da periculoaidada para oa ale .. oro rlUN25. 
tricitÃrios. 
PROJETO LEI SENADO uO 233/76:Inst1tu1 o 
callirio adicionAl para oa tra.bAlhadoraa 
quo proatom aorviços cm .ativid~doa cm con, 
tato permanente com energia ellltrica um 
cóndiçõoa do poriculooidado. 
Autores; Senador Uelaon Cnrneiro. 

ME:NSAGEH N9 137/77 do Sr. Preoidcntc do 03.08.77 , SENADOR HELV! 04.08.77 
RopúUicA 1 propopdo ao SonAdo Federal, pa .. DIO NUNES. -
ra que seja autorizado o Goucrno do Esta .. 
do do Rio Gr~~onde do llorta a eleVAr o mon .. 
tanta de sua divida consolidada cm •• o,, o 
Cr$ 37.404olOO,OOo 

(PROJETO RESOLUÇAO OA COMIS. ECONOMIA) 

. 
IIENSAG~H N9 1~9/77 do Sr, Prosidente do 03.08. 77 g~~~ui)E~~LV! 04.08.77 
República, propondo AO senado Federal pa .. 
ra que aoj~~o AUtorizada a Pra!oitura Muni .. 
cipal de Recite [P~) a elevar o montante 
do aua divido. conaolidada. om Cr$20,000,00, 

(PROJETO ru:SOLUÇJ\0 DA COMSo ~C0110HIJ\) 

Terça-relra 6 4409 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

CDMISSAO 

A CCJ pllra re 
oxamo faca aõ 
parocer da 
CSPC. 

looxamo taco 
O! .SM/333/77 
dA Praddiin-
ciA do Sana-
do. 

Terminado pr! 
:o raccl:li:non .. 
to emendas o:n 
30.06.77. 

CONCLUSAO 
08SERVAÇOES DA 

COMISSAO 

Rodistribuido 
Anaxadoa p/ 
RQS 497l76. 



4410 Terça•felra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1977 

NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA CA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER CA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO OESIGNACO CISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

MEWSAGEM N9 141/17 do sr. Prosidonto da Ro- OJ,OB. 77 SENMOR LEI'1'2 04.08,77 
pÚblica r propondo AO Senado Federal pAra Clll\VES. 
que soja autorizadA A Profoiturll llunicipal 
do Jo1nvUlo (SC) a elevAr o rnon1:11nto do 
sua. divida consolidAda om Ct$15.024.869,00. 

(PROJETO RE:SOLUÇlto DA COMISTECONOMIA) 

totEN'SAGEM N9 142/77 do Sr. Presidenta da Ro- 03.08,77 SENADOR Cl'l"rO 04.08.77 
pública, pro polido ao Senado Fe:deral pArA LEHIIJ\NN. 
qua soja autorizada a UnivarsidadO de são 
PAulo a elevAr o montante do sua divida con 
solidada em Cr$ llO.ooo,oo. -

(PROJETO RE:SOLUçlO OA COMIS, ECONOMIAl' 

~D::IlSAGEH U9 l43/71 do Sr. Proàidonto da Repú 03.08.?7 SENADOR ITAL! 04.08.77 
blica, propol\do ap Senado Federal para que - VIO COELHO 
autorizada a lln1varaidada J:atAduAl de MAto 
Grosso, A elevar em Cr$ 2.995.734,00 o mon-
tanto dl!l sua cl!vidA consolidada. 

(PROJETO RE:SOLUçlo OA COMIS,ECOilOMIA) 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA 08SERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇM 00 RELATOR COMISSAO 

~!~~!0 d~HS!~!do ct;eg!~~~: 7~~b~:t:~doPãosi a: 
04.08,77 SENADOR WIL .. 04,08,77 

pracill.yiio da. CCJ consultA formulada pelo 
SON GOUÇALWS 

senador MURILO PARAISO, suplente do sena -
dor PAulo Guerra, sobra incompAtibilidAde 
entre o oxerc!cio do mAndato do Sanador e 
AB atividAdoa por alo exorcidaa como Oiro-
ter da SociedAdes comerciais o 

PROJETO LEI c.'.I!ARA NQ 60/771 09,08,77 SERADOR O'l'TO 10.08,77 
LEIIMANN. 

AutorizA o Poclar Executivo a instituir a 
FundAçÃo NAcional ea.ra o Menor Excopcio-
nal - FtiUM:X - o da outraa provic1ãnc1aa, 

Autor: Deputado CArlos Santos. 

PROJETO LEI SENADO NQ 144/771 09.08.77 SENADOR I'l'AL! lO.OBo77 
VIO CO~LIIOo 

Autoriza. o Poàor Executivo a determinar o 
p4gamento da 9tAt1:t1cAçio espacial ao tun 
cionAl1smo civiL a militar dA União a di 
outru providünc1Ao o 

Autora SanA~or nanjAmim Farah. 
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Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11) 

NOMEAO E EMENTA CATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO 00 REI.ATOR 

MENSAGEM N9 148/77 do Sr. Prosidonto da Ro 10.00.77 SENADOR ITAL,! 10.08.77 
pública, propondo ao Sanado Fodoral po.ri VIO COELIIO, 
quo uajA autorhtula a ProfoiturA Municipal 
do Ponta Porã (MT) A olovar om • , , ••• , , ••• 
Cr$ 15,011.076,00 o montante do sua divida 
consolidada, 

(PROJETO RESOLUÇ1\0 DA CotUS.ECO!~OHIA) 

MENSAGEM N9 150/77 do Sr, Presidenta da Ro 10.08.77 SENADOR HEI .. 10,08. 77 
pública, propondo ao Sanado Fodonl pari TOR DIAS. 
que soja Autorizada a Profoitura Hunicipal 
do camaçar1 (DA) A olovar o montante do ' sua divida consOlidada. 

(PROJJ::TO IU::SOLUÇ1i.O DA COMS.ECONOHIA) 

MENSAGI::I-i U9 169/77 do Sr, Presidenta c;la Re l0.08. 77 SENADOR HEL'J! 10.08,77 
pública, propondo ao Sanado Federal p4r:i DIO IWNES, 
que seja autoriz<sdo o Caverno do t::stado de 
Pernambuco 4 elevar em Cr$28.5SO.OOO,oo o 
montante do sua d!vida conaolidada, 

(PROJETO RE:SOLUÇKO DA COMIS.ECOUOHIA) 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIONAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

MeNSAGEM N9 138/77 do Sr, Prcaidonto do. Ro 10,08, 77• St::NADOR OTTO 10,08.77 
püblica, propondo 40 Sanado Federal pari Lt::mwm. 
que soja AUtorüada a Pro!oiturD. dA Cic.lado 
do Rio do Janeiro IRJI 4 olovar o montAnte 
do sua d!vic.lu consolidada cm • , ••••• , ••• , • 
Cr$ aa.aoo.ooo,oo. 
(PROJ&TO tu:SOLUÇKO DA COMIS.ECOUOIUA) 

/lt.I!~ISAQUM li9 171/77 do Sr, Prosidonto da no 10.08.77 . SENl\DCR HELV!. 1o •. oa. 77 
pÜblica, propondo ao sanado Federal pari CIO NUUES, 
que aoja o1utorizada a Pr~Jfoitura Hunicipd 
d::& Cidlldo do Rio do Janeiro (RJ) a elevar 
om Cr$ :zoo.ooo.ooo,oo o montante do ouo. di 
vida conaolir.lad&l. -

(IUlOJl.:'l'O !tESOLUÇJiO DA COHIS.&COilOMIA) 

H&USAGEM N9 ~G/77 do Sr. Prouidonto da Re 10.08. 77 SENADClt OTTO 
pÜblioa, proponr.lo ao Sonado Fadoral p4ra -, LEIIMJ\NU, 
que Dcjll autorh4dO o Oopartilmonto do J\9ua 
o l.:sgoto do Prouidonto Prudontll a elevar 
am Cr$ l.JOU.529,00 o montnnto do uua d!-
vida conuolhi.JU.J. 

Terça·felra 6 4411 

CONCLUSAO 
OA OBSERVACOES 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

AudiõnciA da 
CCJ pala c~ 



4412 Terça.felra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçüo II) Setcmbrodcl977 

;·· 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO DO REI.ATOR COMISSAO 

~~~~~~ ~~o~~~~~7 a~0 s!~~d~r::!:;~io p:~aR! 10.08.77 SEHl\DOR IIEt.• 11,08,77 
VICIO NUIJES, 

qua soja autorizado o Ciovorno do J::Stacto do 
Rio Orando do Sul a ulovotr o montante de 
su~t divida consolidllda cm Cr$52,_560,842,00. 
(PROJETO RESOLUÇXO Dl\ COMIS.ECOtlOIUl\) 

MeNSAGEM N9 140/77 do Sr. Presidenta da Ro 10.08.77 SENADOn O'rrO 
pública, propondo ao Senado Federal parã LEHMJ\NN 
que soja autorizada a ProfQitura. Huniciplll 
da Vár::oa Paulista (SP) a alovar o montan• 
to do sua divida consolidada om , •. , •.• , • , 
Cr$ 4.81!2,000,00. 

(PROJETO llliSOLUÇÃO DA COHIS ,ECONOHIAl 

P~OJJZTO LEI CAl IAM. U9 50/7;: Acrescenta pa 10.08.77 SEUJ\OOR Pll.ULO 11.08,77 Anexados pelo 
ragrafo ao are. 4~ da Lai n9 l 060, da 'S' DROSSlUU). RQS 226/77. 
de fcvoreirc do 19513, quo "ostabaloco nor .. 
r:lols para -' concosaiio do assistiincia judi • 
c14r1a aos nacossitadou. 
PROJETO LEI St::1lhUO U9 20~/75 - Altar" a Lai 
n9 1 060, do S.2.l!l:)O, 'lua "ootaboloca nor-
mas para a eoncossao do assiatilnci.l judiei! 
rua aos necossitaUou". 
Autoras; Oeputar.lo Hilton Stoinbruch. 

Scnilllor Orastes Quórc:b. 

r DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 08SEAVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTAIBUIÇAO DO AEI.ATOA COMISSAO 

t~~SACEM N9 174/77 do sr. Presidenta da no- ll.08,77 SEUl\DOR IIEI- 11.08. 77 
pública, submotondo à aprovação do Sona.do 'l'OR DIAS. 
Federal, o nomo do Gonoral-do-cxúrcito Cl\R-
LOS 1\LlU:RTO C.\DRAL RIBEIRO pata oxorcor o 
ca.rgo do Hini.atro do s tporior Tribunal tUl! 
tar, na vaga docorronto da. aposentatlorio do 
Hin1stro Gonral-do-cxõrci to Sizono Sarmento. 

PROJETO LEI Sl::lUWO U9 52/761 12,08.77 SENADOR HELV! 12.08.77 1t CCJ com o 
OIO UUNES. parecer prú 

Torna obrisatória a. prova do quitaç:io cl.as vio da. ctl 
contribuiçoos ao FG'l'S para q~C!I as empresas contrário lt 
pratiquem oa lltos quo capacifica. propo:~ição-

~utorl Senador llelson carneiro. 

PROJI:;TO LEI SENADO N9 218/7tit l2.08.77 St::Nl\l)OR tmL .. 12.08. 77 J\naxodoa pelo 
Ootormin" o aplicação do ~O\ do runào da SOU CJ\lUU.:IIlO. ROS 112/77 • 
Participa!ião doo ttun1cip1oo om programas solicitado o 
r.\ o oUuC:a'füO prü-aucolo.r u !.lo 19 <,JtllU. roaxAmQ tltl cc 

Pl\OJE'fO LEI SCIIADO ~~~ 01/771 
polo nos 2J3/ 

Inclui no concoJita elo onuino do 19 CJrau 1p!, 
77. 

ra Uno do diupouto no o.rt. 5!) da Loi n9 
~ 6!)2, tlo 11 Qo o1~oul:o I!Q l!l71, o mtniotr2, 
elo ol crinnçllo r.lo il.ltulo iaforior A 7 anca. 
Autarou1 _g~,~~~.rou 1~ranco llontoro o 
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Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) 

NOMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

OFICIO wg" N9 16/76 do Sr, Governador do &11 l2.08,77 S"NliDDR OTTO l2.D8.77 
tAdo do Pará, solicitAndo autorizaçÃo do sã LEIIItAUU. 
nndo Foder1111, parA alienar à companhill A= 
g-ro-Poculiria Uio AraguAia .. CAPRA, 10 globas 
do torna devolutas situaàAs no interior da 
quale ~sto.do. -

(PROJtTO RESOLUÇ1\Q.OA COIUS,LE:G,SOCIAL) 

OfiCIO. '!S!~ N9 17/7 6 do sr. Governador do Es l2.08,77 SEUADOR O'l"l'O • l2.D8.77 
tAdo do Pari, solicitando autorização do s~ u:mwm. 
nado Federal, para al.ionnr 15 globas do tor 
ras devolutas uituadas no interior daquela-
I:StAdo, no f.lunicipio do São Domingos do Ca- ' pim. 

{PROJETO RESOLUÇltO DA COMIS,LEG.SOCIAL) 

OFICIO "S" U9 ll/77 ào Sr, GOvernador do Es ll.D8.77 SENADOR HEI- l2.08. 77 
tAào elo Minas Gorais, solicitando autoriza.= TOR DIAS •• 
çSo tio Sonatlo Fodoral, para que o Estado de 
!·linaa Gorais possll contratar emprãstimo ex .. 
terno no valor do US$ 50. 000.000,00 nu o qou 
O'JUivalonte em outras meadas. 

(VROJJ::TO ru:SOLUÇAo DA COHIS.FlNAl~ÇAS) 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCl.USAO 
NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARéCER 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 00 REl.ATOR 

PROJl:':TO LEI SE!lADO U9 ~~~~~!!11Porz:'~~O _u~du .. ll.04. 77 SENADOR WlL .. l2.D8.77 çõos do Imposto do Ronda das Pessoas Jurl .. 
dic01s o Fiiicaa para fins culturais, a par SOrl GONÇALVES 
tir do oxcrc!cio do 1976, ano base do 19"15. 
PLS 119 138/75 .. Concedo iaonçS:o do impoato 
dO ronda Q.a pODSOAII qUO O:Jl)OCifica, 
PLS ll9 17917~ .. Autoriza a inclua5:o do alu 
guol antro os abatimuntos na Declaração dÕ 
Ronda do Jlossoa F!aica. 
PLS lllil 253/75 .. oiapõe sobro o abatimento 
d;1 ranJa bruta di:l pessoa fhica. 
I!I.~ '12 ~~(!.!2~ .. lmtQti .. Q dc~u~5a de 
do ronda. 

~llii:!Q~tg 

PLS fl9 2b4/7S .. Autoriz:a doduçS:o no imponto 
do ronda, 
PLS 119 268/75 •Autoriza dedução do Imposto 
so!Jro a Renda, 
l"LS il9 72/7G .. Diapõo sobro o abotimonto 
na iml)Oflto do ronda devido, do omprosa quo 
~ivor SO\ do ompro9Aàos om faixa etliria BJ:! 
porior a ~o anos. 
PLS 119 lll/76 .. Faculta .la possoos f!Piou 
doduz:irom, para afeito do abatimento do Im 
~Q:ltQ IJc Z:QUdil 1:1::1 !:Cilt:t:lbulff:Caa qua fiz:a:" 
rom ,,os Oitotõrios doB Pllr'tictoo Vol!ticos. 
l"LS 119 14!6/76 - 1\utorizll o abatimento doo 
aluJu&J.o dA lioclaraçlio do rondA do poosoa 
!!Bica. 
l'J..S tl9 207/76 .. Alt'ora a lu9islação do 1m-
posto aobre a ronda a proventos c.Jo qualt]uor 
nAtureza. 
PJ..S N9 232/76 .. Doucaractori:;:ll ponaõoa ci .. 
Vis o militArao do qua.lquor naturoz:a, como 
rnndimentoo tribut&J:'iOII para fin11 do impos .. 
to oobro A rendo.. 

Terça-feiro 6 4413 

CONCLUSI\0 
DA ossenVAÇOEs 

COMISSAO 

CONCI.USAO 
DA OBSEAVAÇOES 

COMISSAO 

Rodistribuido. 



4414 Terça·folra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào 11) Setembro de 1977 

-·· 
NOMERO E EMENTA 

DATA OE RGLATOA DATA DA CONCL.USAO CONCLUSAO 
RECEBIMENTO 00 PARECER DA DBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PLS 313/76 - conaiàon como parcelA não tri 
butivBl do imposto do ... ronda os provontoa dC 
in4t1VidAdO O AS pan&OCS J?ll9AB polca COfre& 
públicos ou por irtatituiçao do providíincia 
social. 
PI.S U9 07/77 • Autorizo. AbAtAr dA rondA br~ 
ta du 'pessoas f!sicas Do& ttoaposas com lo,-
,caçtio roa1donc1Al. 
PLS ~9 23/77 - DispÕe sobra a incluaGo da 
companheira como dopcndonto, para afoito 
da imposto à o randa, 
~··- "~ '~I! 1.- !•crooconta >nc••• •• •J:<:. J.t 
cb, Lei ·nQ 4 506 1 • da 30 •. 11,64, quo 11 diapão 
sobro imposto quo· ,~ocA1 sobre as rondaa o 
proventos do. qual:quar·.natureaa".· 
PLS N9 32/77 - Conceda isonçio da impoSto 
do ronda aos provantoa,:, e POfl&Ões das pb&"' 
aoas flsicu aaioros da· 70 anos. . 
PLS U9 JS/77 - Dispõe sobro o abatimento, 
na ronda bruta das possoaa !laicas, do guAit 
tias aplicadas na aqu1G1çio do casa pré) .. 
pria. 
Aueores1 Senadores Josó Sarnev 

Ruy Cat'noiro -
Paulo Guerra 
VASconcelos Torres 
Osiros Ttdxoira 

.Hdv!ciio Nunes 
Roberto Saturnino 
Fausto Cutello Branco 
Otair. Soc:ker 

.. 
' 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE' RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO "DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJE'I'O LEI SENADO NO 66/771 04.05.77 SEI~ADOR WIL- 15.06.77 Rodiatribuido 

Dispõe aobn a declaração de renda dos mA12 
SOU GOliÇALV!lS 

roa da 70 4noa,inativoa civis ou militaras. 

Autor1 Senador Vaaconceloa 2orrea. 

PROJE'I'D LEI cAIIAru\ NO 63/771 15.06.77 S~NNlOR <mO 16.06.77. 
LEIJHAUN. 

Acrasconta .diapoa1t1vo AO Docrotõ•lei n9 
911, do 19 da outubro da 1969, quo "Alta 
ra a redaJiio do art. 66 dA Lo1 n9 4 728";' 
do 14 da ulho do 1965, ostabahco nor -: 
mas da processo sobro alienação Uduciii-
ria o dê outras providãncio.a." 

Autor• .Joaquim Dovil&cqua. 

l'ROJETO L>: I S~NNlO 119 ~ 6/7 5 I ~5.05.76 StNADOR GUS• 16.00.77 Rodistribuida 

tliupoa1t~u n~.t. n9 
TAVO CAPAHE:_ 

Altera a acro11conta Mil. 
5 682, da 2l.7.197l (Lei Orq toa do• Par• 
tidos Pollticoa). 

Autor1 scmador José Lindo ao. 



Sctcmhro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçio II) Terça-lelro 6 4415 

·-·· 
NOMEAO E EMENTA DATA DE RELATOR DATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOEG 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJ&'l'O LEI SENADO N9 133/7511\BDOIJUrl:l 40 lG,QO, 77 SENADOR o·.rro l6.00.77 
Rcc11atribuido empregado aleito vereador o direito do ao LEIIMJ\NU, 

afastar do cmprogo com AB garant1110 loqAis 
PHOJC'l'O LEI SEill\DO IIQ 154/761 I\IUI09'Ur4 ao 
empregado vereador 4D vo.ntagana doo arti .. 
goa ~71 o 472 t1.:1 Clll'. 
PROJí::'.t'O LE:I Sl::lli\DO UQ 170/7G:Acroacontol 
dhpo:Jitivo D.D art, 473 da cr:r, aprovadll 
pelo Oacroto-loi n9 5 452,do 1.05,l!J43. 
llutorou: Sonadoroo Franco Montara, o Ita-

Uvio coalho. 

PROJ&TO LEI SCllAUO N9 ld.!/75: Acro:Jconta l6,08,77 SI:::~JUJOR l'l'AL!. · lG.OD.77 . Rcdistribuitlo 
um par&gnfo ao ~rt. 469 elo CLT (Ditipõa VIO COELHO. 
noi.lra 4 trannforancia do empregado) , 
IlROJ&TO LEI SCUADO HQ lG/76 - Acranconta '. 
par5qra!o ao 4rt. oiG9 d.l CLT. 
/~utorau: Sonouloroa llelnon..;Ctu:iiciro o 

l1onUoo Cl.m4lo, 

OFICIO SH/151 da 27,04.76• do Pros1donto do l6.0B. 77 SJ::IUillOR IIELVI lG.06.77 Redintribuido 
Sonudo Federal, connultando 11 CCJ sobro 4 DIO IHJIIES, -
orientação <1 aur tomada com roforância o 
Ilroposta do t:monda,ã Conotituição, do aut2, 
ria do DoputarJo .Jorge Paulo, que "altera a 
redução do parágrafo único do art. 152 da 
Conatituição Federal." 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVACOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SENADO t~9 139/761 04 nova roda- lG,QD,77 SEJII\DOit ITAL! l6,08,77 Radistribuido 

çlio ao art. ll do Docroto-lei n9 5 452, du VIO CO!::LJIO, 
19 Uu.maio do 1~43 (CL'r). 

PROJL"l'O LEI Sl::HADO tl9 176/7G - Introduz mo-
diticayõos ""' Conaoli!Jação dAs Loia do Tn-
bAlho. 

Autoras 1 SanAdoras Orustos QUãrcia Õ 
llolson carnoiro. 

PROJC'l'O LEI SEIII\DO 119 l45/77o lG,Q8,77 SElU\DDR OTTO 18.00,77 
Ll:;IIHJ\llU, 

llcroncenta pariigrnfo único oo Art. 488 da 
CLT, diupondo aobre o horSrio no podado 
do AviDo pr6vio o dli outron providüncina. 

/~utor; Senador JOIJÓ LimJoso, 

I"ROJCTO Ll::I SEilhDO U9 1462771 l7.08,77 SI::IIADOR O'l'TO lB,OB,77 
Ll:IIH.J\UU, 

Cria n Ordem Lloo Oficiaio de Raqiatro do I 
móvah do Bro.nil (CRIO) o d& outras provi= 
dünciau. 

:~utorz Sonador ItU!vio Coulho. 
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4416 Terço-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) 

... 
DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUSAO 

NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 
NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO LEI SE:UADO U9 14 7/77 1 17.08,77 SEIU\DOR IThL! 
VIO COi;I..IJO. 

18.08.77 

UiopÕo oobra 4 roalizaçiio do soguroo do Or .. 
IJ40& do Podar PÚblico o clÃ outras providõn-
CiiUio 

Autor: Sonildor Jarbna Paot~arinho. 

-
PROJl::TO U:l SENADO 1~9 95/77: 18.00, 77 Sm~AIJOR OSI- 18.08,77 

RI~S Tl.:tXI~!IU\. 
t:otaboloco que il atuali~<\çlio do tributou 
n.lo podará oxcotlur o !mlico oficial d• 
corrcç.lo monotliriol. 

1\utor: Senador Fr"nco Hontoro. 

PROJJ.;TO Ll::I Sf:::lhOO 119 Ha/77: 19.0~.'17 m::Ul\OOR ITl\L! 
VIO COELHO. 

1~.00.77 

Dii nov.l rodaçlio AO 5 JQ do art. lQ dA Lo1 
nQ !i 365, do 19 do dllzombto do l9b7 quo " 
"cria .l suecrintonc.lêncb elo cascnvol\'imc!!. 
tO d.l R(:gi'IO Cuntro-OtJUCC:J'"SUDI::CO", 

l\ucor: SenAdor Oairou '1'c1xoira. 

~· 

DATA OE RELATOR CATA CA CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO REl.ATOA 

PROJI::TO J..t;I Si.aUUlO H9 149/77; 1~.0J.77 SEill\OOR OTTO 1~.0~.77 
LEII!-11\llll, 

Dispõe sobro A localização !lAs oodos do Cot 
:lolho ll.:scional I.JtJ Ccsportoo o da. confedera 
t;iio Dr.:soilo1rn do oooportos o dá outras pr 
viUõncia.s • 

Autor; SoniuJor Oroscoo QuórcioJ. 

PUOJl::TO LEI St;Ul\DO U9 150/771 1~.00,77 SENADOR DIR- 1~.08,77 
CEU CARDOSO. 

t:otal:loloco que 11 contAgum do tempo cb oorvi 
ço prostwl.lo om ntividlltlus inoAlubros oorii-
feita aogundo cr1tÕr1ou oupociaia. 

hutor: non.:sdor Prnnco llont.oro. 

Pl~OJI::TO IJ::I CÍ\HAIU\ tl9 GS/771 23.08.77 SEill\DOR UEL• 24.00,77 
SOU Cl\.1Ull::IIl0, 

/,croucanta o !tom XL ao nrt. li!l tla Lei n? 
!i lO O, c.lll :U tlo ootuu\Llro tlo l%G (CÓtligo 
!lacional do 'l'r~noito) • 

,\utorl Uuputado Ciola Júnior, 

Setembro dcl977 

CONCLUSAO 
OA OBSERVACOES 

COMISSAO 

ROS 254/77 • 
provntlo oiii 

l"lonário, DO-
licitando ro 
oxamo dn m.'l~Õ 
riA .. 

CONCLUSAO 
OBSERVAÇOES OA 

COMISSAO 

. 
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Setembro de 1971 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11} 

··-
NOMERO E EMENTA 

DATA DE AELATOA DATA DA CONCLUSJ,O 
RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJJ:TO LEI C!l\JU\Rl\119 66/77t 23. OB. 77 Sllii/IDOR OTTO 24.08.77 
Acroucanto parÁgrafo único ao art. 130 do LEIIIWIII. 

Docrato .. loi n9 lOO, da 25.2.1967, que dia• 
põo sobro a OrganhAçiio do. Adm1n1atra!iio 
FoJonl, dotiniuJo o prn:o pAra cumpr mcn-
to do objoto do licitaçio. 

Autor1 DeputAdo Jo&Ó Carlos Teixeira. 

PROJETO LEI cl\IUirulll9 67/77t 23.08.77 SE!IIIDOR OTTO 24.08.77 

ExiCJo 4 inacriçã:o do CPF o do RG' dos Devo- '. 
LEIUWIN. 

doroa nos titules do crédito que capec1f1-
ca o dá outna providâncias. 

Autor1 DeputaLio João Podre. 

PROJETO O~ LEI DO SlliiAilO 119 151/77• 23.08. 77 SENIIIlOII I'I'AL! 24.08.77 
VIO COilLIIO. 

Acrescenta § 49 ao art. 19, do Decreto-lei 
n9 1 470, do 04 da Junho da l!J76. 

Autor: Sanador Nelson carneiro. 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUS._O 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO R&SOLUÇXO DA COMISSllo &COIIOMIA Jl 24.08.77 SEli/IDOR OTTO 24.00.77 
HE!ISI\.GE:M N9 170/77 elo Sr. Prasidanta da LEIIIWm. 
Rapúbl1c4, propondo a.o sonado~·rodoral, P.! 
qua seja Autor1z:.:ula a Prot'cituro. Munia! -
pal de GuanulhoG (SP) a elevar o montAn• 
to do sua. d!vidil consolidada om ••••••••• 
Cr$ 47.300T000,00, 

PROJETO R&SOLUÇllo DA COMISSllo ECOIIOHIA Jl 24.08.77 SENADOR ITA• 24.08.?7 
rtc:ISl\Cf:~1 ll9 168/77, do Sr. Pruidan'l:a da LI VIO CO&LIIO. 
República, propondo ao sanado Fadaral , 
para qua soja AUtorizAdO o Governo do 1! 
tado d4 Pardba a. olovar o montante ela 
cuu UI vidA conaoliUalia um ••••• , •••• ••• o' 
Cr$ SO.OOO,OOO,OO, 

PROJ~TO R&SOLUÇXO DA COIIISSXO BCoiiONIA J1 24,08.77 SI!IIADOR IIEI• 24.08.77 
~lENSAGUH 119 149/77, do Sr. Praaidanca da TOR DIAS. 
Uopúblicn, propondo ao Son4do Focloral 1 
pa.ra que soja autorizada A Prot'oitura Nu_ 
n.Lcipo.l da ~14r1ng& (PR) A aluvAr c man • 
te~.nta da auA ai vida canaol1UA~a am •• , •• 
Cr$ 90.1H.074,G4, 

Terça-relra 6 4417 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

CONCLUSAO 
OBSERVAÇOES OA 

COMISSAO 



4418 Terça-relra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçi\o II) 

NaMERO E EMENTA 
CATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PAAEC!;A 
NA COMISSAO OESIONAOO DISTAIBUIÇAO DO RELATOR 

lJROJE:'l'O IU:SOLUÇJtO DA COI1ISSJ\O ECONOMIA .1\ 24.08.77 St::I~ADOR OTTO 25.08.77 
MENSAGCH U9 144/77 do Sr. Praaidento d• Lt1111AU1l, 
Rt:~pública, propondo ao Sanado Fodonl , 
parA quo soja autorizada a SuporintcnUônci 
do oasonvolvimonto do Litoral Pauliota .. 
SUDELPA, a olova.r om Cr$ 69.854,000,00 o 
montante do flUA divida consolidado. 

PROJETO AESOLUÇAO DA COMISSAO ECOIIOMIA A 24.08,77 S&Nl\001\ CUS"" 25.08.77 
MENSAGl::M N9 170/77 do sr. Prosidonto da TAVO CAPl\NElL\ 
República, propondo ao Sanado F!ldoral . 
p.:~ra quo soja autorizado o Governo do 
cstaJo do U!nao Corais a elevar o montôln 
to do aua d!vida consolidai.lil om , , •• , , , 7 
Cr$ lll,OOO.OOO,Otl, 

PROJETO RESOLUçAo DA COMISSXO ECO<IOMIA A 24,08.77 SENADOR ITA'" 25.08. 77 
HENSAGEM NQ 151/77 do sr. Prosidonta d• LI V lO COELHO, 
República, propondo ao Senado Fadoral . 
pnrA quo soja llUtorizAdA li Prefeitura f.tu 
nieipal de s. João do Iva! (Pr) a olavar' 
o montante do sua d!vida connolJ.dada pa'" 
n Cr$ 2.664.193,28. 

-
NOMERO E EMENTA 

DATA DE RELATOR DATA OA CONCLUSAO 
RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSAO OESIQNADO DISTAIDUIÇAO DO RELATOR 

PROJETO RESOLUÇ~O DA COI<ISSl\o OE ECONOI<IA n 2•1,08,77 SENI\OOR IIEI.V! 25.08,77 
IO::USACCH NQ 112/77, do Sr. Presidenta da ozo nuur::s. 
ItapúoUca, propomlo ao Sanado Federal, PA'" 
rn que soja o.utorizadA tlro!oitura Hunici .. 
pd do 'l'arosina (PI) a olllvAr o montante 
da aua dividA consol1Uada om • , •••• , ••••• , 
Cr$ :.!.64S.Oilü,tl0, 

PROJJ;;'l'O IU::SOLUÇ~O DZI. C0!1;J'SS!O.CCONO:U:A A ~4.06,77 stmnoon IIELV! ~5.08,77 
1-t!i:USAGJ:;J.I W~ 173/17, do Sr. Proa1Uonto do IJIO NUfH::S, 
nopÚPlicA, propondo ao !)onAdo F-:~üurul pn-
rll quo auju o.utorizadn 11 Profoitura Huni-
cipal do Toro:~ina (PI) ll olovAr o montan-
r.a ..to sun di vielA connolitlndn om ••• , ••••.• 
Cr$ 3.2:.!0,000,00. 

VROJtTO LEI SEN/100 N9 152/771 24,08.77 SENNlOR OSI· 25.08.77 

Altura diupoaitivo !ola conuolidaçüo Uau 
ltES 'l'l:IX~IM. 

Lllill 
do '.l'r.:~balho, p01ra o fim Uo D.pcrfoiçoar o 
funcion~monto dua Comiuoõou Int-:~rn<aa uu 
rrovunçüo do Acil.luntou (art, lti•l). 

1.utor1 ~unodor llaluon carnuiro. 

CONCI.USAO 
DA 

COMISSÃO 

CONCLUSAO 
OA 

COMISSAO 

Setembro de 1977 

OOSERVAÇOES 
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Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Terca-relra 6 4419 

NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR OATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO CESIGNAOO OISTRI6UIÇAO 00 RE!-ATOR COMISSAO 

PROJETO LEI SEilADO N9 156/771 25,08,77 SCUAOOR IIEI .. 25,06,77 
TOR DIAS, 

Rogula oa casos da diDaoluçio da .oociodado 
conjugal o do caouanto, aauo ot'aitoa o 
rospoctivos procosooo o d& outras providõn 
cias, -

Autoras; Sanadoras Holaon Carneiro o 
J\Ccioly Filho, 

PROJETO LEI SEUAOO N9 153/771 2ti,06,77 SEUI\DOR ITl\ .. 26,06.77 
LIVIO COELHO 

Proibo a captação antllcipada do ·poupança 
popular, mediante promossa do contrapros 
tt~ç:io em bons, diroitos ou serviços dã' 
qualquer natureza, 

'. 

Autor; Sanador Hilton cabral, 

PROJtTO LEI SCUAOO U9 154/77; 26 .• 06.77 SJ::NADOR IIEL .. 2ti,OB, 77 
VICIO lllllltS. 

Altera a rodaçio do art, 12 do Docroto-
-lei n9 406, da 31 da dezembro da 1968. 

Autor; Sanador CAttoto Pinheiro. 

__________ ...... ,_, ________ ...... 

.... -
NOMERO E EMENTA 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS.I.O 
RECEBIMENTO DO PARECER OA 06SERVAÇOES 
NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRI6UIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJtTO Llli S~llADO 119 155/771 26.oa.77 StUAUOR IICI - 26.06.77 
'l'OR DIAS. 

AlterA A rodAç4o do § 1? do a.rt. 36 o do 
Art. 64 àA Lei n9 4 370, do 19 do dozom .. 
bro do 1!165. 

1\ut.or; SenD.cl.or Luiz Cavalcant.i. 

PUOJi.:TO LEI SENADO N9 218/7:il 26,08,77 SE:I~ADOR 0'1"1'0 Jo.o8, 77 
LEIUWIN. 

l"ormit.o AO SO'JUrAdO do IUPS A doaigna.ç4o 
do mais do umll poaaoo. quo viva. comprova.dll 
manto aob aull dLlpondiinc1A oconõmica, dan= 
Uo 0\0va roda.çüo a.o Item II do art. ll da 
La! Orgânica. d<1 I"rovidÜnciA Social. 

li.utor1 Sanador Fr.1nco Hont.oro. 

llnOJCTO LEI CAIWU\ N9 G3/77 IPL•1623/76•CD) 26,08,77 SENADOR NEL• 30,06,77 
SO!l CAIUU:IRO. 

Introduz modific.1çõao no CÓdigo Nacional 
da 'l'rõ.naito, no LlUa di:l: raopllito J. fixa• 
ção titl multau Pntol o oxcaaao da volocidn 
du. -

Autor1 Deputado Siquuira CMpoo 



4420 Terça-relra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) 
. 
·-

-

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 

PROJllTO LEI CAIIARA 119 70/77: 2G.oo. 77 SEUA.DOR NEL• 30,06.77 
SOU CARNEIRO 

Altera. diapositivos da Loi n9 5 108, do 
21 do setembro do 19Gb (CÓdigo rl4cionAl 
do TrSnBito). 

Autor1 DeputAdo FrAncisco Rocha. 

PROJETO LEI S&NJ\IlO 119 l57/77: 29.06.77 SEUI\DOR GUS• 30,08.77 

Obriga as omissoraa da tolaviaão· 4 incluir, 
TAVO CAPJUJEI-11\. 

n~s suu prog1'lliT\4ÇÕoa aomanaia do filmas o 
trl:ngoiroa, um filma, pelo manca, com logo! 
Ua om portu9uãs. 

Autor1 SanAdor Jarbns l"AIUIArinho • 

PROJ!:'l'O LEI SENADO N9 1SI:t/77:Complcmontar. 29.00. 77 SEI~AOOR ITA .. 30,08,77 
LIVIO COELIIO. 

Introdu~ altorAçÕoa no art. 19 da Lei Com-
r-lor.~onur n9 19, do 2S.6.1n4, que "d1apõo 
aobro ~ aplicação doa rocursoa gorados po .. 
lo PIS e PA:n.P. 

Autor r Senador Roberto S.tturnino. 

CATA OE RELATOR CATA OA 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COMISSAO OESIGNAOO DISTRIBUIÇAO 

PROJETO R&SOLUÇlO 11? 53/771 :l:!l.Qil.77 SNAUOR OT'l'O 30.08;77 
LEIUU\NU. 

Assegura Ss entidotdo:s do clAsse o_diroito 
d.:s 30 pronunciArem oobro proposiçoos cm 
And4monto no SanAdO o diaciplin:~ o:J3o di .. 
roi to. 

Autor: Sanador FrAnco I!Ontoro, 

PROJETO IU:!SOLUÇ1i.O llh COHISS1i.O FIUJ\NÇI\S 1\0 29.08. 77 SE11ADOR M!O 30.08.77 

oFtCIO "S" :;9 12/77 do sr. Governador ~o 
u:mwm. 

EIStalio do ParanS, solicitando nutorizaçao 
do Senado rctloral, parA que aquele l:!stado 
possa. roalhllr uponr,õos da empréstimo ll~ 
terno junto AO ntt.nCO Intoramoricano c.Jo D.2, 
ocnvolvimento (üiD) no valor (;lobill de 
Uâ$ 55 ,o o o .ao o cJ.ólAroo americanos. 

SINTESE OOS TRABALHOS OA COMISSAO 

RouniOoll Ordinária:~ ----

RouniOoll E1tlroordinárlo11 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO AEt.ATOR 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
00 RELATOR 

Projololl roltUodoa 68 

Projeloa dlslrlbuldos -~----------------_:9:;0:_ 
Projetes cm diUaOncla 

OUcloa rocobldos ------------------...;2:;2:._ 

01/clos oxpodldoll 

Podidos dD visto -------------------;l::O_ 
Emond:11 oprosonlildOII-----------------....:C. 

Subomondos oprosonlildlls ·-----------------

SubiStlluUvo& ---------------------':.. 

Projoto11 do Ao1Soluç4o -----------------...::.. 

OoclorDçOoll do voto -----------------...:l::O~ 
CompnrocJmonlo do 11utorldadoll ·---···------

Vo1o11 com rualrlçOos ··--------------·-----~. 
Conviias oxpodldoll - ·----·-.. ---·----

Dti!.IIUIP, om 31 do llCJODtO ela 1!)77 

Selombro de 1977 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

CCNCLUSAO 
OBSERVAÇOES DA 

COMISSAO 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçõo 11) 

CO~IISS;\0 DO DISl'RUO F't.D~ML 

n~LhTón!O COUUESI'ONDENTE hO M€S DE AGOSTO DE 10 ?? 

PfiESIDE~'TE: 

hSSISTE~'TE: 

SEIIADOR WII.SOII GOIIÇALVES 

RONALDO PACHF.CO DE OLIVEIM 

OAT/1 OE 1'\C· 
NúMERO E EMENTA CEGIMENTO 

NA COMISSAO 

r..:!:.";·::9..m:....I~L.QQ-êi::aA!Jfl..!!E...~-~-.. Qlll2:a=!?r 
(l.:~nr.f;f:CL'l no 036, do 19??- no ~47 1 <lo 
lG.Q~·77 1 ntL origem). l?.OB-7? 

DISPO!: sonRE A ORGAIII?.AÇ~O n.~src,\ 

DA POLICIA MI!,ITAR DO DISTRITO F!:DEML1 E 

D~ ClJ'!l{;,S PRC': !IJZ::CIAS. 

Rt:::LATOR 
DESIGNADO 

SBN/JlOR 

SALDAI/liA DF:!t:I 

.. 

-

DATA DA 
O IS· 

TAIBUIÇAO 

l?.o8.?? 

~rt::,-.:sp, nos TRA RA vros DA r,(J•.nr.s~c 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
00 RELATOR 

COORll. AS F.::l·::: .. 
DAS o~: P!.f.!l,tf!IO: 
pfllB. rc·jciçüo 
ans c!.c n~:o 1, 2, 
3, 5, 6, ?, ') c 
lO i pela. o.prc.m: 
c;üo da dC:I nQ a; 
a pela uprova-
çüo dn do nQ 4 1 
no::: termal; do 
::ubcmcndn no 
01-UF. 

REtr.liCBS ORDIN~RIAS ........ , .... ., ....... , 2 
PRO.íf:'l'O:J rt:~CCiliOOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
PhúJF.TOS Dif.TniBU!DOS ., • ., , ........ ., , .. .. l 
PflO,TETOS Rr:LATADCS ••••••••••••••••••••••• • l 
El:r.t:DAS AFRFI:IADAS , ., ..... , .... , , ..... ,. lO 
SUilEI$!IDo\S APRESENTADAS , ., .............. , l 

Braoil1" 1 31 de >eooto de 19?? 

COM!SSAO DE ECONOMIA 

UEI.ATóRIO CORUESI'ONDENTE AO M€5 DE AGOSTO DE 10??. 

PRESIDENTE: SENADOR MARCOS fREIIlE 

ASSISTENTE: DANIEL REIS DE SOUZA 

CATA OE RE'• 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSAO 

RELATOR DATA OA 
OESIGNACO O IS· 

TRIBUIÇAO 

CONCI.USAO 
00 PARECER 
DO RELATOR 

Terça-Celro 6 4411 

1 
CONCI.USAO 

DA OCSF.HVAÇ·~F.~ 
COMISSAO 

·-----
l!f.!JflY h!m H ~A 

'!Nh'~ tlN': ~.,;:' 
S:":Oo ~~~r.1v:: ... n:·r.rm, ~ 
f:~:~·:)~.:: !:~~:"~:.! :.:!..&~~21· 

VE:IC IDOS E~: "it'·I."OT :o:•<·i 
PJ\ft'!'E aS SRS c o C'IVJn t•.1 ~: 

SEi·1/,JJÚFJ,:S J_;. (l!lit'~I};\.S Ô~ .;"•1 
ZAP.O D.'.R.-:J:I,:•:,l t~.s~~~a ... ,~ :~t·j 

E I'r.U!i.R F!ti.: (l ' .. 1;. t ~·, .. : 

c o. 
9 ~ ::.o. 

CONCLUSÂO 
OA 

COMISSAO 
OBSERVAÇOES 

Pl\OJtTO DE LEI DO SENADO NO )? 1 de l 9?? 

Diapõo sobre a participaçno obricntó- 0),0).?? Sono.dor LUIZ lB.O),?? 
Pqrocor tnvo- Aprovn o 
ra.vol. 

ria do brnsileiroa nntoa no cnpitnl dns e~ CAVAl..CAllTE 
pa.recer~ cm 
03.06,,? 

:presns do sotcr do a.bnatogir:ento, nn pr!?- -
porçEi:o que ospocific:~. e da. outra.n proviclc,o 
cins. 
Autor: Senador Cnttotc Pinheiro 

PROJETO DE DECilETO LEGISLATIVO !lO 20 1 D1l P~recor rnvo- Aprova. o 
l 9??. rtLvel. po.rocor

7
o~:~ 

Aprov11 o tcr.to da. Convon-;õo f'J.UO Ent:t· 28.06.?? Sonndor VAS- 29.06,?? 0),08, ? 
boloco n Col!liosão Siric!colo. Intcrnncionnl, CC !ICF.LCS TOJ! 
colebrndo cm Aláo, Fro.nçn 1 n 19 '.lo m:tio do rms 
1 9íS. 

.... "' ............. . ....... 
Rodiotribu!do 

Autor: Poder Executivo no t:ionatlor 0),08.?? 
CAT'IETE Pllnll: 
no 



4422 Tcrça·fclra 6 Di,\RJO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçõo 11) 

;--
DATA Di\ CONCLUSAO DATA OE RI:: LA TOR 

NCJMEAO E EMENTA Al!CEEliMENTO 00 P/\llECER 
NA C:OMISSAO DEGIONAOO OISTRIBUIÇ1\0 DO AI::LATOR 

!·:F.~3.~cr::.; ::~ 137, do 1 9?7 Pn.rccor f::~.v~ 
Do Sr. Prcoidontc dn RcpÚbl1cn 1 pro~ 01.0?.77 Senador DIZU~ 01.08.?? rávcl, concl,u 

pondo M Sonndo Fcd.or.:~.l 1 paro. que seaa n,u TE l:/~HIZ indo por o.~r,c 
tor1:ado o Govr.:rno do Estudo do Rio ra.n- ...... .... ........ ............. :~cnto.r urn 1r.Q. 
de do !torto n olovu cm Cr:;. .. J?.40l+-.l00 100 Rodio tribuÍdn j c to do Reco-
C tr1ntn c :i C te ::l!lhõcs 1 qua.trocontos I'! f1u.::. no Senador A- OJ,C8.?? lu~üo. 
tro 1:171 P. cem cru::oiroo) o mont:~.ntc ct'.l Gr.:IOR HIJlLI 
sua. d .. \'!d:J. CZ:1.00~id:u!O.o 

~::::;s.\G:Er.: 1111 139, do 1 977 

Do S~. Prccidcnto dn RepÚblica., pro~ 01,07.77 Senador ?~:Anccs 01.08, 77 :Pn.racor :t'nvo 
pondo ao Senado Fcdornl 1 IJO.ro. quo ooja. O.!:!, F!llli!lZ rávol, concl~ 
tori::o.dn a T'rc!ci t1tro. t!unicipo.l da Rociío (AVOCADO) ir.do por r.r:r.!!, 
(:?:=:) c. clav:~.r c::. Cr$ 20.ooo.ooo,oo (vinte oontnr ur.t :rr~ 

l:ilLÕcc do c:tJ:o1roo) o t~.onto.nto do DUO jcto do !toco-
d:!vido. conoolido.do.. luçüo. 

!.:!J:~AG:::~ 1t C lt,l 1 do 1 977 

Do S:o. l'rooidcntc da. Ror.LÍ'blica., :pro- 01.07. 77 Sc."l.:ldO:o O'!'AIR 01.08. 77 rnNCOr fnvn 
rondo no Sc:l:ulo Fcdornl, pc.ro. que caju O.J! m:c:-<z!l :-:~vcl, cor.cl~ 
to:i:n.C.o. a. rro!'ci tura. l~'.lllici~nl do Joinvil, i.1do por nl1r,2. 
la (SC) a. cltfln: c:: Cr~ 15.024.669,00 (rn.ti!l Ot.:ntc.r uo !'!'o 
:c z:u::õ<)o, 'li::.to o 11uu.tro o:il, oitocontoo jcto clu ~o:;c: 
o oocccnt::~. o novo c:ruzoiroo) o t~ontnntc do luç~o. 
OU.:l. dÍvidn conoolidndn. 

--

,-
DATA DA CONCt.USAO DATA DE RELATOn 

NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARi::CER 
NA COMISSAO OESIONAOO OISTAIBUIÇ,,O 00 R~t.r\TOR 

L!E::l'SAG!:.l U!l 142, do l 977 

Do Sr. hllaidonto da. R0P\Í'blica., pro- 01,07.77 Sonc.dor Fnli1CO 01.08. 77 Pc.roccr :!'c.vo 
pondo o.o Sc::c.do F0 doral, pa.ra. que aeja. c.u r.:c::~ono rávol, ccnclã 
to~!~a~c. ~ Univo~id~do do SÜo raulo (SP) ...................... ....... -~~···· indo por o.:r.rs 
c. olova.r om crS 3lo.ooo.ooo,oo (tro:cnto::: nodictribu!da cont::t.r w:1 J:r~ 
c de:: milb.Õoo do cruoz.ciroa) o montante do a.o Sonc.dor J,:I_; 0).06. 77 j o to do Rc:oo-
oua dÍvida. conoolido.dn. ~0!1 C.l.llRI.L luçno, 

I:UõSM!:11 11' 14 3, do l 977 

Do sr. Pro:sidonto dn RepÚblica., pro- 01,07.77 Sonndor AIUIOr. 01,06. 77 PU-rocor :!'nvo 
fO:ldo n.o ~cr.c.do Podoral,. }'t.r:l. que ::1ojo. c:.u DE J,ll:tLO r:!vol, concl~ 
tori:a.dc. a. Univer:::ido.do E:Jta.dt:.r.l do JJa.tÕ ................. 4 .. ·••••••·**** indo por o.r:rs 
Groooo a. olcva.r o= Cr$ 2,995.735,20 (doio RodiotribuÍtlo. o c., tc.r u::\ Prs 
mil, outocontoo o trinta. e cinco cruzai - uo Suno.:lor RQ. 0).08, 77 j1.1to dll l!ooo~ 

roo o vinte ccnto.voo) o montante do cuo. B!:RfO S/\T!JIU/1, luçüo. 
dÍvida. ccnoolido.da.. ::o 

J.Z:TnAOl1.! 1: V 5G 1 do l 977 

Do Sr. rrooidonto do. RopÚ'bl1co., pro- 18.04.77 Sonc.dor FRA:!CO 19.04. 77 l'aruoor por 
rondo C.O ~ann.do Foliorn.l, Jltt.:'O. que OOj:l o.u :.:cm·o:;o uudiêr.ci[~ <ln 
tori;:u:!o o Ilor:art:::.::~cnto do ~~'"Uil a EocotÕ Co::ictl:!o do 
d.o rroo!du::tc !-!'Udonto (::1•) o. olovo.r "' Conu1.::. tuir;ITo 
cr: l.)06.52~,oo (hUJ:l. milhÜo, trozantoc o u Juo tiç11 
ocio Cl"'.lwoiro:s) o ~ontf.l.."lte do ouo. dÍvida 
ccnooliduda.. 

. ------------

CONCLUSAO 
OA 

COMISS.\0 

Aprovo. o 
pnrocor 1 em 

OJ,06,?? 

Aprova o 
pn.rocor, o c 

03.08. 77 

;'~prova. o 
par.::cor, c::. 

0),08, 77 

CONCLUSAO 
DA 

COMtSSAO 

Aprova. o 
parecer, 0!11 

0),06.77 

,\p:rovo. o 
p3.rocor, o~ 

03,08. 77 

Aprovu. o 
rnrocor, om 

10,08, 77 

Setembro de 1977 

OnSE:RVAÇO!!S 

-

-

-

ODSERV,\ÇOES 

-

-

E> 0),06.77 
Ó inolu:!du. no. 
r.o.utu llu rcu-
n:!Üo c llllinda. 
u o.prociuçüo 
do ru . .rocor do 
i!alntor • 

-, 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
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NUMERO E EMENTA 
DATA DI! RELATOR DATAM CONCl.USAO CONCLUSAO 

ni!CE131MF.NTO 00 PARI!Ct:R OA OOSEnVAÇOES 
NA COMI!lSJ\0 DESIGNADO OISTAIBUICIIO DO AEL.ATOR COII.ISs.\0 

l!l:ISAGJ:: li' l3G, do l 9'17 

'Do Sr. Prco:idonto du RoJlÚblica., pro:pou 01.07.77 Senador DlifAl! 01.06.7'1 l·a.rocor :r~vo Aprova. o H.{ voto coo 
do no Sanado Fodora.l, para que oojn a.utori- 'rE J.:J,niZ rd:vol, cone~~ JllU'ocor, 00 rcotriçõoo 
zn.do o Ciovorno do Eotrulo do Rio Cro.ndo do ************* '********* indo por a.p_:g 10.08.77 C. Corroçiio 
Sul a. olovc.r o: CrS 52.51$0.842,00 (Cin!].uon- Rodiotribu!do ocntnr UJ:I r:"2 Uonot:Írill do 
ta. o tloio ::U.lboco, quinhcntoo o oonoontnm:ll a.o :"Zonatlor 10.06.77 ;1 oto elo lloco- So:lador DO-
oitocontoo o quor~nta. o doia cruzoiroo) o r:w:co t.lom:o .. lução. ~t~IO GOU-
monta.nto do cua. dlvido. conaolido.da.. RO Dili. 

L:ZfTSAGr.:t: na 136, do 1 977 

Do Sr. l'rooidcnto da. RepÚblica., :propo!l 01.07.77 Senador VIISCO~ 01.06.77 Pa.rocor f'a.vo Aprova. o Há voto com 
do ao Scnt~.do Federal, pa.ra que ooja a.utori- CztOS ~ORR!S r.:Lval, concl~ parecer, 0:1 rcotriçÕoo a 
za.da. a. Proi'ei tura. da. c1do.do do Rio do Janci ................ ********** indo por o.pr! 10.08.77 Corroçíio L:o• 
ro (RJ) a. eloV'a.r 2C Cr$ es.aoo.ooo,oo (o:L: Rodiotribu!da ocnta.rw:Pro not~:!.a. do 
tenta. e oito milhoao, oitocon!oo t1il c:ruzoi D.o S cnador AU 10.06.77 j o to do ncoo: Sanador DOI·~ 
roo) o :::ontW'lto do oua. dÍvida. conoclido.da..- CUSTO FRA::CO- luçtio. CIO GCUDIU. 

J.:EI!aAGD.I ll' 140, do 1 977 H:Í voto coe 
reotriçÕco à. 

Do Sr. Freoidonto da ncvJblica. 1 prop~ 01o07.77 S cna.dor ORES- 01.06.77 :Po.rccor :f'o.vo Aprova. o Cerração !:o..: 
do 110 :Jon~o Fodora.l, pa.ra que oojn autori- ~;;s QU!RCll rúvol, concl~ po.rcc e r, om notÚ:-in do 
:a.da a P:oo:f'oi tura l.:tmicipa.J. do Vúr:oa. :Fnu .. indo :por D.l'r.2. 10.06. 77 ~cn. DC::ÍCIO 
licta. (S!) o. clcv:.r c:::1. CrS-4.822.000,00 (q~ ocntarU;~:fro CO!lDD'i c vo-
tro Clilhooo, oitocentco c vinte o doia cil joto de Reco: to_coc roo-
cruze:Lroo) o contn:lto do aua. d:!vido. conaol!, luçüo. triçÕc::: do 
da"-a.• ~cn. F~\!·ICO 

Cil"'O':)Q: 

CATA DE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

OISTAIBUICAO 
00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESIGNAOO 00 RELATOR COMISS.\0 

llE!lSAGZll no 140, do 1 977 
HtÍ voto com 

::"ootriçÕoo do 
Do Sr. Preoidcnto d~ RcFÚblioa, :propoa 03.06.77 Sanador l.'liRI- 04.06.77 ~are c ar :ta. v .e, Aprova a Scn, F:WlCO 

c!o ao Senado Federal, pc.ru. que ooja o.utori- LO PAI!AISO ro.vel, concl!:!. :parecer, oc ~Oli~O~O e vo-
za.do. a. Prc:f'o1 turo. Mun1cir.o.l do Ponta. I'orã indo :por npr.2, 10.06. 77 · t2 col!' raatr! 
(Lo~) a o1ovo.r 0::1 CrS-15.011.076,00 ( qu:ln:o oon tnr um Pro çooo u. Cor:oe-
cilhÕea, c::.::o cil, ootonta. o ooio oru::oiroo) j o to do Roo o: çiio Z.:or.ott!ria. 
o conto.nto tlo ouo. d!vitln ccnooliducln. luçüo. do scn. DOl.1'-

CIO GO!iDn!. 

lSiSAC~ Jlll 1501 do l 977 
li~ voto coe 

rootriçÕoo c!o 
Do Sr. Prooidonto da. Ro.{J\.Íbl:l:oa., propoa 03.00.77 Scnodol' l·!URI- 04.08.77 Parecer :to.vo Aprovo. o San. F:U.:iCO 

do o.o Sono.do Fodorc.J., :pa.ra. 41- e o aja. nutori LO PAP.AISO rávol, concl~ po.rooor, cm r.:cl!~ono o vo-
zoda o l?ro!oi turo I:Wlicipol do Cwooço.ri (DÃl indo por a.pr! 10.06.77 to 00::1 roatri 
a olovnr o;: CrS-l40.527.000,00 (conto o C!.UE:, o en ta.r ut1 Pro çÕco li, Corro: 
rc.'"lta milhoco, crJ.inhcntoo o vinte o ootctLU jeto do neoo: çS:o l~onodria. 
o:u:oiroo) o mcnto.nto do auu dÍvida. conool!_ luçõ:o. do Scn. DC:.:!-
da.cln. CIO GOi:Dil:. 

L:E:iSAC::.t: :t li! lG9, do 1 977 
HÚ voto coo 

rootriç-Õoo do 
Do Sr. Prcoidonto da Rcp.!blicll 1 propca 0~.013.77 Senador l.:Anccs 00.08.77 Fa.rccor fo.vo Aprova. o Son. FRA:iCO 

do o.o Scr.ndo Fcdoro.l, pura quu aoja. nutori .. FRElllli rúvol, conc!Ü :pnrccor, ec r.:o:;'l'ono o vo-
zo.do o Govomo do l::otc.do do l'ornombuoo a o .. (AVOCADO) indo por ll) r~ 10.06.77 to cot1. rectri 
lOVO.r O::l Cre .. 213.550o000 1QQ {Vi.ntO O oito :::1 o or. to. r \l:l l'ro ç-Õc:o Ü Corro: 
lhÕ{Io, qu:lnhontoo c cinqucntn mil cnl~circ~ jeto do Roao: çüo :.~cnotttrb 
o montanto do oun d:l:vidu conoolidudu. luçüo. do Scn. DO~:t-

cio cc:rDm. 
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DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSA.O CONCLUSAO 
Nú/,1ERO E EMENTt\ AECEGIMENTO DO PARECER DA OOSERVAÇOES 

NA COMISS,\0 DESIGNADO OISTAIBUJÇIIO DO RELATOR COMISS.\0 

~~~l!:iAC~.: %;1! 17l 1 do l 977 J~ voto coo 
rootriçÕco do 

Do ~r. l'r'~Cl:h.·.":. te da. Ro~Ú'blic.:l 1 t:rOPO!l 0>.08. 77 Sana.dor O':'AIR 0>.08.77 ~nrooor fn~!! Aprovo. o San. FP...Urco 
êo c.o Sa.~ado Fodoro.l, P:l.l'O. que aoja. autori- BECf:l:n ru.voJ, conolu- :pnreoor, om ~Ol!Tono o vo-
:ada. o. lTo!'oi tura. l:unicipQ.l do PJ.o do Ja . .o'loi ................... ............. indo ]'lOr a.p~~ 10,06.77 t2 oo~ roet:.! 
ro (RJ) a. eleva.r o::. cr:;-2oo.ooo.ooo,oo (du: Rodiotribu!da. oont~ tl:l ~E çoeo a. Corre-
:ente~ milhÕtHl do cru:oiroD) o montante <lo o.o Senador D.!, l0.08.77 joto do Reco- çlio ll!onottÍrin 
oua. dÍvida. conoolido.à.a.. ltARTE ::J~RIZ luçiio. do Son. DO!.:!-

CIO GOiiDJJJ. 

FROJUO D: LEI DA C~ li' ll2, do l 976 l!l:1 03.08.77 
..U tora. o. reda.çê:Õ do o.rtieo 1" o do § 04.12.'/ó Senador Oru!S- 04ol2o 76 :Parecer con- Aprova. o á incl\Údo. na. 

4R do urtico 2§ do ~ocrcto-loi nQ l 192 , TES ~UtllCIA. tr:Írio. parecer, om po.u to. da. r eu-
do e do novoct:-o do 1 971, p:l.r:l i."lc1uir o ........................ ... .................. 24.08.77 niiío o adio.da 
norocoto do Eota.do do PtLrn.ná no !1:\0DO:STE. Radio tri bu!do a D.precinçã.o 

J.utor: De:puta.do JJ.:Í.pio Cuvalho a.o Sona.dor rJI,: ll.03. 77 do Pa.rocor do 
TO:: CAE!UL R0la.tor. 

À SGU, 
·~ !!lOJE~O :OZ lEI DA CÂJO:.'L.TU. H" 37, ào l. 977 Ol.08.77, l'!!. 

DioiJÕo cobre a. obriGr.'toriod:::.do do :in 23.0>. 77 Sc."ludor v.\S .. 24.05.77 
ra romoaaa. à o 

d.icadoroc no ch:ll:l::.do 11 'r'olo.fono t:cdido".- CO:ICELOS TOR-
oxpodionto à. 

~ ............. ~EI.EnnAS, o o-
Autor: Do:r:utndo !~in:l. Ribeiro 1ici ta.."ldo in-

---~~ ........... * .. 
.formaçõoa. ~cdiotribu!dn l6.06. 77 

no Sou. I.liLTOiil 
CAB!li.L 

DATA Dg RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS~O 
NúMERO E EMENTA nECEOIMENTO DO PARECER DA OOSERVAÇOES 

Nt\ COMISSI\0 DE'SIONADO CISTRII3UIÇAQ DO RELATOR COMISSAO 

PROJt;TO DE LZI DO!; EJ;:JJO nc 36 1 do l 977 

noculn:::or. to. a vc::O.o. uo pÚblico do c o- 25.0>.77 
!Jcn:,dor ~:IL- OG.OG.77 
':Cii C/~JmAL curo !o.cul t~tivo do o.ciC.ento poo~o~l pu:ra ................ ~ .... ... ............. 

cobrir oo :-iocoo na.o viasono rcalioz:lduo cm 
r!cdiotribu!dtL Õr.itua C.o trn.noportoc colativo. 
o.o !Jonndor D;_ Ol.08.77 

/.utor: ~ana.dor Yc.aconcclo: ':'orrco iiAnTZ j,1A:i:IZ 

rnOJE:O DE LEI DOS Zil/JJO ll' 300, de l 976 

Di opÕe cobro t,:"n:ti:!'icaçiio por to::aro úo l7.0G.77 
Scn~dor VJISCOI 23.06.77 

oarviço o.oo trCL'ta.l.ha.àorco oob o rocimo úo. CZ!.CS ~o:uu:s ................... . .......... 
Concolida.çõ:o êa.c Leio do Tro.bo.lho. 

Rodiotri bu1dn 
Autor: Senador !Toloon Cnrnoiro uo Senador Dl.00o77 

:r:w:co :.:cmo-
no 

;?3CJ:::o D:E: LZI DA CÃ:,:J..nt~ 1: g 21 1 do l 977 l. prcoidÔncia Ao Senador 
concedo •tictn Dinnrto r.:nri:: 

!ji:::r:õo cobro o co::érc:!.o do a.r.::cc Uc !'2, 22.0G.77 3cr.:ulor v~- Dl.08.77 Parecer !'UV,2 du prorociçoí'i:o ·~ )l.00.77 so o dÚ ou.tru.o prcvidÜr.c!uJ. CC!/ i;.!=: LO:; ~on- J:•Úvol. ao Senador Di, 
Autor; Doputudo Clnudino Oo.loo 

:tZ;j no.rto r.:nri::. 



· Scrembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo 11) Terça•(elra 6 l4l5 

DATA OE RElATOR DATA OA CONCI.US.AO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIONAOO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR 'coMISSAO 

~RCJZ:D D~ LEI DO S~IADD l!O 48, do l 977 

:)otcrcina. tlodit!a.a sobro a.o amba.J.nsano 23,0Go77 Sonc.dor .LB!rON Ol,DS,77 
de !!otoreentoo, ca"oÕos o c11troa :produtoo D::: !.~I.LO 
da. ospécio 1 o dtÍ outrtLo :providÔncia.o. 

Autor: Sono.dor Va.ooonoaloo 'rorroo 

PnDJETD D: LEI DO SEliAJlO l!O ll5, de l 977 

InCtitui a. corroçã:o :1onetliria na.o d!- 23o0Go77 Scntldor RO:SEã Ol,OB,77 
vidc.a oxis:Cveia, pecunit!rio.a ou do va.lor. ' TO crATUIUllllO-

Autor: Senador Accioly Filho 

~?.CJlTO D3 LEI DO SElõADO !TO 62, de l 975 

D~ nova roda.ção a.o artiao JS! o a.crcc- 23.06.77 Senador AO::::- 01,08,77 
Anexado aoo 

conta.-lhe a.r.rBcra!o, re~~orado o a.tual § l'LS l!Oo 156 
2R, o.o a.rtico 7v o a.o }::a.rtÍt;ra.i'o único do 

!:oa ~:l..!liA 
• 165175 

artiso 18 • todoo da. Lei no 5 107, do l3 
de cctc:lbro do l 966, que c:-ia. o Fundo de 
Oo.rMtic. do ':O:J:O do Sorvic;;o. 

Autor: Senc.dor Holv!dio Uunos 

CATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CoNct.usAo 
NOMERO e EMENTA RECEI31MENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO o•SIGNAOC OISTRIBUIÇAO 00 I':ELATOR COMISSAO 

PnCJ;;zo P li: LEI DO SllõlAilO n• 156, do 1 975 

Acrcac~Jntc. u::1 pa.ré.cra.fo a.o artiso JO 23.06,77 Sena.clor AGE- Ol,OB,77 .Anex.a.doa aos 
de. lei nc 5 107, do lJ do cotci:Ibro do !iOR I.:ft .. 1I.A l!.S uoo 62 • 
l 966 o dá outrno providêr.c!a.a. 165/75. 

Autor: Sanador tloloon Co.rnoiro 

PRCJ~ro l:E Lo I DO SEr. ADO li' 165, do 1 975 

!>o tor:~.ina. que o o procod:~. aoa · c!Ílculou 2).06,77 Sonc.dor ACl- Ol,OB, 77 Anoxa.do aoa 
doa juro:~ o cor:-oçã.o z:~onctiÍria. triz:tootral rion !.:AlUA I'LS lllle 62 o 
doo doj:Óoi toe do :FUndo do Go.runtin. d.o :!'o!:!. 15Õ/'I5o 
}:O do Serviço c dá outro.a providCncia.a. -

Autor: ~cnc.dor f:tU"cOo Freire 

I rP.OJE~O DZ LEI DO SEIIADO N• ~l4, do 1 ~75 
j .. Eoto.boloco roctriçÕoo à. co::~orcia.li~o.- 01.07.7'1 Sa."lc.dor Aucua 01,06, 77 
i çc.o da- tlrocc.c c ::~odico.contoo, na. fo:'IIl~ que ~o r~~;co 

: eo;r:aci!'ioc.. 

I J.utorl Sonodor Orootoo Qu~roin 



44%6 Terça-relra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro del977 

NOMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

AECgBIME!NTO DO PAA!::CER CA OBSERVACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIDUIÇÃO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE L~I ;A CÃ!.:.U!A II O 54, de l 977 

Fixn 0::1 n!voio Wi.J:Ioo }:)Or.::tiooívoio do Ol,O'/, 77 V a."lo.dor AnNON Ol,06o77 
aono o ru!doo prod.u::idoo :por vo:Cculoo auto DZ J,:J::U.O 
motcroo, roguln c. fabricação o o uoo do a: 
coaoó'rioo que ea:poci!ica. o dá outrno provi 
dÔnc.:!.no. -

A~tor: Deputlldo ~a.J.vtldor Julianclli 

WJI~AGW. n• l44, do l 977 

Do Sr. heo:!d ente da RopÍDl1ca., propon Ol,07,77 Sonndor ORES- Ol,06.77 Pnrecor :t:o.- Aprovn o 
d.o ao Sono.do Federal, :pc.ra que oojo. c.utori: TES QUtRCIA vortÍvol, CO!!, r.nrecer, ca 
zo.da a Super:1ntendÔnoin do Doocnvolvimcnto aluindo por 24.08.77 
do Litoral Pnuliotn (SUDE:Ll'A) n. elevar •• o.prooonttU" 
CrS-69.854.000,00 (oooocntn o novo milhÕaa, wn 2rojeto 
oitoccntoa c oinquonto. o ~uo.tro oil cruzei- do Rooolu-
roo ) o :contanto do oua. dJ.vido. concolidada.. çiio, 

AVISO !!O 238, do l 977 

i Do Sr. L:i.niotro do. ro.zondo., cnoamin.hon 03,08, 77 SMo.dor ROWR 04,08.77 
' do ao Senado Federal, o rolo.tÓrio cobra ã XO SAliJ!l:!IllO-

evolução da oituo.ção monetário. c crodit!c1o. 
do ~de no cno de l 976. 

------····--·--·." ..... --------------------

NCMERO E EMENTA 
CATA CE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCt.USAO 

RECEBIMENTO CC PARECER CA OBSERVACO•s 
NA COMISSAO OESIGNAOO OISTRIOUICAO CO RELATOR COMISSAO 

lZiSA~::~ 1:" 1~9 1 ela l 977 

Do Sr, Prooido::te ela. !lcl'Ública.1 prOIJOn 03,08. 77 Sono.dor !·:URI- 04.08.77 Pa.rocor favo Aprovo. o 
do no Senado Fodoro.l, ~ara que oejo. o.utori: LO Plw'lAISO rávCl, conclÜ p~ccor, OQ 

::ndc. a. Fre!'oi 't'.lra. I~unicip!!l do Io!a.rined. (l:n) indo por o.pr~ 24.08.77 
a. olovo.r '.1::1 Cr$-90.174.074 1 64 (no•1onto. o i- conta.r u::: Pro 
llÕo~, cento o octo::.ta. o qua.tro ::111, actcn- joto do Reco: 
ta. o quo.tro cru::oiroc c oococnta. a quatro lução. 
ca~tnv.co) o ~entonto do ouo. d!vidu conooli-
do.da.. 

L:E::ISA(;Z.! 110 1511 do l 977 

Do Sr, Prooiclonto da RepÚblica., pro:pon 03,06,77 ena.dor r~:oRILO 04.08.77 :Pa.rocor fa\·o A :prova o 
do a.o Senado Feder~, ~ara. quo oojo. cutori: PARAIS O ró.vol, concl~ pa.reocr, os 
:ada. a. ITo!oi tura. ~:u:licipllJ. do OÜo JÕa.o elo indo :por a.pr~ 24.08.77 
Ava! (IR) o elevar o~ CrC-2.664,l93,28 (do- contar u::: rro 
io :oiU:.Õoo, ooiocentoo o oooconta. o quatro joto do Rooo: 
=il, cento e noventa. o trêc cn.meiroo o vjJl luçüo. 
to o ai to con to.voa) o mon tanto de ouu dÍvi: 
da. eo::.:::olido.dn.. 

t:Z.::SA':i~.: J/1) 152, lb l 977 

Do Sr. Prooidonto da. Ro]:\Íbliec., propor. 03.06.77 Senador l.:URI- 04.06, 77 Jla.rcoor rn.vo Aprovu. o 
do a.o Senado Focloral, r.nru que coja. a.utori: LO IARAISO rúvol 1 concl~ 
:Ilda. a. llrofo:!. turtl J,:~.micir.a.l dJJ Cn.tlbÚ (lfl) " 

pa..rooor1 oc 
indo IJOr a.rr!l 31.06.77 

olcvc.r o:: CrC-10.100.199 105 (do: milhÕi.lo 
' cc.~t~ W:'l rro 

cc::l r:il, conto o novonta o novo cru::oiroo o joto do nooo: 
cinco cantuvoo) o montu .. ~tt' do ouu d!vidu lur;üo. 
oonoolido.do.. 

-



Setembro de 1977 lllARIO DO CONGRESSO NAC!ONAL(Seçio 11) Terça-feira 6 4427 

DATA OE RI!LATOR DATA DA CONCLUSAO CONCt.US.\0 
NúMERO E EMENTA RI::CEl31MENTO DO PARECER OA OBSERVAÇOES 

N1\ COMI5Si\O DESIGNADO OISTRIBUIÇi\0 00 RElATOR COMISSAO 

r.:tr.SAGUl riR 168, do 1 977 

Do Sr, Prooidonto do. Ror:Úblicc., prOJlO!!, 05.08.77 Scnndor f,~ILTOl 05.08.77 Pc.rocor tav Aprovo. o 
do a.o Scna.:lo Fodc:olll, pura. que fJOjn c.utori .. CAn:UL ro.vÓl 1 concl~ xmrccor, et1 
ztulo o Govorno do Eoto.do de. Pnro.!bo. o. elo - indo por n:t:r,! 24,08,77 -
va.r crt CrS-50,000,000 1 00 (cinquenta. milhÕoc contar w::1 I'ro 
de cru:oiroe) o montiUlto do ouo. dÍvida. con- jota do Roao: 
aolido.do., lução, 

l:EIISAGEl.l JIO 170 1 do 1 977 

Do Senhor Proaidonta da. RQpÚblicn, pr~ 05.08.77 Sonw:lor OTAIR 05,08.77 l'o.rocor :ra.vo Aprova. o 
JJO~do a.o Sc::.o.do Fodorc.l., p.ll'o. que oojo. o.ut2, m:run r:!vOl, oonclâ ~a.rocor, om 
rizo.do o Caverno do Eoto.do de Mino.o Coro.io indo por o.:~=r.2, 24.08.77 -
o. clovu.r o:n cr~m.ooo.ooo,oo (c<Jnto c onze conto.r um Fro 
::ilhÕoo dCl cruzoiron) o J:lon~Mtc do oua. d!-

' 
jCltO d C RGoo: 

vida. concolidc.da.. lução. 

iW::::l::M:Eti n2 172, do 1 977 

!lo Sr. Preoidente cl.a. Rej:ÚbEca., propon, 05.08,77 3cno.dor 'DIUA,!! 05.06.77 Pc.rccor i'uvo Aprova. o 
do M :cnncl.o !:'cd.ortü, pc.ro. que oajn a.utori .. . TE r.:J.RIZ rávol 1 conclÜ parecer, em 
za.da. o. Proi'oitura. t:unicipal do !:crooino.(I!) .................. ··"'··••••* indo IJOr D.J:!'~ 24.08, 77 -n clcva.r cm Cr$ .. 2.645.000 1 00 (doin :~ilhÕoo, Rcdintr!bu!do conta.r UJ:I l:To 
coioco::.too e quo.rcnta. o cir.co J:lil cruzeiro:) c.o ~r.nr.do:o i:!t~.oB.77 jota de Reco: 
o ::onta.:lto de oua. d!vido. conool:l.dade.. lUIZ c:,vAtc:J; .. lução. 

TE . I 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUS.\0 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESICiNADO OISTRIBUIÇ1'0 DO nELATOfl COMISS.\0 

:;:;;:ISAGZ.: 11' 173 0 do 1 977 

Do Sr. Prcoh1cnto da. RepÚblica., pro:r:o!l 05.00. 77 Senador :.:I:L- o;.o0.77 ra.rOCC!' ft\VO Aprova o 
do a.o Senc.do :Fodorol, p.:~.ro. qut: aoju nutori- TC!i CAD!UJ. ró:vol, ccncl~ pnrecor, cm -
zwin a. !':'o:i"oi tu::oo. l,:•mici:poJ. do Terooinu. (PI) indo }.'Or c.rrs 2·\.08.77 
Q. eleVO: C::l C::o:-3.220.000,00 (t::"Ôll milhÕf:O, ccn to.r u:: Iro 
duo:cntco o vi."lto mil crl~::o:!.roc) o montnnto jato de noao: 
do cue. dÍvido. conoolido.dn. luçüo. 

:.:;::SAGE!.: ITR l78, <lo l 977 

Do Sr. lTeoitlonto du Ropt!:blico., pro}:O!!, 17.08.77 Sono.dor FRAN- 23.08.77 ra.rocor i'LWO Aprova o 
do ao Senado Fodoro.l, po.ro. quo oojo. autori- co i~o::l'ono rtÍ.vcl, c anel~ pa.rooor, om 
:e.do. n F:-ofo:l. tura. !.:ur.ciJ:n.l do Gumoulhoo (SP) ................... ............ indo por npr,2_ 24,08.77 
o. olcYo.r o:~ CrS 47.300,ooo,oo (quo.~o::.t:l o Hodiotri bul'do o cn ta.r u.m !'r2, 
coto cilhÕuo o tro::cntoo r.11l cruMiro:::) o a.o Sc.no.dor 24.00.77 jcto tl c Rooo-
contMto do oun d!vidn conoolidndo.. At:Gt:~~O rr .. ·~oi:- luçtio. 

CC 

PROJ!:::'O D~ LSI DA c;..:.:A!U\ l;R 50 1 de l 977 

Eotnboloco noi".:.uo r.;ol•nio JlC::a r. im,to.- 09,00, 77 Sonudor LUIZ <J,OS, 77 
lnçüo do novo.o indÚotrin:~ noo c1mtroo enio CAV4\LCi\.l;'J'Z: 
J:Oj'ulOOOC do fnÍOo 

Autor: Comicoüo do i•'iiUliiÇO.O dn Ciil:m•u <loo 
Dor.uto.doo. 



44%8 Terça•felra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçlo IJ) Setembro del977 

DATA OE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA C.:OMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

P~OJE~O DE !.EI DO S::J1ADO z;o 2GO, do l 97G 

Aaroscuntn. diapocitivo à. Lei nll J 69().,A l0,06.7'1 ~ena.do1• R0J3En ~j,06,77 
do 25 de abril de 1 9bl, que nu toriza. c. Uni ~O SATUllilinO-
iio a coco ti tuir c. Eclpreaa. Contra.io EJ.Ótri-
ca.o Bro.ciloirn S/A - El.etrobrtÚJ, e dtt ou-
tro.n providBnoiao. 
Autor: Senador Vnoconceloo ~orroa 

PROJUC DE !.EI DO SENADO 110 l23r do l 97G 

Concede a .. Gra.ti:tica.l.Qo do No.to.l n2o l2o06o77 Senador OTAIR 2),06,77 
Vendedoreo Au.tonomoa e da. D\ltraa providOE, l!ECE:ER 
ciu.a. 

Autor: Senador rroJ.aon Carneiro 

PROJE~O DE LEI DA cii.IA:lA !!O Gl, de l 977 

Diopõe aobra inscrição obrigatórin que 15,06,77 Senador ;.:umc 
deve ccmsttu- no rótulo ou o1:1balngom do pro• PA!!AISO 2J,08,77 
d~-;o cst:oa.nceiro coe D~lnr no Drn.uil o d!l 
outrn.o ;rovidÔnoia.:J • 

.lutar: ller.utado Siquoira. Cnmpoa 

. 

... 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSA.O CONCLUSAO 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO CESIGNACO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COM!SSAO 

lo!l'l!SAGl:! !IR l9G, da l 97G Ecll5.08,77 • 
checa à. c:: , 

Do Sr, ProDidcnte da. ncpÚblica, propo!!. l5o06o77 Senador CAH,!; 23,08.77 Blll:l. a.o in!or-
do ao Seno.do Federnl, po.ra que aaja nutor1- U riiiUEIRO m:~.çõao oolic!, 
zo.do o S,A,LI - Serviço do Aae1otênc1a. tÓdi- tada..a· ao mm. 
c a. de !:oa. Viaacm (c:;) a elevar e:n Cr~ • , ••• 
453,700,00 (quatrocentoo o cinquenta e trêo 
mil o aetaccmtoa cruze1roa) o :nontanto de 
aua d!vida consolidada, 

lROJt~O DE LEI DA CÂI!I.IlA 110 5l, da l 977 

D~ nova roda.9Ã~ a.o artigo 40 da Loi na 2J,06,77 Senador llW:C 25,06,77 
5 757, do 03 de dezembro da l 97lr ~e aota JIOII~ORO 
baleco r!gimo do gra.t:!.:fioaç~o ao poaaonl ti 
dia:po:siça.o do FUI:Hon.A.L, o da. outrD.c provi ... 
dêncio.o, 

J.utor1 Doputll4o Homero Santoe 

PROJZTO DE LEI DA c!:.:ARA I! O 42, do l 977 • 
---:-

!lo Jl,OB,77 o 

D1of1Õe oobro a. tra.notorônoia do oon- lOoOG,77 Senador ROlmR 
inolu!do no. 

15.05,77 do. roun1Üo o trolo do ca.pi ta.l do :t'ima.a no.o1ona.1a para. ~O SA:rlJRNINO- a.cUada. a. a.:pro poDCOa.D jur!cUca.o ootrcncoiraa, cinr;Üo do pc: 
J.utar1 Do:putcdo Humberto Lucena roocr do Rol~ 

to r, 

I 



Sclcmbro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo II) 

DATA CE REI.ATOR DATA OA CONCL.USAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER 

NA COMISSAO OESIONADO OISTAIBUIÇAO DO REL.ATOA 

PnOJ~O D~ LEI DA C~P.A no 43, do l 977, 

!:lá: nova. rodo.çã:o ao caput do artico 127 l0.06.77 Sona.dor V.AS- l6.06.77 l'Urocor :!'tl.VE_ 
do Decreto-lei nll 9.760, de 5 do acto:1bro COUCELCS !rO,!! rtivol. 
do l 946 1 q.10 diapõo cobro oo bono ;i.mÓvoio ro:s 
da. União o c!Ú: outra.a ;providÕnoio.o. 

Autor: Deputado Antônio Florêncio 

FRCJ::~o DE LEI DO SEI!ADO NG ~l3 1 do l 975 -
C01:PL::f,:Eii~AR. 

Acroccenta. diopooitivo à Lei Co~plom~ 26.04. 77 Sona.dor DDfl~l! 04,05.77 Pa.rocor con.: 
t:~.r nll 26 1 do ll de cotcmbro ·do l 975, que ~:; MARIZ tráriO.. 
al tora. diDI ociçÕec da. loe;i.ola.çã:o que roculo. 
o ProgrQmll do lntogro.çiio Social-PIS e o Pro 
~D.Ita do :Forma.çiío do Pa.tr1::1ênio do Servidor ' ?.!blioo-!IASI?, 
J.utor: Senador OreDtBD ouéreia 

~HOJ~~O DE lEI DO SEI!ADO J!G l551 de l 97G, 

Dotcr.r.ina. a. rovioão trimeotrlll do ao.l~ o;,o3.77 Sc.'lo.dor FR.\!i- ll.03.77 ra.rocor 1'a.vo 
rio-c!ni::o o diÍ cutrc.o :prcvid~ncino. CO :.:C!!"ORO r!lvol, -

Autor; Scntulcr l~arcoo Freire, 

SINTESE CQij TRABALHOS DA COMISSAO 

AeuniOo' Ordln~rlas ~---~ 

RouniOoa E~troordlntlrlc5 

4 

Projotoc rolntndoa 

Projotoa dlstribuldos 

_____________ 29 

36 

Projotoa om dUIQóncla -~ 2 

Ollclos rocobldos '"·--

01/cios oKpodidoa 

Podidos do vista 

------------ l 

---------- 3 
2 

Emondall nprosontadllll 

Subomcndas npro:sont:~dns ·-··· ··-.. ·~·-···~·-·---·~··--.. -------

Subslltu11voll ~····--.. ·-·-------~~--··~·~--· .. ··-----· 

Projotoa do Rosoluçllo ·--·~ ............. ~---·-·····-~--~·····-·------·-~···21 
CcclaraçOos du voto .............. - ........ _, __ .,,.~···-....... ~---··· .. ···-·-·----·-··--·-· .. 

Comparoelmonto do aulorldndcs ............. ____ , ···-· ................ ~~-.. ·-····-·-·--·-"-·"""'" 

Votoo com roatriçOo11 ...................... _,_,_,_,_._ ... ___ ._ ...... _.-... -----·-·-.. --····-1$ 

Convlto' OKpodltlo' .......... ·----~-... -.--.. ·-·-"" 
Vote o cm SoparlldO •••••••• ,,,,,,,,.,.,,,,.,,.,., ••••••• ,., l 

Braallln, am 31 de 11~0oto Ue l ~7?. 

Terço-relra 6 4429 

CONCl.USAO 
OBSERVAÇOES OA 

COMISSAO 

Concedo vio Ao Sona.dor 
ta. do. Pro})o: Dinnrto ~ 
oiç~o ao Se- ri:, cm 
nadar r.:urilo 3l.06, 77 
l'aro.ioo, ·= 3l.06,77 

Hti voton ve.o, 
cid.O:J don Se .. 
nndorc:J Luiz 

Aprova. o C:~.valcnnte, 
.Fr.:1.nco Hon to .. parecer, ec ro e Roberto 

31.06,77 Saturnino. 

A :prova. o H:Í voto cm 
pc..recer, et1 oo:paredo 1vca 

3l.06, 77 cido,do Scn.e, 
dor Dinarto 
lCo..riz. 



4430 Terçn-rclra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção 11) Selembro de 1977 

CO~IISS.\0 llF. ~OUCAÇKO E CULTURII 

nm •. \Tt)l:tOCOJtni~SI'OSUI~~TgAO~If::Slm •\ C OS TO JH: 1077 

l'UESIIlJ~S'l'l~: Sonolclor JO!.O CliL~ON 

o\SSISTEN'l'E: CLEIOE MARIA DARDOSA FERREIRA CRUZ 

DATA OE·AE· RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NllMEAO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO O IS• DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 

NA COMISSAO TRIBUIÇAO DO REL.ATOR COMISSAO 

PROJETO OE LEI DA C~RA NQ 37 1 do l 976, 28,05, 76 Sanador J01io 04.06,76 FavorÁvel. Aprovado, om 
que "Occl.Jra H.:lcholdO do Allsia Pw.trono da o CALMON. l8,08,77, 

LetrAs no arauil". ·········-···· . ............ sanador JARDAS 2a,o4 ;77 

PASSARINIIO. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA NQ OS, do l 977, l6,03, 77 Senador JARDAS 23.06.77, Pela rejeiçÃo. AprovAdo, em 
que "Altera o Decreto-lei n9 1 422, do 23 d< PASSARINHO, l8,o&.77. 

outubro da 1 975, que dispõe sobro o oalli-

rio-educação". 

NCIMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSJ.O CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSEAVAÇOES 
NA COMJSSAO CESJGNAOO ClSTAlBUJÇAO 00 RELATOR COMJSS~O 

PROJETO OE LE:I DA CJtMI\RA N9 02, do 1 977, l6,06,77 Sanador ACAL .. ll,OS,77 Favorável ao AprovAdo, em 
que "OoclD.ra ferindo nacional o dia 12 do o~ BERTO SENA. PLC N9 02/77, lB ,o a, 77. 

tubro". Projudicaào o 

PROJETO OE LEI DO SE~ADO N9 JOG, do l 97G, PLS n9 30 6/77, 

quo "Conoiàan .feriado nacional o dia canoa-

grado a No.asa SonhorD. Aparecida, PAdroeira 

do Brasil 11
• 

TRJ,MYTANDO CONJUNTAHilliTP. 

PROJE'l'O DE LEI DO SE:~1\DO N9 192, do 1 97G, 04 .ll. 76 Sllnador PAULO l0,03,77 PtlrOcor pelo Aprov.o.do, om 
quo 111\.croocentll. p.:trli9rafo ao .:trtic;Jo 117, dll. UROSSARO. Subatitutivo 25 ,Od, 77, 

Lai n9 5 988, do 14 do dezembro do 1 973 11
, da comisoiio do 

conatituiçS:o o 

Juat1ç4. 

PROJETO CE LEI DO SE:-JADO N9 184 1 do 1 975, 27 .ll. 75 Son.ldor OUSTA :!7 .u. 75 FavorS.vol. Aprovado, om 
quo "Inatitui o Din do Múdico 1

', 
VO CAf'ANJ::W~,- 25,08,77, ................. ............ 
sanador Cl\TTE l0,03,77 
TE f'INIIEino.-••*·········· ........... "' Son.lclor PAULO 26,04.77 

DHO~SAHD, 
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NOMERO E EMENTA 
DATA DE AEL.ATOR DATA DA CONCL.US..\0 CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO REI.ATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI DA CÂNARA N9 04 1 do l 976, 15 ,03, 76 SenAdor PAULO 18,03,77 Pela rajoição. Aprovado, em 
qua "Institui o Dia da Amuõnia. 11 , DROSSARD. 25 .o e. 77. 

PROJETO DE LEI OA CÂMARA N9 40 1 de 1 977 1 01,06,77 Sanador CATT~ 23,06,77 

quo ••o1spõo s~bra o registro de entidades no TE PINHEIRO. 

Conselho N.lc::ion41 de SerViço Soc1Dl, concea- ......... ··-·· ........... 
são, pagamento o prestaçÃo de centola do aub .. senador EVE- 11,08, 77 

vcnçõos aoc,i.ais ã d& outrAs provid&ncia.a". ' Lli.SIO VIEIRA, 

PROJETO OE LEI 01\ CA.'1ARA N9 4~, de l 977 1 26,06. 77 Senador EVE .. 11.06, 77 

que "Altera. a rodação da letra ! do ArtiCIO ~SIO VIeiRA, 

39 da Lei n9 4.769, de 09 de setembro do 

1 965, que dispõe cobre o oxorclcio dA pro~ 
t'issã:o de Técnico de AdministrAçÃo". 

DURANTE O Mes C& ACOSTO. FORIIM REALIZADAS AS SEOUXN'l1ES CONFE~NCIAS1 

l) Palo sr. Professor CL(lVIS SALGADO, Hiniotrc dA Educayão o Cultura. no covorno 
de Juucalino Kubitschok, 

2) Pelo Sr, sen.:1dor JARDAS PI\SSARlNUO, Miniutro d.:& Educ.:açSo o Cultura no Governo 

do J::m!lio carnsuzu Módici, 

S!NTESE DOS TMBAJ.IfOS DA COMISS,~O 

na uniões OrdinSrilUI , , , , • , •••• , • • • • • •., • • • • • • • •. • • • • • • • • • 02 

Projetes RelAtAdOs • , , , , , , , •••• • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • •. • • OG 

Projeto a Distribuidoa- ••••• , , • , ••••••••• , •••••••••••••••• 02 

Compolrocimonto do Autoridades , • • • • • • , , ••• • • • • •. • • • • ••••• 02 

Convites Expedidos •• , , ••• , , ••• , ••••••••••••••••• • • •••••• SOO 

nro.o!UA, :1 ela lHJOato da l iJ'17 

. 

OBSERVAÇOES 
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CO;\IISS.\0 UI~ I~INANÇJI.S 

llEL,\'rORIO COlli:ESI'OSiml>TE AO nms DE AGOSTO DE ln '1 

~m~r.oon PAULO DRC!:SARO 

ASSIS'rENTE: c:J\NCIDO IIIPPr!RTT 

DATA Oli Rt::~ RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 
NúMERO E EMENTA CEUIMLiNTO DESIGNADO O IS· 00 PARECER OA OBSERVAÇOES 

NA COMISs.\0 TAifJUIÇAO DO AEt.ATOR COMISSAO 

PnOJETO DE LEI DJI. C1,Hl\RJI. NQ 59/77 

Concedo ponsiio o::~pociD.l .J Dulco Cvoru do 09.0 • 77 SenAdor 1G.08.77 FAvor.ivol l\prOVD.ÇiiO 
Abruu, viúvD. do l·:.:~.nocl Di:su de /Jlr>Ju. COHlCIO (19.08. 771 

GONOIH 

PROJETO DE LEI DO SEN/\00 N9 :!:54~76 

DitopÕ~ sobro t:. orniE05ã.o da solo cornomora- 06,06.77 Sanador 16.06, 77 FD.vorS.vol AprovD.çiio 
tivo do ccntonSrio da morto do oocr.:.tor PAULO (18.08. 771 
Jonõ do Alonc:1r o dii outraa providünciD.s. DROSSARO 

DATA OE R~LATOfi DATA DA CONCLUSAO CONCLUSÃO 
NúMERO E EMENTA RECEI31MENTO DO ?AREC[;fl OA OSSERVAÇCES 

NA COMISSAO OESJGN,\00 DISTR18UIC::I.O 00 RELATOR COfAISSAO 

PROJETO CE LEI DO SE::,\CO NQ ll3LZ§. 

Rovog.:1 o § 19 do a.rtigo e9 c!n Lei n9 l6,0G.77 S.:n;ulor ~3.06.77 r.cjQição Aprov.:urão é o 
4.128, do 1.; é!o julho do l%5, que VInCI LIO pa.rocor 
"disciplina. o marca.do do CilpitD.is o TtNOIL'\ 118. os. 771 asta.ba loco mo di das parn o nau dos.:m-
volvimonto". 

PROJETO CE LEI CA ÇJ\NAIU\. Nf) 11/75 

~clAra o Pau Drasil l.rvoro Ni1cional o 12,05.77 Senador 13. os. 77 r.:~.vor.Sval,non Aprov.lç3o do 
datcrnJ.na o sou plantio a sua. divulga.ç:io TP.0'1'0NIO termos do pa.rocor 
durAnte a Festa AnuAl das Arvores. VIU LA Subntitutivo 118.08.771 

Oa Comissão 
do EduC.lÇÕO o 
culturo.. 

PROJETO DE LEI CO SENADO NQ 122{76 

Acroaconta § 79 AO Artiqo 586 da Consoli .. 12,08,77 Son.ldor ::!2.08.77 
dAçlio daa Laia do Trabalho, IICLVIOIO 

!:UNES 
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NOMERO E EMENTA 
DATA PE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER OA ODSERVAÇOES 
NA COMJSSAO DESIGNADO CISTRIBUIÇAO CO REj.ATOA COMISSAO 

PROJETO DE LEI DO SENACO NQ 119_Lll 

Altar:~. D. rcdAçÕ.o do parSqr.:.fo único do 12.08. 77 senAdor 22.08. 77 
artigo 49 da I.ai n9 s.a!lo, do 08 do ju- COHICIO 
nho do 1973, CO!lDnt 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 05~76 

Aer~sconta par.Sqra!o AO artigo ll dA Loi 12.08. 77 Sanador 22.08.77 
Org5.nica da ProvidõnciA sociD.l, DMGA 

J0NIOR 

'. 

PROJETO DE LEI CA Cf\l·!l\RA r:o 13~77 
AcrescentA pAri']rD.fc Unico ao utir;o 89 12.08. 77 Sanador 22.08. 77 
dA Lei n9 5,107 1 do 13 do .setembro do DCH!C!O 
1966 (Fum~o do GArantia do Tampo do GONOIM 
serviço) 

-
DATA OE RELATOR CATA CA CONCLUSAO CONCLUSAO 

NOMEAO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUIÇAO CO REI.ATOA COMISSAO 

~'t.O.. ... B~ .. l:.~E.A C\.'11\Rl'. ::~ SSc76 

~:oàit'ico. dispositivo dD. Loi n9 .;,lJ7, da 15.08. 77 Sonnàor 22,08.77 RetOrnA 4 Co• 
10 da satombro do l9G~, que roquln A ro• hiZM:~Dn& missão, após 
proa~io o.o Abuso ào podar oconõmico. COSTA c.liliqüncia 

junto AO Hini 
d-1 Inà.a do 
Comúrcio. 

l!BQ~.!Jf! DA CJU IIIRt\ llQ 57 ~7 7 

Diapõo sobro A inspcçiio c a. ti&cali::oçiio 16.08.77 Sonndor 22.08.77 
ol:lriqa.tóriU do nômon dOiltinD.dO D inogmi- CCfiiCIO 
n.:~.çD.o arti!ici4l orn :animllio domúoticos, c CONUIM 
d& outrao providõncios. 

~TO DI: LEI CO SE!U\00 N9 03~75 

Dispõe sobro o .:lCosuo do morcadoriD.s brll'" 17.08.77 Sanador 22.08. 77 
aJ.loirAD a marcAàoa ostr:&ngoiroo. VInCI LIO 

T:iVORJ\ 

I 

~I 
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- --·----- -- - ··- --
DATA DE RI:L.ATOR 0/1TA DA CONCLUS.\0 CONCLUSÃO 

Nú.'.lt:nO 1: EI>1ENT,\ RECEI3lMUNTO DO PARI:CI:R DA OElSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO CISTAI6UIÇio.O DO RELATOR COMISSliO 

~f~ii C,\ C:'.:.:t1RJ\ :S., 109/74 Parocor favor~ 

Inu~itui o aut[:aio profiuuion.:al u 1!.1 outrnu 02,10.74 Sanador val, no form.:1 J\provnç:::i.o do 

prouidünci.:lll. IIELV!OIO 
tlo Subatituti- IHlrocor. 
vo àn CCJ, co. 

NUNES as S omondna (ll,08, 77) 

do plon5rio, 
rojoital:l:J. a 
uubomandn ela 
comiaa5o da 
Educação. 

PROJCTO C!!: LEI DO SCNJ\00 NQ 46~76 

1\I)!Orr.lula critériou do reAjustamento coloti 
vo do sal.lrion das categorias profisGionaii 20.0477 
o d.:i outr;ao proviclúnci.:l.u, Senador Parecer con .. J\provaç~o do 

IIELV10IO triirio. pllrocor. 
NUNES (ll,08. 771 

PROJETO DE LEI DA ~~lAR/\ ~9 33l77 

llltor<~ dhi)O::>itivos Co Lei nQ 1.493, de 13 12.05,77 
Senador PArecer c::on- l\prov:1ção do 

Ce dezembro de 1951, que 11dispõo sobro o TJ\RSO tr5rio. parecer. 
pag.:L~nto Cc llux!lioa o aubvcnçõea". OUTRA 111.08.771 

NOMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PARECER OA OOSERVAÇOES 
NA COM!SSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇIIO 00 RELATOR COMISSÃO 

fiROJETO 01:: I.EI 00 SC:{ACO ~9 l:!G/75 
KitorA n roc!nçao ê!o art. fljl dn Loi n9 5.958 Sonndor Parecer contr! AprovaçSo do 
do lO ü.:: do:or.IJ)ro da 1973, que cU opõe sobro 06,05.77 LOURIVJ\L rio. parecer. 
a rotrontividad~ da opçfio pelo rac;imo do DAPTISTA (11,08. 77) 
rundo c!o Golr.lntill do Tempo do Serviço. 

t'IROJCTO DE LEI DA C1o!!II.R1\ N? 20l77 

Altorll a rodaçÃo do § 39 dA Lei n9 3.807 1 Sanador PArecer !avo.: Aprovação do 
do 26 da agosto do 1960, qua "diopõo sobro 02,06,77 LOURIVlJ. rõ.vol. p.noc::or. 
n Lei Orgânicol da Providãncia Social". DAPTISTA (11.08.77) 

OF!CIO "S" N9 11/77 .. Do Sr.CovornAdor do St!lnlldor !"arocar t'avorli. Aprovação do 
~\in:ao CorA1.:> 1 oolicitllnc!o autorhaçli.o do S!:!, 111\CA!Jil\J:S vt:L,noo tormoii paro cor, 
nado Fodural para quo o.quola E:atAtlo poosa 05,08, 77 PIN'l'O llo Projeto tlo (ll,08, 771 
contratar am,rljstir:~o oxtarno no valor da Iiucolução apre 
US$50.000.000,00 {cinC'J"Uonta milhÕoo c!o dó- oontado, -
laroo norto-arnoricMoll) ou o oou oquivD.lon-
to om outr.:aa moodo.o. 
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Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçõo 11) 

NúMERO E ~:'MENTA 
DATA DE R"ATOR DATA DA CONCLUSAO 

RECEBIMENTO DO PAR!!CIZR 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIOUIÇAO 00 nELATOA 

!:!!9JETO DE LCI 00 SENl\00 N9 10!:1/7~ 
r~cz:oscont.J. diapot~itivoã-a-Lõi n'.' ... DOO, da Sanador Pnracur con-
18 do junho dl!l 1956, quo "cri.:!. oa Conoolhoo OON!CIO triirio. 
Fodoro.l a REgionai~ do Qu!mica, diapõo Do .. CONDIM 
bra a profiso:iio do qu!mJ.co, o àll ou'l'rzul pro 06.05.77 
vidünciaD". 

PP.OJETO DE LEI CO SENl\00 :19 124/75 PD.rocor pala 
Acro~conta pa:i:ãgrafo unicÕ .10 nrt. 60 do t::o Son.1dor rojoiçiio doa 
croto .. loi 167, do 14/2/67, para rotiro.r aõ 26.ll.76 TARSO PLS n?s. 
ondooso àado ii Nota Promissória Ruroll o ca- ·OUTRA l24/75 • rPtor cambiário, reduzindo-o a uimplaa coa- 144/75 o do 
cão civil som afoito roqroanivo contn o Subntitutivo 
cmdon:amto. '. apresenta do 

po la Comisniio 
do Justiça-

OF!CIO "S" NÇI 12177 - Do Sr, Covornador do 
I:ntado do Polrana, aolicitando autorizaçiio SenAdor Parecer favo-
do Senado Federal para que aquele Eatado ~ll,TTOS r.5vol, noa 
pensa rotllinr O?or.:açõoa do ornpróstimo ax- 26.08, 77 LtÃO to rmos do Pro 
torno junto .:ao !lance INtoramoricnno do co- j!:to do Rosoi 
sonvolvir.:onto - DIO, no valor qlobal de çno aproson-
US$5S.OOO.OOO,OO(c1nq"uontll o cinco milhÕas t.:ado. 
do dólares n:noricanos) 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMSNTO 00 PARECER 

NA COMISSAO DESIGNADO OtSTRISUIÇ/,0 00 RELATOR 

PROJETO DE! LEI DA CJU.tARA N9 45,!77 

Ratifica, som ónus, .:a Lei n? G.39S, do 09 03.08, 77 Son.:~.dor ll.OB, 77 
do do;;ombro do 15176 1 CJUQ "ontillUl n floco i- NIIOflt.II~S 
t4 o fixa a Da!!poaa dl:l Cnião pl1r4 o oxor• PINTO 
cicio finaneoito do 1977". 

PRCJJ::TO cr. LEI DO SENhDO N9 B l/76 

hcroscontc dois p.lr5qrafos :ao ~rtigo 39 dll l2.05.77 sanador l2,0B,77 
Lo i n9 S .107, do 13 do setembro do 1!:166. •vttJISIO 

VIEIRA 

PROJETO DE LCI 00 SENhDC NQ 114l7G Sanador 
hltora a Lai n9 6.268, do 2·1 c!o novembro do lS.03,77 OILVAN l2.0B,77 
lO?S, ftxnndo multa pocur.i.!iria J~olrn o o rur.t• RCCIIA 
pono.Svuio polo protooto da t!tulon jS pagou 

Terça·relra 6 4435 

CONCI.USi\0 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

AprovAção elo 
TrAr:~i t.:ndo ar.: po.rocor. 

lll, OB. 771 
conjunto com 
Oll PLS 112 o 
119, do l97G 

J\provz:tçlio do 
TrM.IitA:ldO or.: parecer. 

(ll.OB, 771 conju:\to com 
o PLS•l44/75 

Aprovação do 
para cor, 

(30.08.77) 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSÃO 

I 
I 

Radiotribuiç4o 

Radistribu1ç4o 
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..•.... 

CATA OE A'LATOR CATA OA CONCLUSr..O CONCL.USAO 
OBS,RVAÇOES I N~MERO E EM,NTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIOUIÇ!.O 00 RELATOR COMISSAO 

PnO.!I:TO CE CECR..I::TO LECISL1\TIVO N9 05l77 

Aprova. :us contas da Potróloo DRD.uiloiro 23.06. 77 Sonndor 12,08, 77 
S/A - Potrobda .. ~ do auaa aubs:Ld.i.Ádaa, VIRCILIO 
rolD.tivas ao oxarc!cio do 19?4. TAVOilA 

S!N'!!ESE DOS TRNH\LIIOS 

REVNIÕES REALIZADAS,. .... ,............... .. .. .. .. 4 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS .................. ., ...... ., 11 

PROPOSIÇÕES DISTIÚBUIDAS .............. ., ......... 14 

PARECERES PROFERIDOS. , , , , • , , , , • , , • , , , •. , • , •••• , , • 13 

PROJETOS DE RESOLUçÃO APRESENTADOS,,, •• ,., , •••••• 

\. Bns!liD., 31 do l\90sto do 1977 

CQ)IISS;\0 llE LtGISLAÇ~O SOCIAL 

REL.Il'óltJO CORRESl'O~DENTE ,\Q )lES DE AOOSTO DE lO 7?. 

l•UESJUE~"TE: Sr.:IADOR JI:S$ F?.Enu: 

ASSISl'EXTfo!: D,\:::rtL RZIS OE SOUZA 

CATA DE AE• RELATOR CATA OA CONCL.USAO CONCLUSÃO 
NOMEAO E EMENTA CEBIMENTO OESIONAOO O IS· 00 PAREC~R DA OBSEAVAÇOES 

NA COMISSA.O TAIBUIÇAO 00 RELATOR COMISSAO 

I'ROJJ::TO DE LEI DO Sl::IAGO NO 61+ 1 de l 97:,, . Pa.rcs:cr f:~.va t..provn o 

t~to.bclogo que. se o I:IP~ n3.o p~cct:~.r 02,06,?7 ~cno.dor J'AR- 02.06.77 
ravol n Emond!l ~~r~i~Õà.7? n' l do Plollll 

o.nsistenci::~. ~:~edic:l a cast::~.ntc 1 c1cvero. roem D.\S PASSARI- r1o(Subct1tut,l 
bols;u• o ser.urndo polns desposa:; compro~- Nl!O vo) uo projeto. . 
d:~.monte roali:::~.do.a. 

Autor\ Scnndor Franco f.!ontoro 

PROJ1:TO DE LU DO SE~IADO 110 ll9 1 do l 9?~ • 
~o.rocor to.v,g, Aprova. o O projeto 

Altcru o. roda.!3.o do gar&.cro.ro único 06.06.?? Scno.dor RUY 22.06.?7 rc.vel. pg~gg:77om 
roi oncaci-

dO ort!co 40 do Lo n' 5. 90 I do oe do jJI SAN'XOS nho.do ao n.c 
nho do l 973, 

lo.tor 1 Sen. 
nuy S.:~.ntoa! 

.\utorz Scno.dor Nelaon Cil:rnoiro com o Or!c 
do Niniat.d 
Provid. o ~\a 
a1Btênc1a. S 
ci:~.l. 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRES~O NAC.:IONAL (Seçilo 11) 

N~MERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUS.!.O CO~~CLUS.l.O 

RECEBIMENTO DO PARECER o,, OO.:~EFI.';..,.OE$ 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIIlUIÇAO 00 RELATOR COMISSÃO i· 

PROJZ~o n::: t;;I tA c.tr.!A ·.A no B7, do 1 975. : 
DiapÕo oobro o rociatro de D::il~reoo.a 16,03.77 Son:>.dor JAR- 17.0).77 I':trooor ta.vo Aprova. o 

ntuJ entidadoo :f'bco.liza.dora.o do exoro!cio ll.\S rASSARI- r:ívol. - !)o.recer, cc. - ' da pro:f'ioaõeo. NilO ll.08.77 
Autor: Do}:.uta.do I.o.erte Vioira 

I 
: 

l'nOJE'!O Do llli DO S:o!IADO !lO 5, do 1 976, 

i Acrooccnta. :po.ráareto a.o artigo ll de. 16,03.77 Scna.dor LOU- 29.03.77 :Fo.rooar ~avo Aprova. o 
lo i Orgânica. da. ProvidÕncia Social. RIVAl DAI'U~ rli'vol. - I :po.re:oer, csn -

I 
.Autor: ScnBdor Uelaon Co.rne1rn TA ll,08.77 

'. 
i 
' 
' 

YROJETO Dl: lEI DA CÃ!.lAnA JIO 06, de 1 976, 

Al tora. o Quc.dro do J..tivido.doo o Pro:f'13 16,03.77 Sen:>.dor JAR- 17 .03. 77 ?o.rooor !avo Ailrova. o 
oõeo, referido no Artiso S77 da Ccnoolida-- :B.\S PASSARI· r:l:vol. - r.aroco:o, o::l - I ção d::s Leia do Trc.ba.lho, po.rc. incluir a. NHO ll.OB.77 
;tndÚotric. do Produção e DiDtribuiçiio d.o E-
norcic. AtÕmicc. e Corrclat~a. 

\ Autor: Der:uta.do Wil.:nar Dallo.:;hol 
I ! 

' DATA OE RELATOR DATA DA CONCI.USI\0 CONCLUS.;o I 
N~MERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARJ::CEA DA 

I 
NA COMJSSI\0 OESIGNAOO OISTRIBUIÇAO 00 AEI.ATOA COMISSÃO 

PROJETO D~ lEI DO fl:!iADO !!O 39, do l 976, I 
Dispõe sobro a. oxtonaiio do aeauro de 16.0),'/7 Senador I.OU- 17.03.77 Pa.rooc:r co:.- Apro•:::t. o ' 

noidontoo do tra.bo.lho rurlll noo Pequonoo RIVAl DAI'TI~ trtlrio ~o P,z': pa.recor, cn I 
Proprietúrioa, Pa.rcoiroa, Al"rendntá.rioa 1 TA jeto e u. ~ u,os.-;7 ' Pcaeoiroa o a.fina. mondn ng l ' 
Autor: Sona.do:r Orcotoo Quéroio. 

d~ CCJ I 
( Suboti tutivo) 

l'i!OJ~~O DE lEI DO SE!IADO 110 52, de l 976, 

Torna. obriga. tório. n prow do qui to.çtio 16.03.77 Senndor JA:P..- 29o03o77 Parecer oca Aprova c 
do.a contribuiçõao a.o Fundo do G4rnntia. do :B.\S PASSAI!I- tr&rio. parecer, o::. 
Tec:po du Sorv:l.ço, pn.ra. quo a.o ecpr~so.a Pr.! 11110 n.ce. 77 
ti~am oa a.too quo oopocit;loa., o da. outrw:~ 
:providênoia.o. 

Autor: Senll.dor Neloon Carneiro 

PROJE~O DE UI DA CÂJ!AllA N i llO, de 1 976. I 
Altera. c. reda.çiio do oo.put do a.rtieo 02,06,77 Senador LOU- 02.06, 77 :Pll!"ooor coa I A;.::.-.,v:-. ' 212 do. Conoolidll9Üo d110 Loia do ~nba.lho. RIVAl llAl'TI~ ~rt:r1o. I >"'"'c o:·, •. : ' 

J.utor: Doputa.do Alipio Carvalho ~~~ 1 '-l.o3.c"! 

I ---. 



.~38 Tcrçn-!clrn 6 DIÁltiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Setembro del977 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCI.USAO CONCI.USAO 
N"Mt:AO E EMENTA AECEDIMENTO DO PARECER DA ODSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

l'ROJETO DE LEI DO~ E::ADO III 118, <10 l 976, 

DÁ nove. rodnçüo ao crtigo 7GB do Doere 16,03.77 Scna.dor I.OU- 17.03.77 l'Brecor con- Aprova. o 
to-lei n• 5.452, dl l' do meio do l 943 (Coii âiVAI. llAPTIJ!. trtÍrio. parecer, em -oolido.Qtio do.c Loio do Tra.b~lllo). - TA 11,06,77 

.\utor: Scno.dor Orootoo QuÓrciu. 

l'ROJh"rO DE LEI DO~:I..DO !lO 122, do l 976, 

J..creocontc. § 7g ao a.rtteo 5&6, da. coa 16,03.77 3anndor JAR- 17.03.77 Parecer tavo Aprova o 
ooliclcção do.o Loio do TxJ~oba.lho. DAS l'ASSARI- :ri!vol. - poro cor, em -
Autor: Scno.dor Noloon Ca.rnoiro IlHO 11.06,77 

?ROJETO DE LEI DO SEI:ADO III 1231 dl l 976, 

Coneodo a. G,..c.ti:f'ictl.Q,Cio do No. tal o.~o 16,03.77 Scna.dor JA.~- 29.03,77 l't!.rocor tnvo Aprova. o 
Vcndodoruo Autonouoo o du. outra.o provido!l D.\5 rASSARI- r~vol. - po.rooer, om c! ao. IlHO 11,06,77 -
J.utor; S1.1nudor Uolaon Clll"noiro 

DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CCNCI.USAO 
NüMt!AO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTAIBUJÇf..O 00 RELATOR COt!.ISSf..O 

rno:mo DE l.t:! DC :m~:.no no 167, do 1 !176. 

;J. ter:~. o a.rtiGO 540 d:~. Conaolidc.Q:io 16,03.77 ::icnndor I.OU- 17,03.77 l'c.rooor con- AprOVB. o 
dc.o I.o1o do 1'rn.'b~bo .. ~!YA!.. B/Jl':'I~ tré:r:!.o. pc.rooor, Ctl -
:.utor: :;onild.or ::oloon Ca.rnoirc ~.\ ll.08.77 

FRCJ~TO D~ LEI DO SZ:::ADO J:o 1GB, do l 976, 

n&: nova. rodCLÇiio a.a oJ.!nc~o 11.\11 o nnn 16,03, 77 Sono.dor J4\n ... 17.03,77 :rnrooor 1'o.vo 4\provo. o 
do "''tiBO 7' un Lei no 605, do 5 do jMO.!. D4\5 r ASS4'LRI- rúvaJ:, - pu.rocor, oc -
ro dl l 949. IlHO 11,08,77 

Autor: Sona.dor Orontao Quároia. 

PROJ;.IJ:O DE LEI DO S:::iiADO Ug 2:.:!7 1 do l 97~. 

Acroooontn dior.ooitivo Ü I.ei n~ 5107 1 lG,OJ,77 Srm11dor J.\!'!- 17.03.77 Jla.rooor con- Aprova. o 
do l3 do cotoJnbro do l 9G6 - 'I\Uldo de Ga- 1!.\::i !1 AS:JA!li- tr:Írio. pc.raccr, OJ:J -rnntiu. do To~:po da Sorv1Qo. 111:0 11,06.77 
Autor: Sona.dor Oroutoo ~ut!rica. 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO Ni\CIONA!..(Scçüo 11) Terça-feiro 6 .:439 

·-
NOMERO E EMENTA 

DATA DE ll!H.ATOA DATA DA CONCLUSAO CONCt.USii.O 
OBSERVAÇOES RECEBIMENTO DO PARECER OA 

NA COMISSAO OI!SIGNAOO OISTRIBUIÇloO DO AELATOA COMISSAO 

:PROJETC DE U:I :o s:;;.\llO r, o 259, do 1 976, 

~od!t!ca o § 10 do artiGO 224, da. Con, 16.03.77 Sonc.dot~ Jat .. 17.03.77 r.:u-coor oon- Aprova. o 
oolidc.çÃo do.o Laia do tra.ba.lho. ll.\S :ASSAili- t:rél;o:Lo. JlD.recar, cm -Autor: Sona.dol' Ilolaon Cnrnc1ro tiHO n.oe. 77 

. 
FROJtTO IE l!.l llO SE:iADO 11' ~65, do 1 9'(6, 

SJ.i::lino. o. oxicôr.cin do período d.o ca. .. 16.03-77 Oa:".:ulor J:.n- 17.03.7'1 Pa.rooor con- Aprova. o 
rôncia pn.ra. concocoê:o pelo n:re, do bono:f'i, '. il.\!.; r.\. SZ.\lll trú.rio. parecer, cm -
cioa o:: virtudo do inca.po.cido.do :p!ll'a o tra. ll!lO ll.08,77 
bolho OU ::lOl'tO do OOG\ll"c.dO, -

Senador Aaonor ~ia. 

OFiCIO usu liC! lG, do l 976 

Do Sr, Covcrnt\dor do Eotna.o do :Pc.r.:Í, 16,03. 77 ~onndo!" JA!l- 17,03.77 l'arooor !nvo J\provc. o 
oolic!ta.ndo autorização do ~or.ado 1-'odf.lrnl, nAS l'J..SSMII- rávol, cone.~~ l:la.roccr, om 
pnrn nlionar à Co~F~tl AGro-rocuÚrin Rio !1!!0 -
A.r:lOJI!iC. c;.rRJ.., do: gleb::.o do tcrrn.c duvo-

indo fot• np~~ 11,08.77 
:~a:'l. tar um ~g 

lutnc, e i tuada.D no interior daqualo 2tlldo. joto da Reco-
luQ-ê:o,. 

DATA DE RELATOR DATA OA CONCt.USAO C:ONCI.USAO 
NOMERO E õMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSAO OESIGNAOO DISTRIBUIÇAD DO RELATOR COMJSSAO 

OFICIO 11S 11 I\11 17' do l 976. 

Do Or, Oovor:mCor do ~ctc.do do :-c.r~i, 1G.03, 77 Sont~clor Jlo!l- 17.03.77 ra.roccr 1'a.vo- Aprove. o 
oolioi ta.:.do auto1·i:.:~~Eo .:i o ~,:;:~ado :.'ar!cr:.l, .u:.s r:~ssA:U:- rávol, oonol!i l'Jil.1"0cer 1 cm -
f.::.rC. Dlior.ar !].Uin:e (15) club~C do tcrra.c !lHO indo por D.llr.!!. ll,08.77 
dovolut:la, aituc.dc.a no interior do.rtuolo Ea aentn.r w::1 lTo 
t:::.do 1 no t:unioir.io do SÜo Docin,:;oo do co.: jcto do Raao: 
pil::. lução. 

r~CJ:TO DE U:I to\. Co".!:A!"J. na 13 1 cl~J: l 977, 

~~CrQ:;JCGr,b ra1•kr:..fo Ú."liCO C:.O c.rtiCO 20,03,'11 ::lor..:dor LOU- 30,03, 77 P.uoooor oon- Apro\•o. o 
Bo do. Ioi nD 5.107, de l3 ao c>lt~Dbro do RI 1/Al DoU ·.:.'.1:! trúrio. pnrccar, "" -1 !}6G (Fu::do ào C:u--nti:l do 'rol!fO do Ser- l'A 11.08.77 
viço), 

Au-eor: Doputudo :Frunc:ioco Al~n.rul 

!ROJE'.t'O JJE LEI DO :a;:.\DO ltG .::~, ào l 063. :a 1o.oa.n, ó 
ovolvido •• 

I.'l.oti tu o jornndn do traba.lho Uo 6 ho- 1o.on.n :onndor Dn.ACA 1l,OB, 77 relo. tor, ao:~. 
rao 1 n:lD o:::proaWJ do trnbu.ll:o continuo, JlOr Jil!IIO!l ~o :ir,:rorc~õoa 
moia do tu.rnoo cucoaoivoo ou. ào rovo:a.monto olioi tndtuJ ao 
o ci.IÍ outrc.o :provid~noinEI. :iniotório do 

:.tu.tor1 Scnudor Va.~oonooloo Torr..:o ~rabnl.ho. 



4/..10 Tcrc•-fclro 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçlo II) Setembro de 1977 

N\JMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA OA CONCLUS~O CONCLUSAO 

OBSERVAÇOES RECEBIMENTO DO PARECER DA 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇ~O 00 AEI.ATOR COMISSAO 

PnOJETO Dl: WI D: ;;,:::.~0 ::~ 9, cl.o l 975. 

!l:oc:ula.m.onta. a. profiooüo elo OtiJlro,::;;a.doo 10,06,77 Scntldor n:..~ ll,06, 77 J~oxndo a.o PU 
do od:!:fÍcioa, o dCÍ: outra.D providênó!a.c. SA'.~CS n• 25(77 

I .·.1.. te~: !.ionn.d.or ::oloor. C:.rnoi:-o I 

.:.'HOJS'::J DE :.!:! !10 s:::;::JlV 1:11 25 1 do l 977 • 

Dic:t=-Õ.:I oobro ll.:J rola.c;Õoo de tr~ba.lho 10,06, 77 Senn.d.or lltr! ll,06.77 .Ano:cndo 0.0 m 
dO'l CCr''rO&Il.à.o~ o=. odi.t:Ccioo o outr:ll3 edi- SAJ!TOS •• 9!75 
1'icnc;õoc :Jicilareo. 

Autor: Sena.dor Uoloon Cll.rnoiro 

PnOJ~O DE LEI DO SE!lADO r.o 271, do l 975, E:! 11,08,77 é 
BnCW:Ii:lhado a.o 

Diopõe cobro o. inacrição doo 1'Uno1oná l0,06o77 /Sona.dor 13RAGA u.os.n Rolo. ter, 
··~ rico municipais junto a.o Ilfi'S. JtlniOR a.s :1n1'ormac;Õos 

Autor; So.no.dor Ittl:lnr Frrmco oolici to.do.o ao 
t.::l.niot. do. Pre 
vid. o A9o1ot~ 
Social. 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCI.USAO CONCLUSA.O 
OBSERVAÇOES NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA 

NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR CDMISSAO 

PROJ~O ll1: LEI DO s:;:::ADO )!O lOS, do l 976, i:m ll,OB, 77 ; 
onca:.inhc.do ao 

DispÕo cobro o onquo.drW:lonto ~o.a ec- ~o. os, 77 Sonodor 30Y ll.06.77 Rolo.tor, acm 
prooo.o loca.doro.o de oorviçoo noo o.oropor- S.U!TOS as in!o~çõao 
toa o d~ outl'llD providãncia.o. oolicita.clo.a a.o 

Autor: Sanador Franco t!on toro :.:iniotério do 
'rrc.bc.ll:o e ele. 
Aercnáuticll. 

PnOJETOIE LEI DO Slll!ADO NO 33, do l 977, 

Altern diopooitivo da. Conoolidnçüo da.o ~0,08,77 Sonc.dcr LEIIO- u.os.n 
l.oie do ~rnbc.lho, vionndo J.:!Oditico.r, et1 pa.t IR VARGAS 
ta, o critório do dooiena.çuo de juiz oub!t~ 
t11to do prao:Ldonto do Junto. de Conoiliaçuo 
a Julgtunc.nto. 

Autor: Sena.dor ffoloon Co.moiro 

rnOJ~TO DE LEI DO 51:1!,\DO NO 42, dl l 977, 

D! novo. roda.çüo a.o § 5", do c.rtigo 12, 10,06.77 Sono.dor LE:NO- ll,OB,77 
do Loi no 5 890, do 00 do junho do l 973, IR VARCAS 
J.u.tor: Sono.dcr Uoloon Ca.rno:Lrn 



Setembro de 1977 DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçioll) Torça•felro 6 4441 

NOMERO E EMENTA DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CONCLUJAO 
RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

rnOJno DE LEI DA CÂI.:Al'.A :1• 53, do 1 977. 

DiopÕo cobro oondioõaa n obaervurne 01.07.77 :lona.dor JAR- u.o8.77 ronnvnoão do contratoo do ntlotaa prot1a- DAS PASSARI-
aione.io, o dá ou.trltD providênoina. 11!10 
.Autor: lloputlldo .Eduar<lo QClil 

rROJETO D~ LEI DO S!:JTADO JIO 127, do 1 977. 

DiopÕo oobro cri tório pora eiÍlcuJ.o do 10.08.77 SOD.Bdor LlliD- n.o8.77 
1ndcn1zD.ÇÕoo, na.a roocioõea do contra.too IR VARGAB 
de traba.lho. 

Autor: Senador Vauconoeloo ferroa 

PROJETO DE ~I DO S:::JJADO JIO 131, dl 1 977 • 

.A.creocenta. :Po.riÍgra.to único a.o artigo 03.08.77. Senador LlliO- u.o8.77 
473, dn Consolidação do.o Leio do ~ra'balllo. IR VARCAB 
Autor: Sona.d.o:- Nclflon ClU'lloiro 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO CDNCLUSAD 
NOMERO E EMENTA RECEBIMENTO 00 PARECER DA ODSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PROJETO DE LEI D.\ CÁlo:AllA JJO 26, do l 977. 

DI! novo. rocuJ.c.::.onta.c;üo Õ. protioaõ:o do 17.08.77 Sor.lldor mn" 18.08.77 AnaX8do ••• Corretor do Il:!Óvoio 1 disciplina. o 1'uncion"} S.UIT(lS PLS l28/'76 o 
monto do aeua ÓrgÕ:oa do fiaca.li:a.QÕ:o e da 131/'76 
oatrna providÔrici~. 

Aator: Poder Executivo 

PROJETO DE LEI DO SENADO li' 128, do l 976. 

DiD,PÕo oobra o oxcrc:!cio da. ·protiocti'o 17.08.77 Scnnclor ROY 18.08.77 An.exndo no 
do Corretor do ImÓvo1o. SAr.~OS PLC 26/'77 e ao 

Aator: Sono.dor Henrique do Lt1. Rooqao PLS l3l./.'76 

PnOJSTO DE LEI DO SSJIADO NO 131, cb l 976, 

Dioc1]ll1no. o o:coro:!cio dll prot1oaõ.o 17.08.77 Senador RUY l8.oB.77 Ancxo.4o •• do Corretor do I::.Óvoio cm todo o torri t,é S.~! TOS n.c n • 26/'77 :rio no.oiona.l, e PLS 1~8/77 
A•tor: Son•dor Eonjam.!n Faro.h 



4442 Terço-feiro 6 lliÁRIO llO CONGRESSO NACIONAl. (Scçuo 11) 

~-·--- - ....... 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEEl/MENTO 

DISTRIBUIÇAQ 
DO PARECt:R 

NA COMISSAO DESIGNADO 00 RELATOR 

l'.c.Jo~O DE L;;I DC s;;;.I:O li' SG, de 1 977• 

D:Í nova. rcda.çiio n.o § 111 do ·:-ti,so J8l 17,08.77 Zor.o.dor RUY 18,06, 77 
de. Concolid:~oçê:o da.o I.oio do ~ro.balho, a.z;r,a SiJi:'OS 
v:uiA ;elo llocroto-loi nll 5 45~, elo lll do 
::ulio do l 943• 

Autor: Scnn.dor Uoloon 6:1l'Tioiro 

l'!lOJZTO D:C: LZI DO ~!:lADO Iill 134 1 do 1 977• 

Acrooccnta. § 311 n.o nrtico lO, da. Lo i 17.06.77 Sonodor RUY 16,08, 77 
nD 5 107, do 13 do cotocbro do 1 966 - Jilm 
do do Cn.rantia. do To~po de ~orviço. -

s;.t;xos 

o~'o.utor: Senador lTolcon Cc.rnoiro 

PnOJE~O DZ LEI DO CZUADO U 11 l4l, do 1 977, 

_ AJ.tcr:1. ao c:::ntribuiçÕco o jloncõco !'J.UO 25,08, 77 Scn:~.C.or !ro"f 26,08, 77 
ocrno concadidan noo Dox:uto.doc :Fado!"ai.c o s.u:~os 
Sonndoroa pelo Inotituto do ProvidÔ~cin doo 
COnGrBDDiDtaa. 

Auto:-: ~cna.dor Henrique lio La. nocquo 

SINTESE OOS TRl;DAI.HOS OA COI.tiSSAO 

Aounlõoll Ordlnâri:u; ·--~--·--··--·-------

llounlõos Exrrnordln4rltiS ---.. 

2 

Projoros roltllados -------- 19 

Projeto~> diGirlbuldos ·-··-.. -·---·-·-·-----·--·--·-----16 

Projetes om dUIQ6ncl:l -·· 

3 01/clos rocobldos ··-·------

Otlcloll o~<podidoa _, __ ·------2 
Podidos do vi~IQ ------------------

Emond~~os oproson1Dodna -----·----------

SubomondAII e~proaontadna . 

SubsUtutlvo& 

Projoros do Aosoluçdo --------------------- 2 

CcclornçOoa do voto ----··-

Compnroclmonro do Qlltorldodos ·--·-----·-"-·"-·----··------ l 

Votos com roslrlçõoa M·---·-.. --·-·"-----.. -·----·--- -
Convires oxpodldos ---··----... - .... --... ·----·-·---... ·---·--·-··-_1±50 

BrDBIIIa, om 31 do ncooto do l 9??, 

Selcmhro de 1'!77 
.--

CONCLUSAO 
OA OBSERVAÇOES 

COMISSÃO 



Sclcmhro dL' 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo 11) 

CO)IISS.\0 IJJ; REDAÇ!O 

nEl.;\'J'f)ltiO COJml~SI10~UI~~TP. AO i'lti'\S DE AGOSTO 

I'Hl~SIIJI·:X'I'I~: SLIIADOR ADALDERTO SEI/A 

MiSISTCX'l't::: Maria Carman C, Souu 

DATA OE Rir· 
NúMERO E EMENTA CiHliMENTO 

NA COMJSSAO 

PARECER 11~ ~15177 

Pedacão flnnl do Projeto do ~a sol uçDo n! o~.8.77 
19/77. que s usp.:ndc a axocuyllo do Decreto '. 
n! 1).330, da I) de jancl ro de 1971, do Es-
udo de HI nu C c r,, s, 

PJ\ftrCER 11':' 416/77 

~edação fi na I do ProJ o to de Lo I do Senil do 0),8.77 
n~ 209/76, que o'lcrcsconta par5~rafo ao art. 
9':' da l.cl n~ 5.890, de 8 de Junho de 1973, 
11 nuc altera 11 Le(llslação de Prell'ldêncla So-
ela! e dã outru prolo'Jdânclas 11 , 

CATA OE 
NUI,H!nO E EMENTA m:CEOIMENTO 

NA COMISSAO 

PoHEtEP. N~ ~17177 

Pedllc~o final do Projeto de Resoluç~o n~ ó, B. 77 
18/77, que suspendo a uecução do art. Bt' 
d111 Disposições Transl tórlas da Lei Complc• 
l"cntar nl! 112, de 15 de outubro de 1974, do 
Estado de sDO Paulo. 

r'IIRECER llt;l 440/77 

Pcdneiio final do Projoto do Rcsoluçlio n~ i 1.8.77 
Ln177, que nutorlu n Unlvcrsld11dc Estndu,l 
dn "·HO Grosso li eontrllt•H oncrnçiio de crê· 
c!lto no valor du Cr$ 2.9~5.735,20 (dois mi• 
lhQu, noveeent05 o novol'lt<l 11 cinco mil, so 
tec:cn tos c trlntll o cinco cruzeiros o vinte 
cont,vos) Junto ã C1111111 EconÕmlcn Fadarnl. 

PMEC[fl 11~ 4111177 

Podllt'~O flnnl do Pro)nto de Rosoluçiio ·~ 11.8. 77 
~l/17, nua autorlz.1 11 Unlvur~ldoldo do S iin 
l\11ulo li c~ntr.ltllr opcr11ç~o da c:rcidlto de 
CrS 310,000,000,00 (trczcntol o da: milhÕes 
do cruzolros) junto à Caixa Econômlca Fodo• 
r a 1. 

nr, 10 77 

RELATOR DATA DA CONCLUSAO 

DESIGNADO O IS· DO PARECER 
TRIBUIÇAO DO REI.ATOR 

Son11dor Otto 8.8.77 
Lohunn 

Radaçiio fi na I 

Senador So 1· 8.8.77 Rcdo~~ção flnDI 
dt~nhil 0Grtl 

RELATOR DATA DA CONCLUSIIO 

DESIGNADO DISTRISUIÇAO 
00 PArlECER 
00 RELATOR 

Senador Sal• 8.8. 77 Rodaçio final 
danha Dcrzl 

Senador St~l• 11,8, 71 Rodaçiio final 
danha Derzl 

Son,,dor Ou o 11.6.17 Rodaljio f l nD.l 
Lehm<lnn 

Terçu-relru 6 4443 

CONCLUS/,0 
DA 

COM/::iSAO 
OBSE(IVAÇCE~ 

Aprovado 
10,8.77 •• 

Aprovado am 
1 o.8. 77 

CONCLUSI\0 
OA OBSERVAÇOES 

CCMISSAO 

AprOII'IIdo 
IO.B. 77 

om 

. 

Aprovodo 
11,8,77 •• 

1\.p rovf.do •• 
li. B. 77 



440:-J T~·rça-fcira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçüo 11) Setembro de 1977 
·- -

DATA Ot: RELATOR CATA DA CONCLUS.I\0 CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEOIMUNTO 00 PARECER DA ODSERVAÇOES 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PIIRECER 11~ U2/77 

Ped11eâu flnnl do ProJeto de Ruoluçõo n~ 11.8.77 Scno~~dor So~~l· 11.8. 77 
ll1.177, QI:C ;"IUtorlu a Prefaltur" 11unlclpal danh1 Dcrzl 
Ce Perita Por5 (t'T) li clavo'H cm Cr$ ......... 

Rcdaçio fi na I Aprovado 
11.8. 77 

•• 
1S.C11.076,00 (quinze milhÕes, onze mil e 
il!tcnto'l e scli cruzeiros) o montante de sua 
CTvldol eoruolldada. 

PAn~CtR 11~ ~·)/77 

Pec!:~e~o flnnl do ProJeto da ResoluçÃo n~ 9.8. 77 Senador Sal· 11. e. 77 Rcd.Dçio fI na! Aprovado •• 
2'J/77f qua ~usrcndc li cxccuçio do,art. I~ danha Derzl 12.8.77 
da Lc n': ~1. da 27 de dezembro da 1!172 1 do 
Es tlldO do S~o Pau I o. 

Pr.r.rctn !I';' lltrh/77 

rcc:.,~~o fin.1l do Projeto da nciO\ução n';' 9.8.77 Senador Otto 11.8. 77 Rcdaçio fi na! Aprovado •• 25/i7! nuc ~u~pcndc 11 oKacução do § 21!' do Lehmann 12.8. 77 
l'lrt. IS d.1 La\ n~ 6,725, de 16 da outubro 
de 1 ~7~' do EandC de l"crnnmbuco, 

DATA OE RELATOR CATA OA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NÜMErlO E EMEflTA RECEDIMEtlTO 00 PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSi\0 DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

PM.ttrR !I~ ~45/77 

Rcd.g:io fln.,l do Projeto do_REsoluçno ·~ 9.B. 77 Senador Otto 11.8.77 Redaçio final Aprov01do •• 21177, nuc sus!'lcnda li c-ccuçoo do art. li • Lohmann 12. 8. 77 
lr.clo:;o IV, 1ctr,, 11 c11 dn t.cl n~ il21, do 2~ de 
C"lcr~~ro do 1972, alterada pala Lal nl!' 457, 
Cc IS de dezembro de 1972, Ambu do Hunldpl 
de Luclcnõpolls, Estndo de Sio Paulo. 

PARECER ll!' ~~6/77 

Rad11çDo final do Projeto da ResoluçDo n' 12,8. 77 Senador VI r .. 12.8, 77 Rcdaçio fI na I Aprovado •• 43/77, que autorlu a Prefeitura Hunlclpol afilo T.lvora 12.8. 77 da CICil'Jc do lU o do Jnnel ro D elevar cm Cr$. 
e!!,aoO,DC0 1 00 (oitenta O Oito mllhÕCI Cl oltg 
centos mil eruzal res) o montanto do sua dT• 
vi dn canso li dadll. 

PAI\CCCR ti';' ~~7/77 

Rcdll~Do final do Projeto de 1\csoluçiio n~ 12, 8. 77 Senil dor VI r" 12.8.77 Rodaçio flnlll Aprovado •• 42/77, que autorlu a Prefeitura do~~ CidAde afilo Tiivora 12.8. 77 do Rio de Janalro (RJ) a elevaram Cr$,,,,, 
200.ooo.ooo,oo (duzcnto• milhÕes de cruzei .. 
ro1) o montante de sua drvlda con10lldada. 



Setembro de 1977 I)IÁRIO 00 CONGR"SSO NACIONAI.(Scç1iu III Terço-feiro 6 4445 

NúMERO I! I!MENT A 
DATA OE AOLATOR CAiA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 

AECEOJMENTO 00 PARECER OA OBS(RVAÇOES 
NA COM!SSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DD RELATOR COMISS/,Q 

PARECER 11~ 448177 

P:edaçii o fi na I do Projeto da Rr:uo I uç~o n~ 12. a. 77 Sanador Hol• 12.a. 77 Rodoçio ti n•ll Aprovado cm 
45/77, que autoriza o Governo do Eat11do do vTdlo Hunos 12.a.77 
PernaMbuco a elevar cm CrS 2&.sso,ooo,oa 
(vlnto c ol to mllhÕu c qulnhcnto~ c c:lnqUc!! 
ta mil cruzeiros) o monuntc do sua dTvlda 
censo li dada, 

. 

Pr.RECER fi? L4W7 

PedltÇ~O fIna I do ProJeto de Resolução "~ 12.8.77 Scnndor llcl• 12. a. n Rodt~çio final i\provlldo •• ~6/77, que llutorlu a J'lrchl tu r.:~ Hunlc)plll vTdlo Hunos 12.8.77 
de CnrHiçarr (DA) a clcvnr cm CrS ............. 
I~:J.5Z7.000,00 (conto c quorcntil mllhõu, . 
quinhentos c vinte c sete mil cruzeiros) o 
P:~ontlintc da ~ua drvida consol ldnda. 

PARECER 11~ '99/77 

Rcdaç'Do final do ~rojcto de Rcsoluçiio n~ 12. a. 77 Senado r H o I• 1 s. a. 77 Rcdaçio fI na! Aprovado •• 26/77, que suspcnde a uccuç~o do art, lt' dn vrdto Nunes 17.a.n 
Lei nt' ),III, de 2.4,11.71, do Est,do de Hato 
Grosso, 

CATA DE RELATOR CATA DA CONCLUSAO CONCLUSAO 
NI)MERO E EMEI:TA AEC!:BlMIZNjO 00 PARECER DA DDSERVAÇOES 

NA COMISS O CESIGNAOO OISTRJDUIÇ.AO DO RELATOR COM!SS..\0 

PARE~ER llt' 500/77 

P.cd11çiio final do Projeto de Rcsoluç~o "~ 12. a. 77 Senado r Dtto IS, a, 77 Rcdaçio final Aprovado •• 27177, que suspende a uecuçiio dos 4rts. Lohmann 17. a. 77 
1,, H c 3! da Lal n! 7.8~7. da 13.8.7~. 
do Estt~do da Colis, 

PARECER 11':1 511177 

~cdt~ç'Do final do Projeto de Rcsoluçiio nt' 1a. a. 77 Sonedor Dtto. la.a.n Rodaçio t 1 nal Aprovado •• 
~7/77, que 11utorla a Prafclturi:l Hunlcl• Lohmann la.a. 77 
pai de Jolnvllc (St) a elevar orn Cr$.," 
IS.02~.B69,00 (qulzo rnllhÕas, vinte a qu4• 
tro nll c oitocentos c uuontll c novo 
cruutros) o monuntc de 1u1 drvtda canso• 
\I dada, 

PARECER 11~ 512177 

Radac~o flni:il do Projuto d.: Ra~oluçiio nt' 1a. a. 77 Senador OttO 1 e. 7· 77 Rodaçiio flui Aprovado •• 
~8177, quo autor!zll o1 Prefeitura Ho.Jnlclpo1l Lohmann 1a. a. 77 
da Ruclfc (PE) a alcvilr cm Cr$ ............ 
2c.ooo.ooo,oo (vinte mllhÕas do cru:clro•l 
o montPnto de IIHI dTvlda contolldDdll. 



4M6 Terça-feira 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Setembro de 1977 

NúMERO E EMF.NTA 
DATA OE R'LATOR DATA DA CONCLUSAO CONCL.USAO 

RECEDII~ENTO 00 PARECER DA OBSERVACOES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUICAO 00 RELATOR COMISSAO 

PARECER llt;' 511/77 

F.c~11çilo final do Projeto de Rcuoluç~o n! 18.8.77 Sen.udor Hei• 18,8. 77 Redação fI ntl Aprovado •• 
SZ/17, que autorlu o Governo do fitado do vrdlo Nunu 18.8,77 
l"lnu Cera!• a rullur opcrDç:io de cmprés· 
tl~o utcrno de USS so,ooo,ooo.ao (clnqUcn" 
to1 rrd lhÕos de dÕlaru nortc•amcrlcano•), 
~astlnado a complementar progrDma de lnvos• 
tlncntos, 

PARECER Nt;' 519/77 

P.cC:~ç-io final do Projeto de REso\u~iio n~ 19.8.77 Senador Sal· 19.8. 77 Rcdaçio fi na I Aprov.udo •• 
S0/77, que autor\ :a a Prefeitura Hunlclpal danha Der~\ 19.8.77 
de M.úlngi (PR) a elevar cm Cr$.,, .. ,.,,,, 
IO,Jo0.199,D5 (dez ml\hiics, cem mil, cento 

• noventa c nove cruzeiros c cinco centavos 
o montante de sua dfvlda consolidada. 

PARECER llt' S2017Z 

Pcd11ç'io final do Projeto de Resolução n! 19.8.71 Senodor Hei· 
~9177, que autoriza o Governo do Estado cio vrdlo Nunes 

19.8.71 Rodaçio fll'lal Aprovado •• 
19.8.77 

R lo Grande do 1/ortc a elevar cm Cr$,,,,.,, 
37.40~.100,00 (trinta c sete mllhÕu, quD• 
trocontos e quatro mil e cem cruzeiros) o 
montante de sua dfvlda consolidada. 

NúMERO E EMENTA 
OATI\ OE RELATOR DATA OA CONCt.USAO CONCt.USI.O 

RECEBIM~~TO 00 PAAGC~A DA OBSERVAÇOES 
NA COMIS AO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO DO RELATOR COMISSAO 

Pr.RECER tlt' sz1nz 

F.tC11çio final do Projeto de Rcsoluçiio n! 19.8. 77 Senador Otto 19.8.71 Rcdaçio fI ui Aprovado •• 
51/77, que autorlu o Governo do Estado do Lehmonn 19.8. 77 
P.t n :i ronde do Sul 111 a lavor cm Cr$,,,,,,,,, 
5L5G~.8~2,CD (cinqUenta a doia milhÕes, 
oLOlnhcntcn a sauantll mil o ol toc:ontos o 
qu,Hcnt;, a do h cru:r:ol ros) o monuntc de 
suo dfvlda consolidada, 

PARECER 11~ Sld 177 

Rodaçio do vcnc:ldo, p1 r.; (t ~·.• liol"l ru:ll· 11.8. 77 Sanlll(ior St\• 22.8.71 Rcdaçio do Aprovado •• 
~ontill, do Projeto de Lili .: .. •,,,, .. n'.' 47, danha Dcrzl vencido zs.8.77 
do 1977, que outorga a rcgolll;, '. • l ~ •lO 

especial aos profeuoru do t:II'•I•H· ilr i~~~-
rio e do ensino midlo. 

PARCCER tl~ S~21ZZ 

llcCaçio final do Projeto de Decreto Lcols• \7.8.77 Son~~dor Dan• 22.8.77 l\ad1çio final Aprov1do •• 
l•tl v o n~ Z0/77 (n! .55•0/77 1 na Ciimaro doi ton Job\m 25.8.77 
Deputada,), qu11 oprov• o tu to d•· Convon• 
ç;.o que Cst1bo\ec. a Comi uiio Sorcfc:o\a 
lntornilt.lonl\ 1 c:elobriido em A lãs, FranÇIIIt 
11 19 de Jnalo de 1555, 



S<•tcmbro de 1977 DI,\ RIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçilo 11) 

llú1.1ERO E E:MWTA 

PARECER ti~ S681Zl 

Redeç~o tI nlll do Projeto de 1\asoluçio n! 
)2/77, que ratIfica, p11ra o' fln. da direi"' 
to, a Ruoluçio n~ 8' da I ~77. 

l"t.RECER !;~ 569177 

llod11ç~o f 1 1\o'l 1 do Projeto de ~csoJuçlio ·~ 2B/77, que suspende, n cxcc:uço:~o, om panp, 
do~ !'?do <~rt. 21 do Ct~trcto·lcl "' 203, 
du \970, do E:itt~do do São Paulo. 

PI\RECER !I'! $70171 

PodH71o flnnl do Projeto de Rcsoluç~o n~ 
29/77, que :;usp~ndc a. cxecuç:1o dos <Ht~. 
251 e 252 di) Lei n~ 6~9. de ISG7, modlflc:J" 
da pela de nt' SI 6, de 
Mesqut til. 

\9701 do Munldplo de 

NUMERO E 1;1.\tNT,\ 

P."d\ECEP. ~~~ 521177 

Ped11çio final do Projeto de Resoluç5o n~ 
61/77, que autorlz:~ o Caverno do Estado do 
P:~riln.i 4 rullur Op!lraçõu de cmprlistlmo 
externo no valor olobal deUS$ ... ., .. ,,, 
SS,ODD,OOO,DO (c'!nqUcnta c c:lnc:o milhÕes 
de dõ!ares nortc"llmerlcDnos), 

0/,TA DI; 
nECEOII.IENIO 
NA COMISS O 

!6.8.)7 

!6.8,)7 

26.8.77 

)1,8. 77 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senador Sal• 
danha Derz:l 

San11dor O :to 
t.chmann 

Sonndor Hei" 
vrdlo llunos 

:iELATOR 

DESICiNMO 

Sen.:.dor H c 1-
vTdlo rluncs 

O,\ TA OA 

OISTRIBUIÇAO 

29.8. 77 

29.8.77 

29.8.77 

DATA CA 

DISTFIIBliiÇ.\0 

ll.8. 77 

CONCLUSAO 
00 Pt\nECtR 
00 RELATOR 

Red•çio flnol 

P.l!daç3o fln~l 

P.adaç~o fln,,J 

CC~CLUS.\0 
00 PAR:!CER 
CO REL.A'íOR 

1\odaç~o final 

CONCLUS/.0 
OA 

COMISSAO 

Aprova do •• 
li: a. 77 

AprovnCo ,. 
li. e. 77 

Ap r o v., do '" )1.8,77 

CONC!.US:.O 
OA 

COMISS,\0 

Aprovildo cm 
li .8. 77 

Terço-feira 6 4447 

OllSERVAÇOES 

' 
I 
i : 
i 

; 
I 

I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 

I 
OCSi:n'JAÇCC3 I 

! 

[---------1.---1----1---1----1---------; 
Projeto de Lei do Senado n': 152/76, que 
acrcsccntol p4r4orDfo llnlco DO art. 439 do 
Dccreto-e\cl n': S.~$2, de' lt' de m.:a\o de 
19lt3 (Consolld4ç4o du Leis do Tr4billho), 

;:'.1illn!ê.ol:: r.l•· 1 .~:-:~:•l,\r. , ,, , , , , , , , , , • • • • •,,, ,, , , , , , , o,,,,,,,,, ~ 

~~·.:r.li:'cG ..:;·:t:'<ll?l'~1!n.:i:-ol,Lr: , , •••• •. • • • • • • • • • •. • • • • • • • •••••• • 13 

Projeto:~ rc~;:t.1cl•~= •• •,,,, • • • • •• • • • •• ,, • • • • • • • • • • • •• • •,,, • ~7 

~l'\1n!li.1, cn n elo il:o:~to da 1!177 

i 
I 

i 
i 
I 
I 

I 



4448 Terça·felra 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo 11) 

CO~JISSj\0 UE RELl~ÇO&s &XTERIORES 

RELol'l'úii!O CORRESPO~IlENTE ,\O ~IeS DE 1\CO!lTO DE 10 77 

PnESIIJE~'TE: 

,\SSISTE~'TE: 

StNl~OOR 11AC1J.H1\I:S PWTO 

C! .. \'DIDO IIIPPE:R'l'T 

DATA OE RE· 
NOMEAO E EMENTA CE61MENTO 

NA COMISSAO 

:lfl.i~l:./~Ui1..J.41Lll - ~ sr. Pro~idonto ~.:~ 
i'.;~·.:~•::.c&, ~UP::".~:"neo a 11provnço.o :lo Sono .. 
:!;:. ·~·-:.co:::! .:: oscolli, do Sr, ALCO lll: FR:I• 

2~.06,77 

r;,:,J, !·:inizt.:o C:l S"S't.:."lc!.:t c1aaso, do C ar-
::.:.:a C:a 01plc::u:at4, p.:sra. oxcrcor a função 
.:!·l E::.lJa!~:.ldcr do llro:~il junto à REP0BLICA 
:.:: E,·.::c:.;.o:su. 

;;;;~~?·.~~~. - 0~? Sr. rra~identa da 
~fJ<:•:.:.:.l:.ca, ou;;;::~ctcnclo a aprOV.lÇ.lo do Son11• 
C::::l f.H!~:~l .:1. eoçolha do Sr. JOS!: OSI1hl.DO 

03.06, 77 

t:: :·::PJ. p;::::;,·,, Hini:.~:o do Pr1::-.oirA C'lll! 
:s~. ::!.:. Co::-ro1:a de: Diplo~na, ?llrn oxor-
C,H' ' ~1!.,-tlio .:lo E::\!:111iX~dor do Drasil jun-
to " RE?CBL!CA PO ~QUADOR, 

RELATOR 
DESIGNADO 

Senador 
Lti'l'& 
CHAVES 

Son:dor 
SALDANHA 
DERZI 

DATA DA 
OIS· 

TRIBUIÇAO 

06,06. 77 

06.oe, 77 

Setembro de 1977 

CONCLUS~O CONCLUSAO 
00 PARECER DA OBSERI'AÇOES 
DO RELATOR COMISSAO 

- - l1prec!ad.l or.:j 
:-aur.ho ~o1::J:; 
(0~.08, 771 .. 

- - \pr..:cit:dP. o~.l 
cur.iiio cocl' 

• (09.oe, i7l 

--·-------------------,-----,----~-----T------r------r-----~ 
N;:_,t,lEAO S EMENTA 

::::::~·;.::::.: ::<:• !471..77 - Oo Sr. Prosidonto do\ r:::; '1~1i'C!i ,S•~E:::õt:s"nclo ii ~pro•Jo.ção êo Sena .. 
c~ ::lf.u:z1! ~ o~colhll do sr. OC':'/iVIO LU:::z 
:rF=::c:.~~ c:s,·.R, :·:i:'lit'ltro do So1Juncla elas .. 
::;.:, 1'!.:-. Cl:l.:.'roira do Ciplo::~D.~Il, para oxorcor 
~ ~'.!~.~Eo de ::::~.:~.ixodor do nrosil junto ao 
~:;·;:p~;c t:A RE:PCOLICA OE: UONDUM.S. 

CATA OE 
RECEBitAENTO 
NA COMISSAO 

03.06, 77 

RELATOR 

DESIGNADO 

Sanador 
HEI.VIDIO 
NUNES 

CATA DA 

OISTRI6UIÇAO 

oe.o6. 77 

CONCLUSAO 
00 PARECER 
00 RELATOR 

CONCLUSAO 
CA 

COMISSAO 
09SEnVAÇóf;~ 

Jl.prochd:. ~:.1 
ri'J uniÃo aocro 
t.l\. -

10~.oe. 771 

i----------------------l------l-------l------l-------1·-------!-------
i.:;.:·~:··~~:: .. ~.? _!~_y77 .. D~ Sl'. Pro~ir.!onto d11 
:.~;.·:.:lic:~, :n:.::-:otondo tt nprovac;:.:to do Son!!. 
':!r. :"<~-:!or.1.l .:: o:;colho. do Sr. F.:SP~CITO DE: 
r:..:!':'l.~ r~s::::::. !:~,b.ür.llc!or elo rlr.:tnil j!J!! 
t·; '!O l:a~ac!o Ci,:nc!~ Co VD.ticAno, parD., 
:·;:"'·.:l:l.:iv.:~.::-:onto, o~urcer n 'flltlçÕo elo Em
.:'-i:~a:!or elo 3Raoil junto À ORCE~! SOBERANA 
i: :;.::.l'~'AR O~ ~!Al/l'/., 

::::::.:\·,:~r.:: ::ço 167J.77 .. Do Sr, Proaielonto do 
nr.·~ .... llCli-;--a~Eiõtontlo a nprovocno de So
n:.O::;;. foC.:ral a o:~:olha elo sr. u,cr:o sou
~:.:.:.':l t.t.VES, ~:inittro elo Primoin ClD:Jso, 
c!!l C:1:rol.n do Oiplom11ta, pArA oxorcor ll 
!·:r.:-:ão do E::o:bUMnelor elo Dnail junto ao 
c:V:r:.::o :>A REPCOLICA CJ\S FILIPINns. 

os.oe. 77 

os .o e. 77 

San::~ dor 
D'"~TON 
JOBIH 

Sanador 
LEITE: 
CII~IIES 

1s.oe. 77 

15,06.77 

J\preci~d.:l orn 
'rCUI\ i~O SGC N 
tQ. .• 

(lD.OS, 77) 

r.proeiad~ cm 
ruun15.o ::~cc:o 
t.:t. •• 

(16,06, 7'1) 

r 
I 

I 
I 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçAo 11) 

NUMERO E EMENTA 
DATA OE 

RECEBIMENTO 
RELATOR DATA OA 

NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇAO 

:::::sACr:!-1 N'9 17W1, .. Do Sr. Prcaidonto da 
P.cj:~u;,licA, ~Ubrnotcndo 4 aprovação do Se- ll.08. 77 Son:~.dor lS.D8. 77 
n!ldo rod:orlll a escolha do sr. AHAURY DIER, SALDJ\NHA 
1~:'1Utro do SogcnCc. Clao:Jo, da curoir.l de CERZI 
Cii=Jlornnu, para exercer A função do Embai-
xc,clor do aranil junto à REPCilLICh O& TIU-
::I Ci.O-T0!3AGO. 

~:r:~:st • .':iE:!·~ ::9 176..Lll .. Oo Sr. Prooidonta dn 
1\C~u:~lica~~üE:''!Iotcndo 4 aprovaçlio do Se .. l2.0B. 77 Senador 26.08. 77 
nl!clo Foàorl1l a o:colha do sr. JOSC ;.ucus- !TA.".AR 
'rO o;: HJ.CCOO SOARES, Nin!ntro do Primoin FRANCO 
Clansa-, do. carroirn do Diplomat<t, parA ' axorc~r a funç4o clc Er.lbaixador do Drasil 
jU."ltO i REP0DLICI\ 01\ ri!iLANDIA. 

S!~TESE DOS TI'W3J\L.90S 

nEU!liO&S RI:ALIZADJ\S •• ,,.,,, ••••• ,, •• ,,,,, 

PRDPOSIÇ0ES llECEOICAS •••• ,, •••••••••••••• 

PROPOSIÇi:IES DISTRIDU1DAS;,.,,., ••• ,.,,,,, 

PARECERES PROFERICOS.,,,,., ••• ,,.,, ••• ,,. 

Bras!lia, '31 do agosto de 1977 

COlUSSAO DE SAOCE 

llELA'fúltlO CO!lllESPONDENTE AO M€5 DE ACOSTO DE 1017. 

rRESIDENTE: SENADOR RU'f SANTOS 

ASSISTENTE: LtOA FERREIRA DA ROCifA 

DATA OE RE· 
NOMERO E !!MENTA CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

PROJETO OE LEI DA c1'"'"1ARA N<? 51 1 DE 1976 
l5.06.77 

Dispõe sobro a fabrica.ção de de~tcr -

gantas nS.o-bicàcgraàivoi:l, nAs condiçõas 
quo cspccit'ica. 

REL.ATOR CATA OA 
DESIGNADO O IS· 

TRIBUic;.\0 

StNADOR CA'l"l'E 2l.06. 77 
'l'E PINHEIRO-

CONCLUSAO 
00 PARECER 
00 RELATOR 

-

-

CONCI.USAO 
00 PARECER 
DO REL.ATOR 

Parecer prell 
minar por au 
diôncia da C 
missão dc Se• 
gurança Nacig 
nal. 

Terço-relra 6 4449 

CONCLUSAO 
OBSERVAÇOES DA 

COMISSAO 

. prcchdc em 
rounião aucr! , .. 

(l6.08. 7'1) 

- proc!.tada em 
:ouni.êo !Iocr! .•. 

()0.08. 77l 

' I 

CONCLUS~O 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

Aprovado em 
25.08.77. 

PROJETO CE LEI 00 SENADO N9 292 1 CE 1976 
IPArocar prolimi 28.05. 77 SENADOR CA'l"l'E 28.05. 77 I" Aprovado em 
jn~r por Audd.iin Diapõo sobro A adiçio obrigatóriA do TE PINHEIRO- - 25.08.77. 

il1 de Minis tê 
vitaminA "A" AO Açúcar. rio da saúdo. 

SIIITES'E !lOS TRAllA!.HOS DA COMISSXO 

RouniÕoo roo.li~adno • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
Projotoa a:proVQdoo • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

Im ll da acaata 6a l 977· 
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4450 Terça-relra 6 • : DI~ RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Setembro del977 

COmSS,\0 DE SCCURJ\NÇA NACIONAL 

REL,\TOR!O CORRESPO~DE~TE AO~!tS DE ACOSTO .. . ' . ~-' 

!'RESIDENTE: SENADOR IIILTON CJ\I!RIIL 

,\SS!STESTE: LtOA FERRelll/1. 'CA :nocii;. ; .. ·. 

NOMERO E EMENTA 
.... 'I CÁTA DE RE•. 

• · CEBIMENTO · 
. ~· COMISSAO . ,_ ....... ~ 

DE 1077. 

RELATOR 
· OESIGNACO 

CATA. DA 
'.OIS·· 

TRIBUIÇAO 

·:· 

PROJETO CE ... LEI DA C~RJ\ N9 56, DE ~1-977 .. .~ENAOOR DENJ~· -:_-~;~ 
C1spoo sobre ara as da p:octeu;,o p:~:a. .. · · . ·1 ·MIM FARAH - ... ·.•. 

. o func:ionarnento das osto1çõca rzuUogoniom'&• ·.03.:·oa_.77 ·,, -~·:03.08.77· 
tr1c4s de Alta froqu&nc1a c!o ~ti.nbtário· Çl ô• • · •• • 

M:rinha e. de roc11omon1torAgcm do Mi~;Lqtó "-... ; 
rio dAs Comunicações, · · ~. ·. ·. -· ·' 

·- ' . . . ,' i'· -~ 
•• ;' • !,· 

.. . ~ . . J..: 
·. 

PROJETO DE LEI DO S'ENAOO N9 110, DE 1977~ 

Inclui a utiliu;Ão de Acrantas qu!mi · 2'3.08.?7 'sENACOn BAAGJ\ 
cos (dwsfolhantas) na destruição das Uo- .. • · ' JUNIOR 
r.JstAs, entro os crimes definidos na. ·Lei · 
da SC9Utllnça Nacional. · 

O~TA CA. 
NOMERO E EMENTA 

::;ÕATA OF. 
RECEBIM~NTO 
N~ · COMISSAO 

RELATOR 

CESIGNAOO CISTRIBÍliÇAO 

PROJE:':'O r.ui: LEI DA cAMAM N9 51, DC :f!J76 :· .: t·" 1

'.. • • I . 

. . ; ~25;08,77 ST~NOAFC~~''ACOUCU§. . 
Dispõe oobro a !abricAçÃo do deter·'='·-.;-~· ~~·· 

9entas não-bioàa9rAdÃvcis, nAs condições . :'),:: . 
que especifica. . · · ;.~.;~- •·. . . . . . ,. ' . . 

. ...... 

..... · .. 

. '.. ' . 

. .. .ReuniÕQa:reaUzacSae· .~ ••• ,,,,·.,· •• ,.~,····· l 
Projetá a. Í!iátribuidos ~· •••• I.· • .-· •••••••• 1 3 

:f:ooje;toa Gprova.doa •••••••••••••••••••• l 

. .. . .. 
COl!ISS,\0 DE SERVIÇO I'ÚBLICO. CIViJ..: ';· 

REL,\TORIO CORRESPONDENTE AO 1\!!~ DE, . AGOSTO DE 19 77 

PRES!DE~'TE: SEIIADOR. BENJAJ:IIM. PARAH, 

ASS!STE~'TE: sOIIIA DE ANilRAD& psnco:ro 
., ,. 

CATA OE RE· - RELATOR 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO OESIONAOO 
. NA ~OMISSAO l . 

. . .. 
P~OlE':'O CE LE! DA CÂ.\:ARA !lll !7(.75 ' 

. ' 

DiS?Õe sobre o ·registro de empresas" t?:óa.n Sena4or .sALD!!, 
.. 

•'', ·- . NHA 'CERZI nas cntid~des fiscAl i :adoras do: ·: .. · 
exerci cio de profisoõcs. ·'· .. ·; .... -. ' ·' ·-

F~O TETO DE LE! ~o CE!l/~0 ::11 16/77.;: ... .. 
'. .. . . 

Introdu:: altcr!lçÕcs na Lei nll l 0~6, .2~;06.77. .. sono4or BENJ!!, 

CC 02 Ce ·janeiro de 1 950, que. 11di~ .. , : , I·ÍIM PARAH 

pü~ ~obre ~ con::ign11ç:Ío cm folha iià.~:·. .. 
P<I~.J!':'.C:nto 11 • . . 

: .. 

., 

CATA DA 
O iS. 

TRIBUIÇAO 

12.08.77 

. 

:25.os.n ... , 

. 

. 

,• '·, ~ -:'--~" ·.' ' 

. ' 
P~rocar lavorá . AproVado em 
vol. .- 18_~·oa •. 7,7. 

.:.: 

CONCLUSAO. 
00 PARECER 
CC RELATOR 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
00 RELATOR 

., 

. 

CONCLUSAO 
OA 

COMISSAO 

... 

.--.· 
;_':<. 

····· 
• ... ! 

... 

. 

.. 

. 

. 

OBSERVAÇOES ' 

OBSERVACOES. 

OBSERVAÇOES 

·-

I 



] 

I • 
! 

·' 

S~:tcmbro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAl. (~io 11) Terça-feira 6 4451 
.. 

N~MERO E EMENTA 
DATA OE 

RECEBIMENTO 
NA COMISSAO 

RELATOR 

OESIONAOO 

• DATA DA 

OISTRIBUIÇAO 

· CONCLUSAO 
DO PARECER·. 
DO RELATOR 

·coNCLUSAO 
' DA OBSERVAÇOE5 

COMISSAO 
. 

26.08.77 E:::taPclecc pra:o para andamento e 

~---~_:_:~_. ~_:_~_:_::_;:_:_:_:_~_·~_:_:_:_:_:~_:_:_:_:_:_~_:·_.:_: __ ., _____ , _____ ~..:, -·~·.-=~-:':-•· _. ".' .:,{_· ;' .• _:::_.;~_;..,;~_:,;_.~~-~_r_;-1· .:.!_{:.;f_·~-:~~_l_r_?_'~_-·~-·~_:, .,.· _:,... ·>_-_,_:· ----1 

r~::'ETO DE LEI DA CÃ:-:ARA !/Q 68/75 : . senAdor BEN;,·· ..... _: ~:-. • '· Fa~~rá~E:i,no~ ;,-;\p~vado, em 

' 

n·.nori:a o aproveitamento dos cegos 28.04,77 'J. AMIM F""~u'_·· .? .. l.._0,5i?7.' btser,;.mo,;,·do ivcs"c~s -2S.oa~77 
r:o serviço PÚblico e na empresa pri n.wv1 ·• • 

vac!a e determina outras -providên -- • . com· Emenda .. _ na 
elas, 2 - CSPC • 

Reuniões Ordinárias 

Projetes Relatados 

Proj e tos Di'stribu1dos 

Emendas Apresentadas 

. . 

.. · 

.. ;, ....... ·.,. 
, ............. . 

. 

. 

;' 

•.,, ... 

.. .. . · 

.o:a: 

Pl 

·Bras.ilia, em 3.l~de ·agQsto. 4e .l 977• 

'· .. •. '; .. ,\ ... .,, . 

..... 

CO)IISS.\0 U~ Trl:.::S?OBTF:S, CC!·itl?!lCAÇC~S E OBRAS PC!II.ICAS ·~ .. . .. 
r.I:J .. I'CI)IUD COIU:f.SI'OXDEX1'E ,\0 ~Ir.S DE . ACOS~O DE 10 7? · 

. ' .... 

1\J:JMI:RO E F.l,lENTA 

:: ... ·z J~ :::.clt.::::.L ;):; :-;.:~:;:::·ro. -· 

~ ~:.;:~:_~: St.r.r.t!~: ::"l~·cn r.:-.:·l~flirc 
... . .;, 

. . 

. s;;:;;.DOR LQUHl . 

lR.o8.77 I, ... v1.L ,llA!'1'Is~;.· · ls.ca •. n • r.\'loM'r.::L-~0 lpRo•~:.,,c 

-~_··:-_··-~_?_~:;_.:_·~-·~_!.~_;:_:_~~--~-I_r_;f-;t_·~-~;_·~_.~_:~_:_'{-::~-!~_f_~:_~~-~.r_:~..;I~_~~-~-:J_,_...;__..,.....;.-:-___ .;..,_,.; .. .,,_ .. :-.. _: ~··~,.··..,·....:.:·:-·._pa_o_.r:-.. ~:-·~·.:.o_;_· "7'·. ·-·-:''._t_Í·!_""'l:-._o_e_._?_' lJ 
'. 
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NOMEAO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCt.USAO 

RECEBIMENTO 00 PARECER 
NA COMISSAO DESIGNADO OISTRIBUIÇAO DO RELATOR 

p;QJ;:'!'Q DE Lt::l PA C~H:.RA 110 Q64, DE lqzz. 
SENADOR 

ALT!:RA O PLAIIO NACIOIIAL DE VIA~~o, 23.08.?? MATTOS LE~O 23.08.?? FAVOMVEL AO 
APit"VI,DO PELA LEI !!O 5.917, DE lO DE SEl'EH-

PROJETO, ~RO DZ 19?3, Ii/CLUI!IDO A LICAÇ~O fii:RMVI-
~?.!A GUii.RI1PUA VA-?Ri!DEJ:T0POLIS-IPIRAI:GA. 

r:.c.:~:'!'O !)~ 1r.1 DO SF:::A.OO r:a ':10? 1 n:.: 10?6, SENADOR 
I::CLUI R:=:P:t:.:SEriTAUTE DA ASSCCIAÇi':O 

ER.\SILEIRA DOS DISl'RIEUIDO!IES DE VE!COLOS 
Ali!C!:c:cm:s - AE.'t\V!: - NO CO~SELHO NAC!CliAL 

25'.08.?? MATTOS LE~O 25'.08.?? 

o:: :p..tz;sno. 

J.!.•+~T': Senaclor Otto teh:r.aM 

SfNTio~S'F! PCS TRArlt.f,HOS DA COH!SSlrO 

RE!Ili!CES EX'rRAO!\DIN.tAIAS ....... , ., ....... ., l 

.:. , ..... 

PROJ~TOS RECEBIDOS ., ., .... ., ........... , .. , 4 

PROJETOS DISTRIBU!DOS ., .. ., ............... , 4 

PRO,TETOS RF.LATADOS • ., ......... ., .......... , 3 

E""o!Ua, 3l do acosto de l9?? 

S!NTtSt GERAL DOS TRABALHOS DAS COHISSOtS PtRHANtt/TES 

DURANTr. O HtS Dt AGOSTO Dt l 97? 

Scccmbro de 1977 

CDNCLUSAO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSAO 

ApROVAM 

,EH 31.08.7? 

Rauniõos Ordinárias •• , •• , • , • , , •• , , , 3 3 Projeto a da Rosoluçio , , ••• , •• , , , , , , , , • , • , •• , ZS 

P.auniõas E:xtraordinárias o , • , , , • , o, , 111 

Projetes relatados • , • , ••• , , 1,. 1.,, I 184 

Projetes distribuidoG , •• , • , , , ••• , , , 178 

Projetes em diligÕncia •••••• o,,,,,, 02 

Oflcios raccbidos •• , , , , , • , • , •••• , , , 2 8 

Of!cios expedidos ••o••••••••••••••• 21 

PedidoR da Vista •••••o•••~•·•o•o110 UJ 

tmandas apresentadaG • , •• , •• , , , , •• , , os 

Subomcndaa aproaontAdaa , • , •••• , • , •• 01 

Substitutivoo ··~····•••••~••••••••• 01 

Declarac;õau da voto 1 11, ,,. , 11 11 1 1.,, 1,. 1., 1. l1 

Comparecimento do autorida.das , , •• o.,,·,, 1 ••• OS 

Votos com raQti!içêaa , •• , , , , , • , •• , , ••• , , ••••• 17 

Convites axpedidoo , , • , •• , •• , ...... , ...... ..1 338 

BrasUh., am Jl da agoato da l /J77 

C~RIGUtS COSTA 
Cheta da Sorviljo das CoQ!.aoÕJD 

i':.rmlnantJO, 



Setembro do1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç.lo 11) Terça.felra 6 4453 

SERVIr.C DE ~OMISS0ES MISTAS, ESPECIAIS E DE INOUbiTO• 

R~RIO CORRESPONDENTE AO MtS llE AGOSl'O DE 1977 

NIDmRO E EMENTA COMPOSIÇXO 

f!SAGBI·! ND 68. de 122?-CNt do sr, Prea1dente daRe ·Ú- Prea. Sen·, D#ceu .. Cli'doao 
co., submetendo a. consideração do CN o texto do D~ .. ~ V,P;re8e Sen, Os1r.ea Teixeira 

creto-lei n• l5i"o .do 27•5•Z7 0que eetabeleco ncrmeo PI Rol.llop.llorecio MAto• 
ra a diatr1bu1çao e nplicar;aq, dos recursos provt)n1en:· 
t4_2s do od.1c1ono.l do Imposto Onic'o· Sobre Combust1ve1a 
Liquides e Oaso:~os, 

MWSAQJ!'J:J ND 69. de 19??-cN,, do .. S;-, Preaidente da RepÚ• Pres,Dep.JÚlio Viveiros 
bl1ca1 submetendo o. consid.e:t'açao elo ·CN. o texto do De .. V Pres Dep Uosser Almeida 
cre~o-lei n!il l5'5'6t .ele 7·6·Z?,que dispÕe ·aobre:. a l'l~d:.~: R~.ac~.tuiz cavalcc.nta 
cidencia da cota ae prey1denc1o,. ~bre DIJ, com'bustiv~i~ 
al,!tomotivos elestinaçlos a ezpo::taQnO e· do. outrns1 provi· 
dencias. 
HEtiSAGEJ:I Nll ?l do 1922-CN1 elo .. sr, rresidente da Repu· ~ 
blica, ·submetenelo. a consideraçao do CN o texto do oé;. Pres,Dep.lpitacio CD.teteira 
to-le1 n!il ·lSS?, de .l4-6-771que .cliapõe·· sobre a. parti~~ V,Prea,Dep.Rafael Fo.raco 
po.çoo acicinaria da Uni~o no Ca}lital'do Booco da .Ama.zo- Rel.Sen, Braga Junior 
n:l,.a S/A e a concessüo de ~ncentivo·.s t1sca1a às pe,asoap · 
físicas que adquirirem açoes elo mesmo estabelecimento·, 

11 - .,elo sr, n-.es1d.ente ·da Repu .. 
!Uica, su'bmetenelo a consielerac;üo elo 'cu o ·texto do De .• Pres,Sen,Roberto S&turnino 
creto-lei n• 1558, .de l7·6·770que eltera ·a 'redação do V,Preo,Sen.Helv!d1o llune• 
art,lf.!il e seu parágrato 1 elo Decreto-lei· n.G ·l3l2;de 1~· Reltllep,Ar1r1cno Valente 
2·197~- . 

" - elo· sr ..... ~esielente d.a Repu• 
bl1ca1 submetendo a 'aprovação elo CN o teXto elo· Decre .. Pres. D'ep,ArgUan:l Dario 
to-le1 c• l5~9 1 4e 49·é·l977,qUe f1Xe percontueio· do ~ V,Proo,Dep,Paoooe Porto 
Ptec1açao ap1icave1s a bens clesemba:raçat19s com a isen• Rel.Dep 1 ftu!Uo. h.taiao 
.r;Ci.O ele que tratam os incisos IV e V do art,l~ do Decr.a, 
to-loi n• 37, de lB·U·l966, 

Nlli.EAO E EIENTA tDFOBIÇ1D 

·~ NO ?I> • . , "'"-"N, do Sr, Pre•idento da R~PI Pres. Sen,GUvan Rocha 
!llca, submetendo a aprov~lf' do CN.-c texto do Doere- V ,Pr-es. Sen,Lour1vnl Bnpt1ota 
to-lei n• 1560, de .30-6·77 que d1•!>Õe oobre a tribut 
!iio d~ ren<!imcnto• dao obr sações eo portador eh El~~! ReJ,·,Dep,Gomea da Silva 

robras. 

. 

s r. " - , d.O• sr. __ l"resid.ente de._~~ 
blice! eubmetendo e aproveçÕ\l do Cll o texto do· De~r~ 

Pres, De p,s!:Lvio c1e Abreu Jun:Lo 
V ,Pres,Dea.Nosser .Almeicla 

to-le n• .1562, de .19-~·77, ~uo aumenta o• limites Rel,Sena uson Gonçalvea 
Decreto•lé1 n• 1312~ de l5•2•l97~•eltera4o pelo ll•~!'J 
to-lei n• 1460, de 2-lj..l9760e da outras prov1denci; 

••• " , do sr. rreaidente da Ue· I }!res,S.erl~D:lrc~u Ce.rclo:so 
publico., ~~m!:1~end.o rova~Üo do CU o texto do De-; V ,Pres,Sen.Reno.to Fro.nco 
creta-lei n!il 1563 1 d 7Hque acreacenta os 11nra Rel,Dep.~íoo.cyr DaUa. 
grafos 5'"'·6" e 7" uo nr!!ico do Decre!!O•lei n" l37 • de 12 .. 12-1974 tj,Ue d1aJ10e nobre a. crio.âa.o 114 Funcloa 
de Inveutuentos 1 .altera. o. Lesislaçüo o ~posto aob t a. Rflnd.o. relativo. a incent'1vos tiacã1o, e ela outro.a p~ 
v1clenc1aa. 

• 1 S!o sr.~~euid.ente d.a ... u~-
P~es.Dep,CelfiO Berros ~ublica, u:ubmetendo u aprova~aO·Jd.O CU, o texto do Dec,t 

o-lei n• 1561>, de 29•7·197 ,que eltore 1ncentivoo V ,Proo.Dep.Jonno Co.rloo 
tiucnis do 1mpos~o cobre o. rondo. po.ra e;reenUiznento Rel,Sen,Dino.rtê Mariz 
loco.lizndo s nus nreua da SUDJJ.I e da .SUD !. 

c· ·1 ~~eve.o Prea,Son,iAo.lberto Sena 
Território Feclert; ele ·.Honqonin a ca.tesori_a. ele :e:attldo V .Pres.Dep,I!raca. Jt~nior 
cr1o. novo:~ Munic: 111os e do. •. outrt.o providenciEla. Rol.Dep,Joaia.D Leite 

' ' '· •Acraa• r ?.r.••;lf•g·IU.~1~1~. "en~o· .. 
conto. partgro.to ao ort1dO lll'>-da Cogot1tui;ao Fedor~ V,Pres. ep,Honr1~ue Brito 

Rel,Sen.OIIirea Teixeira. 

! ~·era Pres,e;n:õrõ'itee Quercia. 
a redo.Q&&O elos orte, )9,'+l 17'+ e"l.l+';>lfa--coniti ui;aoFc V.Prea,san,Wiloon Gonçcl'Zea 
clort.l. Ra1.Dep,J.1altftO Ilacelr.r -

--
PRAZOS OESERVAÇ'J~~ 

9-8-77 
Parecer !';~;i:;;;erido 
em lj..8-77. 
Aprovado. 

18·8·77 
Parecer t'o.vorável,proferido 
em l0-8-77• 
Aprovado. 

27-8·77 
Perecer fa.vore.vel,:,roferid.o 
em 25-8·77• . 
Aprovado, 
(Inotele4a am 9·8·77) 

28-8-77 Plll'ecer !"o.~r!~;l;prorerido 
em 18·8·77• 
Aprovado, 

Instelooa em ;ó-0·77 
3·9·77 Parecer ravoravel,proferido 

em 31-8·77• 
Aprovado, 

PRAZOS OOSERVAÇ!IEtl 

lnotelede em ;7-8-77 
lj..9-77 Parecer tavoruvel 1pro-

rerido em 31-8-77• 
Aprovado, 

12·9·77 
In•toleda em 25·8·77• 

16·9·77 
. 

ln•t!Ueda em 30-R-n 

19·9-77 
Inotal(ldll to!ll 31-D-77 

- -------
l•-9-77 Instnlo.d.n em ~·-8·?7 

Parecer proror1clo om 
3l"'l8·?7 (ccntr~rio) 
Aprova.do 1eom votos ven• 
cid•1 a da. Ea.ncmtn do ~lDB 

------
17-9·77 

InattJ.r.e;tio em 19·8·?7 

··----- '--~ ·-··~ 

2lj..9-77 
Inatdc.oiio om 26·8·?7 

.. ---·-····· ....... ~-··-··~ 
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N~IEAO E EMENTA COMPOSiçhJ 

Proa.Son.Eonjflmin Ft.rah 
V.Preo.Scn.Otto Lohrnnnn 
nol.Dcp.Poulo Studt1rt 

iJi9.JZJ'.Q...Jm....1.FJ.]!g 1?2??-C!i1~~or1za o locter ·t&e: r--·------·--··· 
cutivo n uhrir crf.!c!it.o o:::,,ecicl c.{o o limite do CrC ; Ptea.Dop.JJoy Forreir~ 
286.5'89.000,00(du~~nt.o:J c"o1tr.-ntn o .oei.:J milhÕc.::~,Cj,Ui V.Pre.o.Dop.llÔ~tllO Gtü.vl!o 
nh~nto~ ,. o:l.t~ntt.. o nova. mil crt~o·c!l'CJs) 1 pul'll 1J.ldeni- Il~l.Sen. ltuy ~[mtos 
::r·. ;to t. Cit •• DoC:t\:J tlt. r.tulir. I'} dt. C.llt.r~::: ,,l'CVitlond.l ~l 

Setembro de 1977 

PRAIOS 

10-~·77 
Inotaladn om 12·8·77 

·---·· Inota1eda em 10·0·77 
29-0·?7 Pc.rccer tc.vorP.vel,pro• 

ferido om 24-0-77 

llelc.tó:·:!r.1 J1rofcr1clo orn 
30-e- 77. · 

-. ____ ............... L .... -..... .. ...... ---·----- -- .. -----
Jfjf~':jE.~~- ~; .',!.-T"n~t J(.!).;l(u, c.~'"il':õr:ii:::::::o r-sr- ~;::;:~!i·:::. 1\o~h:. i ' ~c~n::.~o c~ 4:?:7? 

lu.0 ;k~:' r:L:t<:. dço .:.r~;,Uel·ito,:rH.rc. m:u,;:!.rlttr D. :litu~·.çttO 7.l·'rr.•:.:. .... ,..n.::r; .. L-::r· ;;it.~ ' 6 iiic::C':: -..O,!fCi~~cj;?tc~· _
1 ,~L. :-:ullc!" cro. t.oc.lç.~· o:;: :r.tc:-c-~ ~c ::.t.iv.i.:ltttlc. •l-:!.llo:!•·l·Y:;1:• :..c::::.;. lc :;tor. ~~~nz~(l~ Stu~~~~o, 

I:eunit·.o om lJ.-;.·-?7 
Confcrcnci:;tr.s: Sro.::;. 
Scmlrc. (.;~vt:.lcante 1llzn 
?ort.o ~' i~udir I:t:.rl.o:.c. 
Rc\ln1Üo or.l 18 ... .'~-?? 
C.:on!'f<rcnci.:~tc.s: S:-c.s. 
hc.rin Snbinu. .U'tuCluor-

~i-"~~:.J.,,J_l:.~. 3J:!G:l~2;ft 1 1,U; D.J1rO;~··;· Or~t.r.1;;: ------·-··--------··--· -----
to llluric1nut.l do lnvc.ctir;.onto:.; ~~~r~ o tr1enio 1~76/ 
1980, ------------.. ---~----···-·--
PHOS~l'O DF, LEl J!ll l7 1 d~ 19??-Cl! 1 r.ut:~ r:o.ct1r.1t- c. ~(eccitr. 

e Fixe. c. Do:J!ll'l::ia P,c. llrdro f.t.n. ~....=:.:.:_~~:~~~~ .. ----------------·-

19 

p,,.~tE-.:t:liE.'..i l·;i.~~:E:.:J.Lli S • ••••••••••• , • , , , ••••• , •••• , ••••• , • ,, • , , S 

1t::t;.ICE.:. llE.u:.Ol~~~.:;,,.; •• , , ••••••••• , ••••••••• , ••••••• , •• , , •• , • . 27 

I·:E.-,i..HliJ Di~~ i.;L\j :.::~s{)~:;; •.,, •• , • , , • , ••• , , •• , , , , , • , , • , o o. o •• , , • • 46 2 

Á• .. :,,:; 1-UtLICJ,O,.~ •• , • , •••••••••••• o. o.,., o •• , • o •••• o. o.,. o. • • • 'Z7 
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ATA DA COMISSÃO 
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

6• REUNIÃO, REALIZADA 
EM 20 DE MAIO DE 1976 

Às dez horas do dia vinte de maio do ano de mil novecentos c 
setenta e seis, na Sala "Epitâcio Pessoa", presentes os Srs. Senadores 
João Calmon - Presidente, Arnon de Mcllo, Dirceu Cardoso, 
Itamar Franco, José: Guiomard, Virgílio Távora e Leite Chaves, 
reúne-se a Comissão de Minas c Energia, com a participação, ainda, 
dos Srs. Senadores Saldanha Derzi, Paulo Brossard, Adalberto Sena; . 
Jarbas Passarinho, Alexandre Costa, Luiz Viana, Amarai Peixoto, 
Roberto Saturnino; Franco Montoro, Ruy Carneiro e do Sr. Depu· 
tudo Herbert Lcvy, 

Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente propõe seja disp•nsada 
a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada, c:, 
cm seguida, convida o Eng• Octâvio Marcondcs Ferraz a ocupar o 
lugar de honra à Mesa. 

Após evocar os motivos que levaram este órgiio técnico a ouvir 
o Eng• Marcondcs Ferraz- cujos méritos destaca - o Sr. Prcsi· 
dente concede a palavra ao ilustre convidado que, fixando a sua posi· 
ção quanto ao "Projeto ltaipu", procede a circunstanciada a análise 
sobre o mesmo, ilustrando-a com a projeção de slidcs, ' 

Encerrada a fase expositiva, iniciam-se os debates, deles parti· 
cipando os Srs. Senadores Saldanha Dcrzi, Itamar Franco, Jarbas 
Passarinho, Alexandre Costa, Roberto Saturnino, Virgflio Tâvora, 
Dirceu Cardoso, Leite Chaves, Paulo Brossard c o Sr. Deputado 
Herbert Levy. 

Ao final, o Sr. Presidente agradece a presença do Sr. Ministro 
Luiz Roberto de Rezcndc Pucch, Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, e do Dr. Hermano Pessoa Cavalcante, representante do 
Sr. Ministro das Minas e Energia, congratula-se com o Eng• Octávio 
Marcondcs Ferraz pela magnifica exposição proferida c excelente 
contribuição dada aos debates, estendendo o seu reconhecimento aos 
demais participantes, e conclui determinando que as notas taquigrâfi· 
cas, tão logo traduzidas, sejam publicadas em anexo à presente Ata. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando cu, 
Ronaldo Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente. 

ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO DA COMISSÃO DE 
MINAS E ENERGIA DO SENADO FEDEIML, REALIZADA EM 
20 DE MAIO DE 1976, DESTINADA A OUVIR A CONFE· 
RtNCIA DO ENG• OCTÁVIO MARCONDES FERRAZ. QUE SE 
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESI· 
DENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: SENADOR JO,!O CALMON 
VICE·PRESIDENTE: SENADOR DOM/CIO GONDIM 

Integro do apanhumento taquigrúfico da reunião. 

O SR. PRESIDENTE (João Culmon) - Declaro aberta a 
reunião da Comissüo de Mimos e Energia do Senado Federal. 

Por iniciativa do nobre Senador Itamar Franco, a Comissiío de 
Minas e Energia do Senado aprovou, cm sua última sessão, convite 
ao Engenheiro Marcóndes Ferraz c ao Diretor-Geral da ITAIPU, 
para proferirem conferôncias seguidas de debates sobre o problema 
de ITAIPU. 

Eu dispensaria u leitura, nu sua totalidade, brilhante Currlculum 
Vltne do eminente conferencista de hoje, limitando-me apenas a ler 
alguns tópicos do mesmo. 

"Desde a fund:tçito da Compan~ia Hidrclótrica de São 
Francisco (CI-IESF) cm 1948, utí: 1960, foi DirclOr Técnico 
da mesma, onde projetou e dirigiu :t construç:io da Usina de 
Paulo Afonso. f'ai Ministro da Viuçüo c Obras Públicas no 
Governo do Presidente Joüo Cufi: Filho. em 1955, e assumiu 

u Presidôncia das Centrais Elé:tricas Brasileiras -
ELETROBRÃS, no dia 6 de maio de r964, no Governo do 
Presidente Marechal Humberto de Alencar Castcllo Branco, 
onde permaneceu até: o término deste Governo: foi também 
Ministro Interino das Minas c Energia, cm novembro de 

. 1965." . 

Silo esses o~ pontos principais do currlculum do Engenheiro Otá· 
vio Marcondcs Ferraz, que vamos ter, hoje, o privilégio de ouvir. To· 
dos nós já proclamamos, no plenário do Senado, que o Dr. Otávio 
Marcondes Ferraz é um notável engenheiro, um patriota sem jaça c 
um mestre, a quem tenho o prazer de passar a palavra, neste momcn· 
to. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores, meu.~ Senhores: 

Quero agradecer as palavras amáveis do Senador João Calmon 
e dizer como lhe sou grato pela oportunidade que me dá o Senado c a 
Comissão de Minas c Energia de tratar desse importante problema. 

Quando, a convite do Clube de Engenharia, fiz uma conferência 
sobre a soiução ltaipu, tive cm vista dizer a meus consócios, qual era 
a visão que cu tinha da questão e deixar registrado naquela casa de 
engenheiros a minha discordância da solução adotada, · 

Dias 'depois o jornal O Estado de S. Paulo a publicou na íntc· 
gra, dando assim a um público muito maior, o eco da minha 
palestra. Fiquei surpreendido quando o nobre Senador Paulo Bros
sard levou o assunto ao plenário do Senado Federal. Um amigo c 
colega me comunicou o teor dos debates c cu os examinei. O nobre 
lider, Senador Josô Lindoso, após contestar os pontos de vista do 
Senador Brossard, encarregou o nobre Senador Alexandre Costa de 
dar a competente resposta. Ficou resolvida a minha convocação para 
comparecer a esta. ilustre Comissão, tendo a decisão me sido 
comunicada pelo meu eminente amigo c presidente nobre Senador 
João Calmon. 

Aqui estou, pois, para procurar esclarecer uma questão de 
marcante interesse nacional e mesmo internacional. Aqueles que 
leram a minha palestra publicada igualmente no Diário· do 
Congresso, evidentemente já tomaram conhecimento de minhas 
razões para discordar do equacionamento do problema ltaipu. 

Se me permitem, antes de entrar na matéria da convocação, 
quero agradecer ao nobre Senador Brossard, o interesse que tomou 
pelo relevante problema. Com o acordo do Senhor Prcstdente c de 
V. Ex•s. vou dividir esta exposição em duas partes: 

I•) Um exame de taquigrafia do discurso do nobre Senador 
Alexandre Costa c dos apartes, com os quais ele foi comentado; 

2•) Uma síntese de meus pontos de vista; após estarei à disposi· 
ção de V, Ex•s para os esclarecimentos c debates. 

Os debates verificados no plenário do Senado Federal, c 
especialmente o brilhante discurso do nobre Senador Alexandre 
Costa, constituem uma contradita às posições que focaliz.ci na "1inha 
conferência no Clube de Engenharia. Assim, baseado nas notas ta· 
quigrúficas, vou fazer minha exposição. Antes porém, peço licença à 
Sua Ex• e a seus ilustres colegas pura fazer alguns reparos: Quando 
disse que não.aspirava a cargos, fato que parece ter chocado o nobre 
Líder,Senador Lindoso e desencantou o eminente Senador Brossard, 
cu quis apenas significar que não pretendo emprego, empreitadas, 
obter serviços ou cousas semelhantes, nunca porém que me 
desinteressasse pela cousu pública, ou que tivesse aposentado o meu 
espirita público. A minha presençu nestn reunião prova a minha 
afirmação, Nesta alturn da vida, na qual j(t ocupei cargos importan· 
tcs, tive grandes missões e me realizei profissionalmente; teria até: o 
direito de ubster de me envolver em casos como este. 

A meu vôr, todo cidadiio deve tomar posiçiio .. u vida pública: 
mas, o fato de cu pertencer a um partido que i: o suporte politico dr 
Governo, não me obriga a aplaudi-i''· mesmo quando julgue que elt 
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não deu ll' melhor solução a um problema. Permanecerei nessa posi· 
çào até:quc,mc provem que estou errado. 

Diz, o eminente colega, engenheiro c nobre Senador Alexandre 
Costa, não ter conhecimento de projeto que haja sido tão discutido ... 
Discussão, debate, etc ... para ser util, tem que ser antes de decisões 
que hoje se dizem inapc!Avcis. Todos os pronunciamentos havidos fo· 
ram, ·por motivos que desconheço, de ordem gerai, mas não 
entraram no âmago do problema, o que não impede que sejam de 
grandes nomes que respeito c admiro que os fizeram. Foi por isso 
que cu disse que o problema foi tratado cm segredo de estudo c de 
Estado. Foram discussões particulares. E tanto não se desejava 
discutir a priori, é que cu fui solicitado a não agitar a questão. r: 
evidente que quando pela primeira vez os jornais anunciaram como 
uma bomba que a barragem seria cm ITAIPU, uma pessoa famiiia· 
rizada com o assunto, viu logo as grandes linhas do projeto, (o que 
não é suficiente). Naquele momento nasceram criticas que contra· 
riamentc do que se pensa não foram só minhas, cu apenas dei alguma 
ênfase ao problema. Mas dai a dizer que houve diAlogo, perdoem· 
me, mas vai uma grande distância. Data venta, não procede a afirma· 
ção do nobre Senador Virgnio Távora, quando aproxima o que 
houve cm Paulo Afonso c o que estA havendo no caso ITAIPU. 
Quando conclui os estudos de Paulo Afonso, c anteS de colocar o 
Pais c sobretudo a classe dos cngcnliciros, diante de um fato 
consumado, c de iniciar as obras, fiz exposições detalhadas, mostran· 
do, desenhos, cálculos, slldes, cm São Paulo, no kio de J anciro, cm 
Salvador c no Recife. Recebi objcçõcs c justifiquei a minha posição. 
·r: de se perguntar: foi feito algo semelhante no caso cm tela? 

Nos Estados Unidos, recebi criticas; lá estive c enfrentei as equi· 
pcs técnicas do Banco Internacional c finalmente houve reconhc· 
cimento de que a equipe pauioafonsina estava certa, Se a solução de 
Paulo Afonso foi vitoriosa, não foi sem prestar aos engenheiros c ao 
Pais, explicações c justificações completas. 

Eminente Senador Alexandre Costa - não estou indisnado, 
como diz V. Ex• Como brasileiro estou triste de ver que um problc· 
ma desse porte não tenha sido tratado como devia. As minhas 
audiências com as altas autoridades, foram serenas c impessoais; ex· 
punha meus pontos de vista, mas nunca tive o que se pode chamar de 
diálogo. Nunca houve uma reunião para me contraditar. Apenas na 
visita com a qual me honrou o eminente engenheiro MArio Bhcring, 
fui posto diante de um fato consumado c não de um debate, o que me 
fez dizer que estava vencido, porém não convencido. 

V. Ex•, nobre Senador Alexandre Costa, está surpreendido c 
pergunta ao ilustre Senador Brossard: "como foi passivei o técnico 
Marcondcs Ferraz debater c tomar posiçilo, flizcr slntcscs;ctc ... ?" r: 
simples- quando fiz a conferência, no Clube de Ensenharia, já esta· 
va distribuldo o primeiro relatório da Binacionai, relativo a 1974, on· 
de apareciam alguns dados. Mas a posterior/ ... depois de fatos 
consumados. r: esta a minha srandc objcção. 'Pcrsunta V, Ex• por· 
que não apontei outras soluções. Nobre Senador, vontade c ânimo 
não me faltaram. O que me faltou foi oportunidade ... Nilo tenho 
procuraçilo para defender o nobre Senador Brossard, nem ele precisa 
que o defenda. Mas, meu prezado patricia c eminente Senador Sar· 
ncy, aquilo que cu disse a 27 de abril no Clube de Engenharia c foi 
publicado pelo O Estado de S. Pau/o, a 2 de maio, tem uma série 
de fatos novos que nem ele, nem V, Ex•, nem cu, conheclamos antes. 
E os fatos novos apareceram com pesquisa, aos poucos porque hou· 
vc segredo. Respeito a opinião de V. Ex• Senador Sarncy, a quem 
muito admiro, mas não acho que haja grandeza como diz V. Ex•, 
quando se destrói o Salto de Sete Quedas ... cm havendo outras solu· 
çõcs. 

Vejam V, Ex•s a vantagem do debate impessoal c cm tom eleva· 
do, O nobre Senador Jarbas Passarinho diz que a solução "impediu a 
ctcrnização do problema da discussão de limites". Acho o argumcn· 
to muito grave, muito sério. A questão de limites foi regulada pelo 
Tratado de Paz cm 1872, como sabem V, Ex•s melhor do que cu c 
ratificado pelos dois parlamentos. Quando estudei o projeto, compu!· 
sei Atas de Co!llissilo.dc Demarcação (que aqui estão). Tudo estava 

claro c escrito. Mas não se deu valor a esses documentos c criou-se 
d6vida sobre a linha fronteiriça; então achou-se mais fácil inundá·la. 
Nesta altusa do discurso no nobre Senador Alexandre Costa, intcr· 
vém o nobre Senador Virgllio Távora c assim se expressa tcxtualmcn· 
te: "Nós dirlamos ao Paraguai: "espere um bocadinho que vamos 
desviar o rio cm nosso território c depois voltará para seu território. 
Esqueci-me que o rio é deles". Perdoe-me ilustre amigo e nobre Sena· 
dor Virgflio Távora, mas o rio não é deles, é nosso, no plural, isto é, 
do Paraguai c do Brasil, Esperava, quando fiz o projeto de Sete Que· 
das uma negociação para obter um acordo do Paraguai sobre aquela 
solução. Não é novidade- isto já tem sido feito. Se não fosse aceita 
a proposta, cada um faria sua usina como no Niágara ou no Douro 
Internacional .. Nos debates deste problema está havendo uma 
confusão. Há três elementos cm causa - cada um teve sua origem c 
sua solução: A Ata das Cataratas, o Tratado de Brasllia e a solução 
ITAIPU para a usina. Silo três elementos distintos. A Ata, de modo 
algum, obrigava a solução ITAIPU, ela apenas determinou que os 
estudos deviam ser feitos cm comum c as potências divididas por 
metade. O Tratado criou a paridade c impediu o comando único c é 
esta falta que tumultua a solução. 

Estou falando a homens experientes que compreendem que a 
dualidade de comando está criando sérias dificuldades como tive 
ocasião de dizer cm minha conferência, o que aliás é pllblico e not6· 
rio, Na ocaisilo exibi documentos. Se fosse adotada a soluçilo de 
cada um fazer a sua usina, essa distonia seria evitada, assim comó 
grandes dores de cabeça para cada uma das administrações 
nacionais. 

Hã uma insistência cm se dizer que os meus dois pronunciamcn· 
tos na Câmara dos Deputados c no Clube de Engenharia são idênti· 
cós. Basta dizer que um foi antes do Tratado; c o segundo poucos 
dias após a ajudicação quando as primeiras dificuldades previstas 
apareceram. Chegaremos a uma zona de atritos que nos lembrará 
tristemente o Canal do Panamá. 

O eminente Senador Amaral Peixoto (cu estou seguindo a taqui· 
srafia) que diz nilo ter, como de fato não tem, ligação politica co· 
migo; confessa muito honestamente que "a escassez de meios, o 
impossibilitava de formar uma opinião segura sobre o assunto". ~ 
natural, pois dizia-se que a solução era a melhor politica c ccono· 
micamentc, mas não se dizia porque motivo, Eram vagos todos os 
conhecimentos que se tinha sobre o problema, apenas os cspccia· 
listas imaginavam qual seria a solução pelos poucos dados que 
tinham. 

Ilustre Senador J arbas Passarinho c meu dilcto amigo, posso 
afirmar a V. Ex• que nunca pretendi ser dono da verdade como disse 
V, Ex•. Apenas pedi que me ouvissem c analisassem os meus argu· 
mcntos. Nilo aceito o principio de autoridade. Se uma autoridade ou 

·várias, disserem que branco é preto, não concordarei. O problema 
não é de eleição por maioria de votos. Não quero que se louvem cm 
minha opinião, quero um debate claro, com todos os dados que 
levem a uma conclusilo llsica, matemática c que satisfaça também as 
partes. E a meu ver, isto não se fez. 

V, Ex•, nobre Senador Alexandre Costa, tem sido generoso me 
atribuindo qualidades que não julgo ter, sou apenas um estudioso do 
problema clctro·cncrgético, mas ao cotejar-me com os mais ilustres e 
srandes técnicos envolvidos no assunto, parece que por discordar 
deles, cu esteja querendo diminui-los. Repito aqui o que disse cm 
minha conferência: tenho pelos técnicos, aos quais está confiada a 
obra, tanto brasileiro como paraguaios, a maior consideração, acata· 
mcnto c respeito. Apenas temos pontos de vista diferentes, como 
acontece quando dois mcritlssimos Ministros do Supremo Tribunal 
discordam frontalmente; ninguém é diminuldo por esse motivo. 

Referindo-me mais uma vez à minha conferência - pois foi ela 
quem armou este debate - falei no que ia acontecer cm Paulo 
Afonso, e já estava resolvido, só circunstâncias fortuitas mudaram o 
nimo dos acontecimentos. Na batalha de Paulo Afonso, um grande c 
ilustre técnico Internacional deu um parecer oficial sobre o fecha· 
mcnto do rio São Francisco, favorável ao plano dos engenheiros du 
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CHESF. Quando se quis fazer valer o parecer, diante do Banco 
Mundial, cm uma célebre reunião na sexta-feira Santa de 1954 cm 
Washington, ele disse se ter enganado c retirou seu parecer. Feliz· 
mente para a obra c para o Nordeste, nós engenheiros não retiramos 
nossos planos c realizamos a obra. E Paulo Afonso ld cstd, fccun· 
dando a economia do Nordeste, daquele povo bom, sofredor c forte, 
como disse Euclides da Cunha. 

Quando o nobre Senador Franco Montoro diz" ... para colocar 
o problema cm suas devidas dimensões, estâ havendo deformação, 
ninguém pretende destruir ou desfazer aquilo que seja do interesse 
nacional". Desejo deixar bem claro que essa é a minha posição, o 
que pretendo é que cm um pais carente de recursos, tudo seja feito da 
melhor forma. 

Senhores Senadores, estou em uma altura da vid'a; onde não se 
buscam louros, nem certificados de habilitação; aceitei o convite 
para vir áté aqui, pelo respeito que me merece esta Casa, os nobres 
Senadores c por uma questão de coerência. Falei no Clube de Engc. 
nharia a um auditório composto quase exclusivamente de técnicos. 
Não julguei que minha fala viesse a esta Casa do nosso Parlamento, 
onde os aspectos políticos silo os mais focidizados. Sei que enfren· 
turnos um prob!ema'dc politica internacional e esta é uma de minhas 
preocupações, como frisei cm minha palestra perante os engenheiros. 
Sinceramente não creio que ela tenha sido resolvida com a solução 
dada àquele aproveitamento energético. 

Recolhi com muito interesse a passagem de seu discurso, Sr. 
Senador Alexandre Costa, no qual, se dirigindo ao nobre Senador 
Jarbas Passarinho, diz: "Penso que a Comissão das Minas c Energia 
deve ouvir o Professor Marcondcs Ferraz, os representantes do Exe· 
cutivo que eventualmente possam trazer esclarecimentos à matéria, e 
corrigir, retificar e modificar o plano". ~este, nobre Senador, o meu 
único intuito, Acontece que nem sempre se pode aplaudir. Quando 
falei que assuntos como este não se discutem cm ambiente leigo, é cvi· 
dente que deve se entender que hã detalhes que muito naturalmente 
escapam aos leigos, c a discussão pode se degenerar cm mal cntcn· 
didos. Felizmente tenho como contraditor um ilustre colega 
"doublé" de um hábil politico como tive ocasião de verificar quando 
tomei conhecimento destas notas taquigrdficns. Assim, por exemplo, 
S. Ex• facilmente compreenderá que nilo hã jogo de palavras quando 
afirmo que cm potência firme, nada se ganhou deslocando a usina 
para ltaipu. Se a descarga é a mesma c o desnlvel adotado é o 
mesmo, a poténcla firma é forçosamente a mesma. O dcsnlvel, na 
solução Sete Quedas, 1: de 120m. Em ltaipu (devido a dcp!exão que 
admitiram no lago para funcionamento) varia de 90 a 126; sendo que 
quando se fala cm potõncia de 12.600 MW (está dito no relatório dos 
ti:cnicos que estudaram ltaipu), só é obtida com sobrecarga de 10%. 
Mas, tudo isto, está se sabendo agora, quando jâ se dispendcu cerca 
de 200 milhões de dólares. V, Ex• sabe igualmente que quando se vai 
construir uma usina elétricu, a primeira cousa a se fixar é a frcqUên· 
ciu da corrente. Quando se fez Paulo Afonso, tivemos um problema 
semelhante: em Salvador, a freqUência era 60 ciclos, cm Recife 50. 
Decidiu-se logo por 60 c, no início da operação, fez-se a conversão 
necessária no Recife. Assim, hoje todo o Recife está cm 60 ciclos: e 
mais do que isso, toda o Brasil, faltando apenas alguns pontos no 
Rio Grande do Sul. A freqUência hoje no Brasil é oficialmente 60 
ciclos como sabe V, Ex• Assim pode se levar um motor de Bcli:m do 
Parú parn Chui, e ele poderá funcionar sem dificuldade. A pa· 
dronizução foi feita na minho gestão na ELETROBRÂS, i:poca em 
que se fez, com sucesso, a trunsformação da freqUõncia du grande 
cidade que 1: o Rio de Janeiro que ern de 50 ciclos para 60. No 
Puruguui, Argentina e Uruguai é 50. Nilo achn V, Ex• que 1: estranho 
que utf: o momento não tenha sido fixada u freqUência da corrente? 
Como se fazer as especificações pura n encomenda do importunte 
equipamento e máquinas que nunca se fizeram e que demandam um 
longo tempo de tubricução? Dnl us minhas críticas no Tratudo que 
produz cstn distoniu. Süo fatos pura os quais nuo hã controvérsia 
possível. 

Houve multa critica fundada quando se'inic1ou a construção de 
Brasilia sem que houvesse uma ligação fcrrovidria. ~ sabido que a 
diferença do custo dos fretes, ferro ou rodovidrio é da ordem de 5 
para 22. Os fretes variam, segundo uma autoridade como o Almi· 
rantc Macedo Soares Guimarães, do seguinte modo: I para hidrovia, 
. 5 para ferrovia c 22 para rodovia. A todos, c aos técnicos em parti· 
cular, causa estranheza que durante os novos estudos de ltaipu que 
duraram cerca de 4 anos, nilo se construísse uma ligação fcrroviâria 
quando se sabia, antes mesmo dos estudos que a· usina deveria ser 
construida .. Hã, cerca de 5 bilhões de t/km a serem transportados 
apenas de materiais de construção. Independentemente disso, me 

· disse o Diretor Técnico de ltaipu, que a população da cidade para 
abrigar operários, funcionários, seus dependentes, c serviços, scrâ da 
ordem de 100.000 pessoas. Assim deverão, portanto, ser transpor· 
lados também alimentos, utilidades, etc ... A linha férrea mais pró· 
xima está a 400 km cm Maringâ, A diferença evidentemente desses 
custos será paga pelo contribuinte. O relatório preliminar de ltaipu 
que é praticamente o que se está pretendendo realizar, foi entregue 
em fins de 1974, segundo diz o Relatório de 1974 da Binacional. 
Então era preciso que se fizesse a ferrovia para facilitar. Abro um 
parênteses aqui. Quando se fez a primeira adução de águas para Silo 
Paulo (o nobre Deputado Herbert Lcvy, sabe disse), na Serra da 

. Cantarcira, fez-se uma estrada de ferro entre Silo Paulo c a obra, 
para levar o material. 

Vêem os meus eminentes patrícios do Senado que me assistem, 
alguma razão, bem objctiva, para discutir a mati:ria. Tenho certeza 
que os reparos que fiz são pertinentes e que se houvesse uma mesa 
redonda de técnicos que pensam como cu e dos que estão engajados 
na obra c que são de alto gabarito c capazes de realizar um grande 
empreendimento, não rejeitariam ln liminl as minhas objcções. Mes· 
mo porque, com as limitações c restrições que o Tratado lhes criou, 
eles devem estar sofrendo por não darem tudo que suas experiências 
c inteligências poderiam dar. Mas foi adotada uma politica de fato 
consumado. 

Relativamente ao orçamento, o que cu disse foi o seguinte: orça· 
mente em (Tirado do Relatório da Binacional). 
Novembro 1973 - 2,466.651 BilhõcsdeUSS 
Juros intercalares - 0,976.589 Bilhões de USS 
Totnl •• , , .••••••••••••. , ••• • .• l,493.%40 Bilhões de USS 
Junho 1974 -orçamento - 2,869.266 Bilhões de USS 
Juros intercalares -.1,373.794 Bilhões de USS 
Total ............. , ....... , 4,l43.060 Bilhões de USS 

Entre os totais em 8 meses, a diferença foi de 23% e entre os dois 
juros a diferença é de 40%. E: sobre este ponto que cu puz reparos. 

Procurei fazer uma exposição tão clara quanto possível, impes
soal, trazendo a esta digna Comissão os meus pontos de vista pes
soais. Examinei com toda atenção o discurso do nobre Senador c ilus
tre colega Alexandre Costa c apreciei a elegância com que com ele se 
houve e também seus aparteadores nn contestação de meus pontos 
de vista ·expressos no Clube de Engenharia, Houve porém um senhor 
Senador que desnecessariamente me agrediu dizendo uma série de 
inverdades que precisam c serão respondidas. Não vim aqui como 
réu: vim como brasileiro e engenheiro colaborar em um debate sobre 
um grande c urgente problema nacional, a convite do ilustre patr!cio 
c presidente desta Comissilo, nobre Scnador João Calmon. 

Assim, devo dizer em cinco itens: 
i') Foi dito que a conferi:ncia foi u· repetiçilo lpsiliterls daquela 

que fiz nu Câmara dos Deputados cm 1973: Ao examinarem as duas, 
V, Ex•s verão us diferenças, pois houve fatos novos que comentei. 

2•) Foi dito que cu fultd a ótictl, publicando, discutindo c fazcn· 
do conferências e dando entrevista sobre um projeto confiado pelo 
Governo uo meu Escritório. Quando cu fi~ a entrega do projeto, o 
eminente Ministro e grande engenheiro Eliczer Batista, entilo titular 
du Pasta, determinou que e!e se Dzesse cm uma cerimônia pública 
que se realizou na Escola Militar dc Engenharia, assistida por um 
douto auditório de técnicos, de civis c militares c por eminentes 
pcrsonulidudcs da administraçuo pllblicu ou privada. Alguns dos 
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assistentes me honraram coin ·pergunt~s perti~cntcS:.o·.t;ab~lho de. Sobre esta qucstilo de fronteiras, quando fui estudar o problema, 
minha equipe ficou de conhecimento pi:ibUco. Mesmo que nilo ficas'· evidentemente, fui obter os dados. Aqui estilo cópias das atas da 
se, tem um profissional o direito c o dever de d~fcnd&-lo; .; · ··: · , •. ·. comissão de demnrcaçilo, Quem lê estas atas com ânimo honesto vê 

3•) Foi dito que o trabalho foi pagó'.c. "ni!o ficou· bórato"; c que nao· pode haver dlividas absolutamente sobre a linha de frontci· 
mais adiante o tràbalh'o, a cónccpção foi rciúbada de iim óutro:Aqui ra; ·acertada cm 1872 c ratificada pelos dois Parlamentos. O tratado 
aproveito para responder a duas invcrdâdcs. ·lmagina~dir que. iria que aqui' estA, dA onde começa a fronteira, onde acaba, muito 
entregar ao Ministbrici das MinaS"C Energia um relatório ncsativo, claramente. Hã, junto no tratado, uma planta mostrando onde chega 
pois.cra voz corrente que as Sete Quedas dcsaparcclani..IÍas cheias; o a·frontcira até quase no sctor das Sete Quedas. A Ata das Cataratas, 
que é fato, era portanto imprestável para serviÇo pdblico, solicitei como cu dissc.(aqui estA ela) nilo se refere a soluçilo ltnipu. Ela, além 
honorários simbólicos, 6.000 conios (na bpoca 12.000 dól\1 ). das ciAusulas normais, nesse tipo de documento, de cordialidade, 
Se tivesse conhecimento de uma solução ti!o grandiosa, 'teria so a· tem duas clâusulns positivas: dâ a metade da potência ao Paraguai c 
do muito modestamente honorários de ·1/4 por cento ou ieja,dois c diz que os estudos scr~o feitos cm comum. Nilo fala em solução 
meio mUhõcs de. dólares. Nilo accit.Ó.a liçÍo.de éti~ti! .nem ia.mpouco Itaipu, ni!o fala cm simetria nem assimetria. 
a insinuação de ter recebido honorários cxorbitanieS; D.Volvo a .. Qu.ando cu afirmo que h a distonia c que esta distonia prejudica 
acusação de me ter apropriado de proji:to'4Jbêió. .· · · · .. . ... . ·. . as obras, elas silo. pliblicas c notórias. Hã uma grande revista - "O 

4•) Não é verdade ,que .Pcnct~.ci ·no iet:rit6rió rar,as~iíio; ,o . Mundo El.étrico': ::-' quefala cm desentendimentos, Aqui está ela, 
levantamento acrofotosrambtrlco.fól feilo ~or pessoas ~csponsáve1s, puliiicamcnte, énti!o é que há realmente uma distonia profundamcn· 
tendo sido·tratado com o 'sc..Viço.GcosrÁii~~ d~:'Eiéreito,'tcndo.s6 te tfiste e: grave. Aqui cu tenho uma pasta (exibe) com uma série de 
ele custado, a preço .ratciabillssimci, .metade de mcus'honorâriôs· e documentos técnicos sobre o caso que tratamos aqui. Quando fiz a 
correspondendo a'mciadc dcmcus·prejulzos;.O$ ~ôàs.foram 'féitos so· canfcrência no Clube de Engenharia, ela foi muito diferente daquela 
bre território brasilciro'a. boa distilncia da frÓnteira. · ,.;, · · ... · . que cu .fiz na Câmara, porque cu jâ tinha o resumo do projeto, já 
· S•) O estudo aprescntaâo. fai entregue· cm -IS(éxemplares, tinha o relatório da Diretoria da Binacional de 74- tudo isto é muito 

distribuidos .làrsaincntc c· todos:os~i~tercssados .toiiiàrimi· conhe· · · interessante:.;.;. tirei muitos dadàs interessantes mas estes dados vic· 
·cimento de scu'contcúdo. Finàlmeiitc déVo eoritii~ari)'uc a:potêncÍa·: . rama posterior/, após decisões; é contra isto que cu me insurgi. Uma 
firme é de 10.000 MW c não 9.000 MW como disse aquel~ Senador; das justificativas para as soluções adotadas é o motivo politico. 
o cálculo está aqui, se alguém. quiser ver;: · .· <.::. · · :. :.· . · .. ·. · · · · Evidcntcnicntco Governo enfrenta sério problema de polftica intcr· 

, Pcrdocm·mc.os nobres Senadores tcir'·tidõ,·êrii tc8ftima êicfcsti.. naCional, então·ocu-·se uma soiução pàra resolvé-lo. Então cu me 
de sair· do tom cavalheiresco deste debate 'para' embrenhar-me. na pe'rgunto:· rcsolvcu:sc o problema politico? Basta consultar as rcvis· 
rcpugnanie, para mim, questilo de pcclinia. • · . ·• · : · ·. .;.: . . . tas c as cousas iiqui ditas no livro (exibe) atacando o Brasil, chaman-

Rclativamcntc a opinião do eminente SenadOr Aiéxàndrc·Costa, · . do Jtàipu de traição; etc ... ; então o problema niio ficou resolvido, 
falando que dcscamliando para apÍiixão:·amiiihã;àtÚiiÇão.é:~·uni"dcs~' pelo menos coni integralidade que seria de desejar. Já estou bastante 
serviço e um irilpatriotismo"; Esias.palâvras·que destoariitllilinb'a'ilc' velho para refletir um pouco nas· coisas ·que digo. o que cu falei c 
elegância que vinha mantendo o·nobie'sénildor nii:.siirp'ruóCicram;' acho níuiio importante, muito sério, é a questão de ciclagcm, Quem 
Como democrata que ·s.ou, rcspcitq: a, stia opin.iãó,'l.aàie.n1alÍifo~ápc· disse não fui.cu, quem disse foi o Presidente da Binacional. Aqui, na 
nas que nesse terreno não tenha, da parte 'de y; ·Exf'ilobrc Senador: ·.Folha de· São Paulo de ·2 do corrente: ( ... "não encontrou meios 
Alexandre Costa, um)uizo inal~)isónjciro; e''il'nieu.yér:iriiiiijus\0, désoliiCioriàr o grave problema da diferença de ciclagem dos sistc· 
para um cidadão· encaneéido · sêrvirido ··o. Brain:·rmpatriotismo, · màs.clé'trii:osdo Brasil c do Paraguai. Este, aparentemente, é o maior 
eminente Senador e coléga, seria calar por comodismo, diàn,tc de fato problema que· a dirctoria vem encontrando no momento ... ". Eu, 
com o qual não estou dc.acordo e que, amcu·vcr, é pr&ijudicial aos como· engenheiro,' fico profundamente triste diante destes fatos. 
interesses do. Pais. Merc< ·de Deus; ti:nho ··um :vasto·c~dossier''. éom · Apelo: para a modéstia dos brasileiros, pois sendo realmente uma 
juizo' de grandes c pcqúenos; que :mé· comovem,. coilsofàm. c 'me grande solução os lO milhões de kw é algo inferior ao que aqui está 
animam.;! não ·esmorecer. Contio,'pór~m;· ~ríi ~ui!'IÍ.ói!cstl,d~iÍ.~mcn·. (inos!ra,doi:uinento) o.inlcio de uma usina, num lugar chamado lngá 
tal para reformular·o ·seu juizo, ttlnto·sobre".scu.modesto .paUléió.e.· ... (Congo) de 30 milhõc's de kw, Então não nos deixemos picar pela 
colega, quanto 'sob~c:o ~quii'~o~ãíliciitô~o):P.r~~~~~a;iii'úai\'do'~Us ·:"i·mosca aiul'c estudcmâs o nosso p"grama com modéstia c sobrctu· 
inconveniente~ aparcccr~in ·sem·.ne~cssid~de ~o .uso.dc R.ai.o.J!:: ~ii d.c do:com objctividadc que requer um caso como este. Estou certo que 
microscópio, ·. . :.- ·:.- . .' ·•. · ·::·. · .. ': : .. .'" . . o custo·da obra, hoje, seria em algarismo redondos: 6 bilhões de 

. T~rm'irio aqui, ós'comcntârios que fiz;:lias~udos nas n?ias'taqili· dÓhiics. Evidentemente este custo irá aumentando. O custo de todas 
gráficas. Perdoem Scnhorcs'Scnadorcs, inc'us' Sentiorcs'."que'rnc o'uvi'· as obras· do. Brasil irão aumentando. A solução era fazer-se um 
ram, ter me alongado, emb'ora eu iivessc ~ .. : "Urildo.siritctizar:.. •. .. . . equacionamento que permitisse não deixar, durante tanto tempo, a 

. Agora; se :.me. permitem, .. vou· ..f:ízci. ;: 'Tla :rãp.ida': passagem · .·. · inflaçiio'agindo sobrc:o custo da obra. Se, cm vez de 14 anos, como é 
. focillizand~ álg~.ns porii~~~a.ln@.~a éo~'(cj~~~i~t;~vani~~Di:~~;~i~;;: : . .:ronog~~,ina' ~·u-. verii~, ,se :me .permite~ depois exibir alg~n.s slldes, 
logo é óbv1a; cm todo caso; para:Citar.apcnas um;cxempl~;·aqul estilo este cronograma prcve.a pr1mc1ra mâquma cm 8 anos c as ulumns cm 
conferências feitas', por uiti i!Üstie"parlamcntar:·t\s vêspenSile'c ini; 14 ·anos. Um ·cronogràma, inais rápido, uma soluçilo mais rápida, 
ciar . a ob~à ·de Paulé.Afonso; quando· ni!o tinha·. h.ti~do . di:b'iites, niib ·digo que.: seja :possrvcl ter essa usina muito mais rapidamente, 
então cstã dito aqui: a poiêócia scrfde 44s.oôó. liw. O ~prdi:ste está. 'mas em uma solução de mais 'rápida execução a incidência da infla· 
consumindo átuahncnte; quase cm·i:~is~ de energia;' \:6oo._O;Oó. k~ sal;. Çiio sobre o custo seria normal, porém menos onerosa. Era o que cu 
dos de Paulo _Afonso. Se 'não~ tlvcsse'1iavido~.dcbate~~nil·<jóvcrno · · tlf!ha a di~cr.aV. EK•s. 
Outra c se acciiasse imediatamente à solução ÓJicialiã Nordcstc·.niio · Se me permitirem farei· passar alguns slide.< esclarecedores e 
sei como estaria hoje. A 'potõncia ·di: J.SdO.Ooó.:kw foi· prc\óistit rio depois estarei à franca disposição de V. Ex•s para responder a todas 
liltimo rclatório.da CÓmpanbia Hidréll:trica' do SilÓ .. Francisco- as perguntas quc·cu possa, e dura mão à palmatória se algum dos 
CHESF- ainda assinado por mim; comó D.irctor TécnÍcô;.JA·estii9 . Senhores Senadores houverem. por bem mostrar o meu erro. 
instalaâos, ultimamente eu não, tenho os dados, talvez !".600,000 kw, (Palmas,.) . . . . · · 
indcpcndentcdc ouiias usinwi que cstao·sc:Ído fclià·~: ·. . . : '~:··.·:· ·. . . . ' ··/\qui estA n solução que propus ("Sete Quedas") c foi nbandona· 

Quando, em 1963, percebi que o cquncioriamento'·do,p.r'oblcma. da .. fJ,a uma..Jiarragcm no t,ipo d:IS quedas, um grande dique de 
Sete Quedas niio estava seguindo o rumo .~uc··a.m~ií vc(d~.veria tc.r 120.000.000. de metros cúbicos de terra. Esta usina que tem 
seguido, escrevi uma· carta ao'.saudoso.e.ilustre Eh1b:il~ador,Aralijci ·. 10.000.000 de kw teria-se mo"imento de 120.000.000 de metros 
Castro, então Miriis)ro do 'Extc:-ior,.. 'c::pon'do .:i!' nil.n:hns dúvidas. cliblcos de terra,. A usina de "Donzcrc Mondrngon" cm França tem 
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100.000 kw e tem S3.000.000 de metros cúbicos. !tal pu, scgund'o me v~lum'c •. Em ou~r~Ü;:,circunstâncias, temos queda alta c pequeno 
disse um dos dirctorcs tcrâ, na obra de desvio, 20.000.000 de metros . volume c a consiAncia da potência se mantém, 
·Cúbicos; c, nilo de terra, mas de rocha., Fazia-se um dique, a . Isto. aqÜi(n!bstià)' ~ a·ptcvisilci óos dispêndios. n~ caso de Itaipu, 
cachoeira ficava aqui sempre à vista, O dique (mostra) aqui estilo as : que vai de zero a óito anos,' entrada da primeira mâquina. Quatorze 
eclusas (mostra desenhos), Os' navios subirão daqui; iriam até Sul de i1nos 'para fii:lir, completo, A.· objcçilo que cu fiz. no Clube de Engc
Goiâs, Sul de Minas. Peço a atcnçilci dos'quc ouvem para o fato de a · nharia fquc todo• mundo sabe que para calcular os juros durante a 
fronteira entrar quase embaixo ·da .ciucda,(mostra), motivos pelo qual cohstrução·"iritcgiã:se' csià Arca (mostra) cm· escala determinada 

'cu disse na minha conferência que cerca de 3 milhões de kw foram ~cpre.si:ritil·~~ju~os. gu,ian.ic'aconstru.çilo, . 
dados ao Paraguai, pois a rigor podcrlamos, nós fazer uma usina de , 
cerca de 3 milhões de kw antes da fronteira. Bastava fazer uma toma. O SR, ROBERTO SATURNINO ~Essas três faixas, o que sig· 
da de água aqui (mostra) uma usina.subtcrr4neà aqui c restituiria·· . -~i.Q~am?. :: . .;:- , ·. . • • . . · 
·mos então a âgua cxatamcntc na fronteira. Seria um caso idênilco a· , O SR.:MA:ItCONDES FERRAZ- Aqui cstâ previsto o custo 
!~.~~~0~1ha Sol~ira.. ~te..: quc,na~a têm •de int~rfcrênciá com pali'. cxtcrno,'o·cimo hiiérno c o ctisio iotal (exibindo s/ldes), Para aqueles 

·que nil9. conhécérii· Sete ,Quedas, aqui tem uma vista geral: Esta é a 
:·. '.'Aqui está (mdstra) o perfil longitudinal: este traç~ mais grosso é queda que ltaip\1 vai destruir. Uma grande personalidade há pouco 

:o perfil longitudinal do rio. cm estiagem e o outwcn\ ·cheia .. Como mc>ttlcfono'u'dlZtndo.,qlic quase chorou quando pensou que isto ia 
vêem V,. Ex•s a queda, que era' isto, passa.a ser apenas isto '(mostra), desaparecer:.; cm havendo outra solução .. 
Então trata-se de uma queda inaprovcitávcl. Poderia ser' utilizada cm · .. Aqui,cs~â um. ~speé:to,'ila· queda: .é de uma grandiosidade extra· 

. uma usina particular. que. pude~s~, parar· dÚran~~ .alguns· m~cs, ordinária.~ rõalincdte triste que vã desaparecer. No Niágara hâuma 
semanas ou dias, ~as cm um serviço pública, isto não seria,poss!Vél. lisina· ainertcãiia' de um :lado, uma usina canadense na margem cs-
Dal a idéia que ~odo rriu:ndà admitia: a queda se inundava c nilo.cra q~ciila, ); nólit cles,·".paràm" a cachoeira depois, das lO horas, 
posslvcl utilizá-la. Foi qu~ndo, indo lá, :c tendo o' ServiÇo Gcogrâfico dcpo!s elo .ihó.w luin\ii~so, a fim ·de economizar égua, só para o efeito 
do. Ex~rcito me- fornecido dados de uma rede de referências de. nlvcl· · ·· tur!~!i~~; .sem· qu~:!~.!~;dsua para as usinas. No dia scguint~ nova-
·ao'lon'go cio rio,c~ 'ycrlfiquci qu~: ncsic lugar (mostra)~ ·chiuiiado . mente a,caclíoi:lr!t'Jillssaa.!!funcionar". . · . 
Porto Mendes, (queda era de ,120 m~tros, ·A. pat:tir' daqui (indica) o. · .· Qucro·àgradcccr ao·scnhor Presidente da Comissão a honra que 
declive ~.muito pcqucn·o; Basta dizer quc.hâ uma navegação incipicn- · me_ ~c.u;.convidàn~9·mc para esta reunião c aos senhores Senadores, 
·te: at~ este ponto. Então nós pàramos:ali, porqué''não gímharlamos Deputados, Scnhorc.! !presentes; a atenção que dispensaram a esta 
muito indo mais longe .. .- . .' . . .. . '. . . exposição qtic n'ada t~ve:dc extraordinário, porque nada se-pode aqui 
· ·· · .. · · · · · tratcr'ilc cxt~abri!inâtiÓ, nías que~ a expressão sincera de um brasi· 

.Aqui é á .. solução ltliipU:.:Este clichê foi ·tirado do' relatório da 1 · · ·' ,. · d bl · · d d 1 ã 
Bínàé:ional. v. e-.sc.aqui(titcistra) Fo. z':do Igun•u '-' a·s. êachociras·dc . ctro .9u~,qucqcr,,a,o~ ·gran cs. pro cm as namonats, a a a so uç o 

• . mais ,corisi:ntdnc.(com "tiossas ·possibilidadcs.cconôinicas e finan· 
· Iguaçu'...:.a barragem .píôjctacia pará Itilipii. A parte' iõimdada que · ·ceii:as:Muiià'o'btigádo aV: Ex•s 

leva o, remanso a· ·.200 :krri' sobrc .. ·os tcrritórios.·do. ·Brasil·é: do .. " • ...... • · · 
;Paraguai, Esta cachÕcira (mostra) é a que vai"dcsapiucccir.,' Temos . , ·.·Çrs'R:·i>~ESIDENTE (JoiioCalmori)·- Concedo apalavra ao 
·a~ui:(moS'tra) Brasii, .. Argeniin'ií'! Paraguai, issódá.uma !déia do projc~ priniciro.cicb~Ícdorlnscrfto, nobre Senador Saldanha Dcrzi. · · 
to, Aquí está um desenho téénico ·.,- é a· barragem.~ Aqúf temos o . · .· .• j)/sR.:·s~:Lp~N#~·:oE~ZI :_ Emincnt~ Engenheiro Mar· 
canal de, desvio que está sendo'fcito: ~o cariid'qucfoióhjeto daquela . " ' . . · · · · condes F.err.:iz;,disse.·.e . .ü·nulli.aP,arte ao di. 'scurso do eminente Senador :Primeira empreitada d, c.q.uêfalamos, . • . . • 1 · A cxándre· Cpsllf que: V.: .'S• não tinha trazido nenhum fato novo à 

Se algu~s dos scnborcs. Senadores,. cngenhciios .que estiverem · confcrênc.ia·,ciuc.fci,na.Câmara dos Deputados, à palestra realizada 
presentes, peço lembrar a objeçilo que nz cm minha é:oriferõncia: as· no Clube:.dc•EngcnhÍlriil'~; tamtléin, à entrevista concedida ao Jornal 
cnsccadciras que .serão· cm terra, terão 70 metros de altura, cibra do)ra'sl/, cm:·l7'dÕ corieiite:. . . ' ' ' 
'provisória. ~ qualquer coisa· de notável, Aqui.cstâ tudo muito. bem, .. · .:· N~ 'toi:àin'e;(confcrêncili reillizada na Câmara dos .Deputados, 
um trabalho muito bem feito, não tenho .d~vida alguma (mostra), uma'nova:objcÇão~faZ:.V;/S! agora, sobre a localização'da usina cm 

·' AqÚi temos o corte àa'·usina, dé.ltaipu:' ~ burragém .que elés dcnà; :; J'iiipu):~~7· :·;~:. ,.;;;:;(;·" · .~· ·:> . · ·, · · · . · · · 
minam· de concreto aliviádo.,f; um. tipo muito 'màdcrnõ 'c!e'bàrruscm •. ' ..... ó'.'Cíover~o;br3Silciro ênco'méndou ao escritório. dé V. S• um 
A usina í: posta aqui .(mostra) é· a água vári:i deSte 'iilvcl' ti' este · .;,siúélo ·prcliniinà'r::de':Yiabilida'dc de construção da Usimi Sete Que· 
(mostra), Há uma variação enorme~ Enião uma das 'óisa~ que.· cu dils. párá,; entno, ~·depois :o·:Governo brasileiro entrar cm cntcn· 
disse na .minha confcrê'ncia l: que estas estruturas '(mostrll) cicvcriio dimentos com:O~nos~o párcciro no condom!nio das águas do Paraná, 
ser. capazes de sofrer uni cmpuxo de. cerca de 40 metros q~ando .a. qlie'í:u·R~púb!ica:dó:Paraguai. Não podia o Governo brasileiro, ini· 
âglla subir. As máquinas estilo instal.adas neste pói11o (mostra) c os . é:iulmentc,já pr.Wor.a constituição de· uma comissão mista dc.brasi· 

. geradores, .aqui a. t~rbiria~.:t~.madad~á~.íia.~~~c:.; c;>s;tran:~r~!~~dor~ .•.•.• lcir~! .. c: 'ji~~~u~i,çs;;P.~ia é~ii.dur a c~~stniçiio da: Usinli'Se.tc Que· 
estão. colocados ·aqid na .c.ota· 139:: f!.. cota. d:ágüa:mllxtmn: prevista . · · das;ser,n, ~~~; o .. Go.verl)<!'~ras!lctro;rcptto, pelo menos um estudo prc· 
aqui csiá a 1.38. Acho uin pouco •arri!cado.' Os grândes autores·quc· '.liminar·d.Viab,ilidude,dc.~atisfrução da usina. Esse foi fcito.no cscri
cstudam as questões de cnchc'ntcs·c doscarga máxima; dizem 'sempre ·tório, de'Y,: Sl.·.cn~omcn'dada. pelo Governo brasileiro. E af V, S•, 
qun maior enchente estA por ·vir:então acho a margem· ulii pouco depols.'de·cnireg~e:csse ésttido preliminar de viabilidade da constru· 
pequena. Esta aqui (mostra) seriü·.ú·sohição:Sefc.Qucdas. Ém.Porto çilcl dc'Sete Quêilíii:'á.o'oovcrrio brasileiro, que l: uma propriedade 
.Mendes seria umli .. soiuÇiio idênti.c,'!'a Paulo. Afonso,· evidentemente . do o:ove(n'~brisflc!io'.?~~~tÜdo encomendado ao escritório de V. S• 
cm ponto muito'maiór,.àcj'lii· u'ni ,iali;o·.dentro da rocha, ccr~a de '100. ·:'-'·.v,_ S,Hoi,à.iriiJ#cri$a' e dcu,ênfase a um projeto de co~struç~o. 
metros dentro da rocha imunes lis,vnri:ições'dc dguli,'Na·cànfc.rência · com:a possibiHdhélc' c::a,-viabilidádc de construç~o. somente pelo 
do Clube de Engcnliárhi um ·co,lcgi" muito distinto; 'mas. niio 'cspÓ· Governo :brusileir~; .d~ Usina 'de Sete Qucdus. E s~o vArias as entre· 
ciallzado, estranhou que us tur~inas 1icassem .IA embaixo; mas eu vistasquc,foiairi dadas'á·csse·rcspcito cm toda a imprensa nacional. 
disse que às vezes, cm Paulo. Afori'so: a, 'úgua jusante cstll 5. ou 6 'Como.podctlum~s construir a Usina de Sete Quedas, mesmo cm 
metros ·acima do· teto .da llsinu .. E•:n•diiimnça,. de . rilvi:l . que faz . · , território bra'sllcir,o;. só.pélo Brasil, enquanto que nosso parceiro no 
'runcionnr a turbina. E; qu,ando .<c·~ uér manter· u mesma .potência, , con~om!nio dás Ílguas :do Para nA 'é a Rcpáblica do. Parnguai? AI l: 
qualquer que seja o n!vel do rio; '~""ndti aqueda diminui ê porque. que coloquei ~~J.~ó:'lifcstudo' preliminar de V. S•. N~o pode o 
'hã muita água, então encomenda-s<· uma turbina com cngoliménto . B'r.~.sil;"de ma.~e~~;,nÇt_l~uma; no:ponto cm que V. S•locallza a usina, 
m'aior: c,· ela dú a. mesma potcncia .. coiri: altu·ra'menor, porém maior · · constr.liir só.í1·Brasil:' sem, o·seu parceiro; essa hidrclctrica, 
. . . .,. ... . . . . ' ' ,, ' .. ~,; .. :.:~. "· · ... : .. : · .... ,, .' . . . . 
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A insistência das declarações de V, S• causaram um grande mal 
estar à República do Paraguai, c V. S• niio desconhece: agitações as 
mais extremadas, radicalizações as mais exacerbadas na República 
do Paraguai. 

Levantou-se a Oposição ao Governo do atual Presidente da 
República, c explorou, de maneira excepcional, que o Paraguai esta· 
va alienando terras e os seus direitos nas quedas de Sete Quedas ao 
Governo brasileiro. E isto sabe V, S•, incentivada por aquele outro 
pais, que não deseja a solução da construção de Sete Quedas ou 
Jtaipu. 

De tal ordem foram as agitações que nos criaram um problema 
diplomático dos·mais sérios. Mas, teve o Brnsil a felicidade de trazer 
um grande diplomata, que era Embaixador cm Viena, pura que vics· 
se assumir a Embaixada do Brasil no Paraguai, c que realmente prcs· 
tou um extraordinário serviço ao Brasil c à diplomacia brasileira, o 
Embaixador Gibson Barboza, que pôde, com o seu poder de negocia· 
ção c de habilidade, contornar essa situação difícil em que se encon
trava o Brasil pcr~nte o Paragua[. 

Como disse, um dos problemas diplomáticos dos mais sérios. E 
insistia V, S•, sempre, que a solução poderia ser só brasileira. E vai 
um Ministro nosso, da Justiça, assistir a posse do Presidente Alfredo 
Stroessncr c, baseado nas declarações de V. S•, também declara, no 
Paraguai, que a usina seria construída no Brasil e só por brasileiros, 
exacerbando mais seriamente esse atrito diplomático entre o Brasil c 
o Paraguai. , 

E V, S• foi declarado persona non grata no Paraguai - como 
bem o sabe- razão por que o Governo brasileiro não poderia, de· 
pois· de solucionados esses graves problemas internacionais com 
aquele país, admitir que V, S• fizesse parte desse grupo de trabalho, 
porque ai, então, nós não teríamos o parceiro das águas do Paraná 
para a construçiio da ltaipu Binacional. Isso é evidente. 

., natural que V, S• discorde, como um dos engenheiros mais 
notáveis desta República, dessa solução. Mas a solução Itaipu, tnm· 
bém, vem proporcionar ao Brasil, no invés de, possivelmente, 10 mi· 
Jhões de quilowatts, a 12 milhões e 600 quilowatts na solução ltaipu. 

Essa solução é brasileira. Não interessa no Brasil mudar a 
localização para Sete Quedas, a fim de facilitar a construção de Cor
pus. Corpus niio é problema brasileiro. E vamos fixar definitiva· 
mente, as nossas possibilidades em ltaipu. Não temos porque 
facilitar a construção da Usina Corpus. 

Diz, ainda, V, S• que houve um aumento, de setembro de 1973 
para julho de I 974, de 23% no custo da obra. Nilo desconhece V. S• 
que esse aumento - e isto deve-se dizer c não subtrair à opinião 
pública- é causado exclusivamente pelo extraordinário aumento de 
inflação, o que ocorre cm todos os países do mundo, cm virtude da 
crise do petróleo. E teremos um aumento ainda maior com a infla· 
ção, porque ocorrem todos os anos. Portanto, temos certeza de que o 
aumento será maior ainda do que 23%. 

Mas como poderia o Brasil construir, em 2 anos, essa 
extraordinária obra do século, uma das maiores obras do mundo, 
para diminuir, então, a possibilidade de inflaçiio? Temos que correr 
o risco. Acho que a solução ltaipu, hoje, é irreversível, dado nossos 
compromissos internacionais já firmados. Admito que o Paraguai 
não tivesse o direito de 50% da usina produzida por Sete Quedas, 
porque há uma divergência nu questão de limites. O nosso limite, é, 
pelo Tratado, na terceira queda de Sete Quedas, entendida para o 
Brasil de cima para baixo, Paraguai entende que é de baixo para ci· 
ma. Mas, o problema internacional foi tão sério que o Brasil teve que 
se render àquela circunstünciu, e dai, surgiu u Ata éc Jguuçu, cm que 
o Brasil concedia uo Paraguai 50% da energia produzida. Então, hoje 
vê-se o Brasil dentro de uma situação irrevcrslvel: dentro dos nossos 
tratados nós não podemos ter uma outra solução. E acho que 
nenhum de nós concorrerá para melhorar nossa situação uo preten· 
der mudar hoje essa solução que é definitiva. Nós não contribulmos 
em nudu, só duremos mnior apoio àquele pais que é frontalmente 
contrário à construçiio dn Usina ltnipu c mesmo Sete Quedas, pura 

que facilite a sua, de Corpus, que niio é absolutamente problema 
nosso. 

Quanto à questão de 50 ciclos, sabe V. S•, também, que o 
Paraguai está preso a um tratado internacional de que lá será de 50 ci
clos. Daí a dificuldade que está havendo para a solução entre 50 c 60 
ciclos: é um compromisso internacional do Paraguai, e que para nós, 
também, não compete discutirmos problema de economia interna do 
Paraguai; somente a Binucional está procurando dar uma solução 
adequada para esses compromiss,os que tem o Governo paraguaio. 

De forma que acho que V. S• não concorre cm nada para que es
sa obra seja realizada, que dará sem dúvida um grande 
desenvolvimento tanto ao Paraguai como ao Brasil. Na crise de 
energia c com a crise de petróleo o Brasil necessita, como o oxigénio, 
dessa energia o mais urgente posslvel para o seu desenvolvimento, o 
seu progresso, tanto do Brasil como de toda aquela região do 
Paraguai e extremo-sul do .Brasil. 

E essa solução ltaipu, também, não desconhece V, S•, virá pos
sibilitar ao Brasil, desde já, três possibilidades, mas parece que o 
Brasil já se fixa cm duas possibilidades: da construção de mais duas 
usinas nas águas do Paraná em território brasileiro, entre Jupiá e 
Gualra, cada uma delas produzindo seis milhões de quilowatts, que é 
no Porto Caioú e no Porto Primavera. Quanto à solução Sete Quedas 
nos tiraria pelo menos a possibilidade da construção da de Porto 
Cnioá, possivelmente, se nos dessem a oportunidade da construção 
du do Porto Primavera. Então, ao lado de ser irrcverslvel a constru
ção de ltaipu ela virá facilitar ao Brasil a aquisição do aproveitamen
to de mais de doze milhões de quilowatts nas águas do Paraná. V. S• 
reconheceu que a solução Itaipu é irrcverslvcl c que o Projeto da 
Hidrelétrica está correto. Portanto,n insistência de V, S• em querer 
uma revisão nesses estudos é impatriótica: V. S• está prestando um 
descrviço ao Brasil. 

Eram essas as ponderações que queria fazer a V, S• 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Eu ouvi as suas objeções. 
Em primeiro lugar, quando o embaixador Gibson saiu de Viena para 
Assunção, ele me procurou c cu lhe forneci alguns dados. Esse negó
cio de que o Paraguai ficou magoado ou reclamou da solução, eu 
tenho as minhas dúvidas porque no discurso de 7 de Setembro de 
I 963, o então Presidente da República disse: " a usina de Sete Que
das vai ser feita: os entendimentos já foram feitos". Então havia 
entendimentos sobre aquela solução. Eu não sei porque depois esses 
entendimentos desapareceram. O fato de eu' não ser "persona grata" 
é uma mudança de posição do chanceler Sapeila Pastor. Quanto ele 
era embaixador no Rio cu era Ministro da Viação, mandei fazer 
estradas lá, no Paraguai, procurei fazer tudo que ele pedia, inclusive 
o projeto Acaraí-Mouduí. Em posse do Presidente do Peru, ele 
representou o Paraguai. Lá, cm Lima, no hotel, encontrei-o com sua 
Comitiva, Com aquela exuberüncia que todo mundo conhece, disse: 
"Sabe o senhor que o meu Governo o condecorou? Eu respondi: não 
sei senhor Ministro. í:. evidente que não ia condecorar pessoa "não 
gratn", não é? Passou. 

Em outro ponto que V. Ex• abordou, devo afirmar que cm nu
da impediria u construção das usinas entre Guuira e Jupiá a solução 
de Sete Quedas que propus. A questão de Corpus, não vale a pena 
nós a discutirmos, pois eln seriu muito complicada c, alí:m do mais, 
está fora do ussunto. Acho que absolutamente eles não têm razão e o 
problema foi mal posto c sobretudo foi mal defendido. Quanto a 
questão de preços, cu não estranhei que o preço aumentasse. O que 
cu estr:mho é que cm <1ito meses os juros intercalaros pussnsscm de 23 
puru 40%, Quanto aos 50 ciclos, vejam isto: O Brasil tem 60 ciclos, 
Faz um trutlldo com outro país. Este sabe que a energia vai ser 
fornecida no Brusil, cm suu totulidadc, pelo menos durante algum 
tempo, c se compromete, intcrnacionulmcntc, u fuzc-lo cm 50 
ciclos? ... O problema não é este. O problema é que ele fez um tratado 
semelhante cllm u Argentinu que usa 50 ciclos c então cstll diante de 
um impussc: c este impasse é o seguinte: Não pode fuzcr u usina de 
Yuccta·Apipc a 60 ciclos porque u Argentina é quem vui comprur u 
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energia e se ele fizer 60, nunca mais ele poderá usar energia Yaccta· 
Apipe. E, se ele fizer 60 aqui cm llaipu, não podcrâ usá-la, porque a 
dele é 50 ciclos. Se isso tudo tivesse sido discutido, não haveria esses 
impasses. 

O SR. SALDANHA DERZI - Esse impasse é da economia 
interna do Paraguai com tratados que tem só com a Argentina como 
com o próprio Brasil. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Perdão, o impasse não é na 
economia interna do Paraguai. Ele fez um tratado para nos fornecer 
a 60 ciclos c não está querendo fornecê-la a 60, Admito que a energia 
pode ser transformada de 50 para 60 ciclos, é porém operação carfs. 
si ma, anticconômica, proibitiva. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Permite V, St ~penas uma per· 
gunta pura esclarecer a maioria dos Senadores, pois nossos colegas 
não são engenheiros. De maneira que apresentada a questão como o 
foi aqui, por V. Ex•, dá como fato consumado. Há maneiras de 
transformar geração de 50 ciclos cm 60, mas o problema há que ser 
resolvido cm entendimentos com o Paraguai. V, Ex• sabe bem disso. 
Apenas para explicar aos demais, porque apresentado como tal cs. 
tava parecendo um impasse total, Não existe esse impasse. ~ real· 
mente mais caro. Temos que saber quem vai arcar com as despesas, 
O assunto 1: conhecido de V, Ex•, pois temos a informação de 
correntes, aqui no Brasil, de 60 c de 50 ciclos. 

O SR. MARCONDES FERRAZ-A questão é a seguinte: brc· 
vcmente, hã ar o problema das mãquinas, que vai levar muito tempo 
para ser feito c que deve ser feito o mais depressa posslvcl, senão 
ainda atrasa mais, e haverã mais incidência de inOação. Os futuros 
fornecedores não podem receber a especificação, porque não está 
dito qual é a freqUência, E foi dito pelo Presidente da Binacional. 

O SR. VIRGILIOTÁVORA- Mas, será dito quando for feita a 
encomenda. E não passa pela cabeça de ninguém que não fosse dito 
isso, eminente Professor, com todo o respeito que devemos a V. S•, 
nós, principalmente, defendendo o Nordeste, a obra que V, Ex• lã 
fez, conforme jâ foi dito aqui. Mas, perdão, não se vai encomendar 
uma turbina dessa sem que seja feita a especificação; c no caso existe 
maneira de transformar-se 50 cm 60 ciclos - V. Ex• sabe - c 
mesmo temos exemplos até no prórpio Brasil. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- O fato é que nós estamos 
às vésperas de encomendar os geradores c não sabemos a freqUência. 
Quem informou isso foi o Presidente da Binacional (exibe do· 
cumentos). As usinas, a montante de Gualra, como cu disse agora a 
pouco, respondendo objcção do Senador Dcrzi, seriam pcrfcitamcn· 
te passiveis, Sei que não vamos mais voltar atrás, que isto é um fato 
consumado, mas eu tenho direito de protestar que isto tudo ocorre 
por falta de diálogo, como em Paulo Afonso também teria sido feito 
se não tivesse havido diâlogo, Quando houve diálogo, teve-se a soJu. 
çilo. Essas usinas de montante podem ser feitas, asseguro ao Senhor 
Senador Derzi. Eu não sei qual foi o técnico que me deu essas infor· 
mações. Eu afirmo que silo absolutamente posslvcis. 

O SR. SALDANHA DERZI- A do Porto de Caioá não seria 
posslveJ·se nós fizéssemos cm Sete Quedas. A de Porto Primavera c 
outra, possivelmente- porque são três as opções que vão se fixar
mas a de Porto Caioil não será posslvcl se for construída a usina cm 
Sete Quedas, 

O SR. MARCONDES FERRAZ - O que se prevê são duns 
usinas, não são três. 

O SR. SALDANHA DERZI- Há três estudos c se fixaram cm 
duas. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Duas usinas é o que prevê 
quem estudou a questão a fundo, c que muito provavelmente serão 
feitas porque o Brasil precisa sempre de mais energia. Quanto à 
opinião de V. Ex• que eu nilo podia falar sobre o assunto por ter o 

serviço sido pago, V, Ex• está perfeitamente enganado. Um cngc· 
'nhciro apresenta-um trabalho. Este trabalho é pOblico. Era um tra· 
bulho do Governo, Nilo era de um particular que pede para calcular 
alguma coisa. O Governo pagou para fazer um trabalho c este é pO· 
blico. O Ministro Eliczcr Batista, das Minas c Energia, fez questão 
que fosse entregue cm pOblico. Em sessão pOblica, onde vârias 
'pessoas, inclusive o atual dirctor·técnico de ltaipu estavam pre· 
sentes, elogiaram a solução. Evidentemente as coisas mudaram, as 
coisas hoje estão diferentes. Mas é um direito que um profissional 
tem de defender uma solução técnica que apresente. V. Ex• pode não 
estar de acordo c V, Ex• tem o direito de ter suas idéias, cu tenho di· 
.rcito às minhas. Posso afirmar que foi absolutamente ético o que cu 
fiz c ninguém me condenou por isto. ~ uma cousa absolutamente 
comum, normal, um profissional defender uma solução cm qualquer 
profissão, mas sobretudo na engenharia. E, quanto às questões 
técnicas, até o momento dado, todo mundo conhccia,·porquc era pú· 
blico, fui até congressos internacionais c não apareceu o incidente di· 
plomático. Inclusive num congresso que houve, onde foi feita a 
minha conferência a pedido, porque cu nunca me ofereço, nem para 
vir aqui, nem para fazer conferências, nem para dar entrevistas, Sou 
solicitado, e, quando me solicitam, cu falo. ~ o direito de brasileiro 
que cu tenho, de engenheiro, de falar toda vez que me interrogam c 
pedem minha opinião cu falo c, absolutamente, não abro mão disso. 
Agora as opiniões de V, Ex• evidentemente cada um tem sua 
opinião, mas cu absolutamente não estou de acordo c rejeito esta sua 
objcção de falta de ética. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Concedo a palavra ao 
autor da proposta do convite ao Engenheiro Marcondcs Fcrral para 
proferir a conferência na Comissão de Minas c Energia, o nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO - Professor Marcondcs Ferraz, o 
Presidente da nossa Comissão jâ disse que V, S• 'é um estudioso dos 
problemas clctro·cncrgéticos deste País, Quando o Senador Paulo 
Brossard levantou, cm plcnârio, esse problema, como membro da 
Comissão de Minas c Energia resolvemos trazer o assunto a debate 
mais uma vez. Verificamos mesmo que a fala de V, S•, na Câmara 
dos Deputados, foi feita antes do Tratado. V. S• afirmou da im· 
portância deste debate, que não interessa apenas porque somos do 
Movimento Democrático Brasileiro, pois não é um problema de 
Partido, é de interesse nacional. Por isso é que achamos de bom 
alvitre solicitar ao Presidente da Comissão, que a tem condulido de 
modo leal c dcmocrâtico, a sua presença aqui nesta Comissão. 
Chegamos mesmo a imaginar que, mesmo uma Comissão de Minas c 
Energia, evidentemente, nem todos os membros são engenheiros, c 
chegamos mesmo a imaginar da possibilidade regimental de que a 
presença de V, S• aqui, na nossa Comissão, também fosse per· 
mitido o debate mais profundo com os engenheiros do Governo, 
sobretudo o homem que dirige a binacional. Mas, verificou-se a 
hipótese regimental desse debate. ~ claro que o auditório não é leigo 
porque a Comissão, como jã disse, tem engenheiros. Apenas faria 
uma pergunta a v. S•: se o Projeto de ltaipu é, cm parte, prejudicial 
aos interesses do Brasil7 E pergunto ainda a V, S• o seguinte: hã pos· 
sibilidadc ainda da revisão desse projeto? Vê V, S• que, ainda no 
estágio atual das obras de ltaipu, seria mais interessante ao Brasil 
rever ainda no momento este projeto? 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Eu penso que niio, Eu sei 
que o assunto chegou no ponto cm que está c que não é mais possível 
retroceder. O que está me preocupando agora que o fato está consu· 
mudo, é esta distonia, esta coisa que está transpirando que não há 
distonia. Uma sociedade de 50 c 50 nunca dâ certo, Eu gostaria que 
fosse reajustada esta parte, Vamos ver um modo de fazer a sociedade 
funcionar. Basta dizer à V. Ex• que no tratado está dito o seguinte: 
Quando houver desencontro de idéias entre as duas dirctorias (pois 
hâ duas dirctorias, uma brasileira c uma paraguaia) que houver 
distonias, apela-se para os meios diplomáticos. Isto pode ser um mo· 
numcnto de direito internacional, mas não é modo de tocar a obra. 
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Nunca pensei que estas coisas fossem acontecer agora; eu pensei que 
depois da usina pronta, utritos iriam acontecer e citei pura o Pre• 
sidcntc o caso do Canal do Panamâ. Mas se agora elas jâ estão 
ocorrendo conforme estou informado, estas questões que devem ir a 
Governo pura serem resolvidas jú estão se multiplicando. Nós tere· 
mos então uma obra desse porte extraordinariamente prejudicada. 
Sabe V. Ex• que quanto maior o mau, maior a tormenta. As dili· 
culdades que a diretoria da binncionnl tem pura levar adiante esta 
obru são absolutamente fora do que geralmente ocorre. 1: por isto 
que cu uindu continuei a tocar na questão com o intuito de dar àque· 
lcs grandes engenheiros que Iii estão, dando tudo de suas inteligên· 
cias, que suu experiência permite, uma ajuda, 

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Cnlmon)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Paulo Brossard, que tomou a iniciativa de levar no 
plenário do Senado o debute sobre as teses defendidas pelo Engenhei· 
ro Octávio Marcondes Ferraz. 

O SR. PAULO BROSSARD - Sr. Presidente, não tenho, 
propriamente, grandes perguntas a fazer. E parece que o Senador 
Alexandre Costa tomou uma série de notas. Então, creio que seria 
mais interessante ouvi-lo em primeiro lugar. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente, o eminente 
Senador Jarbus Passarinho pediu-me que trocasse de posição com 
ele, tendo cm vista que ele tem afazeres de natureza urgente e que é 
muito curta a sua pergunta. De maneira que passo minha palavra 
pura o Senador Jarbas Passarinho c falarei logo em seguida. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Jurbus Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Conforme jú disse o 
Senador Alexandre Costà, a minha intervenção pretende ser curta. 
E, purticulurmcntc, parece-me que a parte substancial, para nós 
Senadores, deve ser uquclu que envolverá o Ministro Marcondes Fer· 
raz c o Senador Alexandre Costa. Quanto ·a mim- que também me 
considero um dileto amigo de V. S•- estou com as notas tnquigráli· 
cas em mãos. V. Ex• pinçou apenas uma parte do meu aparte. Em 
primeiro lugar, não quis, cm nenhum momento, dizer que V, Ex• era 
um monopolista da verdade, cu disse que não era. 1: exatamcnte o 
contrário. Quando aqui se dizia que a Oposição se havia louvado 
apenas no parecer de V, Ex•, eu disse: "Mas há também outros 
renomados técnicos," E, mesmo nesta passagem, as expressões usa• 
das são de inteiro respeito pela pessoa de V, Ex•. O Senador Alexnn· 
drc Costa me concedeu o aparte c cu disse: "Só para rctilicnr uma 
inclinação du Oposição: primeiro, pela palavra do nobre Senador 
por Goiás c, agora, pela palavra do nobre Senador pelo Rio de Janei
ro, Por parte de V, Ex• não hú c não houve, aqui, de nenhum dos 
seus compunhciros de Bancada, qualquer restrição apresentada à 
idoneidade, uo conhecimento técnico, ao patriotismo do Professor 
Murcondcs Ferraz. 1: só recorrer à Taquigrafia que se vcrilicnrá que 
não houve isso c que ele não foi julgado sob este ângulo", Em segui
da cu disse: "O que nós negamos é que seja S. Ex• o dono da vcrdn· 
de," O nobre Senador Alcxundre Costa está mostrando é que se fez 
pendam com o conhecimento do Professor Marcondcs Ferraz com 
inúmeros outros notáveis t~cnicos brasileiros, também, que optaram 
por soluções diferentes. Então, nüo se tratava de ofensa a V, S•, mas 
apenas ucrcditar, como acreditamos, que além do ilustre c renomado 
Professor Marcondes Fcrrnz, os consultores, que aliás foram consti· 
tuldos numa Comissão Internacional, também tinham um currlculo 
de prolissionuis altumcntc respeitudos. Relativamente 11 outra obje
ção, que é totulmcnte impessoal. e V, Ex• me fez justiça, cu dizia, no 
aparte que me concedeu o Senador Alexandre Costa, que alguma coi
s;~ devo lhe cnnfcssur, nohrc Professor, que foi uté por umu, niio digo 
uma n:corm:nd:u;fm, mus quase isso, PC?r insinunçi\o, de um velho 
companheiro meu d1: Fst:t~o-:\laior do Exército, c que hoje csH1 nu 
., · l~i~·(J~i:l ~1i!!tnr. além de oli-

cinl de Estndo·Mnior, e que foi um dos signatários da A ta de Catara· 
tas. Ele, justamente, é que me dizia aquilo que cu pedi permissão no 
Senador Alexandre Costa para incluir no discurso dele: primeiro, 
que nós teríamos um problema praticamente insanável de revivescên· 
cin das questões limltrofes, Sabemos, até por dever de oiTcio, como 
oficiais do Estado-Maior, que os limites estão balizados. Mas sabe 
V. Ex• tanto quanto todos nós - c o Senador Saldanha Dcrzi, 
inclusive, por representar Mato Grosso ou por estar lú, junto à 
fronteira- que essas questões de limites silo constantemente trazi
das à tona pelo Paraguai, pela Bollvin, pelo Peru. Eu tive ocasião de 
verificar livro didático do Peru que considera o Acre território seu. 
Então, são saudosistas de alguma posição do passado c que nós não 
podemos exacerbar, como disse bem o Senador Saldanha Derzi, ntrn· 
vés de uma solução nacional apenas. Esse era o ponto de vista do 
meu colega. Se nós tivéssemos uma solução apenas nacional teria· 
mos tcrriveis problemas de natureza diplomática e politica, e ai mais 
diiiceis ainda porque no ludo da Argentina estaria o Paraguai. O 
Paraguai seria manipulado, naturalmente, para que os dois se 
apresentassem como defensores de uma solução que seria considera· 
da desapropriadorn do próprio Rio Paraná. 

Vé V, Ex• que a própria Ata das Cataratas, que V, Ex• citou, 
reserva metade da potência gerada para o Paraguai. Logo, niio era 
necessariamente uma binacionnl, mas i: uma binucionnl na medida 
cm que partilha. Quer dizer, n posse é binacional. O problema pollti· 
co foi o que mais me impressionou, E relativamente no outro, é claro 
que caberia aos engenheiros, que poderiam ter oportunidade de 
discutir com V. S• Sabe V. So, também, que, além de todos esses 
fatos referidos pelo nobre Senador Saldanha Derzi, que para desngra· 
do nosso envolveram V. S• em certa parte da opinião pública do 
Paraguai, mesmo na solução de ltaipu nós tivemos até o Bispo ou 
Arcebispo de Assunçüo, na sua homilia, num determinado domingo, 
acusando o Brasil de ser um expropriador do Paraguai. Eu, nessa 
ocasiüo, estava destruindo outra parte do Governo; entiio, não estava 
preocupado com os problemas de Minas e Energia, Mas ouvia falar, 
no M inisti:rio, a respeito das dificuldades crescentes da construção 
de ltaipu, cxutnmentc pelas manobras que n Argentina udotava na 
tentativa de chamar o Paraguai à sua aliança, pura evitar a constru· 
ção uté mesmo de ltnipu. Ora, uma construção exclusivumente nncio· 
na!, no meu entender, seria muito mais grave. Era o problema a 
salientar. 

E, finalmente, uma questão que V, Ex• levantou e creio que o 
aparte do eminente Senador Virgllio Távora deixou muito claro: po· 
derá ser mais cara a construção, mas há possibilidade de transforma· 
ção da ciclagcm. Por outro lado, ao que me parece, o consumo 
interno do Paraguai i: extremamente baixo. Então, a partir do 
momento cm que mesmo a primeira parte de ltaipu esteja cons· 
truída, 1: muito improvável que o Paraguai venha a desejar consumir 
essa energia, c 1: muito mais provável que ele nos venda energia na ci· 
c i agem cm que e lu cstú sendo gerada. · 

Oru, se essu usina chegur uos 10 milhões de quilowatts esse con· 
sumo de cinco milhões de quilowatts pelo Paraguai 1: extremamente 
improvável que se di:; o que ele poderia fazer cru vender, utravi:s dos 
seus acordos binucionuis. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- E o compromisso do Brasil 
i: de compru du totalidade de cnergiu produzidu por ltaipu. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Desse modo, repetindo que 
não ucho que, cm nenhum momento, meu upurtc tenha utingido a 
personalidade de V. S•, que todus rcspcitumos, volto u esclarecer 
que o problemu de dono du verdade eu curactcri7.ei aqui puru que 
nilo licussc upcnus a imagem de V. S• manipulada pela Oposição, 
jogando o prestigio de V, S• ~ontru toda solução adotudu pelo Go· 
vcrno brusilciro. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Agradeço 11 V, Ex• c devo 
dizer que, rculmcntc, nuncu di;sc que sou o dono da vcrdudc. Nós 
t.:!Hilmos entendidos. 
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O SR. JARDAS PASSARINHO- Então, V, S• confirma o nossas divergências eu me torno, assim, quase que um petulante, por· 
meu aparte, que nilo sendo um homem do gabarito de V, Ex• ... 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Perfeitamente, O SR. MARCONDES FERRAZ- Absolutamente, 
Quanto a questão de fronteiras, a Ata me parece de uma clareza 

tão meridiana que cu não compreendo que as controvérsias tenham 
nascido, Agora com rclnçllo a Argentina, cu queria evitar de entrar 
na questão porque iríamos muito longe; mas ela é tão absurda que a 
elevar a cota de Corpus, no que se diz, afogaria até lguaçu. Eu acho 
uma monstruosidade, Acredito que seja meramente uma questão 
polftica interna. 

O SR. JARDAS PASSARINHO- Permita-me; V o S• Inde
pendentemente disso sabemos quanto a Argentina lutou c ainda luta 
pela construção de Corpus, apesar desse absurdo a que V. S• se 
refere. 

O SR, MARCONDES FERRAZ- Há 20 anos estive cm 
Buenos Aires fazendo conferências c nessa ocasiilo visitei uma 
comissão onde foram apresentados projetas com grandes detalhes de 
Yaccta-Apipc. Tudo estava resolvido, era só fazer a usina. Não com
preendo porque até hoje não a fizeram, E a comissão era mista, 
Todos os dois estavam de acordo. Estavam lã engenheiros para· 
guaios c engenheiros argentinos acertando detalhes do projeto, 

O SR, JARDAS PASSARINHO- Professor Marcondcs 
Ferraz, quando eu ainda estava no Ministério do Presidente Médici, 
recordo-me muito bem que, durante a visita do Presidente Lanoussc 
ao Brasil, ficou muito claro pelas autoridades argentinas, c depois 
isso se tornou público, que a companhia para a construção de 
Corpus, a binacional, também já tinham sido feitos os acordos entre 
a Argentina c o Paraguai, inclusive até com cronograma de dis· 
pi:ndios para a construção da primeira fase. Então, não é apenas 
uma declaração de intenção, é, realmente, um desejo de construir. E 
dai a objeção maior que se levantava contra até mesmo Sete Quedas 
ou, particularmente, ltaipu. Então; o problema polftico - c o 
Senado é uma Casa política- cru o que mais me impressionava. 

O SR, MARCONDES FERRAZ- Mas, completando a 
minha resposta a V. Ex•, cu nunca pensei no Brasil fazer a usina so
zinho. A solução física era no Brasii, como cu disse na conferência e 
agora a pouco repeti: aqui está uma solução física; vamos negociar. 
Não estão de acordo, muito bem. Cada um de nós fará a sua usina, 
como no Niágara, como no D'Ouro Internacional. A solução do 
D'Ouro Internacional í: particularmente brilhante, Era um trecho de 
200 km de rio que ninguí:m podia utilizar, com grandes desníveis, 
Fez-se então um acordo: cm I 00 km Portugal foi autorizado apoiar 
suas barragens no território Espanhol; nos outros I 00 km a Espanha 
foi autorizada apoiá-las na margem portuguesa. Resolveram o pro· 
blema. 1:: a solução física; nilo destruir a cachoeira é uma solução 
bastante interessante tecnicamente c para ser negociada como cu 
disse a esse colega paraguaio que me interpelou, Eu nunca pensei cm 
fazer desapropriando, Eu propus:. Usina no Brasil, por uma empresa 
brasileira, indenização ao Paraguai c não destruir as quedas. 

O SR. PRESIDENTE (Joilo Calmon)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR, ALEXANDRE COSTA- Sr. Presidente da Comissão 
de Mi nas c Energia, Sr. Conferencista, Dr. Marcondes Ferraz, Srs. 
Senadores, queria inicialmente dizer a V, S•, Sr. Dr. Mnrcondes 
Ferraz, que cu absolutamente nilo fui generoso na minha manifesta
ção sobre a personalidade de V, Ex• 

O SR, MARCONDES FERRAZ- V, Ex• foi muito amável, 
muito generoso, só estrnnhei uquele "impatriotismo", 

O SR ALEXANDRE COSTA- No meu discurso, todos que 
ni\o costu~nm nem n nchnr nem em se sentir contrariados. Vej.o que 
us nossas divergências são muito pequenas. E, nliâs, quando digo as 

O SR, ALEXANDRE COSTA- ... me atrevo a tanto, Isto por
que não vi contestação de V, S• sobre problema técnico: até agora vi 
sobre problema administrativo e politico. 

Q'unndo V. S• diz - e este í: o único ponto que manifestei 
paixão - no dizê-lo eu nua via, absolutamente, nada que pudesse 
ofender V. S• Disse que era normal, muito normal, a paixão dos 
grandes técnicos por aquilo que fazem, mesmo por.quc só podem ter 
essa paixilo aqueles que têm capacidade para a imaginação. 

E quando falei em desserviço impatriotismo í: porque achava 
que em se tratando de uma obra jâ definida, em plena execução, se 
um homem do gabarito de v' S• se engajasse a ela, para ajudar a COO• 

crctizá·la, poderia, sim prestar um grande serviço c demonstrar um 
grande patriotismo. 

E se disse que V, Ex• dcscambou para a politica foi baseado no 
que venho lendo, permanentemente, nas entrevistas de V. S•, nas 
conferências que tem feito, na própria conferência trazida aqui pelo 
eminente Senador Paulo Brossard; porque nenhum tópico, sequer, 
de natureza técnica no projeto, que pudesse trazer um grande mal ao 
Brasil eu constatei. 

E quando V. S•, no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, jâ à 
paisana, disse, ou melhor, interpelado por um seu colega paraguaio, 
que lhe perguntava se na sua solução o seu Pais não tinha direitos, a 
resposta de V, S• foi que de certo os tinha, mas que isto era pro· 
blema dos governos, que a V, S• havia sido encomendado a fazer um 
projeto, um estudo de viabilidade, do aproveitamento do Rio Paraná. 

E quando li, e se V, S• não disse retiro todas as minhas pa· 
lavras, quando defendia o seu projeto disse que o Governo do Para· 
guai era um governo ditatorial c provisório, c que o Brasil absoluta· 
mente não deveria aceitar as contestações do Presidente Stroessncr, 
porque ele poderia cair a qualquer momento c o Brasil encontrar me
lhor solução para o aproveitamento do Rio Paranâ, Eu também 
interpretei isso corr.o um ato de solução política. 

Quando V, S• defende a sua opção, que também niio sei de 
ninguí:m que haja contestado, de tão primorosa que ela é, no 
aproveitamento de um rio internacional, puxando um canal e 
desviando pura aproveitamento no seu território, tenho impressão 
que, também, í: um debate, é umu posição politica,jll que se tratando 
de um rio intcrnacionnl o Paraguai, também, tem os seus direitos so .. 
brc ele. · 

Foram estas as ruzões que me deram de que V. S• havia 
descambado para a política, Mas descambar para a polftica- V, S• 
já disse ar c cu aceito - é brasileiro, já niio í: mais tí:cnico, que 
procura a melhor solução para o seu Pais, quer no campo técnico, 
quer no campo polftico, Também não condeno, apenas coloquei os 
debates juntos nesta posição: mais polfticos do que técnicos, porque 
ainda não vi, da parte de V, S•, c é a primeira pergunta que vou 
fazer: que mal poderá trazer no Brasil, tecnicamente, a solução ndota· 
da na opção ltnipu? 1:: a primeira pergunta. 

O SR. MARCONDES FERRAZ - Respondo, com muito 
prazer, a pergunta de V. Ex• 

Nós precisamos de energia. Entilo, precisamos fazer uma usina 
que seja esta soluçilo, esteja de acordo ou não, se esta solução for 
ndotadn, ela será feita. Não é um mal, apenas acho que não é a me· 
lho r soluçilo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Exntumente, A resposta me 
satisfaz e tenho a impressilo de que põe água fria nas apreensões do 
Senador Brossurd, de que nenhum mal podcrã trazer no Brasil a saiu· 
ção ndotnda, como nenhum mal também deveria trazer ao Brasil a 
soluçilo ndotada pelo eminente Engenheiro Marcondcs Ferraz. 

V. S• sabe que niio hú grande obra, nem no Brasil nem no 
mundo, que tenha tido todas estas lutas c estas dificuldades, e o nü· 
mero de opções que se nprcsentn às lutas c dificuldades só podem 
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ajudar os projetas, nunca dincultd-los. E os pontos de vista diferen
tes, de uma opção ou outra, absolutamente não significam de que hd 
erros numa ou noutra; mesmo porque sabe V, S• c sabem todos os 
Srs. Senadores que muitas vezes se aproveita, na Engenharia, uma so
lução mais cara cm detrimento de uma mais barata, por carnctcrls
ticn de condições de natureza técnica, de escolher o melhor, de 
natureza política, porque as soluções políticas, nas grandes obras, 
elas silo fato r essencial c preponderante. 

Quanto à ciclngcm, se houve o equivoco ou o esquecimento de 
não ter sido incluldn no tratado, considero inteiramente irrelevante; 
isso porque, como disse muito bem V, S•, é problema só de custo, de 
preço, para se adaptar para 50 ou para 60 ciclos. No Brasil, até hã 
pouco tempo, a variação de ciclagcm nos Estados era quase que 
total. Se temos hoje 22 Estados no Brasil, posso assegurar que entre 
os 22, seguramente, 8 ou lO variavam de 50 c 60 ciclos, c hoje o Brasil 
cstd, praticamente, todo unificado cm 60 ciclos, a não ser 12 Estados, 
no máximo, como disse V, S• 

Quanto no custo, que está se elevando e crescendo, é a segunda 
pergunta que vou fazer a V. S•: A opção de V. S•, nliâs uma grande 
opçilo, não estaria também crescendo de custo no decorrer do tempo? 

O SR. MARCONDES FERRAZ- A solução que tenho defcn· 
dido cm tudo isso é a seguinte: V. Ex• certamente concordar(\ em 
conservar a cachoeira. Eu acho, se não houvesse outra solução, 
evidentemente é uma quantidade de energia por demais considcrdvcl 
para que nós abandonâssemos a solução. Agora cu disse cm minha 
primeira exposição que uma solução mais râpida teria menor in· 
terferência dos efeitos inflacionários, c mostrei estranheza que o 
custo aumentando apenas 23% (não critiquei do custo aumentado, 
mas o que estranhei foi dos juros que seriam 40% maiores) isto reque
ria uma explicação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Estou satisfeito. Como se vê, 
hoje não hd obras, num caminho inflacionário como vive o Brasil, 
que tenha custo, elas têm estimativa. Mesmo porque as variações de 
custo silo calculadas, hoje, semestralmente. E já acho o prazo muito 
dilatado para ser feito semestralmente; elas deviam ser feitas hoje 
trimestralmente. Crescerá o preço ITAJPU como cresceria o projeto 
do eminente Engenheiro Marcondes Ferraz, assim como todo c qual
quer projeto que seja feito no Brasil. Portanto, nilo se torna óbice, 
absolutamente, pura a escolha da solução adotada. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não. 

O SR. MARCONDES FERRAZ - Evidentemente, todas as 
obras, tudo que se estd fazendo, até as obras particulares estão 
aumentando de custo todos os dias, mas se nós tivéssemos uma solu· 
ção mais rápida, porque no cronograma que apresentei aqui dava 
uma primeira mAquina virando em 53 meses então haveria uma 
incidência menor de inflação; é apenas isto que cu quis significar. 
Todo mundo sabe que é a inflação que cstã todos os dias provocando 
estes aumentos de preços. Desculpe interromper V. Ex• 

O SR. ALEXANDRE COSTA- V, S• hã de convir, hd de con· 
cardar comigo, que tudo que é grande na vida tem pequenos problc· 
mas, até os nossos pequenos problemas implicam em sacriflcios. Se o 
aproveitamento maior não chegou à viabilidade, o aproveitamento 
total do Rio Paraná era ITAIPU, se vão desaparecer as Sete Quedas, 
cu em contrapartida pergunto a V, S•: serã que esse lago, esse 
imenso lago não compensarA, turisticamente, cm beleza, as Sete Que· 
das de ITAIPU? 

O SR. MARCONDES FERRAZ- 1':: uma questão meramente 
opinativa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA -Tenho conhecimento, cmi· 
ncntc técnico - c nem poderia deixar de ser - que um estudo de 
V, S•, como tudo que V, S• tem feito, é muito respeitado; foi objcto, 
nu Comissão que escolheu essa solução de ITAIPU, como uma das 

grandes opções. Se o Governo brasileiro preferiu, que aliás o que diz 
a ITAIPU é que não foi imposto absolutamente pelo Governo saiu· 
ção política; foi pedida a solução té:cnicn, e esta veio de encontro à 
solução política que o Governo desejaria, que cru viver em paz com 
os nossos irmãos paraguaios, que não se conformavam com a utiliza· 
ção por parte do Brasil de um rio internacional c sucessivo, como í: o 
Rio Paraná. Não tenho conhecimentos de criticas de quem quer que 
seja aos estudos de V. S•, mesmo porque V. S• provou, para a glória 
da Engenharia brasileira, na solução que deu lú em Paulo Afonso, no 
Rio São Francisco. V. S• acha - e essa não é: técnica, mas se V. S• 
entrou na parte politica, terei que perguntar- que deverlamos lutar 
com o Paraguai, contrariar o Paraguai, brigar com o Paraguai para 
impor a nossa solução? 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Eu sempre achei que se de· 
via negociar uma determinada solução. Vou responder a V. Ex• 
dizendo o seguinte: O que tratei de fato com o Ministério foi um 
estudo preliminar; mas o que eu apresentei V, Ex• viu um corte de 
usina, cálculo de dimensão de máquina, dimensão de casas de má qui· 
na, foi praticamente um anteprojeto; eu absolutamente não acho 
que se devesse brigar; cu dei aquela solução para que se negociasse 
em torno dela. Se acordo não se fizesse, V, Ex• viu uma barragem 
pequena sobre a queda, uma saída de um canal na margem esquerda 
(brasileira), pois bem, nada impediria a salda de um canal na mar· 
gem direita (paraguaia) tal qual se fez no Niágara. Os canadenses 
fizeram um canal e a usina deles, de 2 milhões de kws. Os americanos 
fizeram na margem direita a mesma coisa, um canal e uma usina, 
uma opção para resolver o problema da soberania paraguaia que eu 
nunca pensei cm pôr cm causa nunca pensei em fazer um ato de vio
lência, eu sou muito democrata para fazer ou pretender uma coisa 
dessas. 

OSR. ALEXANDRE COSTA- Vejo, assim, que não há divcr· 
gências entre nós, até: agora ainda não houve uma divergência. 
V. Ex• tem uma opção que é verdadeira, que í: certa, como o projeto 
pede. Acha que o projeto ITAIPU, também, tecnicamente, é um 
projeto certo, logo não há divergências, absolutamente. Haveria uma 
grande divergência se o nobre e eminente conferencista dissesse: a 
construção no local onde está sendo levantada a barragem de 
ITAIPU í: uma desgraça para o Brasil; tecnicamente, pode romper, 
pode cair, pode quebrar; economicamente vai liquidar com o Brasil, 
mas nndu disso se ouviu aqui. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Pois não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Tanto V. Ex• está certo que 
o nobre Senador Paulo Brossard chegou a declarar no seu discurso 
que niio havia obra que fosse reversível. Se fosse necessário, mesmo 
depois que de construida a usina, deveria ser destruída se o projeto 
estivesse errado. Repito, o Senador Paulo Brossard, Senador da 
República pelo Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o 
Diário do Congresso Nacional, que, infelizmente, não disponho aqui, 
mas a qualquer momento poderemos lê-lo, porque eu o lia junto com 
o Senador Josí: Sarncy neste momento. V, Ex• na peroração declara· 
va que niio hâvia obra irrcvcrsivcl, e que mesmo que tivesse sido 
construida, em definitivo, uma obra errada, deveria ser destrulda. E: 
algo que se nilo for absolutamente textual não trai, de modo nc· 
nhum, a idéia, c esse foi o centro da discussão politica naquele dia no 
Senado, que infelizmente nilo estuvu presente o Senador Paulo Bras· 
sard. 

O SR. MARCONDES FERRAZ - 1':: um pouco uma questão 
de semântica, Se assim acho é porque nunca falei que o projeto es
tava errado. Essa obra foi feita por engenheiros. O fato de eu não 
estar de acordo com u solução não quer dizer que esteja crradu tccni· 
camentc falando. Mas se estivesse errada seria o caso de purú-la, pois 
ela represará 29 bilhões de metros cúbicos c destrulda seria menor o 
prejufzo. Mn:i nuncu se rulou que estuvu crrudn como obra, como 
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cálculo de cngenhurin, como desenho, mas se estivesse- e foi ussim 
que eu interpretei us paluvras do Senador Brossard- evidentemente 
teriu de ser destruida, estou de ucordo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Permite V, Ex• jú que está 
concedendo upurtes? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Com muita satisfação e 
muita honru. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- V. Ex• disse que o Enge· 
nhciro Murcondcs Ferraz niiovia nenhum mui nu soluçuo udotada, 
Confesso que nua entendi, porque o excedente, o excesso de custo 
niio seria um mal puru o Pu is? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas, niio:cst(t provado ex· 
cesso de custo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Permita V. Ex• que cu. 
conclua o meu raciocínio. O desaparecimento da queda nua seria um 
mal? 1: evidente que o Ministro Murcondes Ferraz estú. apontando 
umu série de aspectos que devem ser considerados como aspectos ne· 
gativos, digamos ussim, da solução udotuda, V. S• pode dizer: bem, 
mas esses aspectos negativos, sob o ponto de vista técnico-cconõ· 

. mico, são justificados por aspectos polhicos. Ar eu admitiria. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Admite-se que só esses as· 
pectos incidiriam sobre qualquer outra solução. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador, V. Ex• 
permita que eu termine o meu aparte. Na opinião do Ministro Mar· 
condes Ferraz existem, nessa solução adotada, aspectos negativos, 
parece-me que não há a menor dúvida. Agora, V. Ex• poderia justifi· 
car isso? 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Mus, ele não disse aspectos 
melhores e sim melhores soluções, Ele não falou em aspectos nega· 
ti vos. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Mus, nobre Senador ... 

O SR. ALEXANDRE COSTA - E com a responsabilidade 
que ele carrega sobre os ombros ele não poderia dizer isso. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Pediria a V, Ex• que não 
interrompesse o meu aparte. Se foi udotada uma solução que nua é a 
melhor, í: evidente que hú um mal embutido nessa decisão. V, Ex• 
quer negar essa evidência. Se h6 aspectos polfticos, muito bem, é pre· 
ciso considcrú-los: mas o que não ficou claro í: se essa soluçuo, su· 
gerida pelo Ministro Marcondes Ferraz, não teria sido politicamente 
viúve! em entendimentos com o Paraguai, uma Binacional, com res· 
peito integral nos interesses do Paraguai, com a localização que ele 
rccomendu. isto i: que não foi demonstrado. 1: como ele diz: era uma 
solução pnru s!!r negocind~l. Essa ncgociacUo foi tentada? Houve 
tllg:um impcdimr.:nto pura a sua concrc:li?ucrw? Isto~ qu~ nJo ficou 
demonstrado. ,.;gom, que houve um mal paru o Puis, ao rejeitar-se n 
solução upontudu pelo Mínimo Marcondcs Ferraz, í: evidente, que 
houve. isso i: inegúvol. V, Ex·• nilo pode estar querendo pussnr por 
cimu c cscumoteur uma Vl!rd~ide que me purcce ubolutumcnte clara. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Nua aceito ~bsolutamente a 
pnlavru "escamotear": devolve-u a V, Ex9 V. E~• que me conhece 
desde u Citmnru dos Deputados sabe que nunca fui homem paru cscu· 
motcar. Sempre fui muito sincero nos mt-us pronunci:.tmcntos e 
sempre tive u cor~gcm d~,;vida j'ara cxprr;:ssur :.1 vcrd~ar.:, u vcrd:ldc 
que ucho que é u vcrdnde, qut: pode nt& ntlo ser vl!rdudc pura o~ ou· 
tros c pura V. Ex•. mas u minhu convicçüo ó de que fulo a verdude. 

O SR. PRESIDENTE (Jouo Culmon)- Permito V. c::• uma 
interrupção. 

O SR. ALEXAN DR!: COSTA- Pois nua. Presidente. 

o SR. PI(S!'.:):Ocríl: (Jot,c Calmon) - A Presidõncia 
comunica :lL'I no:;sc, ...:1:-.!:ll::·::..: .:('1:1fcrcncistu que ·,•ui ir~terrompcr :1 

reunião por cinco minutos. I.ogo cm sc:;uicla rr.::i:~:::::a.~r.:::!'!.-1· 

trabalhos. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Logc "·'""· "'·~''• 
conclusão. 

(A rcuniiio ó interrompida durante cinco mir.atos,; 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - ~s:c: ''"'""" 
reuniã~. 

. Continua com u pulnvrn o nobre Senador Alcx:md:" C v,:::~. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Quando u reuni!::c :·::: 
. interrompida, cu já havia concedido um aparte ao nobr~ 3..;:-;~;:::.::"· 

Paulo Brossard. 

O SR, PAULO BROSSARD- O nobre Senador jarbus :·"''"'" 
rinho aludiu a uma passagem do meu discurso, c esse p:o;.:..:r.ci~:~ 

mente, alinal de contas, i: o rc:sponsúve! por esta reuniL!c - ,; Gi.s~c. 
aliás, não me arrependo- ddndo-lhe um sentido que u~:;o:l.!ta:;·,i!:-:t:.: 
não tem, pelo menos nu desautorizadu intcrpretuçuo c o au:o,·. iv ::;, 
vou ler, antes de interpretar. Dizia cu, a certa altura. uii{:s, r:spct:· 
dendo ao aparte dos Senadores Alexandre Costa e Suldunhc :. c:zi: 

'\ .. Nobre Senador, volto a declarar que n5o ter.ho qu<!1· 
quer preconceito, nüo tenho qualquer prejuízo scb:e cs" 
assunto, mas acho que a matéria é de tal relevâr.cl..: l.jl!c ct.i~.t; 
um reexame sem restrições. Agora, dizer a estu ~l:u:-a cui.! ~ 
irreversível isso é que me parece inconve.1lcr.t~ e ~t~~ no~ivo. 
Porque, se se vcrilicar o erro. creio que ::.inC::. r.:st:: na hor:~ d..: 
ter a coragem de conressá-lo e de corrigi-lo. 2r.-. rr::u~riu G-: 
decisllo administrativa, não há dogmas, :nus ~ :! concn:tiz:> 
çüo, nobre Senudor." 

Aparteia nesse ponto o Senador Alexandre Costa. E con:inuo: 

··~ sempre possível corrigir, s~!vo se ~ cb:j csti•:·-:: 
acabada. Então, ui, é evidente que n::i.o se tr:uu m:.is d~: cor~~
gir." 

Então, adiantei: 

"E assim mesmo. tratando de obn1 acabud~. e assi::~ 
mesmo obra haverú ... " 

Quer dizer, pode haver obra. 

" ... que talvez depois de ucabada devu ser destruída. E 
por que niío? Estou, evidentemente, discutindo um assunto 
c:m tc;:sc, e pedi riu a reflexão do nobre Senador ... " 

De modo que não disse. não poderia dizer, não tenho uutori· 
da de pura dizer que devu ser destruido o que já foi feito. Estava falan· 
do em tese, dizendo isto: que o erro deve ser corrigido sempre que 
possível. Entuo, porque se começou um mo, porque se adotou uma 
soluç~o crrad:J., porquc foi udotadn uma solução, deve .. se manter o 
erro? NUa. nUa penso assim. Corris~-s~ uma obra não acabudn 
quundo é possível corrigir. Não se corrige umu obru acabada: pode 
já não dur mnis lugar a corrt:çõc;:s, Agora, conrorme seja n obra c;: 
conforme scju o erro talvez tenhu de ser destruido. Foi o que eu disse 
c volto a dizer. 

Peço que me perdoem, o Presidcnte e o conferencista. Pedi u 
pulavru u fim de que não ficasse este ponto obscuro c que não corres· 
ponciiu. cvidcntt:m..:nt!.!, ao q1.:c l.!.'ltÚ no Dt'drio do Congresso. 

O SR. JARSt\S PASSARINHO- Nobre Senador Alexandr< 
Costa, pc;:rmit~.:-mc V. Ex1• um upart~'? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Con:cc:o o aparte u V. c:<' 
O SR. Jt~:~bAS ?:-\SS.-.\Rl~!-iO- /·.·:or~: ~~tr\.:i:t~r.;;;; ::c·t:- , .. ,. 

cluro c t:U poderb r~:peti:, u(:u:, ~~ ~·:~:"";r..:~~::lQ dr.:'/, ~:::, :li;~-~~··:::': 
('mH:o: p;trccc qu-: n~to hú nt.::1ln:r:1:.. ::i'. ... ·:·t_:}:1.;l;\ ~.:at:·..: ::0.· .. !;o::::..!. 
~Jlll.' nc:tha dt: Cii:L'r o nnbrl! S..;n:\1.';,;;- .).11.1:o ::·~u~~:.~. ::tl·· :11~>:-..::; :.;, 
gt:r,, ::qt:!, ~i"·::;.::·: ... •·;, <.:: ::~::: 1.~-.: ;.:.,l:·~·~:··~:H.::, : .. · 
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l!lltl..'nd~r. ntt~l :.L: ~lhJ..::; ~thsolutumente com u minha obscrvaçilo, até 
porqLt.:: l:u d1ss~: .-.!u~· ,.:.t;p.·a reproduzindo o pensamento de S. Ex• de 
m~:múri.:. •ll.~~. k:~~~: ~:rn s.:guid~1 encontrei u nota tuqui~rúlicu que ê 
CS!'i~l 'JUl'S. I>~·· ;,(.;;tn-1 d...: ler, 

Ünl. di 'i:-~·:;, r\'' que se discute cm tCSl: .. c~rto. Mil "i, discutir 
sob r~ un1 .:•~~ ,,, 1.: lh' Congresso, OL1bn: Senado;· .·\h.:.\;tndrc Costa, por 
intcrm~G:Ll J..: \. L\ A m·.: j1..:rrnit~t que ...:u me cJirij<~ uo conferencista, 
:10 ScnudD. ~1 (Iuc .:~·.::n :~ di-.t.:ulinrio neste momento cm que participei 
~:xat~~mcntc uu dc:n~l:.: ~r:.t M: "' obra deVeria ser revisada, se ela 
deveria ser intcrr•>mrid:t ou s. deveria ser fiscalizada. E o Lfdcr do 
MDB. aqui prosonto, defendia exatamentc a tese de fiscalizar a obra, 
o que mostramos ati: a S. Ex•, no momento, que o pensamento dele 
nilO era exutumente aquele que se continha nus palavras do nobre 
Senad<Jr pelo Rio Grande do Sul. 

O SR. PAULO BROSSARD- Perfeitamente! 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Então, cu posso entender, 
pois-me parece assim cristalinamcnte, que se estou-discutindo sobre 
ltaipu c alguí:m declara que é irreversível c o orador me apartei a para 
dizer que não hil obra irreversível- ainda que discutindo cm tese
de que mesmo que haja a obra concluída, pode ser destruída, é 
evidente que eu tomou tese e aplico no caso. 

Entioo, não tenho a impressão de ter distorcido as palavras de 
S. Ex• Mas, me agrttda muito ... 

O SR. PAULO BROSSARD- Não atribuí à distorção. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - ... a declaração que ele 
acabou de fazer, em aparte ao Senador Alexandre Costa. Porque cu 
fico, evidentemente, subordinado à interpretação de S. Ex•, que é 
dono dus palavras. Ninguém poderá interpretar melhor o pensa· 
menta dele do que ele, e cu aceito a expressão que ele está utilizando 
agora, que apenas, no .momento, saiu do caso c discutiu cm tese. E, 
por isso, fico tranqUilo, porque não precisaremos chamar os bata
lhões de demolidores para destruir ltaipu c recomeçar nova obra. 

O SR, PAULO BROSSARD - Permite um aparte, nobre 
Senador? 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mais uma vez. 

O SR. PAULO BROSSARD- Quanto à rcvérsibilidadc, isso 
sim, eu estuvu falando em relação ao caso cm discussão. Mas, ades
truição importava na conclusão prévia de que a solução estava 
errada e era inconveniente ou nociva. 

O SR, ALEXANDRE COSTA- Para concluir, Sr. Presidente. 
Quanto ao caso da demolição da obra a que se refere o nobre Sena· 
dor Paulo Brossard, sabe muito bem o eminente conferencista que se 
está tratando da maior obra do mundo cm matéria de Engenharia, 
hoje, no setor hidráulico. Nào se pode construir. absolutamente -
probabilidade pode 'até haver - cm país nenhum a maior obra do 
mundo do seu Puís• sem que seja pesado, medido c estudado, para 
que não venha ocorrer a sua demolição. Ninguém pode construir a 
maior obra do mundo no Brasil como se constrói uma casa do BNH. 

O SR, HERBERT LEVY- Permita-me, nobre Senador. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Com muita honra, nobre Se· 
nudor. 

O SR. HERBERT LEVY - Agradeço a V, Ex• porque sou 
obrigado u deixar o recinto puru u abertura da sessão da Cümara dos 
Deputados. Gosto. riu, npenns. de mencionar nlguns pontos: primeira
mente, quanto à autoridade que reputo ímpar do conferencista. O 
nobre Engenheiro Mnrcondcs Ferraz se referiu, muito rapidamente, 
i1 controvérsia que ocorreu quanto à construção de Suo Francisco. 

Mas, na verdude, o Engenheiro Mttrcondcs Ferraz nüo aceitou, 
contrariou fronttllmcntc umu decisão dos assessores técnicos do 
Banco Mundial, cuju opiniUo cru essencial pum 11 concessão de 
empréstimo para u construção de Paulo Afonso. O Engenheiro Mur· 

condes Ferraz insistiu numa solução que era original, o fundamento 
de um barco feito de cimento armado, para o fechamento do rio, c 
demonstrou, de maneira convincente, aos engenheiros de reputação 
internacional do Banco Mundial, que a solução exigida no relatório 
do Banco Mundial era impraticável para as condições de Paulo 
Afonso. Temos, portanto, um homem que, na verdade, não é um 
engenheiro notável, é uma sumidade na matéria, c que somente seria 
desejável que houvesse uma participação mais constante dele, da sua 
presença. Estamos vendo, pela 'sua própria resposta ao Senador Ale· 
xandrc ·costa, que 'se trata de um assunto irreversível. Se o assunto f: 
irreversível a discussão passa a ser mais de ordem acadêmica. E seria, 
na verdade, extremamente desejável - e cu quero dar um teste
munho, fui com o Sr. Presidente da República para o Paraguai e 
posso dizer que na solução, tratando o Paraguai em termos rigorosa· 
mente iguais, foi uma solução polftica impcrntiva, obrigatória, c que 
realmente ligou o Paraguai de forma indissolúvel ao Brasil. 

O significado politico d.iss~ ·é de tal ,orde.m que me dispenso dé 
cncarccé-lo. Mas, estão ·aparecendo' com isso velhas queixas, velhas 
restrições ao Brasil, velhas mágoas. Hoje, há uma irmandade total, 
Portanto, é lamentável que não-pudéssemos chegar a uma solução 
que nos poupnssc a maravilha que ê Sete Quedas, realmente, c penso 
que disso tudo surgem duas coisas que merecem .exame: o aumento 
de 23 para 40% nos juros, só tcrã .uma explicação. ~·que os prazos se 
ampliaram consideravelmente, De qualquer maneira, penso que i: 
um ponto qui: deve ser devidamente esclarecido. A· outra questão é 
que, embora tratante cm pi: de igualdade total, se não será da conve., 
nié:ncia dos dois países uma divisão das .. administraçõcs, para evitar 
justamente os inconvenientes da administração conjunta de 50%. 
Porque ar pode, perfeitamente, o Paraguai como sócio em pé de 
igualdade com o Brasil, provavelmente, mudar esse esquema,' 
criando uma entidade totalmente paraguaia para administrar os 50% 
que lhe cabe, ficando ·uma entidade totalmente brasileira para 
administrar o nosso assunto c apcnàs uma consultaria cm relação à 
obra comum, que teria que ser compreendida, Penso que nessa altura 
dos acontecimentos süo os dois elementos que poderiam ser escla· 
rccidos: um o problema dos juros,· e o outro a ser explorada a hipó· 
tese da scpração em duas empresas para levar adiante a obra. Agra· 
deço a V. Ex• c peço desculpas se o imperativo do tempo me obriga 
a usar deste expediente de um aparte. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Muito obrigado, Sr. Pre· 
si dente, c vou concluir aqui minhas considerações. 

O SR. MARCONDES FERRAZ - Um minuto, nobre Se· 
nadar Alexandre Costa, pois quero agradecer as palavras generosas 
do nobre Deputado Herbert Lcvy. V, Ex•, Senhor Deputado, vê:, 
através de laços de amizade, de lutas comuns, qualidades que cu nào 
tenho. O que cu quero dizer é que sobre a questão de juros o preço 
evidentemente aumentou, mas não se vi: por que os juros aumenta· 
rum, em determinado tempo, mais do. que o custo total, ou seja, o 
principal, Af há qualquer coisa que cu julgo necessita uma expli· 
cação. 

O SR. ALEXANDRE COSTA ..:.._ Pois bem, Sr. Presidente c 
Srs. Senadores. npcnas voltando atrás para responder ao aparte do 
nohrc Senador Saturnino, pois S. Ex• assim se manifestou porque 
desconhece, mas muitos conhecem, inclusive o eminente confcrcn· 
cista, de que pode haver del soluções cte" Engenharia sob u mesma 
coisa, e todas elas certas, todas elas consultando os altos interesses 
nacionais. Se os projetas de Engenharia são frutos de imaginação, de 
tnlcnto. tüo bem c,xcrcitados pelo nobre conferencista, não há de se 
esperar nunca •1uc entre del projctistus todos trazem as mesmas 
idéius, com os mesmos núml:ros: nem por isso dcix.nm de estar 
nhsolutamcnlo certos. Logo, n escolha de umn outra opção, n escolha 
de um ou outro projeto não signinca nbsolutamentc que os outros 
suo errados, nem 411c mnl nenhum trará ao Pnís a execução dn obra. 

E continunndo, nobre conferencista, V, Ex• mostrou um livre 
cm 4uc se critica o llrnsil pela solução. Eu pcrguntarin: nüo seriam os 
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m~.:smos que criticaram injusLUmcntc V. EX• no Pnrnguui, por estar 
defcnucndo, no seu modo uc patriota, os altos interesses do Brasil? 

O SR. MARCONIJES FERRAZ-~ possível, pois nilo conhc· 
ço cssus pcssnus qut: levantaram criticas. Mas, o que c:u quis signili
cur é o s~.:guintc: qu~.: ntao foi pucínco c integral o recebimento duque· 
Jc projeto. c a ohjcçiio que fazem lí1, c que podem fazi:-Ja cm qualquer 
lugur. como nús cswmos fuzendo aqui, é absolutamente normal, apc· 
nus cu quis ussinular que bú essa ohjcçUo. 

Ali{ls, é o que cu disse na minha conferência, que as críticas 
cram feitas cm termos tuis - está textualmente nu conferência -
que se vê, r~.:lu linguugcm, que eles têm um alcance mais longe, cu 
diria mais ideológico. 

' 
O SR:ALEXANIJRE COSTA- Vou concluir, sr: Presidente, 

UÍlCI1UO que nuo posso atender ao pedido de retiflcação da honesti· 
da<lc intele.ctual que pede o ilustre conferencista. E não reli fico não 
por me sohrcpor, porque lenho consciência de que não o atingi em 
nada. 

Quundll cu dissr.: que era um dcsserviço, um impatriotismo pres
tado uo Brasil a cumpanhu contra o projeto que estú sendo realizado, 
cru porLJUC cu achuvu, como acho, que sendo uma obra definida, sen
do cxccutuua, a opinii10 ou ajunçilo de idéias e de trabalho de um h o· 
mcm do gabarito intelectual, como i: o nobre conferencista, Enge· 
nhciro M:~rcondcs Ferraz, que eu me acostumei a a~mirar desde os 
bancos c.:scolarcs de.: Engenharia, seria da maior utilidade para sua 
cuns~.:cm;ào c concrctit.açào imediatn e nu melhor forma. 

E. ao dizer c ao renovar, qualquer que seja o conceito que 
V. Ext• poss:1 ter sohrc minhli pessoa, eu desejo fazê-lo na prcsenç:J. 
de todos, rcnovundo u admiruçüo, o apreço e o respeito que tenho 
por V. S•. pela sua idoneidade e pela suu mais elevada capacidade 
técnica. Muito obrigudo, Srs. Senndores. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Senhor Senador, eu disse 
que V. Ex• tinha feito aqueles comcntúrios aos discursos do Senador 
Brossur<l. com toda clcg:incia e absolutamente dentro de um tom par· 
lamentar. Quando veio aquela expressão evidentemc.:nle c~;tr:~r:hd. 

Mas V. E:<ll ver[! que aquela minha primeira versão, r~!'l~rii~·!·Hr.: a 
clcgimcia. u correçr1o com rclnçr1o no que V. Ex' di:;sl· q1: . .r~J•) cu 
:~!irmo que lamc.:nto não ter tmnb~m de V, Ex•, neste p:Jr:i~·ui;Lr, feito 
mJuclcjLIÍio: c. cspc.:r<~ria, quando os inconvenientes ap:1rr.:c!!rem, que 
V. E.x~. ~.:om 11 honcstidudc mental que tem. rcform;tri~l seu juizo sem 
nr.:L.:L:ssit.ladc t.IL: raio X c.: microscópio. Eu tenho o máximo respeito e a 
considr.:raçào L! acho que V. Ex• está sendo positivamc.:ntc generoso 
t.lc.:nwis p:mt cnmigo. Eu sou apenas um estudioso dessas questões e 
um lwmclllllliL! liLHuH.Io sc.:ntL.: qualquer cOisa, quer e diz o que sente, 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a puluvra ao 
nobre Senador Virgílio Távora. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA- Nossas palavras iniciais são 
similcs daquelas introdutórias à intervenção do eminente Deputado 
de São Paulo, Herbert Lcvy. Como nosso tempo ó restrito escusamo
nos de fazê-lo e dizer da admiruçüo ao ilustre companheiro de Parti· 
do, que parece é partilhada cm gênero, número c pessoa por nós. 

Segundo, o pesar de não ter podido assistir uo inicio du confe· 
ri:ncia de V. Ex•, jil que outros ufazcres nos prendiam. Mas, resumo 
dclu tivemos, por intermédio do Senador Jarbas Passarinho, uqui 
pr~:sente. 

Nossn intc.:rvcnçào sc.:ria voltada para outro h:rmo, se :J.ntes nüo 
lizéssemos umu pequen:t colncuçào daquilo que alirm<~mos 1: que, 
ouvidas jú as palavrus de V. Ex• por outrem. e a nôs transmitidas, 
nUo nus pareceram exutamc.:ntc aquelas que tizemos, ante.: um debate 
qu~: tomar:1 tnns ap:dxonados no Sc.:nado, 

As duas intcrwnçi\cs que fizemos ao discurso do eminente Se· 
nado r Ah:xanJrc Co-.ta, rrecisam ser colocadas no contexto c no st:n· 
tiliO (jliC tinha até ll rlllli11L.!Illtl dci:IS :t diSL.!l1SS:il1, 

CLln:-.tata\'iHiC a c.xistCncia d:t .·\ta das Cataratas, que !tldos nôs 
sahcmns, c da divis:ln da potência entre os dl1is palscs. Então, o que 

ufirmumos cru que o rio cru tanto deles como nosso. Aqui, no que 
cstnmos informados, purece que a cópia que derum a V, Ex• nilo 
tinhn u outra parte, u referente a "nosso": "o rio é tanto deles como 
nosso". Um pequeno detalhe upenas. 

E por que o diriam um pequeno detalhe upenus? Porque no 
•tempo em que huipu foi discutido, nu Comissüo Mista pertinente, 
quando depuzeram os representantes do Governo, fizemos questão 
ubsolutu, como Líder do Governo em exercício, que fossem aprcsen· 
tudtis para os nossos colegas, que nüo tinham Engenharia como pro· 
fissão, us diferentes uhernutivas e porque o Governo achava que 
.devia ser escolhida umu delus. 

Então, dissemos clarissimamente aquilo que se nos afigurava ser 
verdade, sem nunca discutir se o rio cru nosso ou deles. Então, feita 
essa retificação e conservnndo ninda a nossa opiniüo. de que apóS a 
Ala das Cataratas adotumos uma solução eminentemente brasileira 

. - era u mesma coisa que destruir a Ata das Cataratas, não tendo 
porque reformar- gostaríamos de fixar bem que V, Ex• acha a obra 
irreversivel, que i: uma solução de Engenharia certa, à qual V. Ex• 
contraponhe outra, que acha igualmente certa, mas, a seu ver, com 
melhores resultados para o Brasil. Mas, estimariamos que ficasse 
bem claro que V. Ex• ucha que a obra é irreversivel c que em lermos 
de Engenharia i: uma obra, digamos assim, absolutamente defen· 
súvel, Porque sempre aqui temos dito, que cube ao técnico - e a isso 
chamávamos a atenção de todos os Senadores, que tanto discutem 
aqui a dicotonia de poder entre o técnico e o polihico - ao técnico 
cabe apresentar soluções; ao politico, dentro dessas soluções e nos 
diferentes escalões a escolha daquela que as conveniências, que o 
exume, que a maturaçüo de tantos anos de atividade permite fazer 
supor seja a melhor. 

Foi isto que sucedeu uo Governo brasileiro, ante soluções que 
lhe foram apresentadas, decidiu. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. VJRGILIO TÁVORA- Pois não. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Vamos supor que tivés· 
semos que decidir sobre o traçado de uma estrada ligando dois 
pontos, um dos quais atravessasse terreno topograOcamente favo
rável e o outro que tivesse que lançar mão de túneis, viadutos, com 
um orçamento muito mais caro. V. Ex• poderia ter duas soluções de 
Engenharia muito boas para ambos os casos, mLs tecnicamente me 
parece evidente que a solução certa seria a primeira, a de custo mais 
baixo. V, Ex• pode uti: construir a segunda, por motivos pol!ticos que 
justifiquem a sua construção. Mas sustentar que as duas são 
igualmente certas i: um absurdo, Senador. A certa, sob o ponto de 
vista técnico, i: aquela de custo mais baixo. Ambas podem ser, sob o 
ponto de vista de Engenharia, bem feitas. Isto é outra coisa. Mas, a 
solução certa, sob o ponto de vista técnico, que envolve não apenas o 
aspecto Engenharia mas o aspecto quanto no custo, i: a primeira, é u 
de custo muis baixo. 

O SR. VJRGILIO TÁVORA- Perdão, V. Ex• está confun· 
dindo certa com melhor, ó outra coisa. Nem atribuímos ao ilustre ex· 
Ministro de Viução e Obras Públicas u afirmativa ou o reconheci· 
mcnto de que u solução de Ituipu nüo udotadu era melhor do que a 
dele. Aq'ui, o que ele disse claramente, ati: o momento, é que, em 
lermos de Engenharia, esta solução é certa, é correta. Agora, que ele 
havia apresentado uma solução que, a seu ver e não ao nosso, era a 
melhor, 

Entüo, dissemos, cube uo pol!tico, justamente, em todos os escn· 
Iões, c parece que isto era quase mnti:riu pacifica entre os ilustres 
membros du Oposição, tivemos tuntn mesa-redonda em que enfre· 
tamos correligionários de V. Ex• sobre este assunto- com grande 
prazer nosso- para discutir a dicotonia da ução existente hoje entre 
técnico c pol!tico, qual a soluçuo u dar. Chegou-se prulicamenle a 
c.:stu conclusão: o técnico apresenta soluções, alternativas, c o que se 
viu cm llllipu, cm última anil liso, foram ahcrnutivus. E o poder pol!
tico, nus suus diferentes cscnlas, exumina quul u que mnis convêm, 
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E dizemos nós, cm nome do Governo, talvez com imod~stin, 
que dentro do pnnornmu polftico-intcrnncionnl, dentro dos inte· 
rcsscs maiores do Brasil, julgou o Governo, certo c bem na solução 
c1ua ndotou. Isso sim, eminente Senador, nosso caro amigo c comum 
dcbutedor, não tem, a nosso ver, nenhuma solução. E, se 
interferência houve, aqui nossa, c que jã vai longa, foi para 
,iustamcntc de um lado colocar bem o sentido do nosso aparte sobre 
o outro. 

Resta-nos dizer do prazer que temos do reencontro com o cmi· 
nente Ministro, mais uma vez, c com pesar nosso, cm nossa vida pú· 
blicn divergindo de S. Ex•. Agora como sempre, um c outro quere· 
mos u melhor solução para este Brasil, como cm tempos atrâs dese
jávamos a melhor soluçilo para o Estado natal. 

Era o que tínhamos adizer. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO- Eminente Dr. Marcondcs Fcr· 
ruz. quero crer que das discussões aqui travadas não houve erro na 
escolha de ltaipu. mas apenas uma conveniência para o nosso País 
nu localização da usinu cm ltaipu. E quero dizer, então, a V, Ex•: 
homem da oposição que sou, cu aqui vou debater o assunto como 
bru:;ilciro. porque nos rios de soberania compartida, cm que são 
discutidos os direitos dos países ribeirinhos, há sempre exacerbação 
nus posições assumidas. Mas, desejava dizer ainda a V, S• Se o seu 
'mtcporjcto se deve a uma das mais altas e ilustres expressões da 
Engenharia nacional. que i: V. Ex•, atribuiu o Brasil o estudo das 
outras opções a uma Consultaria internacional, por exigência do nos· 
so parceiro. c essa Consultaria recaiu na Internacional Engenecring 
Comp,my dos Estados Unidos e na Elctro-consultc da Itália, n que 
nós devemos estudos fundamentais cobre Furnas, Três Marias c até 
:~gom Samarco. que i: a construção de um mineroduto, que vai de 
Mmiana a t\nchictu no nosso Território Espiritosantensc, portanto 
de ultu expressão tambóm, tão alta como o nome de V. Ex• no nosso 
l';lis. Mus vejo - e ó a minha dúvida - que esses consultores 
:~prcscnturam, no inventário de possibilidades de aproveitamento, 
dct. locais de barragens, com estudo de 50 esquemas de localização. 
Eu lJUCru chamar 'I atençüo dos ilustres Senadores sobre o assunto. 
A consultaria da lnternational Engcnccring Company c da Elctro· 
consulte da Itúlia, estes dois consultores apresentaram estudos 
sohrc dez locais de barragens, com 50 esquemas de localizaçiio. Fize· 
rum tudo cm meses de pesquisa e chegaram a duas conclusões: uma, 
a construçõo de ltaipu, que i: esta, e a outra a barragem de Santa 
Muria. u cento e tantos quilómetros acima, à montante de Itaipu. 
Mas. nessa soluci1o o Brasil se nxou com o Paraguai em ltaipu. 
V, Ex• aclw que i: irreversível, todos nós aceitamos isso. E a constru· 
o;õu de duas usinas ncaria mais cara cm 20% do que a construção de 
Itaipu. 

Mas hú uma dúvida nnal,já que a conveniência política doBra· 
sil exigiu 'Iuc tomússemos aquela solução, que V. Ex• reconhece. 
Apenus hú unu1 dúvida c gostaria que V. Ex• me esclareça. A saiu· 
çiw do seu projeto. com a tomada de úguu acima das Cataratas de 
Sete Quedas, do lado brasileiro, para funcionar as turbinas do ludo 
brasileiro. com a mctudu da úguu do rio iria possibilitar que o Pura· 
guai tonw"e t;nnbóm do seu lado, de outra metade da água pura 
g~o:r:u· nu !':w.:r fundo na r us turbitw.s no lado paruguuio, Então, é a 
dúvkl:t rara u qu:l! :-;olir.:iturht csdarccimt:IHO$ de V. Ex': se o Brusil 
iri:.t <tpanhar a mrtaJi.t du Ciguu do Rio P~tranú para gcrur us nossas 
1urhinas r.: ll Paragu;,ti tlllnariu a omra met:.a.ie, para funcionar us suus 
usinas. qual u i1gua que wbruria para a Cutmata de Sete Quedas? 
Qu~:t' Ui1.t:r, nt'Js iríarn~l'i fazer dt.:supurcccr, também, com a soluçUo 
dus duas usinus, csta nH.:smu Sete Qucd:.ts quc V. S• reclama no sr:u 
di seu roo. no Clube de Engenharia, que cu li c que tenho aqui. Nós 
chcguri:tmos i.hl mesmo rl!suhado. t\ so\uçUo de V, s~. com umu 
usirw Uo nosso laJu, •.: a solucUo do Paruguai, corn uma usinn do ludo 
do Pur:t!;Utd, iam :tlJsr.rvl..!r toda a ú~ua CJUC movimcnturin Sete 

Quedas. E devo dizer a V., S• que se devemos Paulo Afonso a V. St, 
cu visitei Paulo Afonso há poucos dias,, e lã se chegou também a esta 
conclusilo: acabou Paulo Afonso; cu nilo vi n queda d'água de Paulo 
Afonso; u muruvilha de Paulo Afonso acabou porque il usina apanha 
í1gua acima e Paulo Afonso dcsnpnreccu. Eu vi n Cntnrntn de Paulo 
Afonso seca. E nós, se adotássemos a solução de V. s• c a opção 
paraguuia, nós iríamos ver, da mesma maneira, a Catarata de Sete 
Quedas seca, porque nós apanharíamos metade da âgua c o Paraguai 
a outra metade, Esta i: a dúvida que gostaria que V, S• me explicasse. 

O SR. MARCONDES 'FERRAZ - Dara venta, discordo de 
V, Ex• A água que sobraria i: a mesma que sobra no Niâgnra, onde 
os americanos nzeram uma usina c os canadenses fizeram outra. De 
noite eles param a cachoeira, conservam a âgua para fazer a parte 
turística no dia seguinte. Em Paulo Afonso é um desaparecimento 
provisório. Nas grandes secas, há duas soluções: ou fazer passar as 
úguas pela cachoeira ou por toda âgua na usina. De modo que o· 
desaparecimento lá é um desaparecimento precãrio; ai é preferível 
fornecer energia ao Nordeste do que fazer funcionar n cachoeira; 
mas nilo parar a usina por.vãrios dias. · 

O SR. PRESIDENTE (Joilo Cnlmon)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES - Esta Casa se sente muito honrada 
com a sua presença. O nome de V. S• i: muito acatado aqui dentro, 
nas comissões c, de resto cm toda esta Casa do Parlamento Nacional. 
As perguntas que cu teria a formular jâ foram esclarecidas ao longo 
dos debates. Mas, de tudo isso resta um dado importante, c é o que 
defendemos aqui .nesta Cnsn c o nosso Partido também defende: ns 
grandes obras, as grandes realizações nacionais, obras desse vulto, 
obras como a Transamazônica c também como a Ponte Rio
Nitcrói nüo podem ser feitas sem que haja prévio debate nacional c 
amplo. De sorte que V. S• hoje, foi solicitado por um dos Senadores 
do partido do Governo a renunciar a toda essa posição, para que o 
Governo não se sinta incomodado cm concluir Itaipu. Muito mais 
tranqUilo teria sido para o Governo que se debatesse amplamente o 
problema, antes de iniciar a construção, n nm de que não se 
encontrasse cm situação de incomodidade como esta, Quanto no 
mais, quanto às minhas dúvidas c as minhas perguntas elas foram 
aqui esclarecidas, c da minha parte só tenho a agradecer a sua presen
ça nesta Cusn, e mais umu vez reafirmar a minha admiração pelo seu 
patriotismo. pela sua grande ngura nacional. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Agradeço as palavras amã· 
veis de V. Ex• Eu não concordo com n essência do seu aparte; o 
senhor me perdoe. O problema a meu ver deveria ter sido conduzido 
no seguinte modo: primeiro o acordo que evitasse a distonin pnrn de· 
pois poder se debater o assunto técnico como no caso da 
1'ransamazõnica c da Ponte Niterói. Esta í: a minha objeçào, Se o 
acordo tivesse sido feito a priori, nós depois estnrlamos livres, tí:cni· 
cos, engenheiros brusilciros e paraguaios para discutir com toda iscn· 
ção c encií:ncin. Nüo tendo sido feito o acordo, evidentemente tinha 
de haver o que cstú ocorrendo. Foi por isso mesmo que o General 
Amir Borges Fortes e o engenheiro Lí:o Penna me procuraram em 
dezembro de 1970 e me pediram para não agitar a questilo c eu niio 
agitei, nilo debati; mantive a máxima discriçüo e, como eu disse na 
minha conferí:nciu no Clube de Engenharia, í: um fato do qual me ar
rependo umurgamente. 

O SR. LEITE CHAVES- Mus, c a solicitação que foi feita por 
V, S•, aindu hoje, atruv(:s do Senador Alexandre Costa? Parece que 
V, S• seria uma dus pessoas autorizndus do Governo, neste sctor ... 

O SR. ALEXt\NDRE COSTA- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES- Pois nilo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Parece que V, Ex• nilo ouviu 
bem o que eu disse. Eu não liz apelo 11 sabedoria e nem 1l inteligência 
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do Senudor, de que esturiu incomodando o Governo. 
Absolutamente, Achei e acho que em qualquer grande empre· 
endimento brasileiro u suu presença será du muior utilidade. Acho 
que me expliquei bem. 

O SR. LEITE CHAVES- Ilustre engenheiro, terminando, só 
temos u ufirmur u V. Ex• uquilo que foi objcto do nosso primeiro 
pronunciumento feito nesta Cusu sobre ltuipu, lõ que o projeto que 
examinado com mui tu rapidez, que o Governo colocou em cnrãter de 
muita celeridude, e não houve umu consciõncin de posiçilo acerca do 
projeto. Ele nqui pussou celeremente. Um projeto de tamanha 
importfoncia não den;_orou nestu Casu muis do que trinta dias. Muito 
obrigudo u V. Ex• mais uma vez. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Mas, V. Ex• nilo tem rnzilo 
pura se queixar. Aliás, o nobre Engenheiro Murcondes Ferraz, lendo 
o meu discurso, deve ter visto que V. Ex• há um ano deve um 
pronunc.iumento no Senado sobre ltuipu c não o fez. 

O SR. LEITE CHAVES- Haverá oportunidude uindu. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Tulvez se V. Ex• tivesse feito 
nu i:pocu teria chumudo a atenção do Congresso Nucional pura essa 
grunde obru.nucionul. 

O SR. LEITE CHAVES -Queremos nos cercar de todas as 
informuções. Evidentemente, estumos diunte de um fato consumado. 
Pelo menos ó o que se pensa uqui, mus não deixaremos de estar uten
tes à obra, mesmo porque elu é confinante, i: lindeira com meu 
Estudo e estamos utentes u umu série de uspcctos. Mas, naquela 
época, quundo nos referimos u ltuipu, foi apenas para fazer indu· 
gação acerca de uma questão que niio huvia sido deslindada. E 
purece que o Governo estú vendo que ela existe: era a questão da era· 
são, Há entendidos que afirmum que ltuipu seria assessorada em 50 
unos, senão fosse contidu a erosão do sul de Mato Grosso, do 
nordeste de Siio Puulo e do norte do Puraná. Quer dizer, o volume 
métrico du terra dcsviadu paru o rio, por ela carregada, em cinqUenta 
unos, corresponderia à cubagem exata de ltaipu. Isto é, multiplican
do u suu larguru pela suu profundidude c pelo seu comprimento, De 
modo que i: esse aspecto que não foi devidumente esclarecido. E não 
sei se o ilustre Engenheiro teria ulgumu informação a acrescentar n 
esse respeito c u elucidur o Governo a nos informar que medidas 
poderiam ser tomadus nesse sentido c se, realmente, o fato é real. 

O SR. PRESIDENTE (João Culmon)- Concedo u palavra no 
nobre Senudor Paulo Brossnrd, que tomou u iniciativa de suscitar 
debute no plcnlirio do Scnudo, sobre us teses defendidas por este 
modelar brasileiro e homem público, que i: o Engenheiro Octávio 
Mnrcondcs Ferraz. 

O SR. PAULO BROSSARD- Sr. Presidente, vou ser breve, 
ato porque u hora já vui adiantada e os debates havidos já foram 
bustuntcs ilustrativos. 

Como disse uo Senado, li a conferõnciu do Ministro Mnrcondes 
Ferruz. E pelu notória uutoridade profissional do ilustre conferencis
tu no Clube de Engenharia, c nilo apenus pelu sua autoridade mas 
tumhi:m pelos urgumentos expostos naquela confcrõncin, fiquei 
vivumcnte impressionundo, Tão impressionado que resolvi trazer o 
assunto puru o Scnudo, entendendo que cumpria um dever de Sena· 
dor. Isto me valeu, já nu minha uusõnciu, porque tive que ir no Rio 
Grnnde do Sul, umu série de censuras. Realmente, fui gnlnrdondo 
com umu série de censuras que aceito plenamente. 

O SR. ALEXANDRE COSTA- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD- Pois nilo. 

O SR. ALEXANDRE COSTA - Nilo partiram de mim as 
ccnsllrus. 

O SR. PAULO BROSSARD- Nilo atribuiu V, Ex•. Mas, no 
curso du suu oruçilo forum vários os upurtcs contendo censurus u 

mim. Devo dizer que não me arrependi da iniciativa que tomei, ao 
contrl~rio, continuo convencido de que o assunto merecia esse deba· 
te. Noto, entretanto, que as coisas mais claras parece que dilo 
margens, às vezes, a certos juizos absolutamente incxntos c incorre· 
tos. Ainda hú pouco fui obrigado u solicitar um aparte ao Senador 
Alexandre Costa pura esclarecer um ponto que me era atribuido c 
que foi com verdadeiro espanto que ouvi ser ntribuido a mim, que 
deveria ser dinamitado, que deveria ser destruido o que foi feito. 
Puru que cu chegasse u cstu conclusão era preciso que cu tivesse 
chegado à conclusilo do erro grave da nocividade da obra que estava 
sendo feita. Eu não tinha chegado n esta conclusão c não tinha 
elementos puru chegar. Nilo podia, portanto, concluir pela destrui
ção ou pelo emprego do dinamite. Creio que um assunto dessa 
natureza, especialmente numa Cusn como o Senado, deve ser 
examinado com u muis absoluta isenção, com a mais absoluta 
tranqUilidade. E volto u dizer que em matéria de decisão 
udministrutivu niio deve haver dogmas, c se um erro foi verificado 
deve ser corrigido se ainda é tempo de corrigir. Isto é o que me 
purece correlo e racional. 

Quando trouxe para o Senado a conferência do Engenheiro 
Murcondes Ferraz não foi porque entendesse que S. Ex• era o dono 
da verdade. Niio teria sentido isto. O Engenheiro Marcondes Ferraz 
i: suficientemente ilustre pura niio se considerar dono da verdade. E 
isso S. Ex• disse várias vezes nesta manhã, mas, por ser realmente 
uma sumidade. Foi por isto que niio evitei trazer para esta Casa o seu 
ponto de vista para o Senado, inserindo nos Anais a sua conferência. 

A mim, por exemplo, foi dito que não estava eu servindo aos in· 
tcrcsscs nacionais. Ati: isto me foi atribuído. Entendo que um pro· 
blcmu dessa natureza, por ser discutido, não envolve lesilo aos in· 
tcresses nacionais: ao contrário, o esclarecimento de uma matéria 
dessa importância consulta nos insteresses nacionais. 

Desse modo, ditas estas palavras, gostaria de fazer duas per· 
guntas uo eminente Ministro Marcondes Ferraz. Foi dito aqui que a 
soluçiio ltaipu é irreversível. Creio que pode ser entendida em dois 
sentidos essa irreversibilidade, Em primeiro lugar, irreversivel no 
sentido de que a decisão niio será revista; segundo, se ela não é susce· 
tive! de revisão. Relativamente à decisão que o Governo brasileiro 
tomou em entendimento com o governo paraguaio, pode ser irrcver· 
sivel nesse sentido prático. Mus, perguntaria ai no profissional, se no 
juizo de S. S• esta decisão seria suscept!vcl de carroção. 

O SR. MARCONDES FERRAZ - Evidentemente, estamos 
um pouco dentro de uma questão de semântica. E como muito bem 
disse V, Ex•, Senador Paulo Brossnrd, a .irreversibilidade de qual· 
quer coisa depende do poder de decisilo, duquclc que decide. Entoo, 
i: possível que nn minha opiniilo seja reversivo! c que na opinião de 
um outro, o Governo, não seja reversível. Portanto, é uma questão 
exclusivamente de decisão e, sobretudo, de poder de decisão, 

O SR. PAULO BROSSARD- Mas, eu perguntaria, se na sua 
opinião, seria susceptível de uma decisilo. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Senador Paulo Brossard, 
seria muito ousudo de minha parte dizer, diante de uma questão 
dessa importância, qual seria n minha dccisilo. Sou tido e havido 
como homem muito decidido, c i: passivei que, na minha opinião, eu 
tomasse alguma decisão, com maiores dados, que não tenho, ntual
mentc, votando pelu reversibilidade. Mas, o problema está num 
ponto tul que eu não tenho dados paru, realmente, tomar uma po
sição nesse sentido, 

O SR. PAULO BROSSARD- Faria, então, uma pergunta cm 
curútcr mais amplo. Nesta altura, estamos diante de uma situação; 
ncstu altura, n discussilo do problema pode trazer vantagens, ou o 
assunto, digamos ussim, já deixou de ser susccptivel de uma 
discussilo? 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Senador Brossard, a meu 
ver, estu discussão tcriu certa vantagem, Eu nilo sei se no caso de 
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Pau lu ,\fnnso se dis~.:utiu c se rcl'mmulml. Mas, acredito que muitu 
l.'ois:~ s~: pmh: fuzcr pan1 rnt.:\hornr. pelo mcmJs, n funcionumento du 
Bimu:inn:tl. 1.-:!'lsa :1 minha opinitw, E é flt)r is~u que me animei u nüo 
nu.: up1lM.:n1:1r IHl Scrvit,;o J,lihlico, pnnt vir uqui conversar com 
\'. 1-:.\~:-.. 

O SR. l't\ULO BROSSARD...: Sr. Presidente, eu me dou por 
ht:m ~:~g11, pcl:t inichnivot que h1mci de truzcr ao Plcnúrio do Senado 
a disí.:u:-.~i'i~l dessa matéria. E ugrudcço no eminente Engenheiro Mar· 
condes 1:crraz ~)S l.!~chm:dmcntos que deu u mim e, ccrtumcnte, tum. 
bl:m tt Con1iss~hl c :w Scrwdo. M uihl ohri1.wdo. 

()SR. PRESIDENTE (.lot•o Calmon)- Antes de cnccrrur cstu 
rl!uniitl1, dcsl!jo :Jgrmh:ccr o cnmparccimcnto do Ministro Luiz Ro· 
hcno de R01cn~c l'ucch. que é o Presidente do Tribunal Superior do 
Trahallw. c d•> rcprc>cntantc do Sr. Ministro dus Minus c Energia, 
Dr. llcrn~:~no Cordcim Caval~ante, Em meu nome pessoal e cm 

nome du Comissüo de Minas c Encrg.iu, renovo os nossos ~tg.rudcci
mcntos u esta novu c flrccinsa contrihuiçiin que o Engenheiro 
Octlívio Murcondcs Ferraz acubu de nos dar puru un(t\ise de solução 
ltuipu, conlirmundo amplamente as suus crcdcnciuis de primoroso 
patriotn. de Engenheiro de notilvcl capacidade, c que é umn rontc 
permanente de inspiruçiio pura as novas gcruçõcs de homens pú
blicos deslc País. 

O SR. MARCONDES FERRAZ- Eu tenho apenas n agrade· 
ccr a atcnçi•o dos Senhores Senadores de terem me ouvido, do ilustre 
meritíssimo Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, meu 
amigo Rczcndc Puech c a V. Ex•s por terem me dado essu oportuni· 
dade, Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Joüo Calmon) - Estí• encerrada a 
rcunirio. 

f Lei'CU/tchH' a rt'lmiiio eis I J lumu t' 25 mi1111t0.\',} 



Setembro de 1977 

Prcuidentet 

Potrónio Portolla (ARENA- PI) 

l9·Vice•Presidentet 

José Lindoso (ARENA- AM) 

2'~~·Vice·Presidentet 

Amoral Peixoto (MOS- RJ) 

l9·Secretcirio, 

Mendes Canele (ARENA- MT) 

2'~~·Secretóriot 

Mauro Bonevidos (MDB- CE) 

DIÁRIO DO CONGRESSO NA<;IONAL (Scç,'.o III 

-------· 
MESA 

3'·Secretdrlot 

Henrique do La Rocquo (ARENA- MA) 

4'~~·Secretóriot 
i! I Jl 

Renato Franco (ARENA- PAI li 

!I 
Suplentes dtt S~cretário, 

I 
Ahevir L,e?l (ARENA- AC) 

Evandra Carreira (MDB- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Juniar (ARENA- AM) 

Tcrçu·f<ira 6 4~71 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lldor 
Eurico Rezende 

Vice·líderes 
Heitor Dias 

H!':'lvidio NuM\ 
Jo~c SorMy 
Mattos Leão 

0\iri!S Toixciro 
(.\!ln lnhmonn 

Saldonho DtJn~i 
Virgtlio Tovoro 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Líder 
Franco Montara 

ViC:fJ•Li-:ieres 
Roberto Soturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboza 
Oonton Joblm 

COMISSOES COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 

Di reter: Jose Soares de Oliveira Filho 

Local! Anexo 11- Térreo 

Telefones: 23·6244 o 25·8505- Ramais193 o 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Claudio Carlos Rodrigues Casto 

local: Anexo 11- Térreo 

Telefoneo 25·8505- Ramais301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Bencdifo Ferreira 

3. ltalivio Coelho 

4. Murllo Paroiso 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Agenor Mo ria 

Vice·Presidente: Otoir Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Oinorte Mariz 

2. Saldanha Derzl 

3. Mattos Le6o 

5. Vasconcelos Torres 

MOS 

1. Agcnor Mo ria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Safurnlno 2. Evelcisio VIeira 

Anistonto: Claudio Carlos Rodrigues Cosra- Ramais 301 o 313 

Reuniões: Tor~os·feiras, as 10130 horas 

lacah Sala "Clóvis Bovilacqua" - An~xo li ·- Ramal 623 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dinorte Mariz 
Vice·Presidente: Evondrc Carreira 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Heitor Dias 1. Saldanha Derzi 
2. Jarbas Passarinho 2. Jose Sorney 
3. Dinorte Mariz 3. Otair Socker 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

MDB 
1. Agenor Maria 1. Evelósio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. Gilvan Racha 

Auistente: lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: SaiO 11 Clóvis Bevllácqua'' -Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

'COMPOSIÇÀO 

Presidente: Daniel Krleger 
19-Vice·Presidente: Accioly Filha 
29·Vice·Presidentc: Leite Ckaves 

Titulares 

1. Accloly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5, Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. llallvio Coelho 
9. Otto Lohmann 

10, Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leite Chaves 
3. Nel~on Carneiro 
4, Paulo Brouarcl 
.), Crentes Quorc1o 

ARENA 

Auistt~ntc: Maria Helena Bucno Bronuóo . 
ReiJnióes: Quartos·feiras, OslO:OO koros 
Local: Sola "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 

Suplentes 

1. Mattos Leão 
2. Lenoir Vergas 
3. Arnan do Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6, Benedito Ferreira 

I. Frcnco Montara 
2. Lozaro Barboza 
3. Cunha Lima 

Rama1305 

11- Rama1623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Wilson Gonçalves 

Vice·Presidente: Itamar Franco 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Parai se 

3, Cattete Pin~eiro 

4, 01ires Teixeira 

5. Soldonno Oerzi 

6, Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

a. Alexandre Costa 

l. Itamar Franco 

2. Lózaro Borboza 

3. Adalberto Sena 

Suplente• 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. Jo>é Sorney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

S, luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente; Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quintos·~eiras, Os 10:00 horas 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA -(CE) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenfth MarCO$ Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cobrai 

2. Arnon de Mello 

3. JosO Guiomard 

4, luiz Ca..,alcante 

S. Murilo Paralso 

6. Vasconcelos Torres 

7, Di norte Mariz 

8. Otair Becker 

1. Franca Montara 

2, Marcos Freire 

3, Roberto Stllurnlno 

ARENA 

MDB 

Suplente> 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jo>é Sorney 

4. Domicio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

1, Agenor Maria 

2, Orestes Quércla 

Aui>tente, Donlel Rei• do Souzo- Romal67~ 

RounlàeSI Quartos•felras, as 10L30 horas 

Locais Sala "Rui Borb0\0 11
- AneM.o 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membro>) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, João Calmon 

Vice·ProsidentoL Evelásio Vieira 

Titulares Suplont., 

ARENA 

1. Tarso Outro 1. Helvldio Nune> 

2, Gusta'9'Q Capanema 2. Ruy Sontos 

3. João Ca\mon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

5. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MOB 

1. E..,elósio Vieira 1, Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar franco 

3, Adalberto Seno 

Assistente1 Cleide Maria 8. F. Cruz- Ramal S98 

Reuniões: Quintas-feiras, OslO:OO horas 

loca h Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Comício Gondim 

Titulares 

1, Teotõnio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3, Wilson Gonçalves 

4, Comício Gondim 

5. Helvidio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Matias leão 

8, Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgilio Tcivora 

12. Mogolnàe> Pinto 

1, Paulo Bronard 

2, Evolcisio Vieira 

3. Gilvan Rocna 

4, Roberto Saturnlno 

5. Cunno Lima 

ARENA 

MDB 

Auistonto1 Càndido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões, Qulnta~·felras, Os 9L00 horas 

Suplente• 

1, Cattoto Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. L ou ri..,al Baptista 

4. Daniel Krieger 

5. Jo>ó Guiomard 

6. Jo•ó Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Donton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

Locah Sala ''Cicivis Bevllcicquo"'- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

l. Jesse Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jessé Freire 
Vico·Presidente: Orestes Quércio 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2, Virgílio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Ponarinho 4. Oomício Gondim 
5 .• lourivaiBaptista 
6, Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. lcizaro Barbozo 
2. Orestes Quêrcia 2. Cunha limo 
3. Nelson Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reunioes: Quintos-feiras, Os 11:00 horas 
Local: Solo 11Cióvis Bevilácquo"- Anexo 11 - Ramol623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Oomicio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente1 luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3, Virgílio Tóvora 

5, Jarbas Passarinho 
MDB 

l. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 

2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniões: Quartas-feiras, àslO:OO horas 

local: Sala "Rui Barbozo1
'- AneKa 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

l. Holvidio NunfJs 
2. Otto Lehmonn 
3, Saldanha Dorzi 

1. Danton Jobim 
2, Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Prasidttntcz Adalberto Sana 
Vice·Prasidanto, Helvidio Nunes 

Suplontos 
ARENA 

1. Vir~llia Tóvora 
2. Arnon do Mcllo 
3. Jorbo~ PassoriRho 

MDB 

Auistonto: Maria Carmen Castro Souza - Ramal 1 3.; 
Reuniões: Quintas·foiras, às 12:00 horas 
Local1 Sala "Clóvis Bovilócquo11

- Anexo 11 - Ramol623 

'' 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta: Magalhães Pinto 

l11·Vice·Presidente: Saldanha Dorzi 

211-Vice·Presidonte: Ncbon Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2, Alexandre Costa 

3, Virgílio Tóvora 

4. Jessó Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. Jose Sarney 

8. Jaco Calmon 

9, Augusto Franco 

10. Otto Lehmann 

1. Oanton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3, Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

5, Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente; Cândido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Terças·feiras, às 10:30 horas 

Suplentes 

1, Accioly Filho 

2. Fausto Costeie~· Branco 

3. Helvídio Nunes 

4. Domlcio Gondim 

5, Jarbas Passarinho 

6, Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Bros\ard 

3. Roberto Soturnino 

Locoh Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altovi r Lea I 

2. Ruy Santas 

3. Cattete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Ruy Santos 

Vice·Presidente: Altevir Leal 

Suplente• 

ARENA 

1. Saldanha Cerzi 

2. ltalivio Coelho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Caslt'lo·Bronco 

5. Lourivol Baptista 

MDB 

1. Adalbor1o SonCI 1. Benjamim Faroh 

2. Gilvan Rocha 2. Cunho Limo 

A~~ist~•nlt'; LUdCI Forrcira da Rocha- Ramal312 

RouniOI}~: Quin1a~·foiras, as 11:00 horas 

local! Sala "Rui Barbosa"- Anaxo 11- Ramais 621 a 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titularas 

1. Jose Guiomard 

COMPOSIÇÃO 

Pr~nidente1 Milton Cabral 
Vke·Presidentet Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgdio Tovoro 
4. Augu1to Franco 
5. Milton Cabral 

1. Adalberto Sena 
2. Beniamim Faroh 

MDB 

3. Di norte Mariz 

1, Age no r Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistentez têda Ferrl!ira do Rocha - Ramal 312 
Reuniõesz Ouartos·feiros, os 9z00 horas 
Loco I: Solo '1Rui Barbosa"- Anexo 11- Roma h 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 mombros) 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Auguno Franco 
4. H~itor Dia~ 
5. Saldanha Oer:i 

1, Benjamim Foral'! 
2. llomor Franco 

COMPOSIÇÃO 
Presid~nte: Benjamim ForaM 

Vice·Prcsid"nte; lenoir Vergas 

ARENA 

MOB 

Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Copanema 
:.L Mattos leão 

1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Assi~tenle: Sônio Andrade Pei~tolo- Ramol307 
Rf!uniô~~: CL•into~·fl:!iro~. o~ 9:00 horas 
Local: Solo ''Rui Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7mombros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Lourlval Baptista 
Vice·Presldentet Alexandre Costa 

Titulares 

I. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4, lourival Baptista 
5. Mattos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelcisio Vieira 

ARENA 
Suplentes 

1. Offo Lohmann 
2. Toat6nlo Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

MDB 
1. Lózaro Barboza 
2. Roberto Safurnino 

Assistente1 Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões: Terças·feiros, Os lOtOO horas 
Local; Sola "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Cominões Temporários 

Chefe• Ruth de Souza Castro 
Locah Anexo 11 - T trreo 
Telefone: 25·8505- Ramal303 

1) Cominões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciaç6o dt Vetos 
3) Comiss6es Especiais e delnqutrlto, e 
4) Comiuào Mista do Projeta de Lti Orçamentória (art. 90 do Regimenta 

Comum). 

Assistentes de Comi116es1 Haroldo Pereira Ftrnand11 - Ramal 674, 
Alfeu dt Olivoira- Ramal 67•: Clelde Maria B. F. Cruz - Ramal 598: 
Moura lape1de Só- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HO.RÁRIO DAS REUN!OES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HCRAS :ERÇA S A L AS ASSIS':ENTE HORAS QUIN~A S A L AS ASStS':E:!TE 

C.T. RU~ S;.RbCSA ROilALDO 0~:00 C.F. CLO'IIS BEVIL.ICQUA C~IDIDO 
f\[!.I:Ul:03 .. 62l III 716 Ru:u\l .. 623 

10100 

c.,;,.R. CU~VIS BEV!UCQUA l.ED.; 0~:)0 c.s.P.c. RUY a;..RSOS;. SO!:I;.. 
R11.z;a1 .. 623 Ru~uHI - 621 111 71e 

C.A, CLOVIS BEVILACQUA CLAUDIO C.E.C, CL.jV:S EEVIIJCQUA CLEIDE 
::.O:J\1 

Rt:.r..nl ... 623 CCJS'l'A lO:OO 
Rr.ur.•1l - 62) 

C.R.E. R:.J~ BARBOS;. CA:IOIOO 
Ruz;u:.o .. 621 Q 116 

C.D.F, R:.:'f BAR.SOSA ROI:ALDO 
R4r. ti.~ fi - 621 o 716 

HOP..;.S ''J;,l-;'.i.'h S A L AS ASSISTENTE C,L.S. CLOVIS BE'IILAC,UA Dh!III::L 
R•o•l • 6Zl 

11100 
O~tOO C.S,fl, R'J't Bft!UIO~A IJ!:D;.. RUY BARBOSA c.s. UDA Ramuu • 621 o 716 R!lwna - 621 11 71 

c.c.J CLO'm BE'IIL.ICQUA !,:.;lUA 12:00 C,R. CLOVIS BEVILACQUA IIARIA 

10100 Ramal • 623 I!ELI!NA Ran:r.l. - 62) CAIOOI~ 

C.I~.E. RU~ BAitDOSA 
RtUIID.l.B .. 621 • 716 

RONALDO 

lOt)O c.E, RU'i BAaBOSA DANIEL 
Rt~lllü.UI .. 621 D ?lú 

' 

~ .. . 

l 
I 
! 



'I 
:I 

:I ,, 
:i ,, 
' " ,, 
•i 

. , 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXII -.N9 099 QUARTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO · 

1977 
1- ATA DA 137• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S/13/77 (n• 36/77·P/MC, na origem), encaminhando 
ao Senado cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal nós autos do Recurso Extraor· 
dinário n• 87.151, do Estado de Sioo Paulo, o qual declarou a in· 
constitucionalidade do art. I• da Lei n• 2.532, de 20 de outubro 
de 1971, do Município de Ribcirüo Preto, naquele Estado. 

1.2.2- Oficio do, Sr. Ministro de Estado da Agricultura 

- N• 392, de 29 de agosto, encaminhando informações 
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n• 
189/76, do Sr. Senador Evelásio Vieira, que acrescenta§ S• ao 
art. 65 da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe 
sobre o Estatuto da Terra. · 

1.2.3- Pareceres 

Ref~rentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei dn Câmara n• 95/76 (n• 1.053-B/75, na 
Casa de origem), que acrescenta e altera dispositivos na Consoli· 
dação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio 
de 1943). 

-Projeto de Lei do Senado n• 269/76, que inclui a disci· 
plina de "Noções Gerais de Trânsito", no curriculo pleno doses· 
tabelecimentos de ensino de I• Gruu, e 45, de1977, que acrescenta 
dispositivo à Lei de Diretrizes c Bases para o ensino de I' e 2• 
Graus, de modo a tornar obrigatório o ensino de noções de 
trânsito. 

- Projeto de Lei do Senado n• 47 /7l, que dispõe sobre o sn· 
lúrio mlnimo profissional do contador e do técnico em contabili· 
dude. 

-Projeto de Lei do Senado n• 242/75, que dispõe sobre a 
reserva de vagas pura atendimento dos empregados reeducados 
ou readaptados profissionalmente, dando nova rednçuo no urtigo 
S5 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 . 

-Projeto de Lei do Senado n• 9/77, que institui o salário 
profissional devido aos exercentes de atividades laborais qualifi· 
cadas, e dá outras providências. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

-Arquivamento dos Projetas de Lei do Senado n•s 124, de 
1975, do Sr. Senador Leite Chaves, que acrescenta parágrafo 
único ao art. 60, do Decreto-lei n• 167, de 14·2·67, para retirar ao 
endosso dado à Nota Promissória Rural o caráter cambiário, re· 
duzindo·o a simples cessão civil sem efeito regrcssivü contra o cn· 
dossante; e 144/75, que dispõe sobre privilégio de crédito do pro· 
dutor rural na falência e concordata, e dá outras providências, 
em tramitação conjunta, por terem recebido pareceres con· 
trários, quanto ao mérito, das comissões a que foram distri· 
buídos. 

1.2.5- Discursos do Expediente · 

SENADOR BENJAMIM FARAH -Apelo cm favordopa· 
gamento du reclassificação c de seus atrasados, devidos ao magis· 
tório do Colégio de Aplicação, órgüo da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Participação da 
PETROBRÃS na solução definitiva da construção do Porto de 
Aracuju. 

SENA DOR ORESTES QUERCIA -Transcurso do anivcr· 
sário de fundação do jornal Correio Popular, de Campinas- SP. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Requerimento nl 255/77, do Sr. Senador Lourival 
Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, 
dos discursos proferidos pelos Presidentes Ernesto Gcisel e Hugo 
Bunzer, no dia IS de agosto de 1977. Votaçilo adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resoluçilo n• 57/77. que autoriza o Governo 
do Estudo de M inus Gerais u elevar em CrS 111.000,000,00 
(cento e onze milhões de cruzeiros) o montante de sua divida con· 
solidada. Dlscussiio sobrestada, por falta de quorum para votação 
do Requerimento n• 298/77, de adiamento de sua discussilo para 
a sessão do dia 14 do corrente. 
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-Projeto de Resolução n• 60/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipul de Teresina (PI) a elevar em Cr$ 2.645.000,00 (dois mi· 
lhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) a sua dívida 
consolidada. Dlscussilo encerrada, tendo sua votação adiada por 
falta de quorum. 

-Parecer n• 343/77, da Comissão de Legislação Social, que 
conclui pelo arquivamento do Oficio n• S/45/74'(n• 130/74, na 
origem), solicitando autorização' do Senado Federal para que o 
Governo do Estado de Minas Gerais possa alienar ãreas de terras 
devolutas daquele Estado à ITAPEVA FLORESTAL LTDA., 
sediada em Itapcva, Estado de São Paulo. Dlsculsio sobrest.ada, 
por falta de quorum para votação do Requerimenio n•.299/77, de 
adiamento de sua discussão para a sessão do dia 14 do corrente. 

1.4- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA . 

SENA DOR DIRCEU CARDOSà- Contestando, por in~e
rídica, nota divulgada pelo Jornal do Brasil em sua edição dc5 do 

... 

corrente, a respeito de declaração que teria sido prestada por 
S. Ex• sobre o diálogo a ser mantido entre a ARENA e o MDB. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

l- RETIFICAÇÃO 

-Referente à Ata da 126• sessão, realizada em 25-8-77 

3- ATAS DE COMISSOES 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
.TES· 

A TA DA 137• SESSÃO, EM 6 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

;IS /.J 1/0R.·IS E JO MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SJ:'N..tJJORJ:'S: 

/Hiulherto Senu- José Lindoso - Cuttete Pinheiro .:.. Jurbas. 
Pus.<:~rinhu- Ale."tndre Custa- Henrique de .la Rocque- .Helvi
diu Nunes- Muuru Bcnevides- Virgílio Távora.:.... Wilson Gon· 
''ill'es - A~enor Maria - Jcssí: Freire - Domicio Gondim -
Cunlw Limu- Mureos Freire- Luiz Cavalcante- Tcotônio Vilc
lu- Au~usto Frunco- Lourivul Baptista.:.. Ruy Santos.:... Diiceu 
Cur<ioso- Joüo CulnH>n- Benjamim Furah- Nelson Carneiro'
Mu~'ilh[tcs Pinto - Orestes Qui:rciu - Mendes Cunale - Accioly 
Filho- Leite Chuvcs- Evclitsio Vieira - Lcnoir Vargas- Otair 
Beckcr. 

O SR. PRESIDENTE (Josó lindoso) - A lista de presença 
acusa u comparc:l.!imcntn c.h: 32 Srs. Senadores. Haven_~~ riúmCro re ... 
gimcntal. Lh:cl:1ro ahcrta u sessilo. '· 

O Sr. J••-SocretCtrio irCt proceder à leitura do Expediente. 
~ li<iu o seguinte 

EXPEDIENTE 
OFICIO DO PRESIDENTE DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL · 

N•• S/1.1/77 (n'' .16/77-1'/MC. nu origem), de 5 do corrente, cn
emninhan<iu au Scna<iu cópias d;~s notas tuquigrtíficas e do acórdão 
proforidu pelo Supremo Tribunal Federal nos autós do ,Recurso 
btr;tur<iinúrio n•• ~7.151. do Estudo de São Paulo, o qual declarou a 
ineunstituciunali<ia<ic <lu <~rt. I<• du Loi n• 2.532; de 20 de outubro de 
I ~71. do Município de Rihcirüo Preto, naquele Estado .. 

( ;, C'oml.r.rdo de Consrltuiçào e Justiça.) 

OFICIO DO SENHOR MINIS.TRO DE ESTADO 
DA AGRICULTURA 

N'' .19~. <ie ~~ <ic ;~~osto, encaminhando informações daquele 
Miuistériu a respeito <lu Projeto de Lei do Senado n• 189, de 1976, do 
Senhur Scna<im Evelúsio Vieira, que "acrescenta § S• ao· urt: 65 da 
Lei n•• 4.)04, <ic .10 <ic novembro de 1964, qúe'dispõc sobre o Estatu
to du Tcrn1". 

( Ã Comissão de Agr/rulrura.) 

PARECERES 

PARECERES N•s 599 E 600, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1976 
(n' 1.053-B, de 1975, na Casa de ·oriKem), que "acrescenta e 
altera dispositivos na Consolldaçio das Leis do Trabalho (De
creto-lei. n• 5.45l, de I• de maio de 1943)", 

PARECER N• 599, DE 1977 

Da Comlssio de Constltulçilo e J ustlça 

Relator: Senador Heitor Dias 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Deputado Francisco 

Amaral, objetiva modificar as disposições do Capítulo V da 
Consoli'daçüo das Leis do Trabalho, que disciplina a execução das 
sentenças passadas em julgado, no processo trabalhista. 

Visa a proposta inovatória, introduzindo parágrafo ao art. 876, 
e alterando o texto dos arts. 880 e 889, ambos da Cl T, dinamizar a 
fase final da sistemática proccssuallstica do Dfreito do Trabalho, ao 
tempo cm que busca compatibilizar esse procedimento com as nor
mas do novo Código de Processo Civil. 

Assim é que, como informa o Autor na Justificação, o parágrafo 
único aditado ao art. 876, "cuida de permitir a execução imediata da 
parte incontroversa do salário ( ... ) preceituando, para isso, que a 
certidão du ata (da audiência) respectiva terá o valor de título 
executório"; quanto ao art. 880 e seus parágrafos, as principais 
inovações referem-se à redução do prazo de 48 horas para 24 horas, 
quando se trate de pagamento em dinheiro, para o executado 
"atender à execução, efetuando o pagamento, ou dando bens em 
·garantia", c do arresto de seus bens, "a imagem do Código de Proces
so Civil em vigor ( ... ) se ele niio for encontrado pelo ofiéial c a 
execução objetivar quantia liquida e certa". Finalmente, o art. 889, 
com .a redução que lhe é ugoru orcrecida, preconiza "a aplicação 
subsidiária das normas constantes do Livro II do Código de Proces
so Civil", porque, como explica adiante, "à vista da maior efctivida
de imprimida à execução du dívida civih niio mais se justifica u remis
silo uo re~ime especial do processo dos executivos fiscais". 

A matéria atendo, no mérito, uo imperativo du evoluçào social 
que a legislação compete acompanhar, sob pena de criar-se, entre o 
rato c a lei, uma indesejável defasagem, com riscos pura a harmonia 
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que no Direito do Trabalho interessa resguardar, Dessa rorma, n 
proposição supre na ârcn do processo trabalhista uma necessidade jâ 
reparada no processo civil. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto, 
considerando, ademais, que estâ em harmonia com os pressupostos 
dejuridicidade e constitucionalidade. 

Sala das Comissões, em I• de junho de 1977.- Daniel Krleaer, 
Presidente - Heitor Dias, Relator - Nelson. Carneiro- Wilson 
Gonçal•es- Hel•ldlo Nunes - Otto Lehmann .,... Oslrei Teixeira -
ltall.lo Coelho, 

PARECER N• 600, DE 1977 

Da Comlssio de LCJislaçio Social 

Relator: Senador Jarbas Pa .. arlnho 

1-Relatório 
'. 

De autoria do então Deputado Francisco Amaral, o Projeto de 
Lei sob exame acrescenta dispositivos na Consolidação das Leis do 
Trabalho (Decreto-lei n• 5.452/43), bem como a altera para dinami· 
zar, em diversos aspectos, o processo de execução trabalhista, atra· 
vês de uma execução imediata da parte incontrovcrsa da· salârio, se 
esta niio ror paga em audiência, c para o que valcrâ como titulo 
executório a certidão da ata respectiva. . 

Outrossim, ao alterar o art. 880 da CLT reduz o prazo, de 48 
horas para 24, quando se trate de pagamento cm dinheiro, para o 
executado e[etuar o pagamento ou dar bens cm garantia, ou," se não 
ror encontrado pelo oficial c a execução objctivar quantia liquida e 
certa, determinar o arresto de seus bens. 

Eminentemente jurídica, a proposição roi aprovada na Egrégia 
Câmara dos Deputados, sem emenda. 

No Senado Federal, apreciado pela douta Comissão de 
Constituição e Justiça, roi considerado "cm harmonia com os pres
supostos de juridicidadc c constitucionalidade. Ademais~ quanto ao 
mérito, assim se expressou o nobre relator, Senador Heitor Dias, 
colhendo a concordância unânime da citadà Comissão: 

"A matéria at<:ndc, no mérito, ao imperativo da evo. 
luçiio social que à legislação compete acompanh.ar, sob pena 
de criar-se, entre o rato c a lei, uma indcscjâvcl dcrasagcm, 
com riscos para a harmonia que ao Direito do Trabalho in
teressa resguardar. Dessa rormà, a proposição supré na área 
do processo trabalhista uma necessidade jâ réparaila no pro· 
cesso civil." ' 

orereccndo contribuição ao estudo do projeto, uma entidade 
sindical patronal orerccc o seguinte reparo," após manifestar-se ra. 
vorávcl ao projeto em sua essência: 

"Cumpre, entretanto, ra~cr uma observação rclati· 
vamente ao empregador revel c conresso ......... Pode se dar o 
caso de que a revelia seja involuntâria c de que o salârio 
reclamado não seja devido, ou já tenha sido pago, hipótese 
em que o empregador ficaria obrigado a uma prestação 
indevida ou jâ quitada, não lhe valendo a dc[esa por meio de 
embargos à execução, nos termos do artigo 884, já que o§ I• 
desse artigo somente admite a :alegnçilo de quitação, poste· 
rior à sentença exeqUcnda." · 

Nestas condições, em que pese ao risco da procrastinaçilo que o 
projeto intenta obviar, parece prudente levar em consideração o rc· 
puro supramencionado. 

11 - Voto do Relator 

Isto posto, somos pela aprovação com a seguinte emenda: 

EMENDA N•l ,...CI.S. 

"Art. 876, .... ,,,,,, .......................... . 
Puritgruro único. Se a parte incontrovcrsa do salário 

ni\o ror puga cm audienclu, na conrormldadc do disposto no 

artigo 467, o empregado poderá promover de imediato a 
execução competente, valendo, para isso, como titulo 
executório, a certidão da ata respectiva admitida, nos em bar· 
gos à execução, a prova de ser indevida, ou de estar cm qual· 
quer tempo quitada, a importância objeto da execução." 

Sala das Comissões, cm I• de setembro de 1977,- Jessé Freire, 
Presidente- J arbas Passarinho, Relator- Lenolr Vargas- Oslres 
Teixeira- Ruy Santos- Lourlval Baptista. 

. PARECERES N•s601 E602, DE 1977 

Sobre os Projetas de Lei do Senado n•s 269, de 1976, que 
"Inclui a disciplina de "Noções Gerais de Trânsito", no cor· 
rlculo pleno dos estabelecimentos de ensino de I• Grau", e 45, 
de 1977, que "acrescenta dlsposltl•o à Lei de Dlretrlzes e Da· 
scs para o ensino de I• e 2• Graus, de modo a tornar obrigatório 
o ensino de noções de trânsito". 

PARECER N• 601, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves. 

Estes dois projetas, de autoria dos ilustres Senadores Vasconce· 
los Torres c Nelson Carneiro, tratam de incluir nos estabelecimentos 
de ensino de I• e 2• Graus o ensino de Noções Gerais de Trânsito. 

No primeiro, a matéria seria ministrada de rorma autónoma, en· 
quanto no segundo se·lo-ia no conteúdo especifico da disciplina de 
Educação Moral c Cívica. 

· Estes dois projetas apenas dão rorma a uma idéia dirundida 
entre u população de que as normas de trânsito devem ser objeto de 
ensino. 

Em determinados países existem até miniaturas de cidades com 
sinais de trârego e veiculas próprios para que as crianças, obrigato· 
riamente, adquiram, a partir de certo grau de escolarização, conhe· 
cimentos sólidos das regras de trânsito. 

·A ralta desse ensinamento nus escolas, de maneira obrigatória, 
tem sido a responsável, no Brasil, pelo inadequado comportamento 
tanto dos pedestres quanto de motoristas. Além de não existir respei· 
to, cm nível desejado, aos sinais, normas de trânsito e aos limites de 
velocidade, inexiste, também, a ramiliarização com regras impor· 
tantes atê mesmo por parte dos agentes que, não sendo fiscalizados 
pela própria população, deixam de utuar dentro dos níveis de 
enciência reclamados pelo seu próprio alicio. 

Não precisamos ir longe, Aqui mesmo, em Brasil ia, o exemplo é 
[reqUente. Com regular constância, determinadas artérias ficam obs· 
truidas em razão de comezinhos abalroamentos de rua. Os próprios 
guardas r,cam ra~endo levantamento da ocorrência indi[crentcs ao 
engarraramento [armado cm derredor. 

Entretanto, existe' uma lei, desde o Governo Costa e Silva, re• 
c~mcndnndo que o agente retire, de imediato, os veiculas acidenta .. 
dos do leito da rua, sem prejuizo do levantamento do croquis a ser 
[cito posteriormente, a pnrtir de rudimentares sinais, mesmo a giz, 
nxnndo a posição dos veiculas. 

Os Projetas, por conseguinte, silo de indiscutivel oportunidade e 
convenii:neia, valendo notar que ni\o huver6 nenhum aumento da 
despesa pública nem da carga horúriu, desde que o ensino seja minis· 
trado na disciplina de Moral e Civica, como recomendado no 
Projeto de Lei do Senado n• 45, de 1977, 

Dessa maneira, c tendo em vista u juridicidnde e constitucionnli· 
dade dos Projetas, muni[estnmo·nos pela suu aprovação, acolhida a 
redução dada pelo de n• 45, de 1977, em obedii:nciu à sua melhor téc· 
nicu juridica, orerecendo n 
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EMENDA N•I·CCJ 

No art. 1•: 

''Art, 7q ........ , .•. , ... , . , , . , •......•• , , .... , • 
§ I• suprima-se a expressão "obrigatoriamente", 

Saiu das Comissões, 25 de maio de 1977 . - Daniel Krleger, 
Presidente - Leite Chaves, Relator - Wilson Gonçalves - Oslres 
Teixeira - Nelson Carneiro - Mattos Leão - Hehfdlo Nunes -
Otto Lehmnnn. 

PARECER N•602, DE 1977 
Da Comissão de Educaçilo e Cultura 

Relator: Senador Adalberto Sena 

Os anexos projetas, de autoria dos ilustrc'S Senadores Vasconce· 
los Torres e Nelson Carneiro, tratam de incluir nos estabelecimentos 
de ensino de I• c 2• G ruus o ensino de Noções Gerais de Trânsito. 

Os dois Projetes trumit:lm cm conjunto nos termos do urtigo 
282 do Regimento Interno. 

Considerando que o Projeto do ilustre Senador Nelson Curnei· 
ro regula n mat~ria com maior amplitude e resulta mais vantajoso 
sob o aspecto d~ técnica legislativa, c da conveniência pedagógica, 
somos pela prcjudicialidudc do Projeto n• 269, de 1976, embora 
reconhecendo sua utilidade quanto ao mérito. 

No que tange ao Projeto n• 45, de 1971, de autoria do ilustre 
Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dispositivo à Lei n• 5.692, 
de li de agosto de 1971, que fixa Diretrizcs c Bases pura o ensino de 
I• e 2• Graus, é oportuno notarque, por 3 vezes, foi apresentado à 
Câmara dos Deputados. A primeira, pelo Deputado Henrique 
Fanstonc da representação d:t ARENA goiunu, em 1971: a segunda, 
pelo Deputado Túlio Vurgus, da ARENA do Paraná, em 1972: e 
finalmente, cm 1975, pelo Deputado Pinheiro Machado. lnfelizmen· 
te, na época, os projetes foram rejeitados. 

Afortunadamente o que aqui se passou não se renetiu lá fora. 
Em janeiro de 1972, o Ministro da Educação e Cultura encaminhou 
cópia do projeto Henrique Fanstone ao Conselho Federal de Educa
ção, solicitando o pronunciamento desse categorizado órgão a respei
to da iniciativa parlamentar. 

O Plenário do Conselho Federal de Educação, acolhendo o voto 
da Relatara Mari:t Terczinha Tourinho Saraiva, e as conclusões da 
Câmara de Ensino de I• c 2• Graus, aprovou, por unanimidade, o 
parecer favorável à instituição de curso de trânsito nus escolas pú· 
blicus e particulares de I• e 2• Gmus. 

Em seu voto, u ilustre Conselheira revelou que: 
"No Brasil, cm 1970, morreram cerca de !O mil pessoas e 

uproximudumentc 200 mil fomm hospitalizadas. O índice nes· 
sas condições, por 1.000 veículos, foi de 3,9 enquanto que nos 
EEUU. o índice foi de 0,50: nu Inglaterra de 0,7: 1,1 na 
França: 2,5 na Alcm;mha Fcderul c 2,6 na ltúlia. Estas cifras 
dcmonstrarum a inequívoca necessidade de maior atençüo 
pura o problema do nosso País, tentando encontrar a solução 
para minimizar índice tão elevado. 

Dados fornecidos pelo CONTRAN indicam que em 
1974 ocorreram 200.000 ucidentcs uutomobilísticos no País, 
com 24.000 cusos futais e 120.000 feridos, o que situa o Brasil 
cm I• lugar no mundo, nu relação número de carros- núme· 
rode acidentes- com 33 mortos cm cuda 10,000 veículos em 
circulação. 

Nu Alemanha esse índice é de 13 mortes, nu Itália de 
11,6: nu Frunçu 10,9 c nos EEUU. é de 5,4. Prevê-se que no 
decorrer deste ano, só no Rio c São Paulo huvcrú um aciden· 
te ratai cm cuda 3 minutos, 

Outra recente pcsquisu nucionul revela que de 100 mor· 
tcs cuusudus por ucidcntcs de trânsito, 70 têm suu causa 
numa dcficiênciu educacional do motorista," 

I! importuntc lcmhrar que, à proporção que nossus crianças fo· 
rem educadas com rclaçiio às normas de trúnsito, estaremos 

participando de uma batalha meritória que objetiva diminuir o 
número de acidentes, quer pura o pedestre, quer pura o motorista. 
Há, uindu, u considerar que, através das crianças e jovens, estaremos 
reeducando os adultos, levando-os a protegerem-se contra os 
acidentes, salvando milhares de vidas. 

A escola brasileira não se pode eximir desse ~ever social e cívico, 
O núcleo comum, de âmbito nacional, jú definido pelo Parecer 

n• 835/71, do Conselho Federal de Educação, deverá abranger estu· 
dos relativos ao trânsito. Não se trata da inclusão de uma nova disci· 
plina "mas de sua inclusão quer cm Moral e Civismo, quer nos 
demais conteúdos do sete r de Estudos Sociais". 

No mérito, entendemos com o Conselho de Educação, que a 
iniciativa é oportuna c merece acolhida, 

Face ao exposto, somos pela uprovação do Projeto n• 45, de 
i 977, e pela prejudicialidade do Projeto n• 269, de 1976. 

Sala das Comissões, I• de setembro de 1977. -João Calmon, 
Presidente- Adalberto Sena, Relator - Itamar Franco - Eveláslo 
Vieira - Otto Lehmann. 

PARECER N• 603, DE 1977 
Da Comissão de Legislação Social 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1973, que 
"dispõe sobre o salário mínimo proOsslonal do Contador e do 
Técnico em Contabilidade." 

Relator: Senador J arbas Passarinho 

Em decorrência do Requerimento apresentado, em Plenário, 
pelo eminente Senador Franco Montara, retorna a esta Comissão o 
presente projeto que visa a instituir o salário mítiimo profissional do 
Contador e do Técnico em Contabilidade. 

As razões apresentadas pelo ilustre Llder da Minoria, para o 
reexame da matéria, estão consubstanciadas no pronunciamento 
publicado às páginas 1001 do Diário do Congresso Nacional, de 21 
de abril último, e se a têm, basicamente, a um dos aspectos do Parecer 
aqui aprovado que concluiu pela rejeição do Projeto. 

Entendeu S. Ex• que o referido Parecer se fundamentou em 
argUições de inconstitucionalidade de proposições semelhantes, 
apesar do Supremo Tribunal Federal só as ter acolhido, em parte, 
quanto à extensão do salário profissional aos servidores públicos. 

Diversa, no entanto, foi a fundamentação do citado Parecer. 
Nele ficou evidenciada a inconveniência do Projeto por se constituir 
a decretação de niveis salariais, uma nítida interferência do Poder Pú· 
blico na vida empresarial, só justificada quando objetive garantir ao 
trabalhador o mlnimo indispensável à sua subsistência, 

Foi ressaltado, também, que este posicionamento guarda sinto· 
nia com a Polftica Salarial do Governo que, por meio de instrumen· 
tos próprios, procura disciplinar a evoluçilo dos salários de modo a 
mm1m1Zar seus efeitos sobre a espiral inOacionária e, 
conseqUentemente, sobre a economia do Pais, 

Nesse sentido, enfatizamos as referidas argUições de inconsti· 
tucionalidade, não busoando respaldo para infirmar o Parecer da 
douta Comissão de Constituição e Justiça, que opinou favoravelmen· 
te· ao projeto, mas para realçar aquela posiçilo do Governo contrária 
u proposições desse tipo, ante as repercussões negativas acima 
upontudus. 

Assim, a despeito du contestuçilo produzida em Plenário pelo 
eminente Senador Franco Montoro, de resto, prontamente replicudu 
pelo ilustre Líder da Muioria cm exerclcio, Scnudor Osires Teixeira, 
nilo vemos ruzões que justifiquem u ulternçilo do Parecer j(! aprovado 
que, untes como ugoru, ó pelu rejeiçilo do Projeto. 

Sulu dus Comissões, em I• de setembro de 1977.- Jessó Freire, 
Presidente- Jarbas Passarinho, Relutar- Lenoir Vargus- Oslres 
Teixeiru- Ruy Suntos- Loarival Baptistu. 
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PARECERES 
N•s 604 e 605, de 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 242, de 1975, que 
"dispõe sobre a reserva de vagas para atendimento dos 
empregados reeducados ou readaptados profissionalmente, dan· 
do nova redaçilo ao artigo 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto 
de1960", 

PARECER N• 604, DE 1977 
Da Comissão de Constltulçilo e Justiça 

Relator: Senador Henrique de La Rocque 

De autoria do eminente Senador Franco Montara, o projeto 
submetido à consideração desta Comissão dá nova redação 'ao artigo 
55 da Lei Orgânica da Previdência Social, ao fixar novos percentuais 
de cargos para· atender aos casos de beneficiários reabilitados profis· 
sionalmente. 

Tratando-se de assunto vinculado à disciplina da lei básica da 
Previdência Social, a matéria, pela sua peculiaridade, merecerá a 
habitual atenção da ilustrada Comissão de Legislação, que a 
apreciará no mérito, 

Na esfera de competência regimental desta Comissão, não 
encontramos nenhum impedimento de natureza jurfdico-constitucio· 
nal que obstaculize a tramitação do projeto, razão por que, opina· 
mos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, em lO de junho de 1976.- Accloly Filho, 
Presidente - Henrique de La Rocquc, Relator - Nelson Carneiro 
- Leite Chaves- José Llndoso- Heh(dlo Nunes- ltaUvlo Coelho 
- Otto Lehmann- Dirceu Cardoso. 

PARECER N• 605, DE 1977 
Da Comissão de Leglslaçio Social 

Relator: Senador Lourlval Baptista 

Subscrito pelo eminente Senador Franco Montoro, o projeto 
ora submetido à apreciação desta Comissão visa a modificar o artigo 
5'5 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, para explicitar em percen· 
tu ais, no próprio texto legal, a reserva de cargos para atender aos 
casos de beneficiários profissionalmente reabilitados. 

Em minuciosa justificação, frisa que o INPS emitirá Certificado 
individual definindo as profissões que poderão ser exercidas pelo 
beneficiário reabilitado profissionalmente, nada obstando que o 
mesmo exerçtJ outras atividades para as quais se julgue capacitado. 

Incluindo novo parágrafo ao artigo 55 da aludida lei, salienta, 
neste dispositivo, que o consentimento deferido pelas empresas para 
frequência de seus empregados aos "Programas de Reabilitação", 
sem prejuízo do contrato do trabalho, implicará na obrigatoriedade 
de vagas estabelecidas no cap11t do urtigo, assegurado o registro 
como seus ocupantes, após a competente reabilitaçüo, 

Estabelece o aludido art. 55, in verbis: 

"Art. 55. As empresas que dispuserem de 20 (vinte) ou 
mais empregados serão obrigadas a reservar de 2% (dois por 
cento) a 5% (cinco por cento r de cargos, para atender aos 
casos de reudaptados ou reeducados profissionalmente, na 
forma q11e o regulamento dma lei estabelecer." (0 grifo í: 
nosso,) 

Ora, o projeto pretende estabelecer, por áreas, de acordo com o 
número de empregados, o percentual de vagas que as empresas de· 
verão reservur, incluindo mutéria inequivocamente de natllre:a re· 
g11lamemar, no texto du Lei Orgf1nica da Previdência Sociul. 

Entendemos, todavia, que devem subsistir as linhas mestras esta· 
tuldus no mencionudo <Jrtigo 55, que prevêem reservas de 2% a 5% de 
cursos puru o utcndimcnto de rcuduptudos ou reeducados profis· 
sionulmente, conrerindo-se no Regulamento, aludido no mesmo 
urtigo, li raculdude de traçar as diretrizes relativas às peculiaridades 
que envolvem u matéria. 

Na órbita de competóncia regimental desta Comissão, muni· 
festamos nosso desacordo com a proposição, ' ruzilo porque 
opinamos pela sua rejeição. 

Sala das Comissões, I• de setembro de 1977. - Jessé Freire, 
Presidente- Lourlval Baptista, Relator- Jarbas Passarinho- Ruy 
Santos- Lenolr Vargas- Oslres Teixeira. 

PARECERES N•s606 E 607, DE 1977 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1977, que "Ins
titui ·a salário profissional devido aos exercentes de atlvldades 
laborais qualificadas, e dá outras providências". 

PARECER N• 606, DE 1977 
Da Comlssio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Oslres Teixeira 

Apresentado pelo ilustre Senador Adalberto Sena, o Projeto de 
Lei em epigrafe intenta instituir o salário profissional devido aos 
exercentes de atividades laborais qualificadas. 

· 2, Nu justificação, upós comentar que o que se pretende é 
criar o salário profissional, maior que o mínimo geral, para todos os 
trabalhadores qualificados, salienta o Autor que a fixação de tal salá· 
rio se dará ao mesmo tempo que a do mínimo, nas mesmas bases per· 
ccntuais, igualmente por decreto. 

3. O art. I• do Projeto institui o salário profissional com as ca· 
racterlsticas e garantias do salário mínimo. 

O art. 2o define o salário profissional como sendo "a remune· 
ração mínima devida ao trabalhador que exerce atividade técnica dis· 
ciplinada em lei especifica". 

O art. 3•;caput, determina que o salário profissional será fixado 
cm decreto executivo, fixando critérios mínimos a serem observados, 
tais como a qualificação c a sofisticação maior ou menor da ativi
dade e as variações regionais de salário mínimo. O parágrafo único 
desse artigo estabelece o reajustamento simultaneamente e nas 
mesmas proporções que o do salário mínimo. 

4. Já houve grande controvérsia doutrinária sobre a constitu· 
cionalidade, ou nüo, da fixação, por lei, de salários profissionais. 
Hoje a matéria í: pacifica nu jurisprudência, conforme o testemunho 
de Martins Catharino, falando do salário profissional: ",. embora 
perdure divergência doutrinária, sua constitucionalidade está consa
grada pela jurisprudência" (José: Martins Cutharino, "Compêndio 
Universitário de Direito do Trabalho", Süo Paulo, Ed. Jurídica e 
Universiti1riu, 1972, volume 11. pilg. 459). 

5. Tambêm Arnaldo Sussekind, Délio Maranhão, Segados 
Viunna sustentam nada obstar. sob o uspecto constitucional, a fixa· 
çüo legul do sulilrio profissionul. " ... Ao legisludor ordinúrio caberá, 
apenas, examinnr a questUo pelo prismu da conveniência dn medida" 
(Arnaldo Sussekind, Délio Maranhão, Segudas Vianna, "Institui· 
ções de Direito do Trabalho", Rio, Freitus Bustos, 6• cd., 1974, vol. 
I, pág. 308). 

6. Quanto ii juridicidade, sem dúvida o Projeto implicaria na 
implnnto.çào de umn novu sistcmútica rcmunernt6riu. o que não cons· 
titui, de per si, injuridicidude. 

7. No mérito, o Projeto tem a virtude de vulorizur a qunlifi· 
caçilo profissional, o que poderú ser importuntc fntor no fortaleci· 
menta do mercado interno e nu melhoria da milo-de-obra. 

8. Ante o exposto, opinamos pelu tramitação da proposiçilo, 
que é constitucionul e jurídica, e, no mérito (urt. 100, item I, n• 6, do 
Regimento Interno), por sua aprovação. 

Sulu dus Comissões. lO de abril de 1977.- Dnnlel Krleger, Presi· 
dente - Oslres Tcb:elro, Relator - Wilson Gonç~lves - Ottc 
Lehmnnn - Nelson Ct!rnclro - Vnsconcelos Torres - ItuHvlc 
Coelho, 
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PARECER N• 607, DE 1977 
Da Coml••ào de Legislação Social 

Relator: ScnudorJarba• P .. sarlnho 

O projeto cm exame, de autoria do eminente Senador Adalberto 
Sena, objctiva instituir o sal!\ rio profissional "dos cxcrccntcs de ati vi· 
dados laborais qunliOeadns" ou melhor, na forma definida pelo nrti· 
go 2•, "a remuneração miníma devida no trabalhador que exerce ati· 
vidadc técnica disciplinada por lei especifica", 

Nesse sentido, atribui ao Poder Executivo a incumbi:ncia de 
fixar o referido salário, "atendidos, dentre outros critérios, a maior 
ou menor qualificação ou sonsticaçilo da atividndc laboral c as mcs· 
mas variações regionais relativas no salário-mlnimo (nrt. 3•)", ' 

A douta Comissão de Constituição c Justiça, após apreciar 
aspectos controversos da constitucionalidade c juridicidndc de pro· 
posições que fixam salários profissionais, ofereceu parecer favorável, 
tendo cm vista a valorização da qualificação profissional, "importnn· 
te fator no fortalecimento do mercado interno c na melhoria da milo· 
de·obra". · 

Por algumas vezes já fomos chamados a opinar sobre projetas 
dessa natureza. Nessas oportunidades, procuramos evidenciar a 
inconveniência da fixação, pelo Poder Público, de pisos salariais ante 
os seus maléficos efeitos sobre a economia nacional e, por que não 
dizer, sobre as próprias categorias profissionais bcn.eficiadns, 

Reportamo-nos, assim, ao que dissemos, cm Parecer aprovado 
por esta Comissão, quando da apreciação do projeto que institula o 
salário profissional dos Contadores c Técnicos em Contabilidade, 
Ali reproduzimos a seguinte manifestação do Ministério do Trnba· 
lho, com a qual concordamos em gênero, número e caso: 

"A decretação de níveis salariais não deixa de ser intcrfc· 
rência do Poder Público na vida empresarial, mas essa intcr· 
fcrência encontra justificativa na sua finalidade: a de garantir 
ao trabalhador assalariado o mínimo indispensável a sua ma· 
nu tenção c de sua famllia, a fim de evitar que o salário do tra· 
balhador desça a níveis incompatíveis com · sua própria 
dignidade, Mas a previsão constitucional não vai além do 
salário mínimo comum c a intervenção do Estado na Eco· 
nomia Particular não deve e não pode, pois, ir além do que 
está previsto na Constituição; não pode. o Estado obrigar o 
empregador particular a pagar outros salários a categorias 
proOssionaís mais elevadas com o fim de lhes garantir nlvcl 
de vida acima da do trabalhador comum, o que, sobre não 
constituir meta ou preocupação do Governo, iria ser fator 
innacionário, inteiramente contrário à politica de estabiliza· 
çilo de preços e total recuperação da moeda nacional." 

Prosseguindo, conclulmos dizendo: 

"Tais diretrizcs, fixadas desde os primórdios da Rcvolu· 
ção de 1964, mantêm-se inalteradas ati: hoje, constituindo-se, 
mesmo, num dos pontos estratégicos da Politica Salarial do 
Governo, hoje expressa na Lei n• 6.147, de 29 de novembro 
de 1974, 

Nós quejú tivemos a honra de ser um dos executores dcs· 
sa polrtica, ao tempo em que ainda se buscava traduzl·la cm 
normas de direito positivo, bem entendemos esse posicio· 
namento e, por isso, dele partilhamos, convictamente, Nilo te· 
mos dúvida quunto à inconveniência de se estabelecer snlá· 
rios mlnimos profissionais por viu legislativa, não subsistindo 
ruzões pura modificar aquelas dirctrizes, Ao contrário. O que 
deve ser salientudo i: que esses salários, que chamnrlamos de 
"pisos suluriuis", pura usar du linguagem sindical, devem ser 
obtidos pelos Sindicatos cm sua lulu normal por melhores 
condições de remuneruçuo du classe que representam. 

Jú é bastante prejudiciul o tumulto gerado pelas cxccçõcs 
criadus purn algumas profissões. Se abrirmos o caminho para 
novus cutcgorins, teremos, u curto pruzo, vcrdudciru contur· 
buciio no mercado de trubulho, cm que o salário deixará de 

ser uma componente do contrato, livremente pactuada entre 
empregado c empregador, para se tornar uma imposição 
legal que, cm última análise, irá nivelar, dentro da mesma 
profissão, os bons c os maus profissionais," 

. Nenhum outro fator, de natureza conjuntural, ou mesmo 
doutrinária, chegou ao nosso conhecimento de modo a nos conduzi; 
a um posicionamento diverso do que, até aqui, temos mantido, Pelo 
contrário. A ârdua batalha cm que está empenhado o Pais pro· 
curando deter, ou mesmo eliminar, todos os componentes do proccs· 
so inflacionário, robustece a nossa convicção de que cabe no Con· 
gresso Nacional evitar no momento presente a edição de leis, como a 
proposta,' que se constituam em um fator de agravamento da infla· 
ção, pelos seus reflexos diretos nos custos dos bens de produção c 
dos serviços, 

De resto, as r~itcradas manifestações do Poder Executivo con
trârias a medidas desse. tipo, tornaria inoperante a lei, fosse o projeto 
aprovado, uma vez que, pelo seu teor, incumbiria àquele Poder a fi. 
xação dos nlvcis salariais. 

Ora, ·é como se permitir que alguém faça algo que, de antemão, 
se saiba que niio quer fazê-lo. 

Ante o exposto c ratificando pareceres anteriormente aprovados 
nesta Comissão contrários a proposições instituidoras de salários 
profissionais, somos pela rejeição do presente projeto, 

Sala das Comissões, cm I• de setembro de 1977,- Jmé Freire 
Presidente....; Jarbas Passarinho, Relator- OslrH Teixeira- Ru~ 
Santos - Lenolr V araas- Lourlval Baptista. 

O SR. f'RESJDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicação; 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regi. 
mento Interno, determinou o arquivamento dos Projetas de Lei do 
Senado n•s 124, de 1975, do Sr. Senador Leite Chaves, que acres
ccnta,parágr~fo único ao art. 60 do Decrcto·lei n• 167, de 14-2-67, 
para retirar ao endosso dado à Nota Promissória Rural o carãter 
cambiário·, reduzindo:o a simples cessão civil sem efeito regressivo 
contra o endossante; e 144, de 1975, do Sr. Senador Vasconcelos 
Torres, que dispõe sobre privilégio de crédito do produtor rural na 
falênci.a.~ concordata;·_ e dâ óutras providências, em tramitação con-

. junta, por' terem iecebido pareceres contrãrios, quanto ao mérito 
das comissões a que foràmdistribuldos. ' 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Há oradores inscritos. 
Concedo.n palavra ao nobre Senador Benjamim Farah, 

O . . Ú. BENJAMIM FARAH PRONUNCIA 
DISCURSO . QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Lourivnl Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
· seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Uín dos problemas mais antigos c mais complexos que desafiam 
os responsáveis pela administraçi\o pública a nlvcl federul e u nlve! 

. estadu~!, no Estado que tenho a honra de representar nesta Casu, é 0 
do porto de Aracaju .. 
. Para se ter umu idéia da idade c du complexidade desse pro. 

blcmu, basta passar os olhos nos Anais do Congresso Nacional. 
Somam a muitas dezenas os pronunciamentos nesta e na outra Cusu 
do Congresso pedindo umu so!uçi\o para a questão do porto du Capi-
tal do meu Estado. · 

No ano passado· c neste ano ocupei a atenção dos meu nobres 
pares 4 vezes pura expor, sob os muis variados aspectos, o problema 
do porto de Sergipe, solicitando invuriuvclmente providêncius de 
natureza t/:cnicu e financeiru,.cupuzcs de resolvê-lo. 

Permito-me lembrar os pronunciumentos de 21/6, 17/9 c 
29/10/76, bem como o óltimo, dutudo de 4 de agosto do corrente 
ano, todos eles encarecendo a uçiio do Poder Público, no sentido de 
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elaborar o projeto nnnl de engenharia do porto de Arncaju c pro· 
mover a suu execução. 

Fuço estas considerações, Sr. Presidente, cm vista da possibili· 
dude de, para u solução do problema, somar-se o esforço da 
PETROBRÁS aos trabalhos da competência da PORTOBRÁS c 
àqucloutros que vêm sendo objcto da atenção do Governo do Es· 
tudo, através da licitação do estudo de viabilidade c do antcprojcto 
do terminaLportuário de Aracuju. · 

O objctivo central deve ser a realização de obras c serviços de 
abertura da barra, sua conservação, canal de acesso, bacia de cvolu· 
çào c cais acostável, que permitam a efctivação de um porto de carga 
geral, sob a responsabilidade da PORTO BRÁS, com a colaboração 
tí:cnicu c nnanccirn da PETROBRÁS, que será uma das grandes 
usuárias do mesmo, 

Tenho certeza de que o Governador José: Rollembcrg Leite 
mobilizará todo o seu Governo para tornar possivcl essa colabora· 
ção, capuz de .permitir solução definitiva para construção do porto 
de Aracaju, sonho dos nossos avós, pcsano de nossos pais, luta de 
todos c cada um de nós, que havemos de legar, como esplêndida rcali· 
dadc, u nossos nlhos. 

Pura tanto, connamos no trabalho e na dedicação do Governo 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto 
Gciscl. 

Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente, (Muito bem! Palmas,) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Sr. Senador Orestes Quí:rcia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP, Pronuncia o scguin· 
te discurso, Sem revisão do· orador.) - Sr. Presidente e Srs. 
Senadores: 

Assinalo o aniversário, ocorrido no último dia 4, do jornal Cor. 
reio Popular, de Campinas, c saliento a importãncin que o povo dessa 
cidade e do Estado de São Paulo dá a esse magn!nco órgão de 
imprensa, bem como o seu conceito cm todo meu Estado. 

O Correio Popular surgiu, no dia 4 de setembro de 1927,já como 
um jornal de feições modernas para a sua í:poca. Teve como 
fundador o Jornalista Álvaro Ribeiro, Ogura que se projetou não só 
nu Imprensa como também no campo da educação, pois foi o funda· 
dor do Colégio Atencu Paulista, c na vida politica, como vereador, 
várias vezes reeleito, marcou sua atuação no Legislativo pelo seu 
espírito desassombrado, pela sua Odclidade às grandes causas 
populares, o que lhe proporcionou grande prestigio. Sua 'projcção 
maior se deu com a participação na Revolução de 1924, que lhe 
valeu, um exílio cm Portugal. Ao regressar ao Brasil, após a a'nistia, 
recebeu extraordinária acolhida cm sua terra natal. Fundou, então, o 
Correio Popular, c tendo como sccrctãrio o Jornalista Tasso de Ma· 
galhiies c como gerente, o Sr. Josí:. de Oliveira Santos, que já' exercia' 
idênticas funções na Ga:ela de Campinas. 

O Correio Popular, como Álvaro Ribeiro até: 1929- ano de sua 
morte-, tem sido dirigido por jornalistas de grande prestígio, como 
Moacir Chagas: Aristides Lemos: Tasso de Magalhães: Nelson 
Omcgnn, •~·deputado federal c Ministro do Trabalho: Luso Ve'ntu· 
rn: A. J, Hermegildo Filho: Júlio Mariano: lsolino. de Siqucirn, c, 
atuulmente, sua redução cstú sob u responsabilidade do Professor 
Luiz Gonzagn Horta Lisboa e a secretaria sob a responsabilidade de 
Carlos Tontoli. São seus diretores a Sr• Carmeln de Vitta Godoy, 
viúva do suudoso Dr. Sylvino de Godoy, que durante muitos anos 
desempenhou essas altas funções: Aluar Pacheco Ribeiro, Sccrctúrio: 
Luis Lauundos: José Achiles de Furiu: Paulo Scolfaro c Sylvino de 
Godoy Neto, estundo a gerência conOuda ao Sr, Hermns de Oliveira 
Santos, 

Dispondo de instalações modernus, com uma expressiva equipe 
de redutores, coluborudorcs c grúncos, ulí:m dos funcionários du 
secção administrativa, o Correio Popular, ao longo de sua e~isti:ncía 
de 50 unos, tem sido fiel uo espirita e às dirctrizcs truçudas pelo seu 
fundador, 

Defendeu causas importunt!ssimas pura o interesse de Campi· 
nas c,,inclusivc, fez a'campnnhn pela criação da Faculda~c de Mediei· 
na que redundou na instituição da hoje famosa UNICAMP- Uni· 
vcrsidadc Esiàdual de Campinas. 

Portanto, Sr.' Prcsidcntc,querinmos assinalar o aniversário dcs· 
se importante órgáo de imprensa do meu Estado, desejando que ele 
continue a desempenhar as funções cm benefício da colctividadc da 
minha cidade, do meu Estado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Acham-se presentes, apenas, 32 Srs. Senadores. Nã hã quorom 
para deliberação: . 

Em· conseqUência, o item n• I da pauta tem sua votação adiada 
para a próxima sessão, . 

e o seguinte o item que tem sua votação adiada: 

Votação, cm túrno único, do Requerimento n• 255, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes 
Ernesto Gciscl c Hugo·Banzcr, no.dia 15 de agosto de 1977. 

O SR. PRESID.ENTE (José Lindoso) -Item l: 
.. Discussão, cni turno único, do Projeto de Resolução n• 

57, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 571, de 1977), que autoriza o 
Governo. do Estado de Minas Gerais a elevar cm CrS 
11 1.000.000,00 (cento c ·onze milhões de cruzeiros) o 
montan'te de sua divida consolidada, tendo 
PARECER, sob n• 572, de 1977, da Comissão: 

..:. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridii:idáde. 

Sobre n'mcsa, requerimento que será lído pelo Sr. I•·Sccrctârio. 

.. ·e Hdci.o seguinte 

REQUERIMENTO N•l98, DE 1977 
Nos termos do ait. 3'10, alínea c, do Regimento Interno, rc· 

queira :idiamcnto da discussão do Projeto de Resolução n• 57, de 
1977, a fim de ser feita nil sessão de 14 do corrente, 

Sala das Scssões;6dc setembro de 1977. -Itamar Frsnco. 

. O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Por falta de quorom, o 
requcfimcnto.lido'deixa de ser votado nesta oportunidade, ncando a 
matéria com sua diséussilo sobrcstada. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -Item 3: 
' ·Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 

· · 60, de. 1977 (apresentado pela Comissão de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 577, de 1977), que autoriza a 

·Prefeitura Municipal de Tcresina (PI) a elevur cm CrS 
· 2.645.000,00 (dois mi.lhões seiscentos e quarenta c cinco mil 
:cruzeiros), n'sun divida corísolidndn, tendo 

PARECER, sob n• 578, del977, da Comissão: 
- de Constltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidàac: 
· Eni discussão·o projeto. (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira usar da palavra, declaro-u encerrada, 
ficando sua votaçilo adiada para a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -Item 4: 

, Discu~sil·o: cm turno único, do Parecer n• 343, de 1977, 
da Comissão de Lcgíslaçiio Social, que conclui pelo nrqulvn.· 
mento do OITcio n• S/45, de 1974 (n• 130/74, na origem), soli· 
citando·nutori~nção do Senado Federal para que o Governo 
dÓ Estudei de Minas Gerais possn alienar (~reus de terras devo· 
lut~s daquele Estado ·ti, ltnpevn Florcstul Ltdu., sediada cm 
ltapcvn, Estado dc.Süo Paulo, 
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(Tendo ainda Pareceres, sob n•s 344 e 345, de 1977, das 
Comissões de Constituição e Justiça c de Agricultura, tam
bém pelo arquivamento,) 

Sobre a mesa, requerimento que serlllido pelo Sr, 1•-Secretúrio. 

1:: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 299, DE 1977 

Nos termos do art, 310, alrnca e, do Regimento Interno, re· 
queira adiamento da discussão do Parecer n• 343, de 1977, a fim de 
ser feita nu sessão de 14 do corrente. 

Sala das Sessões, em 6 de setembro de 1977. -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Por falta de quorum, 
deixo de submeter ao Plenário o requerimento lido, ficando a 
discussão do parecer sob restada, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Esgotada a matéria da 
Ordem do Dia, 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Na nossa tumultuária vida pública há que distinguir, às vezes, 
Sr. Presidente, o fato e a sua explicação, o fato e a sua tradução e, no 
mais das vezes, o fato e a sua versão. 

Realizou-se, sexta-feira última, no meu Estado, Sr, Presidente, a 
instalação do Instituto Pedroso Horta, Seção do Espirita Santo, com 
a presença honrosa, para .nós, do Presidente Nacional dessa organi· 
zação, Deputado Alceu Collarcs. Aí reunidos os elementos do MDB 
do Estado e S. Ex• o Presidente do Instituto Pedroso Horta, tivemos 
uma sessão cívica, Sr. Presidente, em que vãrios oradores 
discorreram sobre as finalidades do Instituto c a conjuntura política 
do momento. 

Dentre os assuntos tratados, fez o Deputado Alceu Collarcs 
uma exposição sobre o diálogo travado entre Oposição c ARENA c 
declarou que os motivos, as razões dcsse diálogo, não convenciam 
bastante, Então, Sr. Presidente, tive a oportunidade de .falar, 
também, que confiava no diálogo ora iniciado, e confiava tanto que 
tinha sido encarregado por pessoa que não podia mencionar o nome, 
para adiantar que os entendimentos, agora, entre o MDB c a 
ARENA estavam autorizados, Diantc disso nós chcgarlnmos a um 
denominador comum. Foi esta a tese sobre a qual discorri, naquela 
reunião de instalação do Instituto Pedroso Horta, Scção do Espirita 
Santo. 

Sr. Presidente, chego no Rio, ontem, e leio no Jornal do Brasil a 
seguinte notfcin: "Senador do MDB diz que tem crcdenciais do Go· 
verno pura negociar com · oposicionistas", Esta noticia, Sr, 
Presidente, me causou estupcfnção e, então, fiz uma curta, no mesmo 
instante, no Jornal do Brasil, que passo a ler: 

Rio, 4 de setembro de 1977. 

Sr. Redutor do Jornal do Brasil 

Li, surpreso e chocado, a notfcia que o Jornal do Brasil 
publicou em sua edição de hoje- 4 de setembro -à pllginn 
3, sob o titulo: 

"Senador do MDB diz que tem credenciais do Governo 
pura negociar com oposicionistas" 

lnverldica e falsa, a nota deve merecer a nossa repulsa, A 
ninguém, em nenhum lugar, cm nenhum momento fiz tal 
decluração. Não fiz nem poderia fazê-lo. 

Se nilo pude dar brilho à minha tilo acidentada vida pú· 
blicn, a minha vida de politico tem se pautado com firmeza e 
decisão. Servir a dois senhores, nunca, tem sido a constante 
de meu curllter, 

Os jornais de Vitóriu noticiurnm os fulos sobre a reunião 
do MDB u que se referiu o Jornal do Brasil. 

A Tribuna, um dos dois principais jornais de Vitória, 
ussim noticiou minha participaçuo nos debutes doM DB: 

"O Senudor Dirceu Curdoso, que se ununciou como um 
cmissúrio para provocar o entendimento entre as partes, 
"autorizado por uma fonte que nuo pode declinar o nome"
A Tribuna, I • página, 

Sob o título "Dirceu confia que reformas virilo", A 
Gazeta, outro jornal de importimcia de Vitória, assim noli· 
ciou o fato: 

"Evitando prestar maiores esclarecimentos sobre as rc· 
formas, Dirceu, porém, fez questão de frisar que elas real· 
mente virão e que foi portador de mensagem aos Senadores 
do M DB de que podem confiar numa abertura política ins· 
titucional."- A Gazeta, púg. 5 .. 

A notícia que o correspondente do Jornal do Brasil 
remeteu no jornal, é pura distorção ou invencionice, com o 
envolvimento do meu nome num episódio que merece o 
nosso mais formal desmentido. 

Primeiro, porque não tenho missão nenhuma do Go· 
vcrno: segundo porque, Senador da Oposição, niio me cu· 
berin falar cm nome do Governo em assunto que só ao Gu· 
verno cabe a iniciativa: terceiro, porque a notícia envolve má· 
fé ou intenção preconcebida de criar dificuldades aos entendi· 
mentos apenas iniciados: quarto, porque a comunicação que 
fiz em Vitória, aos meus correligionários do MDB, foi a 
mesma que já fizera !los Senadores do MDB, em reunião hn· 
vida no Gabinete do Líder Franco Montoro, cm presença da 
Bancada no Senado, de que os entendimentos conduzidos 
pelo Senador Petrônio Porteila eram autorizados, reinician
do o diálogo interrompido. 

Esta comunicação cu a havia recebido do Marechal Cor· 
dciro de Faria, que havia feito idêntica ·comunicação ao 
Deputado Tancrcdo Neves para, se o desejasse, ter igual 
procedimento com relação à Bancada do MDB na Câmara. 

Finalmente, se assim houvesse falado em Vitória, teria 
usurpado funções dos Representantes da ARENA no 
Estudo, com relação !lO Governo, e teria me colocado mal em 
relação aos meus correligionários do MDB, 

Grato pela publicação desta, subscrevo-me, Dirceu 
Cardoso, Senador pelo Espírito Santo. 

· Sr, Presidente, de fato a notícia me causou indignação, porque 
em momento algum, homem da Oposição, poderia falar que tinha 
missão do Governo. A missão que cu tivera, Sr. Presidente, era de 
que; procurado pelo Marechal Cordeiro de Farias, que é: um dos 
negociadores do entendimento com o Sr. Pctrônio Portclla, disse-me 
ele que comunicasse 11 Bancada do MDB, no Senado, que os enten· 
dimentos eram válidos, os entendimentos eram autorizados, os 
entendimentos eram para vulcr, 

Terça-feira, reunidos aqui no Senado os Senadores do MDB, fiz 
a devida comunicação, nestes termos de minha curta e deste meu pro· 
nunciamento. Não disse o nome que sou forçado a dizer hoje , de 
quem me autorizura a fazer a comunicação à minha bancada, que é 
o ilustre Marechal Cordeiro de Farias, homem que foi Governador 
de dois Estudos, que ó um nome ilustre aureolado de prestigio e 
respeito pelas Forças Armadas, ó um homem que, hoje, representa 
um papel preponderuntc nus ntunis circunstâncias, Aqui no Senado 
cu não mencionei seu nome; estilo ui os Senadores do MDB que me 
ouviram c que poderão atestar u veracidade desta minha declaração. 
Lã, tambóm, em Vitória, ni\o mencionei o nome, como disse aqui um 
dos jornais, A Tribuna: "Autorizudo por uma fonte cujo nome não 
posso declinar". 

Vem, enti\o, o correspondente do jornal de Vitória dizer que eu 
tinhu crcdenciuis do Governo purn negociar acordo, 

Sr, Presidente, esta a comunicuçi\o que fiz pura constar dos 
Anuis, porque Scnt!dor acho que aqui é a instância nu qual nós deve· 
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mos dar todas as declarações, prestar informações, dar noticias sobre 
o nosso comportamento politico na vida p6blica ou até fora dela, 
porque aqui é alçada bastante para receber estes nossos pronuncia· 
mentos. 

Assim, Sr, Presidente, sou dos homens do MDB que crêem no 
diâlogo, Acredito que possamos chegar a um denominador comum 
que a todos no sujeite, 

Acredito, Sr. Presidente- c agora posso declarar ma1s- que 
se as negociações não vieram com item ou pauta ou itinerârio é para 
dar maior liberdade às partes; é para que depois da nossa discussão 
nasça um denominador, nasça um entendimento sobre uma ex· 
pressão de concórdia, para felicidade do Brasil nos dias que correm. 

Portanto, Sr, Presidente, li a minha carta passado ao O Jornal 
do Brasil, cm data de 4 de setembro, para que conste de nos,qs Anais 
c para que, com esta nossa comunicaçiio, se desminta, uma vez mais, 
essas declarações que não fiz e que até colocariam cm dificuldades a 
própria Lidcránça da Casa, que é Senador pelo Esplrito Santo, c que 
ficaria cm choque com o Governo, pelo fato de cu ser credenciado 
para falar no Espirita Santo cm nome de um acordo, quando cu não 
tivera tal incumbcncia. Portanto, repito, colocaria mal o ilustre Lldcr 
da Maioria Senador Eurico Rczcnde, como também me colocaria 
mal perante os meus corrcligionârios do Estado, porque cu me 
arvoraria cm representante do Governo nos arraiais do MDB, Sou 
homem do MDB e me prezo disto. 

Tenho tido um comportamento, Sr. Presidente, não cm cima do 
muro mas com posição definidas, desde os primeiros dias da Revolu
ção, Fui revolucionãrio como têm sido aqui alguns Senadores, 
rcvolucionãrios autênticos, Na hora cm que o Brasil precisou da 
minha decisão c até do meu sacriflcio, para impor ao Pais uma 
ordem na desordem reinante, cu estive entre esses brasileiros. 

Hoje estou no MDB, mas com a mesma altanaria, com a mesma 
vibração, com a mesma autenticidade, Sr. Presidente, c com o mes
mo patriotismo. 

Assim, são estas as declarações que cu desejava fazer, para não 
deixar mal a ninguém c não ficar mal também perante os meus com· 
panhciros de partido e os correligionârios do meu Estado. 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Alexandre Costa. (Pausa.) 

S. Ex• não cstã presente, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que tratar, vou encerrar a presente, designando para a sessão ordinâ· 
ria de quinta-feira próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno ~nico, do Projeto de Resolução nq 60, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer o• 577, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Teresina (PI) a elevar em CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos 
c quarenta c cinco mil cruzeiros), a sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob nq 578, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçilo c Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dade. 

-l-

Votação, em turno ~nico, do Requerimento nq 255, de 1977, do 
Sr, Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes Erncs· 
to Gciscl c Hugo Banzcr, no diu 15 de agosto de 1977, 

-3-

Discussão, em turno ~nico, do Projeto de Lei da Cdmara n• 34, 
de 1976 (nq 479- C/71, nu Cusu de origem), que acrescenta dois 
parãgrafos ao Artigo 98 da Lei o• 4.504, de 30 de novembro de 1964 
(Estatuto du Terru), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 352 e 353, de 1977, das 
Comissões: 

- de Aarlcultura; c 
- de Economia. 

-4-

Discussão, em turno ~nico, do Projeto de Resolução n• 57, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer o• 571, de 1977), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar em CrS III .000.000,00 (cento c onze milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob o• 572, de 1977, da Comissão: 
~ de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dade, dependendo da votação do Requerimento nq 298, de 1977, de 
adiamento da discussão, 

-5-

· Discussão, cm turno único, do Parecer o• 343, de 1977, da 
Comissão de Legislação Social, que conclui pelo arqul•nmcnto do O li· 
cio o• S/45, de 1974 (o• 130/74, na origem), solicitando autorizaçEo 
do Senado Federal para que o Governo do Estado de Minas Gerais 
possa alienar ãrcas de terras devolutas daquele Estado à ltapcvu 
Florestal Ltda., sediada cm ltapeva, E.<tado de São Paulo, 

(Tendo ainda Pareceres, sob nqs 344 e 345, de 1977, das 
Comissões de Constituição e Justiça c de Agricultura, tam· 
bém pelo arquivamento, dependendo da votação do Requeri· 
monto o• 299, de 1977, de adiamento da discussão,) 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a ses· 
são, 

(Levanra-se a sessão às IS horas e JO mínwos.) 

ATA DA ll6•SESSÃO, REALIZADA EM lS.S-77 

(Publícada no DCN- Scção II- de 26-8·77 

RETIFICACOES 
No Projeto de Lei do Senado o• 156, de 1977, que "regula os 

casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efei· 
tos e respectivos processos, e dâ outras providí:ncias": 

Na pãgina 4060, t• coluna, no§ 2• do art. 10 do projeto, 
Onde se te: 

§ 2• Verivicando que não devem os filhos ... 
Leia-se: 

§ 2' Verificado que não devem os filhos ... 
Na página 4061, I • coluna, no seu art, 38, 

Onde se lê: 
Art. 38, Nos artigos 1.120, parãgrafo ~nico do art, 1.121, 

I .122 c seu parágrafo 1•, 1.123 e 1.124, do Código do Processo Civil, 
as c~prcssõcs "desquite por mútuo conhecimento" c "desquite" 
passam a ser substituldas por "separação consensual", 

Leia-se: 
Art. 38, Nos artigos 1.120, parágrafo único do art. 1.121, 

1,122 c seu parágrafo lq, 1.123 c 1.124, do Código do Processo Civil, 
ns expressões "desquite por mUtuo consentimcnto 1

' c udcsquitc" 
passam u ser substituldus por "separaçilo consensual", c as 
expressões "desquite litigioso", ainda no artigo 1.123, por 
"separação judicial", 

Na mesma pãgina e coluna, após o art. 38, 
Ondcselê: 

Art, 39. No caso de scpurnçilo de futo,,, 
Lei u-se: 

CAPITULO IV 
Dus Dlsposlçilcs Finais c Trunsltôrlus 

Art, 39, No C>ISO de separução de f11to, ... 
Nu mesmu púginu e colun11, upós o urt. 45, 
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Ond~se li:: 
§ I• A reconciliação ... 

L~ia·s~: 
Parágrafo único. A reconciliação ... 
Nu página 4062, I• coluna, no urt. 52 do proj~to, 

Onde se li:: 
Art. 52. Os nrts, 100, n• I, e !55, n• II, do Código de Pro· 

cesso Civil, passnm n vigorar com a seguinte redução: 

"Art. IDO .................................. .. 
I- da residência da mulher, para a separação de corpos 

e a conversão desta em divórcio, e para a anulação de casa· 
mcnto; 

II -que dizem respeito n casamento, filiação, separa
ção de corpos, conversão desta em divórcio, alimentos e guar
da de menores. 

Leia-se: 
Art. 52. Os arts. 100, n• I, e 155, n• II, do Código de Pro· 

c~sso Civil, passam a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 100 ................................ .. 

I -da residência da mulher, para a sepnraçi\o de corpos 
c a conversão destn cm divórcio, e para a anulação de casa· 
menta; 

.. Art. 155 ...••••.•.•....•.....•..•••••••.•.. 

II - que dizem respeito n casamento, filiação, separa· 
ção de corpos, conversão desta cm divórcio, alimentos e guar· 
da de menores. 

" 

ATAS DAS COMISSOES 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

12• REUNIÃO, REALIZADA 
EM !•DE SETEMBRO DE 1977. 

Ãs onze horas do dia primeiro de setembro de mil novecentos e 
setenta e sete, na Sala "Rui Barbosa", sob a presidência do Sr. Sena· 
dor Jessé Freire, Presidente, reúqe·se a Comissão de Legislação So· 
cial, com a presença dos Srs. Senadores Franco Montoro, Ruy San· 
tos, Jnrbas Passarinho, Osires Teixeira, Lenoir Vargas e Lourival 
Baptista. . 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado· 
res Accioly Filho, Orestes Quércin c Nelson Carneiro. 

e dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em segui
da, é dada como aprovada. 

Süo lidos, discutidos e aprovados os seguintes pareceres cons
tantes da pauta dos trabalhos: 

Pelo Senador Franco Montoro: 
Parecer por audiência das Confederações Nacionais de Empre· 

gados e Empregadores da Indústria c do Comércio sobre o Projeto 
de Lei do Senado n• 100, de 1974, que "adita parágrafo ao art. 16 
da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que "criou o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, a fim de assegurar direitos aos cm· 
pregados estáveis, optantes ou não". 

Pelo Senador Ruy Santos: 
Parecer contrário; relatando o vencido, Senador Franco Monto· 

ro, no Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1976, que "altera o pará· 
grafo único do artigo 566 da Consolidaçi!o· das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n• 5;452, de I• de maio de 1943", tendo 
voto em separado, vencido, do Senador Franco Montoro: 

Parecer favorável, com as Emendas de n•s 2-CLS e 3-CLS que 
aprcsentn ao Projeto de Lei da Câmara n• 26, de 1977, que "dá nova 
regulamentação h JlTOfissão de Corretor de Imóveis, disciplina o fun· 
cionamento de seus órgãos de fiscalização e dll outras providi:ncias": 
~.contrário uo Projeto de Lei do Senado n• 128, de 1976, c "dispõe 
sobre o exercício da profissão de Corretor de Imóveis", e Projeto de 
Lei do Senado n• 131, de 1976, que "disciplina o exercício da profis· 
silo de Corretor de Imóveis cm todo o território nacional", ~m an~· 
xo, tendo votos com restrições dos Senadores Franco Montare e Le· 
noir Vurgus: 

Parec~r contrário ao· Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1975, 
que "regulamenta a profissão de empregados de edifícios,~ dA outras 
providi:ncias", e Projeto de Lei do Senndo n• 25, de 1977, que "dis· 
põe sobre us relações de trubalho dos empregados cm edifícios c ou
tras edificações similares": 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 185, de 1976, 
que "dispõe sobre o enquadramento das empresas locadoras de servi· 
ços nos aeroportos e dá outras providências": 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 86, de 1977, 
que "dá nova redaçüo ao § I• do artigo 381 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, nprovadn pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio 
de 1943": 

Parecer contrário ao Projeto ·de Lei do Senado n• 134, de 1977, 
que "acrescenta§ 3• ao artigo 10, da Lei n• 5.107, de 13 de selem· 
bro de 1966- Fundo de Gárnntin do Tempo de Serviço": c, 

Parecer favorável no Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1977, 
que "altera as contribuições e pensões que serão concedidas aos 
Deputados Federais e Senadores pelo Instituto de Previdência dos 
Congressistas", e à Emendn n• I, aprovada pela Comissão de Consti· 
tuiçào c Justiça. 

Pelo Senador J arbas Passarinho: 
Parecer favorável, com a Emenda n• 1-CLS que oferece ao Proje· 

to de Lei da Câmara n• 95, de 1976, que "acrescenta e altera dispositi· 
vos na Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n• 5.452, de 
I• de maio de 1943)": 

Parecer contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1973, 
que "dispõe sobre o salário mínimo profissional do Contador e do 
Técnico em Contabilidade": 

Parecer favorável, nu forma da Emenda n• 1-CLS (Substitutivo) 
que aprcs~nta ao Projeto d~ Lei do Senado n• 84, de 1974, que 
"acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho. 
aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943", c 
Projeto de Lei do Senado n• 221, de 1975, que "estabelece a 
remuneração mínima obrigatória para os motoristas profissionais, fi. 
xn-lhes a jornada d~ trabalho c dá outras providi:ncias": 

Par~ccr contrário ao Projeto de Lei do Senado n• 214, de 1976, 
que "acrescenta parágrafo ao urtigo 2• da Lei n• 5.107, de 13 de 
sct~mbro de 1966, ~ dl1 outras providi:ncins": 

Parecer por audiência do Ministério do Trabalho sobre o Proje
to de Lei do Senado n• 1976, que "dispõ~ sobre o exercfcio da profis· 
sào de A rtistu e dl1 outrns providêncins": e, 

Parcccrcontrl1rio ao Projeto de Lei do Senado n• 9, de 1977,,quc 
"institui o sulúrio profissionul devido uos exercentcs de atividades 
lubomis qualificudus c dú outrus providências". 

Pelo Senador Lcnolr Vargns: 

Pmcccr pclu prcjudicinlidnde do Projeto d~ Lei do Senado n• 
127, de 1977, que "dispõe sobre criti:rio purn cúlculo de indenizações, 
nus rcscisôcs de contruto de trnbnlho". 
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Pelo Senador Lourlval Baptista: 

Parecer contr!~rio uo Projeto de Lei do Senado n• 14, de 1974, 
que "estende, sem limite de idade, os beneficies e serviços du pre· 
vidência social u todos os que exerciam u utividude de empregado do
méstico na data da publicação du Lei n• 5.859, de li de dezembro de 
1972"; C, 

Parecer contrúrio uo Projeto de Lei do Senado n• 242, de 1975, 
que ·•ctispõe sobre u reserva de vagas pura atendimento dos empre
gados reeducados ou readaptados profissionalmente, dando nova 
redução ao urtigo 55 da Lei n• 3,807, de 26 de agosto de 1960", 

Após o Sr, Senador Lenoir Vurgas emitir parecer ruvorúvel, 
concluindo por apresentar a Emenda n• 1-CLS (Substitutivo) ao 
Projeto de Lei do Senado n• 12, de 1977, que "assegura dir~iios dos 
empregados no caso de ralônciu ou concordata da empresa", a 
presidência concede vista da proposição ao Sr. Senador Osires Tei
xeira. 

A presidência determina, ainda, o adiamento da upreciuçü0 dos 
pprecercs dos Relatores sobre as seguintes matérias: Projeto de Lei 
do Senado n• 271, de 1975: Projeto de Lei do Senado n• 240, de 1976: 
Projeto de Lei do Senado n• 5, de 1977: Projeto de Lei do Senado n• 
65, de 1977: Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1976: Projeto de Lei 
do Senado n• 188, de 1976; Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1976; 
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1973: Projeto de Lei do Senado n• 
97, de 1975: Projeto de Lei do Senado n• 169, de 1975; Projeto de Lei 
do Senado n• 217, de 1975; Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1975: 
e, Projeto de Lei do Senado n• 245, de 1975. 

Nada mais havendo u tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, 
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que li· 
da e aprovada, serú assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem no 83, 

de 1977 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n• 1.564, de 29 de julho de 1977, que 
"altera Incentivos fiscais do imposto sobre a renda pura em· 
preendimentos localizados nas dreas da SUDAM e da 
SUDENE. 

I • REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM I• DE SETEMBRO DE 1977 

Ás deze;scis horas do dia primeiro de setembro do uno de mil 
novecentos e setenta e sete, no Auditório Milton Campos, presentes 

os Srs. Senadores Altcvir Leal, Murilo Puruiso, Dinarte Mariz, Mat· 
tos Lci\o, Braga Júnior, Marcos Freire, Dirceu Cardoso c Deputados 
Celso Carvalho, Jutuhy Magalhães, Janus Carlos, Celso Barros, 
Henrique Cardoso c Joel Ferreira, reúne-se a Comissão Mista incum
bidn de estudo c parecer sobre a Mensagem no 83, de 1977 (CN), que 
submete à deli,bernção do Congresso Nacional, o texto do Decreto
lei n• 1.564, de 29 de julho de 1977, que "altera incentivos fiscais do 
imposto sobre u renda para empreendimentos localizados nus áreas 
da SUDAM c da SUDENE. 

Deixam· de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senado
res Otuir Becker, Benedito Ferreira, ltalivio Coelho e Giivan Rocha 
c Deputados Ernesto Valente, Temístóclcs Teixeira, Elcival Caiado, 
Joiio Menezes e Sérgio Muriio. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a 
Presidência o Sr. Senador Dinartc Mariz que declara instalada a 
Comissão. 

A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente esclare
ce que irá proceder a eleição do Presidente e do Vicc-Prcsidente. 
Distribuídas as cédulas, o Sr. Senador Dinartc Mariz convida para 
runcionur como escrutinador o Sr. Deputado Jocl Ferreira. 

Procedida u clciçi\o, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Celso Barros ... , ............ , . , , , .. , . , 12 votos 
Em branco ..................... , , . , ...... , , . , . 1 voto 

Para Viee-Presidente: 
Deputado lonas Carlos , ......... , ......... , , , ... 12votos 
Em branco .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. . I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c V ice-Presi
dente, os Srs. Deputados Celso Burros cJonas Carlos. 

Assumindo a Presidência, o Sr. Deputado Celso Barros agrade· 
ce em nome do Deputado Jonas Carlos c no seu próprio a honra com 
que rorum distinguidos c designa o Sr. Senador Dinarte Mariz para 
relutar u matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e para cons· 
tar eu, Eliete de Souza Ferreira, Assistente de Comissão, lavrei a 
presenta Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, 
demais membros da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidente, 39-Secretdrio; 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

LI der 

Petrónio Portello (ARENA- PI) Henrique do la Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezando 
Vice·líderes 
Heitor Dias 

Helvídio Nunes 
José Sorney 
Ma"os Leão 

Osires Teixeira 
l~'·Vice-Presidente; 

José lindoso (ARENA- AM) 49·Secretário; 

Renato Franco (ARENA- PA) 
Ollo Lehmann 

Saldanha Oerzi 
Virgllio Távora 

29·Vice·Presidentel 

Amo rol Peixoto (MDB- RJ) 

l9·Secretório, 

Mendes Conole (ARENA- MT) 

29·5ecretcirio, 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

COMISSOES 

Di rotar, José Soares de Oliveira Filho 

Loca1: Anexo 11- Térreo 

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

Suplentes de Stfc:retdrio, 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreiro (MDB- AM) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Brogo Junior (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lido r 
Franco Montara 

Vice-líderes 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvon Rocha 

Lázaro Barboza 
Oanton Jobim 

COMISSÀO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dinarte Mariz 
Vic:e·Presidente: Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 

Chefo: Claudio CarloS Rodrigues Costa 

local: Anexo li- Térrea 

Telefone, 25·8505- Romois301e313 

COMISSÀO DE AGRICULTURA- (CA) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3, ltalivio Coelho 

4. Murilo Paroiso 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice·Presidente: Otair Becker 

ARENA 

Suplentes 

1, Olnorte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3, Mattos Leão 

5. Vasconcelos Torres 

1. Agonor Maria 

2. Roberto Saturnino 

MDB 

1. Adalberto Sena 

2, Evelcisio Vieira 

Assistente: Claudio Carlos Rodrigues Costa- Ramais 301 e 313 

Ruuni6os: Torças·foiros, às 10:30 horas 

local: Sala "Clóvis Bovilcicquo"- AneKo 11- Ramal623 

2. Jarbas Passarinho 
3. Oinarte Mariz 
4. Teotônio Vilela 
5. Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

MDB 

2. Jose Sarney 
3. Cllair Becker 

1, Evelcisio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: Lêdo Ferreiro do Rocha- Ramal312 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Ane~eo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krieger 
1 9-Vice·Presidente: Accioly Filho 
29·Vice·Presidente: leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Caponema 
3, Daniel Krieger 
4, Eurico Retende 
5. Heitor Dias 
6. Helvidio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltolivio Caolho 
9. Otto lehmonn 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4, Paulo Brossard 
5, Orestes Quórcla 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Mattos leão 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4, Vasconcelos Torres 
S. Milton Cobrai 
6, Benedito Ferreira 

1, Franco Montara 
2. Lazaro Barboza 
3. Cunha lima 

Auistonlo: Maria Holona Buono Brandão- Ramal 305, 
Reuniões: Quartas·feiras, às 10:00 horas 
local: Sala 11Cróvis Bevilcicqua" :__ AneKo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membro•) 

Titularas 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattetc Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Oerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1. Itamar Franco 

2. lcizaro Barboza 

3. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Wilson Gonçalves 

Vice·Presldentet Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA. 

1. Augusto Franco · 

2. José Sarnoy 

3. Braga Junior 

4. Altovir Leal 

5. luiz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnan de Mello 

3. Jose Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

S. Murilo Paralso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Dinarto Mariz 

8. Otair Bcckcr 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freira 

3, Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2; Augusto Franco 

3. José Sarnoy 

4. Domlcio Gondim 

5, Jarbas Passarinho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Quêrcla 

Assistonto1 Daniel Reis da Souza- Ramal 675 

Reuniàos1 Quartas·feiras, Os 10,30 horas 

localz Sala "Rui Barbosa"- AnaKo 11- Ramais 621 a 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9mombro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Joào Calmon 

Vice·Presidente, Evelásio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santo• 

3. João Calmon 3. Arnon do Mollo 

A. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3, Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- RamaiS98 

Reuniões: Quintas·feiras, Os 10:00 horas 

local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
( 17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Prnidente1 Paulo Bronard 

Vico-Pre•idente: Oomlcio Gondim 

Titulares 

1. Teotclnio Vilela 

2. Alexandre Co•to 

3. Wilson Gonçalves 

4, Domicio Gondim 

S. Helvídio Nunes 

6. Lenoir Vargas 

7. MaHos leão 

B. Ruy Sento• 

9. Braga Junior 

1 O. T ano Outra 

11. Virgílio Távora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Branard 

2. Evelcisio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

S. Cunha Lima 

ARENA 

MDB 

A"i•tontoo Cândida Hippertt- Ramol676 

Reuniões: Quintas•fairal, Os 9:00 hora• 

Suplente• 

1. CaHete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. José Guiomard 

6. José Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Dantan Jobim 

2. Dirceu Cardo~a 

3. Evandro Carreira 

Loca h Sala •11Cióvil Bevilócquo" - Anexo 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

Titulares 

l. Jesse Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vergas 

(9 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente1 Jessé Freire 
Vice·Presidente: Orestes Quércia 

Suplente• 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgílio Távora 
3. Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domlcio Gondim 

5. Lourival Baptista 
6. Acciol1 Filno 

MOS 
1 .. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 

2. Orestes Quércio 2. Cunha lima 

3. Nelso11 Carneiro 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Roma1675 
Reuniões: Quintas·feiras, às 1 1 100 horas 
Locah Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domício Gondim 
3. Arnan de Mello 
4. Luiz Cavalcante 

(7 membros) 

COMPOSI~ÀO 
Presidente: Jarbas Passarinho 

Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. Jose Guiomord 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgllio Távora 

5. Jarbas Passarinho 
MOS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocna 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronoldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

Reuniões: Quartos·feiras, às 10100 horas 

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

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 

Titulares 

1, Helvidio Nunes 
2. Oito lehmann 
3. Saldanha Derzi 

1. Donlon Jobim 
2. Adalberto Sena 

(5 membro5) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Adalberto Sena 
Vice·Presidenle: Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1, Virgllio Távora 
2. Arnon do Mo li o 
3. Jarbas Passarinho 

MOS 
1.· Dirceu Cardoso 

A~~istenh'1 Maria Carmen Castro Souxa- Ramal 134 
Reuniou~: Quintas·feiras, as 12100 horas 
local: Solo "Clóvis Bevllcicqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente' Magalhães Pinto 

19-Vice·Presidentel Saldanha Derzi 

29.Vice·Presidentel Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa' 

3. Virgílio Távora 

A. Jessâ Freire 

5. Arnon de Mel lo 

6. Saldanha Oerzi 

7. José Sarney 

8. Joào Calman 

9. Augusto Franco 

10, Ot!o Lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvarl Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

5. Nelson Carneiro 

ARENA 

MOS 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal 676 

Reuniões: Terças·feiras, às 10130 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filno 

2. Fausto Castelo·Branco 

3. Helvldio Nune• 

4. Dom leio Gondim 

5. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

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

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Ru)' Santos 

Vice·Presidente1 Altevir leal 

Titulares 

I. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattete Pinheiro 

4, Fausto Castelo·Branco 

5. lourival Baptista 

1. Adalberto Sono 

2, Gilvan Rocha 

ARENA 

MOS 

Suplentes 

1. Soldanna Derzi 

2. ltalivio Coolno 

3, Osires Teixeira 

1. Benjamim Faroh 

2. Cunha limo 

Assistontet Lôda Ferroira da Rocha- Ramal312 

RouniOos 1 Quintos·feiras, às lltOO horas 

local1 Sala "Rui Barbosa"- Anoxo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1, José Guiomard 

COMPOSIÇÀO 
Presidentez Milton Cabral 

Vice·Presidentez Augusto Franco 

ARENA 
Suplantes 

2. Vasconcelos Torres 
3, Virgílio Tóvora 

1, Alexandre Costa 
2. Braga Junior 
3, Dinartc Mariz 

4, Augusto Franco 
S. Milton Cobrai 

MDB 
1. Adalberto Seno 
2. Benjamim Foroh 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu CordÓso 

Assistentez lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniõesz Quartas-feiras, às 9z00 horas '. 
local: Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) . 

Titulares 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
S. Saldanha Derzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSIÇÀO 
Presidentez Benjamim Farah 

Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Mattos Leõo 

MDB 
1. Oanton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Assistente: Sônia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões, Quintas·feiras, às 9,00 horas 
Local: Sala ''Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 62\ e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidenle1 Lourival Baptista. 
Vice·Presidente1 Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2·. Luiz Ca .... alcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5, Maltas Leão 

1. Evandro Carreiro 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto Lehmonn 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wilson Gonçal11es 

1. Lózaro Barbozo 
2. Roberto Soturnino 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 
Reuniões, Terças·feiros, às 10,00 horas 
Local; Sala ''Rui Barbosa''- Anexo li- Ramais 621 o 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe1 Ruth de Souza Castro 
Localz Anexo 11 - T é r roo 
Telefone: 25·8505- Ramol303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporórios para Apreciação do Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, o 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art, 90 do Regimento 

Comum). 

Assistentes do Comissões1 Harold o Pereira Fernandts - Ramal 67 A1 
Aliou de Oliveira- Ramal67~: C1eide Maria B. F. Cruz- Ramal 598: 
Mouro Lopes de Sá- Romal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HCR.\S nRÇA S A L A S ASSISTEMTE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS':E:I'I'E 

C,T, RUY BARBOSA RONALJlO 09:00 C,F. CLOVIS BEVIL.ICQUA CIJfPIIlO 
Ramtu.B - 621 El 716 Ru.ll'ol\1 - 623 . 10:00 

C.A.R. CLOVIS BEVIL.ICQUA 
Ru.mu.l - 62J 

L!:PA 09:30 C,S,P,C, RUY BARBOSA SONIA 
Rlli!'.Q.\11 .. 621 I 71 

C,A, CLOVIS BEVI r..ICQUA Cr..IUPIO C.E.e. CLOVIS BEVIL.ICQUA CLBIPE 
RAmal - 623 COSTA 10:00 

Rnmul - 623 
l0:30 

C,R,E, RUY BARBOSA CX:IDIJlO c.P.p, RUY BARBOSA RONA!.IlO 
Rumtu.o .. 621 11 716 Rnn a~ e - 621 1 71 

llOP.nS ''JAP.TA 5 A L A S ASSISTENTE c.L.s. CLOVIS BEVIL.ICQUA 
Rorr.nl - 623 

PAIIIEL 

11100 
09:00 C,S,N, RUY BARBOSA L!:PA RUY BARBOSA c.s. L!:PA 

Ru.ll!tllfl - 621 o 716 Ra!Diu.a ... 621 1 71 

c.c.J CLCIVI~ DE'I1r..ICQUA MAR! A l2:00 c.R. CLOVIS BEVIL.ICQUA MARIA 

10100 Rumu.1 - 62) HELl!NA Ramal - 623 CA!ldll 

C,IU. RUY BAftD05A RONALilO 
Runw.i5 .. 621 El 716 

10:30 C,E, RUY BAilDOSA llANIEL 
R:.r.mu.1u - 621 o 71G 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

'. 
Seção li 

ANO XXXII- N• 100 SEXTA· FEIRA, 9.DE SETEMBRO DE 1977 BRAS!LIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I -Ao TA DA 138• SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 
1977 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicação da Presidência 

-Referente ao tempo destinado aos oradores do Expc· 
diente da sessão,, dedicado a comemorar o centenârio de faleci
mento do Senador Thomaz Pompeu de Sousa Brasil. 

Oradores: 

SENADOR V/RGIL/0 TÁVORA. cm nome da ARENA. 

SENADOR MAURO BENEV/DES, cm nome do MDB. 

O SR. PRESIDENTE- Fala associativa cm nome da 
Mesa. 

1.2.2- Otlclos do Sr. I•·Seeret,rlo da Cimara dos Depu· 
ta dos 

Encominhondo à revisão do Senado autógrafos dos seguintes 
projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara ni73f77 (n• 1.040-A/75, na Ca· 
sa de origem), que veda a exibição de cartaz cincmatogrâfico que 
não seja criado, produzido c impresso por brasileiro ou empresa 
brasileira. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 74/77 (n• 1.037·8/75, na 
Casa de origem), que altera dispositivos da Consolidação das 
Leis do Trabalho e da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, para o 
fim de tornar expressa a obrigatoriedade de computar horas 
extras nos pagamentos de férias c 13• salârio devidos ao trabalha· 
dor, 

-Projeto de Lei da Câmara n• 75{77 (n• 1.155-D/73, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivos à Lei n• 3.577, de 4 
de julho de 1959. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 76/77 (n• 1.808-C/76, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpú· 
blica, que adapta ao Código de Processo Civil a Lei n• 5.474, de 
18 de julho de 1968, c dâ outras providências. 

J.2J - Comunicação dn Presidência 

-Recebimento das Mensagens n•s 191 a 194/77 (n•s 317 a 
320{77, na origem), pelas quais o Senhor Presidente da Repúbli· 
ca submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da 
Fazenda para que os Governos dos Estados de São Paulo, do 
Paranâ, do Cearâ c de Pernambuco sejam autorizados a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 2• da Rc· 
solução n• 62{75, do Senado, e possam realizar operações de 
crédito, para os fins que especificam. 

1.1.4- Comunicações da Liderança da ARENA 

-De substituições de membros cm Comissão Mista do 
Congresso Nacional. 

1.2.5 - Oficio 

- Do Lrdcr da ARENA na Câmara dos Deputados, de 
su~stituição de membros em Comissão Mista do Congresso Na· 
cio na!. 

1.3- ORDEM' DO DIA 

-Projeto de Resolução n• 60/77. que autoriza a Prefeitura 
Municipal dcTcrcsina (PI) a elevar cm CrS 2.645.000,00 (dois mi· 
lhõcs, seiscentos c quarenta e cinco mil cruzeiros), a sua divida 
consolidada. Votaçilo adiada por falta de quorum 

-Requerimento n• 255/77, do Sr. Senador Lourival Bap· 
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discursos proferidos pelos Presidentes Ernesto Gciscl e Hugo 
Banzcr, no dia 15 de agosto de 1977. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 34{76 (n• 479-C/71, na Casa 
de origem), que acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da Lei 
n•4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). Dls
cuuão sobrcstada, por falta de quorum para votação do Requc· 
rlmcnto n• 300/77, de adiamento de sua discussão para rccxame 
da Comissão de Agricultura. 

-Projeto de Resolução n• 57/77, que autoriza o Governo 
do Estado de Minas Gerais a elevar cm CrS 111.000.000,00 
(cento c onze milhões de cruzeiros) o montante de sua divida con· 
solidada. Discussão sobrestada, por falta de quorum para votação 
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do Requerimento n• 298/77, de adiamento de sua discussão pura 
u sessão do dia 14 do corrente. 

- Parecer n•• 343/77, da Comissüo de Legislação Social, 
que conclui pelo arquivamento do Ofício n' S-45/74 (no 130/74, 
nu origem), solicitando autorização do Senado Federal pura que 
o Governo do Estudo de Minas Gerais possa alienur iireas de 
terras devolutas daquele Estudo à Itapeva Florestal Ltdu .. se· 
diada cm ltupcvn, Estado de São Paulo, Di.<cussiio so~rcstadu, 
por falta de quorum para votação do Requerimento n• 299/77. 

1.4- DISCURSOS A PÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EURICO REZENDE, como L!der- Rcgharo 
da participaçiio popular nos cspctáculos cívicos realizados, 
ontem, no Pais, por ocasiiio da data comemorativa de nossa Inde
pendência. Reparos a tópico de recente pronunciamento do Se· 
nador Marcos Freire, na parte referente à atuação desenvolvida 
pelo Sr. Ministro da Educação e Cultura no trato dos prohlemas 
estudantis do Pais. 

SENADOR BENJAMIM FARAH- Posição de S. Ex• 
com relação u emenda que dispõe sobre a criação do Estado do 
Tocantins, apresentuda ao Projeto de Lei n• 15/77-CN- Com· 

plementur, que cria o Estado de Muto Grosso do Sul, e dú outras 
providências. 

SENA DOR DIRCEU CARDOSO- Concessão, pela 
Cümaru Municipal de Vitória - ES, do titulo "Cidadão Cupi
xabu" ao Dr. Luiz Fernando Surcinelli Garcia. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTtf -Inauguração do 
sistema de trunsmissiio em ondas curtas d:l Rádio Nacional de 
Brusílin pura a Região Amazônica, 

SENADOR tfGENOR MARitf- Necrológico do Dr. 
Mil rio Nóbrega Araújo. 

I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO 

2- CONSULTO RIA JURIOICA 
- Parecer n• 67/77 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN
TES 

ATA DA 138~ SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO DE 1977 
3~ Sess!i.o Leg~slativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRES!DJ!:NCIA DOS SRS. PETRÔNIO PORTELLA, JOSI!: LINDOSO E MAURO BENEVIDES 

;ts f./1/0R..tS E 30 MINUTOS, .oiCH.Hl-SE PRESf.'to/TES 
OS SRS. S/:'N,f I!ORES: 

Adulbcrto Sena - Altevir Leul - Josi: Lindoso - C<lltcte 
Pinheiro- Jurbus Passarinho- 1\ie.<andrc Costa- Henrique de 
La Roe<1ue- Helvidio Nunes- Petrônio l'ortelht- Mauro 8enevi
dcs -Virgílio Tilvora - Wilson Gonçalves - Agcnor Maria -
Dinurlc Mariz- Jcssé Freire- Marcos Freire- Luiz Cuvnlcanlc 
-Augusto Franco- Lourival Baptista - Ruy Santos- Dirceu 
Cardoso- Eurico Rczcnde- João C11lmon- Vasconcelos Torres 
-Benjamim Faruh- Nelson Carneiro- Mugalhãcs Pinto- Ores
te.< Quórda- Mendes Canalc- Saldanha Dcrzi- Accioly Filho
Evclúsio Viciru. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 32 Srs. Senadores, 

Havendo número regimental, declaro aberta u scssiio. 
O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente ses

são, face à aprovuçiio pelo Plenário do Requerimento n• 284, de 
1977, do Senador Virgflio Távora e outros Srs, Senadores, será dedi· 
cada à comemoração do centenário do falecimento do Sr. Senador 
Thomaz Pompeu de Sousa Brasil. 

Concedo a palavra ao nobre Senhor Senador Virgilio Távora, 
que fulurft em nome da Aliança Renovadora Nacional. 

O St!, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Em nome da 
AR~NA, pronuncia o seguinte discurso.) - Sr, Presidente, Srs. 
Senadores: 

Hú um século, assolava o Nordeste, mal ferindo o Ceará, em ter· 
mos de verdadeira tragédia, a mais cruenta seca que lhe marcou a 
História, e cujos efeitos ainda ressoam na alma de suu gente. Renro· 
me, ó óbvio, u secu de I 877/79, que quuse chegou 11 extinguir, du 
terra cearensc, os seus rebanhos, climinundo-lhc, por completo, a 
Indústria du charqucadn aqui nascida, e cuja técnica o emigrante 
ccurcnsc levou pura Pclotus, no Rio Grande do Sul, onde uindn 
prospera. 

A exportação da carne bovina, diga-se de passagem, cru, à épo· 
ca, o suporte básico da incipiente estrutura econômica da Província. 
O desmoronamento das fazendas, em conseqUência do flagelo, é um 
quadro dantesco, fonte, por sinal, de inspiração da chamada litera· 
tura das secas, tão bem retratada pqr Domingos Olimpio, cm seu 
famoso romance Luzia Homem. 

Este é o quadro já esboçado no Ceará em 77, com todas as suas 
pungentes cores, quando falece Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, 
por muitos de seus contemporâneos considerado como um sâbio. 
Exercia, ao morrer, o mandato de Senador, entiio vitalício, daí por 
que somente aplausos merece o Senado, ao qual pertencemos, ao 
comemorar o centenário do desaparecimento de uma das figuras de 
maior relevo no cenário político do Império, doublé de sacerdote c 
homem público, forjado na têmpera das inclemências, condiçilo 
conducente à formação dos fortes, 

O adusto sertão cearense onde nasceu, nu povoaçilo de Santa 
Quitéria, a 6 de julho de 1818, moldou-lhe, assim, o caráter forte e 
combativo, seus pais, o Capitão de Milícias Thomaz D'Aquino de 
Souza, originário do vizinho Estudo do Rio Grande do Norte c D, 
Jerucinu Isabel de Souza, nascida em Santa Quitéria, nenhuma rique
za possuíam. A seca de 1825 jú havia arrasado a fortuna dos avós, 
abastados fazendeiros da zona c os bandos de facínoras que infesta· 
vam us fazendas da região completaram a açilo devastadora do Ongc
Jo climático, 

O Senador, ora homenageado, conheceu, pois, todas as agrupas 
de menino pobre em bens materiais, mas rico em inteligência, ambi
ção e tremenda obstinação, atributos que constituem curacterfsticus 
inerentes ii psicologia do cearense, c por que não o dizer, de toda a 
gente nordestinu. 

Com tais predicados, conseguiu virar a redu du predestinação 
uo sofrimento e limitações dos ali nascidos, sobrepondo-se às adversi
dades com que o meio o marcou e furtando-se, assim, à vulu do 
anonimato. 
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Muito jovem ainda, é encaminhado a estudar Latim com o tio, 
Gregório Torres, professor público em Sobral. Tanta inteligência e 
gosto pelas letras demonstrou que os parentes resolveram mandá-lo 
a Recife a fim de prosseguir os estudos, Lú fez, no Seminário de Olin· 
da, todo o Curso de Humanidades c os estudos teológicos, com tal 
aproveitamento que logo passou a ocupar a cadeira de Professor de 
Teologia. Recebeu, em 1841, as Ordens de Presbítero e, posterior· 
mente, colou grau também como Bacharel cm Ciências Jurídicas c 
Sociais, dois anos após. 

e interessante ressaltar o procedimento da fumllia do Senador 
Pompeu orientando-o para o Sacerdócio, Era comum àquela época, 
entre as fnmllias nordesiinas, destinar um filho à carreira sacerdotal, 
para ter representantes na Igreja, e, por igual, encaminhar outro nus 
lides politicas com vistas a projetar o clã no contexto sócio-politico e 
cultural da Província. O padre e o Bacharel ;narcnrnm, dcsturtc, 
época na História Social do Nordeste. 

Forte fez-se então sentir o apelo da terra natal, e o nove! sacer· 
dote c Bacharel deixa o Recife e volta pura o seu Ceará. 

Em Fortaleza, divide-se entre o serviço da Igreja, como Vigário· 
Geral, a Banca de Advocacia, que soube tornar respeitabilissima, c o 
Magistério, !ccionundo Geografia e História no Liceu da Província, 
do qual fora, aliás, o primeiro Diretor. 

Nomeado, mais tarde, Diretor da Instrução Pública, dotou 
aquele setor governamental de organização racional e eficiente, tão 
avançada para a época, que só foi ultrapassada várias décadas 
depois - mais precisamente 70 anos - com a "Escola Nova" de 
Lourenço Filho. 

A Variedade de assuntos que engloba sua vasta bibliografia diz 
bem de sua formação humanística e cultural, Aborda-os com segu· 
rança e patriotismo c já, àquela época, vemo-lo como um dos precur
sores dos Estudos Ecológicos em bases cientificas. Há quem considc· 
rc este aspecto - mais ainda do que o historiador notável -o ponto 
alto de sua obra. 

Dentre suas múltiplas publicações, permito-me destacar: 

. - Princípios Elementares de Cronologia pura uso no Li
ceu do Ceará; 

-Elementos de Geografia; 
- Memórias sobre a Estatística da População e Indús-

tria da Província do Cearú -1875; 
- Eleições do 4• Distrito da Província do Ceará; 
- Memória Estatística da Provincia do Ceará sob sua 

rélação Física, Politica e Industrial em 1858; 
- Compêndio Elementar de Geografia Geral e Especial 

do Brasil; 
- Memória sobre a conservação das matas e arbori· 

cultura, como meios de melhorar o clima da Província do 
Ceará ( 1859); 

- População da Província do Cearã; 
- Ensaio Estatístico da Província do Ceará (2 tomos); 
-Discurso proferido nu sessão de 6 de junho de 1866, 

por ocasião da discussão do voto das Graças ( 1866); que mar· 
cou época nos Anuis destn Casa, 

- Systemu ou configuração orográficn do Ceará; 
-Memória sobre o clima e Secas do Ceará- !877. 
- Juizo Histórico do Senador Pompeu sobre fatos e 

coisas do Ceará, 
Homem de grandes estudos, pertencia o Senador Pompeu a vá· 

rins Instituições, entre us quais a Sociednde de Geografia de Paris, o 
Instituto Histórico c Geogrl1fico do Brasil, os Institutos Histórico& 
dn Bahin e do Murnnhi\o, o Instituto Arqueológico e Geogrí1fico de 
Pernnmbuco e o Instituto dos Advogndos do Recife, 

Profundamente putriotu, com invejável formação humanística, 
a Politica ni\o tnrdou cm utrul·lo, Suas idéias liberais, concebidas 
desde n juventude, se lhe causaram o disssubor du demissão do cargo 
de Diretor de Instrução, compensuram·no com eleições repetidas 
paru a Cl1muru dos Deputados Gernis, utingindo o clímax du curreirn 

parlamentar no se investir, vitaliciamcntc, como Senador do Impé
rio, nu vngu deixada pelo Senador Miguel Fernandes Vieira. 

Necessitando de uma imprensa livre onde pudesse expandir seu 
liberalismo, aliou-se a Tristão Arnripc c Frederico Pumplonu, que ha· 
viam acabado de fundar um jornal, o Cearense, cm 1846. Afastando· 
se depois os dois amigos da direção daquele órgão, passou a conduzi
la sozinho. Também criou outro jornal, o Brasileiro, de formato mais 
modesto, igualmente a serviço da oposição liberal. 

A vitalicidude do Senado, que, para muitos, se teria trans
formudo no "ócio com dignidade", despertou no Senador Pompeu 
redobrado entusiasmo nus pugnas à frente do Partido Liberal do 
Império, do qual se tornou um dos Chefes mais acatados. 

O Senado niio ouviu dele grandes arroubos oratórios, nem 
vibrantes polômicus, comuns naqueles tempos do II Império. Mas, 
em linguagem simples e precisa, soube percutir com raro patriotismo 
e senso de rculidade os grandes problemas nacionais. Da causa li· 
bera! tornou-se defensor infatigável, como um dos lutadores de vnn· 
guarda. 

"Nus campanhas do Parlamento" - enfatiza Joaquim 
Manuel de Macedo em sessão magna de aniversário do Ins· 
titulo Histórico e Geográfico do Brnsil, em 15 de dezembro 
de 1877 - "desenvolvia um alto grau a estratégia do bom 
senso; nas pelejas, sua arma exclusiva cru a lógica. Do re
curso que lhe resplandecia o tesouro da ciência, deixou o 
nosso finado consócio exuberante prova nas discussões 
veementes que suscitou a Questão Religiosa. 

Padre c, ao mesmo tempo, um dos Chefes do Partido Li
beral, bem poderia resguardar-se naquela abstenção que o 
silêncio facilita, ele, porém, pronunciou-se franco na tribuna; 
e, em lições de moderações e de sabedoria, não sacrificou 
princípios, nem torturou doutrinas; mas foi mais como aura 
,que mitiga os ardores e derrama a serenidade em lampejas de 
harmonia." 

Estas singelas considerações sobre a figura do grande Senador , 
do Império representam a reverência dos cearenscs a um de seus fi. 
lhos mais valorosos, cujas tradições de patriotismo, honradez, amor 
às causas justas e nobres e combatividade se tornaram apanágio da 
sua família, cm nossos dias representadas pelo ilustre Dr. Thomaz 
Pompeu de Sousa Brasil Netto, cuja recente atuação à frente da Con
federação Nacional da Indústria tantos benefícios proporcionou ao 
Pais, e muito especialmente ao Cearã. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, no grande Senador, nossa como
vida homenagem, u nossa e de todos os cearenses, 

Era o que tinha que dizer, (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo n pnluvru 
ao nobre Senador Mauro Benevides, que fnlnrã em nome do 
Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Em nome do 
MDB, pronuncia o seguinte discurso,) -Sr, Presidente, Srs. Sena· 
dores: 

Quando assumi, em 1975, a cadeira de Senador pelo Ccurã, 
ocupei esta tribuna, em longo pronunciamento, no curso do qual 
defini a minha linha de conduta nu Casa, a exemplo do que fizeram 
os demais colegas, eleitos do pleito de 15 de novembro do ano 
anterior. 

E, por um imperativo de justiça, rendi preito de admiração c 
saudade n muitos dos que desempenharam, como representantes do 
meu Estudo, o mandato senntoriul, rcnlçundo-lhcs o trabalho levado 
a efeito em favor do Pais. 

Entre os que foram, naquela ocasião, merecidamente rclncionn· 
dos, estava Thomaz Pompeu de Sousa Brasil que, hoje, no 
comemorar-se o transcurso do centenário de sua morte, recebe esta 
homenagem especial do Senado da República. 

Ou mesma forma como Antônio Pinto Nogueira Acioly, 
Francisco de Puulu Pessoa, Figueira de Melo, João Cordeiro, Joilo 
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Tomé, Joaquim Cntunda, Senador Alencar, Castro Carreira, José 
Pompeu Aeioly, Fernandes Vieira, Costa Barro•, Pedro Borges, 
Viriato Medeiros e tantos outros, Tomás Pompeu integrou este 
Plenário, tudo fazendo para honrar as tradições politicas c culturais 
do povo ccarensc. 

Os nossos Anais - como adiante se verá - registram a sua 
participaçilo destacada na vida parlamentar brasileira, ensejando a 
que se constate a dignidade cm que foi pautada a sua conduta como 
homem público, voltada para a defesa das grandes causas nacionais. 

O Historiador alcncnrino Hugo Victor Guimarães, cm seu fi. 
vro de pesquisa intitulado Deputados Provinciais e Estaduais do 
Ceará, aponta Tomás Pompeu de Sousa Brasil como "uma das 
maiores cerebrações" do nosso Estado. 

Nascido nos sertões de Santa Quitéria, cm 1818, para Fortaleza 
veio na companhia de seu tio Gregório Francisco Torres c Vasconce
los, dai embarcando para o Recife cm 1834, com o objctivo de cursar 
o Seminário de Olinda c a. Academia de Direito, conseguindo 
ordenar-se em setembro de 1841 c colar grau cm Ciências Juridicas 
dois anos depois. 

Ao regressar à sua terra natal, com o apreciável lastro de cultura 
que lhe foi dado alicerçar naquelas duns vetustas entidades educa
cionais. Tomás Poll)peu empolgou-se com a instalação de um 
estabelecimento oficial de ensino- o que veio a ocorrer em 1845-
fundado que foi, naquele ano, o .tradicional Liceu do Ceará, por 
cujas classes têm passado sucessivas gerações. 

Como primeiro Dirctor do Liceu c da Instrução Pública, o 
inolvidável Mestre impôs-se à admiração de seus discipulos, cm 
razão de sólido preparo e notória competência, granjeando aura de 
prestigio invulgar no seio da comunidade ccarcnsc. 

O destaque que alcançou no magistério fé-lo figura de marcante 
evidência em todos os círculos sociais, o que motivou, ao lado de 
indisfarçável vocação, seu efctivo ingresso na atividade politica, 
quando, na condição de suplente, assumiu, entre 45 c 47, a cadeira 
do Deputado-Geral José Costa Barros, falecido antes de empossar-
se. 

Somente em I 864, na vaga do Dr. Miguel Fernandes Vieira, é 
que Tomás Pompeu de Sousa Brasil foi eleito e nomeado senador pc
lo Ceará. 

Na velha Câmara do Senado, tinha inicio, então, uma atuação 
proficiente e brilhante, conforme assinalam os seus biógrafos e o 
atestam os pesquisadores da nossa história parlamentar. 

Desta tribuna expunha ele, com notável sapiência, idéias c fatos, 
discutindo-os aprofundadamente, numa demonstração de que se 
achava a par da problemática nacional. 

O Príncipe dos poetas cearenses, Cruz Filho, referindo-se a 
Tomás Pompeu, citava-o entre os mais distinguidos brasileiros, 
chamando-o de 

"professor. jornalista, orador parlamentar c cientista, 
que nos legou notáveis obras", 

Por sua vez, o Burilo de Studnrt, autor de clássico c alentado 
Dicionário Binhih/iogl'l(ficn, assim se manifesta sobre o Senador Pom· 
pcu: 

"Cearense notável, foi presbitero. bacharel em Direito, 
professor, uutor de vúrias obras e politico de vulor, quer nos 
comicios populare.<. quer nu tribuna parlamentar, quer nu 
Imprensa." 

Dowdo de privilegiada inteligõnciu, teve sempre inccs,.mtc ativi
dudc cultural, sendo numerosos os seus trabalhos publicados, 
hahituulmcnte acolhidos com calorosos aplausos pelos estudiosos 
dos ussuntos n~h:s vcrsudos. 

Dentre os mesmos. convêm referir, na scqUênclt\ cronológica em 
que foram elaborados: 

- Principias Elementares da Cronolosiu pnr:: Uso do 
Liceu do Ceuri1- (\&50) 

-Memória sobre a Estatlstica da Populaçilo e Indústria 
da Provincia do Ceará- (ISSO) 

- Eleiçilo do Quarto Distrito- ( 1857) 
-Compêndio de Geografia-Geral- (1857) 
-Ensaio Estntlstico dn Provincia do Ceará- (1863·64) 

- Compêndio de Geografia-Geral e Especial do Brasil, 
anteriormente intitulado apenas Compêndio de Geografia· 
Geral- ( 1864) 

- Memória sobre o Clima e Secas no Ceará- (1877) 
- Sistema ou Configuração Ortográfica do Ceará -

(1877) 
-Juizo Histórico do Senador Pompeu sobre os Fatos 

do Ceará (póstumo) na Revista do Instituto do Ceará -
(1895) 

O Historiador Raimundo Girilo, em Pequena História do Ceará, 
cita, várias vezes, o Senador Pompeu, conforme se infere de trecho, 
inserido no Capítulo XX: 

"Tantos flagelos caíram sucessivamente - e alguns ao 
mesmo tempo- sobre a populaçilo do Ceará, desde 1824 até 
1828 - comentava o Senador Pompeu que admira nilo ter-se 
ela inteiramente rarefeito, sucumbindo ao Oagfcio dos ho· 
mens e da natureza e emigrando pura outras Provfncias,'' 

Como homem de partido e em razão de seu invejável espirita de 
liderança, Tomás Pompeu de Sousa Brasil comandou a corrente Ilhe· 
ral no Cearâ, que se contrapunha aos conservadores, estruturados es· 
tes na Presidência do Dr. Manuel Felizardo de Sousa Melo, sucessor 
do Senador Alencar, em !837. Somente 4 anos depois é que os 
conservadores, bafejados pela força dos Fernandes Vieira, no· 
tadamente os Drs. Miguel e Gonçalo, consolidaram o seu prestigio, 
pela adesão do Boticário Rodrigues Ferreira c do Comendador José 
Antônio Machado. 

Os liberais, por sua vez, mantiveram-se aglutinados cm torno do 
Dr. Tomás Pompeu, até a sua morte, quando ocorreu disscnsilo intcr· 
na de largas proporções, representada por duas alas inconciliáveis: 
os pompeus ou minas, sob a chefia do Dr. Antônio Pinto Nogueira 
Acioly, e cujos ideais eram defendidos pelo periódico Gazeta do 
Norte; e os paula.r ou ripardos, dirigidos por Rodrigues Júnior, que 
continuaram utilizando as páginas de O Cearense, 

Os conservadores, por seu turno, divididos em graúdos e 
miúdos, vieram a formar coalizões com pompeus e pautas, numa 
autêntica subcsdmação a principias c diretrizcs que doutrinariamcn· 
te deveriam separá-los, 

O Jornalista João Brigido, com sua pena cáustica, ao se reportar 
sobre processo de obtenção de votos na chamada Pátria velha, fo· 
caliza ~eleição a "bico de pena e a peso de ouro", de conformidade 
com coletãneas do artigos seus, coligidos cm Antologia, por Jáder de 
Carvalho. 

Nu púgina 489, da aludida Antologia de João Brígido, lê-se: 

"Este mesmo agente efctuou também u compra de toda 
u votaçilo para o chefe liberal, Dr, Pompeu, pela soma 
insignificante de 600 mil réis, que lhe fora enviada desta Capi· 
tu! por intermédio do Dr. Bernardo Duarte Brandão, Deu-se 
isto niio obstante encontrar-se nu Vila o candidato Raimun· 
do de Araújo Lima, que se tinhu feito depenar nessa localidn· 
de, já tendo sido copiosamente em Lavras. Araújo Lima 
exasperou-se quando soube que se estavu recomendando a 
utu paru o chefe liborul cm prejufzo seu, A ncnhumu considc· 
raçiio, porCm, quiserum utcndcr aos chefes conservadores, 
qui! dispunh~tnJ do col&gio a seu tnlnnte," 

Com u rculizuçuo deste pleito, du listu triplicc passou a fazer par· 
te o chefdiheral. que foi escolhido scnudor de 9 de janeiro de 1864, 

A :~usterid:~dc c coeróncin de Tomús Pompeu de Sousa Brusil 
muntivcrnm·St! irrcpr!.!enslvcis ao longo de suu movimentada vida 
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política, dando lugur, inclusive, a gestos de incomum desprendi· 
mento, como o que o levou u rcjcitur convite puru o desempenho de 
Pasta ministerial do Império, no Gabinete de31 de agosto de 1865. 

Os descendentes do Senador Pompeu, que constituem estirpe 
das mais nobres, têm sabido honrar-lhe a memória, contribuindo, 
iguulmcntc, pura projetar o Ceurá perante o Pais. Foram quatro os 
nlhos huvidos de sua unii\o com u jovem Felismina Carolina 
Filgueiras: Maria Tereza, Antônio, Tomás c Hildebrando. 

O seu genro, Antônio Pinto Noguciru Acioly, roi o continuador 
da liderança politica, cxcrcidu junto aos liberais, passando a chefiar 
poderosa oligarquia, que preponderou, por longos anos, nu estrutura 
purtidáriu do Estudo, com rcssonfinciu no fimbito rcdcral. 

Dois dos nlhos do Comendador Acioly alçaram-se ao Senado: . 
Tomás Pompeu Pinto Acioly eJosé Pompeu Pinto Acioly. 

O "Sociólogo das secas" Tomás Pompeu So,brinho, neto do 
Senador, roi outro descendente ilustre, transrormando-se em vulto 
dos mais acatados dos círculos intelectuais e científicos do Pais. 

O seu bisneto, Tomás Pompeu, vem exercendo, cm seguidas ges
tões que chegam no corrente mês ao seu término, a Presidência da 
Conredcração Nacional da Indústria, mercê de uma projcção que 
conquistou junto aos que compõem a suu categoria cconômica, 

O transcurso, no último dia 2, do centenário de morte do Padre 
Tomás Pompeu roi assinalado por significutivas solenidades, a mais 
importante das quais a Sessão Solene promovida pelo Instituto do 
Ceará, dn quul roi orador oficial o Conselheiro José Parsiral Bnrroso. · 

No magnífico discurso que elaborou, o ex-governador analisou, 
sob múltiplos fingulos,, a personalidade do grande cocstaduano, ao 
mesmo tempo em que teceu considerações cm torno de importantes 
acontecimentos da história política ceurense. 

Como prorcssor, sacerdote, jornalista, escritor c político, o 
Senudor Pompeu transrormou-se em vulto exponencial da própria 
Nação, cm razão, sobretudo, da penetração que obteve junto aos 
altos escalões do Império. 

Sem ser tribuno vigoroso, as suas opiniões, externadas em 
demorados pronunciamentos ou breves intervenções, eram porém 
sempre acatadas, cxatamentc porque pautadas numa linha de cquill· 
brio e clarividência invejáveis. 

Joaquim Manuel de Macedo, em oração publicada na Revista 
Trimensal do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Bra· 
sil, ao comentar o desaparecimento de Tomás Pompeu, assim se 
munir esta: 

"Oh! O Ceará ... como lhe tem sido dcsubridamente ratul 
o ano de 1877; dos seus mais ilustres e gloriosos nlhos, um, o 
Padre Pompeu, lá morre em setembro; outro, José de Alen· 
cur, o mais legítimo reprcscntunte das Letras brasileiras, 
aqui, u 12 de dezembro, passa prematuramente à eternidade, 
e sobre tão dolorosas perdas avulta o horror incomensurável 
dusecn." 

Em excelente monografia sobre o Senador Pompeu, a circular 
ainda no corrente més, numa edição a ser publicada por iniciativa do 
Secretário de Cultura do Ceará, Dr. Ernundo Uchou Lima, o H isto· 
rindor Raimundo Girão detém-se sobre o vulto insigne do chefe /ibe· 
rui, pondo cm relevo u suu extrema dedicação no partido, como se 
constnta no trecho seguinte: 

"De ruto, Tomios Pompeu, cedo, ligou-se ao Partido 
Libcrttl e deu-lhe tudo o que uma rnrta rnc:>sc Jc ajudns podia 
dar c de seus corrcligionúrios rccr.:bcu tudo 'lu;: r\Jsso: d!!mons .. 
trm;tío de ucutumcnto c apoÍll nn:> ~u;.,:-; au:-;l::~n~ J· .. :. . .:i:>l•c:;,'' 

O fulccido Coronel José Aurélio Sar:.tivu C~~m~mt, ·~~:'.': intt:,qrou 
o Instituto do Ccurú, c nli foi sucedido, unos dt:roi~. r~):'~··.··~~ irm~to. o 
historiudor Fernundo Cümaru,tumbém cxtcrn .. n:, :.;u I':r.~.: ~~-.:- :~~aliza· 
du pcsquisu cmprecndidn no arquivo rcssou! do Sc:J:~Co:- ··\:rr~í~•:t.:, o 
s~.:u cntusiusmo pcl~1 imensa cvidênciu do suudoso lld-.·r, n:ss~!::•.:;Cc: 

"Todo documcntC1rio ~.:pistol~li', po:;:~L:i. .).:;;- su~; ;J:U~wb 
naturc~u. enorme valia hi:Hôt·ica c srdc:,·>.~~i.:::. ~u.: ::~.; :wtor-

gu a murcu de sinceridade que lhe deve ser própria. Escritas 
nu base dn confiança reclprocu, repositório de narrações c co
mcntúrios que a consciência políticu c:: sociul interdita ao gran
de público, as cartas constituem rente preciosa pura o verda· 
dciro conhecimento dos homens c dos rutos. No caso em 
apreço, sun importfmcia cresce pela alta sis"nilicnçilo dos mis
sivistus e pela natureza do assunto, nu sun quase totalidade re
lacionadu com o panoramu político do Cear(!, no terceiro 

. quartel do século passado." 
Pelo apreço que granjeou junto aos seus Pares, Pompeu com 

eles convivia em clima de verdadeira rraternidade, tratado com 
inexcedível cordialidade por figuras eminentes do Império, como 
Nahuco de Araújo, Duque de Caxias c tantos outros. 

Nus páginas de O Cearen.<e, o seu rulgurante talento levou-o a 
escrever artigos memoráveis, delinindo o seu pensamento e o da sua 
agremiação sobre questões de palpitante utualidadc. 

O Conselheiro Tristão c Frederico Augusto Pamplona, como 
rundadorcs daquele periódico, do mesmo se arastaram, anos depois, 
para o desempenho de cargos públicos, ficando Tomás Pompeu com 
a responsabilidade de dirigi-lo, dentro de uma rciçiio ideológica dita· 
da por suas convicções. 

Foi, assim, intensissimo o seu labor jornalistico à rrentc daquele 
conceituado órgão da imprensa indígena. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Se como jornalista revelou-se talentoso e culto, como parlamen· 

tar Tomás Pompeu de Sousa Brasil transformou-se cm expressão lc· 
gítima dos nobres sentimentos do povo cearense. 

Os Anais desta Casa, no período compreendido entre 1864 e 
1877, consignam a sua notável c patriótica atuação, dedicada ao tra
to de assuntos da maior relevância para o Ceará c o Pais. 

A diversificação das matérias por ele trazidas a debate e as intcr· 
venções a que roi levado em razüo de pron unciamcntos dos demais 
Senadores comprovam a sua identificação com os problemas de in
teresse nacional c regional. 

Quando, por exemplo, na velha estrutura administrativa do 
Império, se discutiu o Orçamento da Marinha para 1865, Pompeu 
lutou a fim de que nele rossem assegurados recursos ponderáveis 
para viabilizar o ancoradouro projetado para Fortaleza. 

Disse ele, entüo, da tribuna: 

"V. Ex• e o Senado estarüo lembrados de que o nobre 
Ministro (da Marinha), quando aqui veio discutir a fixação 
das rorças do mar, nos disse que nüo raltnria ii sua palavra. 
Esta declaraçiio de S. Ex• roi aceita pelo Senado com satis· 
ração, como era natural, porque na verdade não é pouca 
cousu a certeza de que um Ministro cumpre suas promessas. 

Ora, S. Ex• nu outra Casa do Parlamento, disse, espanta· 
ncamcntc. que tomava o compromisso de dotar o Ceará de 
um porto ou procuraria melhorar o estt~do do porto da 
capitul do Ceará; cu tomo o nobre Ministro pela sua palavra; 
venho lembrar-lhe esse compromisso, cuja cxecuçiio desejo." 

O porto rcivindicudo esperou quusc um século para que pudesse 
s~.:rvir n contento nos nossos anseios dt: desenvolvimento e progresso, 

V~-sc, ussim, que jú no passado os nossos :.wtcccssores neeeSSI· 
tnv~tm de indormida vigih1nciu pura que ~e Cl1ncrcti~:ass!.'tn aspi· 
rações, mcsm'1 as muisjustas t! ino1diUv~:is. 

Atento. por sua v~:z, tts dilicu\d:.!dcs climCnicu:.; que vêm mur
c:.tndL1 CI'Ucialmcnlc os ccar~.:ns~.:s, l.l Senador Pompt:u, cm at;l1Sto de 
IH6~. dcl'cndia a prl!scrvução d;.,s norcslus t.: a constn1•:Jn Jo..: .,~çudcs, 
r~tzcndo~o com dc.~:incia c r~.:n.:lld~nda: 

"Por muitas vezl!s h~.:i comb:1tido esse fa~a! sistl!m;L de 
~ev:\Sl<H;ntJ das !1orcstns 1.1ue, infcllt.mcntc tamhém n~o) C..:arú, 
~·.: prati:.!d rmu US p!nntaÇÕI!S anu;:is d..: legumes, aJ~od~o C 
~·::)·: .·.;:](~:. l'l~l :~w. puhlklliCÍ r.: csralhd uma Mt'lfWria, nnll 
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só nconsclhundo u conscrvução dns mutns, como nnimnndo n 
silviculturn c construção de nçudcs como meio de fcrtiliznr o 
solo c tormtr muis regulares us estações," 

Treze unos npós este pronuncinmcnto, nbatin-sc sobre o Nor· 
deste n muis drnmáticn dns calnmidndcs nu qunl pcrdcrnm a vida mi· 
lhnres de pessoas. 

A seca implnc(tvcl, que continuo, infelizmente, n repetir-se nu 
área do Polfgono, seria hoje sensivelmente minimizado, cm seus 
dunosos efeitos, se as postulações dos reprcsentnntes dn ,regiiio hou· 
vcssem sido, no longo dos tempos, ucolhidas pelos setores governa· 
mentais competentes. 

Homem cordato, mas de coragem cívica inquebrnntúvcl, o 
Senador Tomás Pompeu nunca tergiversou cm assumir posiciona· 
mentos enérgicos, investindo, com inflexível firmezn, contra aqueles 
que descumpriam os seus deveres éticos, cm detrimento dos in· 
teresses muiorcs da coletividude. 

Nu sessão de 6 de junho de 1866, extrai-se uma destas soberbos 
ntitudes, que podem ser encontradas nos fastos de nossa histórin par· 
lamentar: 

usem sei, Sr. Presidente, que n coerência ou firmeza de 
principias não é hoje uma virtude confessável, desde que um 
nobre Ministro, cuja palavra sempre autorizada cria si· 
tuações ou mata a sua vontade, fez na outra Câmnra a apelo· 
gia das npostasias. Peço licença a este nobre Ministro para 
conservar minhas antigas crenças, fidelidade aos meus princí· 
pios e a não acompanhar o progresso desse terceiro pnrtido 
criado pelo atual Gabinete." 

Que lição admirável de hombridade e corrcção Jegn-nos o inolvi
dável Senador Pompeu, cuja memória hoje homenageio, em nome da 
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro! 

E muitos outros trechos mereceriam dcstnquc especial, todos 
eles reafirmadores desta cnfibratura incorruptivcl, mesmo dinntc do 
fascínio de pcrmunecer nus graças dos poderosos. 

Em 12 de setembro de i867, na sessão ordinária que então se 
realizou no Senado, o padre Pompeu enfatizou a sua disposição de 
lutu, afirmando: 

" ... "hesitei se devia romper o silêncio que até hoje me 
hei imposto na presente sessão, limitnndo-me, tilo somente, 
ao voto simbólico com que tenho acompanhado os meus ami· 
gos de Oposição. Talvez devesse continuar neste propósito, 
talvez fosse mais prudente esta minhn reserva; porém doa-me 
n consciência ter de retirar-me daqui sem satisfnzer um com· 
promisso que contrai o uno passndo com o Governo, sem 
protestar desta tribunu contra ntos que particular e pu· 
blicamente tenho reprovado, sem finalmente dar um testemu· 
nho solene aos meus amigos da minhn provincin c do im· 
pério, de que, se na quudru difícil que atruvessamos não pos· 
so ser-lhes ú\il, sei ao menos acompanhá-lo em seus so· 
frimentos, nesse sentimento que 'une, enobrece e consola as 
cu usas vencidas- constância e fidelidndc na adversidade." 

Defensor das garantias individuais e dns liberdades pGblicns, o 
Senador Tomas Pompeu de Sousa Brasil focalizou, cm inGmcrns 
oportunidudes, n manutenção destas conquistns, vcrbcrando contra 
as restrições u elas impostas na realidade vivida pelo Pais. 

Apurteudo, certu vez, por Pnrunnguâ, Ministro do Império, o 
ilustrado ceurensc retrucou: 

" ... liberdade de voto! Pois há voto livre cm um pais onde 
a eleiçuo é privilégio do governo? Onde ninguém pode ser clci· 
to sem que o governo consinta? Onde os presidentes de pro· 
vincia elegem aqueles que o governo manda eleger ou que 
mer~cem sun escolho, ou quando muito tolerarão que sejam 
eleitos nlguns adversários propterscandalum?." 

E, ndinntc, arremata: 

ucomo é, pois, que se pode dizer que neste Pnis há com 
efeito, liberdade de voto? Na clciçuo passada quase todos os 
presidente foram eleitos por permuta." 

Mui tas distorções ocorridos à época da politico imperial repe· 
tem-se, sob novns conotações, nos dias ntunis, sem que se vcjn instnu· 
rndn a dcmocrncia plena, com a qual sonharam os nossos Maiores. 

Episódios de intensa movimentação legislativa, como, por excm· 
pio, a reforma do judiciário, renovam-se, desde o Império até a RepG· 
blicn, com nuançns decorrentes da época e da conjuntura em que foi 
n mcsmn discutida c votada. 

Em março c abril deste ano, o Congresso foi instndo a 
manifestar-se sobre Emenda Constitucional, envindn pelo Executivo, 
alterando o Judiciário, dando lugar a um lastimável hiato no 
funcionnmcnto das duns Casas - fato condenndo nccrbnmcntc por 
todas as nossas correntes de opinião. 

Em julho de I 871, proposição assemelhada foi apreciada pelo 
antigo Senado, tendo o padre Pompeu participado, ativnmente, dos 
debates, sempre utilizando linguagem elevada, mas contundente, nas 
críticas que formulou à matéria, como se lê: 

"Hâ trinta anos, Sr. Presidente, que esta lei entrou no 
Pnis por um batismo de sangue, semelhante às instituições do 
antigo paganismo, que se iniciarnm por sacrifícios c imola· 
ções; hã trinta anos que esta lei escandaliza n Con~tituição, 
cujas garantias ela cm pnrtc inutiliza; hã trinta anos que serve 
alternativamente de instrumento aos partidos dominantes 
contra os seus adversários c por isso a sua abolição há sido 
rcclnmndn por ambos os partidos. Mas só agora foi·nos dada 
a esperança de sua revogação, porque só ngora baixou a luz 
divina que inspirou ao governo ou ao partido conservador 
para retocá-la." 

Insurgindo-se contra n apregoada limpidez do processo eleitoral 
e o faccioso comportamento do governo no reconhecer a vitória dos 
representantes liberais, Tomâs Pompeu emprega sempre uma 
argumentação convincente ao defrontar-se, na tribuna, com os seus 
colegas da bancada conservadora. 

Na sessão ordinária de 21 de fevereiro de 1873, no comentar a 
eleição hú pouco efetuadn, ressalta contundentemente: 

"E o que mais lnmcnto, porque é: mais triste, é ver o no· 
brc presidente do Conselho achar não somente isso regulnr c 
bom, como vir proclamar no Parlamento que a cleiçilo Gltirnn 
é a exprcssilo da verdadeiro opinião do Pais, foi a mais livre 
que se procedeu nestes últimos tempos." 

Preocupado, permanentemente, com a politica de sua Província, 
Pompeu nunca permitiu que a sua ascensão no plnno federal o lc· 
vnssc a esquecer suns origens. 

Pelo contrário, quando acontecimentos de real trnnsccndéncin 
ntingirnm n sua terra c a sua gente, nssnmuvn à tribuna pura clamar 
por providências ou verberar arbitrariedades, numa incisividndc ver· 
bnl que contrastava com n sun habitual screnidnde. 

A agrcssilo de um magistrado pelo delegado militnr do municí· 
pio de I pu, no Ceará, levou-o a denunciar à Nnção a autoridade prc· 
potente c a conivêncin de seus superiores, agravada com o respaldo 
dos lideres conservadores. 

Acusa, cntilo, o Scnndor Pompeu os seus ndvcrsârios no Estado: 

"Antes, porém, de expor o objcto de minha interpelo· 
çuo, permitam-me V. Ex•s algumas observações sobre u 
situnçilo deplorável do Ceará, a ver se desperto a ntcnaçilo do 
governo para a sorte de minha infeliz Provincin c alguns scn· 
timcntos de modcraçilo c justiço para com os proscritos 
Jiberuis, A considerar-se a maneira por que o governo c seus 
partidários tratam o partido liberal no Ceará, dir-sc-in que 
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não é mais o jogo regular dos partidos, entre si, que disputam 
o triunfo legitimo de sua causa, porém, sim na invasão de 
conquistadores que pretendem tudo avassalar ou aniquilar, 
levando no desespero seus adversârios." 

Muitos outros excertos do magistral desempenho parlamentar 
de Tomâs Pompeu de Sousa Brasil poderiam ser aqui alinhados, 
oferecendo o cxato dimensionamento do valor de um homem que, 
por mais de uma década, representou o meu Estado no Senado, 
desincumbindo-se com inigualável mestria. 

Respeitado pelos adversários c sempre aplaudido por seus 
companheiros do partido liberal, constituiu figura altamente 
prestigiada, até mesmo por aqueles a quem combateu intrcpida· 
mente neste plenário. 

Sobraram, assim, razões ao Senado para reverenciar pela 
dcnuéncia do .centenário de seu desaparecimento, tilo lnclito vulto de 
nossa História, que, como politico, bem que poderia servir de para· 
digma aos que o sucederam. 

Raimundo Girão, um dos mais lúcidos pesquisadores dos fatos 
c dos homens do Cearâ, ao testemunhar a sua sincera admiração 

· pelo saudoso conterrâneo, o fez cm trecho lapidar, que transcrevo 
neste final de discurso, possuído, igualmente, dos mesmos·· senti .. 
mentes de reconhecimento aos seus incomparâveis méritos: · 

"A melhor conclusão, ante o conhecimento de todas 
estas diversas facetas do cum'culum do Senador Pompeu é a 
justa c certa de que foi ele a maior cultura intelectual c o 
maior prestígio político c social de sua época. Ninguém o 
superou no engenho c arte com que soube trabalhar a vida, 
mantendo-a digna c acima de tudo últil à sua Pátria c à sua 
comunidade. O que metodicamente realizou e produziu cm 
quantidade e qualidade o colocou no brônzeo pedestal que 
sustenta, na memória c na admiração dos póstcros, a gran· 
deza e fulgõncin de sua granítica individualidade." 

A Tomás Pompeu, Sr. Presidente, a homenagem da Oposição de 
hoje - a ele que foi sempre um oposicionista de arraigadas 
convicções c que sonhou com um Brasil cm que prevalecessem todas 
aquelas conquistas liberais, por-cuja implantação cm nossa estrutura 
jurídico-constitucional tão arduamntc propugnou. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O Senado ouviu, atra
vés dos discursos aqui pronunciados pelos em.incntes Senadores Vir
gílio Tâvora, em nome da Aliança Renovadora Nacional, c Mauro 
Benevides, cm nome do Movimento Democrâtico Brasileiro, o de· 
poimento histórico sobre a vida c a obra do Senador Tomaz Pompeu 
de Souza Brasil. 

No século passado, Tomaz Pompeu de Souza Brasil encheu a 
história do Ceará pela dedicação dos seus serviços c projetou-se no 
plano nacional para, também, servir com a mesma dedicação, o 
mesmo ardor, os altos c nobres interesses do nosso Pais. 

Neste Senado, a sua palavra foi a palavra altiva dos liberais, na 
busca do aperfeiçoamento do regime, no combate aos desvios da 
Administração Pública, na consciência sempre lúcida de que o bom 
combate é singularmente válido quando a serviço dn justiça, d~ 
verdade e sob uma inspiração divina, comq a que comandava a vida 
dessi: vulto notável da nossa História Pôlit(ca. 

Padre, bacharel, politico, ele, realmente, representa para o 
Senado um patrimõnio que merece a consagradora homenagem 
desta Casa c a revorõncia respeitosa da Nação. 

A Mesa se associa, portanto, às homenagens que o PlcnArlo 
prestou à memória de Tomaz Pompeu de Souza Brasil, nas comemo
rações do ccntenârlo de seu dcsapnrcclmcnto, 

O SR. PRESIDENTE (José Llndoso) - O Sr. 19-SccrctArlo 
proccdcrâ h leitura do Expediente. 

e lido o seguinte 
EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. 1•-Secretdrio da Ciimara dos Deputados, encaminhando à 
revÚão do Senado autdgrofos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 73, DE 1977 
(N91,040-A/75, na Casa de origem) 

·veda a exibição de cartaz cinematográfico que não seja 
crlido, produzido e Impresso por brasileiro ou empresa bra· 
slleira. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 e vedada a exibição de cartaz de propaganda de filme 
cinematográfico que não seja criado, produzido c impresso por brasi
leiro ou por empresa brasileira. 

§ J9 O impedimento constante deste artigo não se aplica aos 
cartazes de filmes já distribuldos e em cxibiçilo nos cinemas na
cionais na data da publicação desta Lei. 

§ 29 A rcaprescntação ·de filmes que jâ tiverem mais de dois 
anos do seu lançamento no Pais só poderá ser feita de acordo com as 
exigências fixadas no caput deste artigo. 

Art. 29 A exibição de cartaz cinematográfico cm discordância 
com o disposto nesta lei importará na aplicação das seguintes penas: 

I -apreensão do filme respectivo até a regularização do cartaz 
de sua propaganda; 

11 - interdição da empresa distribuidora c suspensão da casa 
exibidora por trinta dias, independentemente da satisfaçilo da cxi· 
géncia constante do item I, no caso de rcincidi:ncia. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicaçilo. 
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrArio. 

(Às Comissões de Educação e Cultura e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 74, DE 1977 
(N9 1.037-B/75, na Casa de origem) 

Altera dlsposlti~os da Consolidação das Leis do Trabalho 
e da Lei nt 4.090, de 13 de julho de 1962, para o fim de tomar 
expressa a obrigatoriedade de computar horas extras nos paga· 
mentos de férias e 139 salârlo d .. ldos ao trabalhador. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 O caput do art. 140 da Consolidação das Leis do Tra· 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de J9 de maio de 1943, 
passa a vigorar com a seguinte redução: 

"Art. 140, O empregado cm gozo de férias tcrâ direito 
à remuneração que perceber quando cm serviço, comprccn· 
didos nesta todos os seus componentes habituais, inclusive 
horas extras, os quais serão calculados pela média obtida no 
pcrlodo aquisitivo." 

Art. 29 O§ 19 do art. J9 da Lei n9 4.090, de 13 de julho de 1962, 
que "institui a gratificação de Natal para os trabalhadores", passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art.J9 ....................................... .. 
§ J9 A gratificação corrcspondcrâ a um doze avos dare· 

muncração devida cm dezembro, por mcs de serviço, do ano 
'correspondente. Na remuneração do empregado comprccn· 
dcm-sc todos os seus componentes habituais, inclusive horas 
extras, calculados uns c outros pela média obtida no 
perlodo." 

Art. 39 Esta Lei entrarA cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovada pelo Decreto-lei no 5.451, de I• de maio de 1943. 

TITULO 11 

Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho 

CAPITULO IV 

Das Férias 

SEÇÃO IV 

Da Remuneraçio 

Art. 140. O empregado cm gozo de férias terá direito à remune
ração que perceber quando cm serviço, 

LEI N•4.090, DE 13 DE JULHO DE 1962 

Institui a Gratlncaçiio de Natal para os trabalhadores. 

Art. I• No mos de dezembro de cada ano, a todo empregado 
scr:í paga pelo empregador uma gratificação salarial, independente
mente da remuneração a que fizer jus. 

§ I • A gratificação corresponderá a 1/12 avos da remuneração 
devida cm dezembro, por mês de serviço do ano correspondente. 

( Ãs Comissões de ConstiJUição e Jusliça, de Legislação 
Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 75, DE 1977 
(n• 1.155-D/73, na Casa de origem) 

Acrescenta dispositivos à Lei n• 3.577, de 4 de julho de 
1959. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Acrescente-se à Lei n• 3.577, de 4 de julho de 1959, os 

seguintes artigos 3• c 4•, rcnumcrando-sc o atual art. 3• para S•: 

"Art. 3• Para efeito da isenção prevista nesta lei, as 
entidades de fins filantrópicos deverão ter atestada essa 
condição pelo Conselho Nacional de Serviço Social. 

§ I • O atestado de que trata este artigo será dado 
mediante certificado expedido pelo Conselho Nacional do 
Serviço Social, à vista da comprovação feita pela entidade 
interessada, de que preenche as condições indispensáveis à 
sua obtcnçilo, prevista no art. 2• do Decreto n• 1.177, de I• de 
junho de 1962, c sua validade será contada a partir da data da 
entrada do requerimento junto ao referido órgilo. 

§ 2• Em caso de necessidade de diligência, a data a que 
se refere o parágrafo anterior será a do recebimento, pelo 
órgão, dos comprovantes exigidos. 

§ 3• Os certificados a que alude o§ I• terão validade por 
dois anos, findos os quais ns entidades de fins filantrópicos 
que desejarem continuar gozando dos beneficias da isenção 
prevista nesta lei dcvcrilo comprovar, perante a fiscalizaçilo 
do INPS, haverem requerido a renovação do certificado de 
reconhecimento de seus lins lilantrópicos. 

Art. 4• Negado pelo Conselho Nacional do Serviço 
Social o pedido de renovaçilo de certificado de fins filantrópi· 
cos, dessa decisão deverá dar conhecimento imediato uo 
INPS, para efeito da cobrança dn contribuição devida pela 
cntidnde. 11 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário, 

LEGISLAÇJO CITADA 

LEI N• 3.577, DF 4 DE JULHO DE 1959 

Isenta da taxa de contribuição de previdência aos Institu
tos e Caixas de Aposentadoria e Pensõet as entidades de fins 
filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros 
de suas dlretorlas nilo percebam remuneração. 

O Presidente da Rcpú blica: 
Faço saber que o Congresso Nacional manteve c eu promulgo 

nos têrmos do Art. 70, § 3•, da Constituição Federal, a seguinte Lei: 
Art. I• Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência 

aos Institutos c Caixas de Aposentadoria e Pensões as entidades de 
lins filantrópicos reconhecidas como de utilidade pública, cujos 
membros de suas diretorias não percebam remuneração, 

Art. 2• As entidades beneficiadas pela isençilo institufda pela 
presente lei ficam obrigadas a recolher nos Institutos, apenas, a parte 
devida pelos seus emprêgados, sem prejuízo dos direitos aos mesmos 
conferidos pela legislação prcvidcnciúrin. . 

Art. 3• Esta lei· entrará em vigor na data de sua pubhcaçi!o, 
revogadas as disposições cm contrário, 

Rio de Janeiro, 4 de julho de 1959; 138• da Independência c 719 

da República,- JUCELINO KUBITSCHEK- Fernando Nóbrega 
- S. Paes de Almeida. 

(Ã Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 76, DE 1977 
(N•l.BOII·;C/76, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Adapta ao Código de Processo Civil a Lei n• 5.474, de 18 
de julho de 1968, e dai outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O§ 2• do art. 7•, o Capitulo V (arts. IS a 18) c o§ 4• do 

art. 22 da Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968, passam a vigorar com 
a seguinte redução: 

uArt, 7q .................................... · · · 

§ 2• A comunicação de que trata o parágrafo anterior 
substituirá, quando necessário, no ato de protesto ou na 
execução judicial, a duplicata a que se refere. 

CAPITULO V 
Do Processo para cobrança da duplicata 

Art. IS. A cobrança judicial de duplicata ou triplica ta 
será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos 
títulos e~ecutivos cxtrajudiciais, de que cogita o Livro II do 
Código de Processo Civil, quando se tratar: 

I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não: 
II - de duplicata ou triplicata nilo aceita, contanto 

que, cumulativamente: 
a) haja sido protestada; 
b) esteja acompanhada de documento hilbil comproba

tório da entrega c recebimento da mercadoria; c 
e) o sacado não lenha, comprovadamentc, recusado o 

aceite, no prazo, nus condições e pelos motivos previstos nos 
arts. 7• c 8• desta lei, 

§ I• Contra o sacador, os endossantes c respectivos 
avulistus caberú o processo de execução referido neste artigo, 
quaisquer que sejam a forma e as condições do protesto, 

§ 2• Proccssar-se·ú também da mesma maneira a 
exccuçi\o de duplicata ou triplicata não aceita c nílo devolvi-

' I" 
! ,. 
[. 

i'· 
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da, desde que haja sido protestada mediante indicações do 
credor ou do apresentante do trtulo, nos termos do art. 14, 
preenchidas as condições do inciso Ir deste artigo. 

Art. 16. Aplica-se o procedimento ordinário previsto 
no Código de Processo Civil à açilo do credor contra o deve· 
dor, por duplicata ou triplicata que não preencha os rcquisi· 
tos do nrt. 15, incisos I c II, c§§ 1• c 2•, bem como à nçào para 
ilidir as razões invocadas pelo devedor para o nilo aceite do tf. 
tulo, nos casos previstos no nrt. s• 

Art. 17. O foro competente para a cobrança judicial da 
duplicata ou da triplica ta é o da praça de pagamento constan· 
te do tftulo, ou outra de domicilio do comprador c, no caso 
de açiio regressiva, a dos sacadores, dos endossantes c 
respectivos avalistas. , . 

Art. I H. A pretensão à execução da duplicata prescreve: 
I -· contra o sacado c respectivos avalistas, cm três 

anos, contados da data do vencimento do tftulo; 
II - contra endossante c seus avalistas, cm um ano, 

contado da data.do protesto; 
lii - de qualquer dos coobrigados contra os demais, · 

cm um ano, contado da data cm que haja sido cfctuado o 
pagamento do tftulo. 

g t• A cobrança judicial poderá ser proposta contra 
um ou contra todos os coobrigados, sem observância da 
ordem em que figurem no titulo. 

§ 2• Os coobrigados da duplicata respondem solidaria· 
mente pelo aceite c pelo pagamento. 

Art. 22. . ...................................... . 
§ 4• O instrumento do protesto, elaborado com as 

cautelas do art. 14, discriminando a fatura ou contra-original 
ou a certidão do Cartório de Titulas c Documentos, auto· 
rizará o ajuizamcnto do competente processo de execução na 
forma prescrita nesta Lei." 

Art. 2• Para os efeitos do art. 586 do Código de Processo Civil, 
considera-se titulo liquido, certo c exigível a duplicata ou a trip!icata 
que, nos termos da Lei n• 5.474, de !8 de julho de 1968, com as 
alterações introduzidas por esta lei, legitimar o processo de execução. 

Art. 3• Fica acrescentado ao art. 1• do Dccrcto·lci n• 7.661, de 
21 de junho de !945, Lei de Falências, o seguinte parágrafo: 

"Art.l• ............ •. · · · .. · · .. · · · · .. · · · · · · · .. . 

§ 3• Para os efeitos desta lei, considera-se obrigação 
liquida, legitimando o pedido de falência, a constante dos tf. 
tulos executivos cxtrnjudicinis mencionados no art. 15 da Lei 
n• 5.474, de !8 de julho de 1968." 

Art. 4• Esta Lei entrarã cm vigor na data da sua publicação. 
Art. S• Revogam-se as disposições cm contrário. 

MENSAGEM N• 57, DE 1976 

Excclentfssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do nrt. SI da Constituição, tenho a honra de 
submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha· 
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justi· 
ça, o anexo Projeto de Lei que "adapta ao Código de Processo Civil 
a Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968, c dâ outras providencias". 

Brnsilia, !O de março de 1976.- Ernesto Gelse!, 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• G·0019·B, DE 26 DE 
JANEIRO DE !976, DO SENHOR MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSTIÇA. 

Excelent!ssimo Senhor Presidente da República 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa 
Excelência o anexo Projeto de Lei, que adapta ao Código de Proccs· 

so Civil a Lei n• 5.474, de 18 de julho de 1968 (discipli,,adora da• 
duplicatas mercantis), c dâ outras providências. 

2. Parece imperioso a este Ministério que, à vista do precci· 
tu ado no art. 1.217 do Código de Processo Civil e a exemplo de mui· 
tos outros diplomas legais cujos dispositivos jâ foram adequados à 
nova sistemâtica processual (através das Leis n•s 6.014, de 27 de 
dezembro de 1973, c 6.071, de 3 de julho de 1974), também a Lei 
n• 5.474/68 cstâ a carecer de igual harmoniz~ção, mormente cm 
seu Capitulo V, que é de natureza processual e mcompativel com as 
inovações trazidas pelo citado Código. 

3. Acresce, entretanto, que, na oportunidade desse trabalho de 
ndptnçilo, não poderia o Ministério da Justiça deixar de alvitrar solu· 
ção para relevante e correlato problema que, atualmente, preocupa 
os meios juridicos c económico-financeiros do Pais, advindo do dissi· 
dio doutrinârio c jurisprudcncial que lavra a respeito da exegese c 
aplicação do art. 15 da citada Lei n• 5.474/68, cm combinação 
com os artigos I• da Lei de Falências c. 586 do Código de Processo 
Civil. 

que: 
4. Na redação atual, o caput do mencionado art. 15 estatui 

"Será processada pela forma executiva a nção do credor 
por duplicata ou triplicnta, aceita pelo devedor, protestada 
pu não, c por duplicata ou triplicata não aceita c protestada, 
desde que esteja acompanhada de qualquer documento 
comprobatório da remessa ou da entrega da mercadoria." 

5. Por ocasião de seu advento, as praças do Pais saudaram CS· 

sa norma como medida moralizadora c reforçadora da duplicata, 
quando, por má li:, omissão ou até rotina do devedor, não recebesse 
ela o devido aceite, fato que, sabidamente, acontece amiúde no giro 
comercial. 

6. A seguir, cm conseqUência do texto legal, muitos passaram 
igualmente a admitir pedido de faléncia instruido com duplicata ou 
triplicata nas condições previstas na parte final do dispositivo 
transcrito. 

7. As opiniões, as ~entenças c os acórdãos a favor ou contra 
semelhante tese se multiplicaram pelo Pais afora. 

8. A discrepância estava, porém, circunscrita ao terreno 
falimentnr, quando, nesse comenos, o problema recebeu outra c séria 
conotação, com a entrada em vigor do atual Código de Processo 
Civil, porque. a teor do seu artigo 586: 

"A e~ecuçílo para cobrança de crédito fundar-sc·â 
sempre em tftulo liquido, ~erto e cxigive!." 

9. Então, partindo da convicção de que as duplicatas em causa 
apresentam o carátcr de obrigação iliquida, logo surgiram decisões 
judiciais que, por inferência lógica, passaram a indeferir também as 
execuções singulares nelas fundadas, de forma que, na prática foren
se, se a exegese proventurn se generalizar, o nrt. IS da Lei 
n• 5.474/68 corre o risco de perder qualquer eficãcin para ambos os 
efeitos, no que concerne às referidas duplicatas. 

10. Para os que assim julgam, a regra genérica estntuida no 
art, 585, I, do Código de Processo Civil, segundo a qual: 

"Silo titulas e~ecutivos extrajudicinis: 

I -a letra de cümbio, a nota promissória, a duplicata e 
o cheque''. 

é interpretada como nplicâvcl tilo-só à duplicata aceita. 
II. Doutro Indo, nilo falta quem advogue a tese de que, cm 

virtude de haver sido instituída por lei especial, a nçilo executiva 
prevista no questionado art. IS teria sobrevivido à vigcncin do 
Código de Processo Civil, continuando, pois, cablvcl quanto à 
duplicata nilo aceita, nas condições legais. 

12. A questão envolve, portanto, em suma, os seguintes nspcc· 
tos atinentes àquela espécie de duplicata: 

a) conveniência de constituir titulo executivo: 
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b) conveniência de ensejar pedido de falência; 
c) situação jurldica anterior c posterior ao vigente Código de 

Procc:.so Civil; c 
d) necessidade de nova lei, 
13. fi evidente a conveniência de tal duplicata constituir titulo 

hábil para a execução. Outro nilo roi o desejo do legislador de 1968, 
que chgou a criar açi!o executiva especial, mais sumllria que a do 
Código revogado. Do ponto de vista do direito positivo, urge, ainda, 
a adaptação da Lei n• 5.474, de 1968, ao novo diploma adjetivo, 
inclusive para dissipar as dO vidas quanto a exeqUibilidade do titulo. 

14. Outrossim, é de extrema importância, para o comércio, que 
a duplicata ou triplicata nilo aceita, mas protestada, desde que 
acompanhada de documento comprobatório da "entrega c recebi
mento da mercadoria" (expressão consagrada no art. 219 do Código 
Comercial c revigorada pelo Projeto), habilite o credor a requerer 
falência do devedor. 

15. Vale lembrar que a falência é execução de natureza coleti
va. Se, da interpretação da lei, pode resultar a incoerência de nilo. se 
admitir a cxecuçilo colctiva com base em titulo que enseja a 
individual, hã que se retocar o preceito, no sentido de evitar a 
contradição. 

16. Como, aliás, fazem sentir numerosos memoriais enviados 
a este Ministério, por entidades representativas das classes interessa
das, torna-se óbvio, por conseguinte, que as divergências conceituais 
que, a propósito, dividem os nossos juristas e magistrados, estilo a 
merecer deslinde através de lei, mlixime porque versam sobre matéria 
de grande importância para a Economia do Pais, refletindo-se de 
modo dircto nas relações comerciais e banclirias, as quais, por sua 
própria natureza, necessitam de disciplina cujas regras sejam, tanto 
quanto posslvcl, de intcrprctaçilo c de aplicaçilo uniformes c paclfi· 
cas. 

17. Dentro dessas premissas, afigura-se acertado que se revigo
re o principio lnsito no mencionado art. I 5, ou seja, que se ratifique, 
por via legislativa, a titularidade executiva - em execuções indi· 
viduais ou colctivas - da duplicata nilo aceita que preencha os 
requisitos legais. 

18. Contudo, em beneficio da maior segurança e garantia do 
sacado contra o perigo da chamada "duplicata fria" (que talvez 
constitua o motivo principal da discórdia), o Projeto modifica 
substancialmente o texto do questionado art. 15; retira-lhe um 
pouco do clastério atual c especifica com mais rigor os requisitos a 
satisfazer. 

19. r: essencial, po! lim, consignar que o Projeto passou pelo 
crivo c aprovação do Ministério da Fazenda, cujas sugestões lhe 
foram incorporadas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
protestos de profundo respeito.- Armando Falcio, Ministro da Jus
tiça. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N•7.661, DE21 DE JUNHO DE 1945 

Lei de Falências. 

O Presidente da RepOblica, usando da atribuição que lhe confe
re o artigo 180 da Constituição, decreta: 

LEI DE FALENCIAS 

TITULO I 
Do Coracterlzoçüo e Dcclaraçiio da Falência 

SEÇÃO PRIMEIRA 

Da Caracterização da Falência 

Art. I • Considera-se falido o comerciante que, sem relevante ra
zão de direito, não paga no vencimento obrigação liquida, constante 
de titulo que legitime n nção executiva, 

§ I • Torna-se liquida, legitimando a falência a obrigação prova
da por conta cxtralda dos livros comerciais c verificada, judicialmen
te, nas seguintes condições: 

1- a verificação será requerida pelo credor ao Juiz competente 
para decretar a falência do devedor (art. 7•) e rar-sc-ll nos livros de 
um ou de outro, por dois peritos nomeados pelo Juiz, expedindo-se 
prccatórin quando os livros forem de credor domiciliado cm comar
ca diversa; 

11- se o credor requer a verificação da conta nos próprios li
vros, estes dcvcrilo achar-se revestidos das formalidades legais in
trfnsccas c cxtrlnsccas c a conta comprovada nos termos do art. 23, 
n• 2, do Código Comercial; se nos livros do devedor, será este citado 
para, cm dia c hora marcados, exibi-los cm juizo, na forma do dispos
to no nrt. 19, primeira allnca do Código Comercial; 

III -a recusa de exibição ou a irregularidade dos livros provam 
contra o devedor, salvo a sua destruição ou perda cm virtude de ror
ça maior: 

IV- os peritos apresentarão o laudo dentro de três dias c, julga
do por sentença o exame, os respectivos autos serão entregues ao re
querente, independentemente de traslado, não cabendo dessa senten
ça. recurso algum: 

V- as contas assim verificadas consideram-se vencidas desde a 
data da sentença que julgou o exame. 

§ 2• Ainda que liquidas consideram-se vencidas desde a data da 
sentença que julgou o exame. 

LEI N• 5.474, DE 18 DE JULHO DE 1968 

Dispõe sobre as duplicatas, e dá outras pro•fdênclas. 

O Presidente da RcpOblica 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a se

guinte Lei: 

CAPITULO II 

Da Remessa e da Devoluçiio da Duplicata 

Art. 7• A duplicata, quando não ror à vista, deverá ser devolvi
da pelo comprador no apresentante dentro do prazo de lO (dez) dias, 
contado da data de sua apresentação, devidamente assinada ou 
acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta 
do aceite. 

§ 1• Havendo expressa concordância da instituição financeira 
cobradora, o sacado poderá reter a duplicata em seu poder até a data 
do vencimento, desde que comunique, por escrito à apresentante o 
aceite e a retenção. 

§ 2• A comunicação de que trata o parágrafo anterior substitui
rá, quando necessário, no ato do protesto ou na açi!o executiva de co· 
brança, a duplicata a que se refere. 

Art. 8• O comprador só podcrã deixar de aceitar a duplicata 
por motivo de: 

1-avaria ou nilo recebimento das mercadorias, quando não ex· 
pedidas ou nilo entregues por sua conta c risco; 

11 - vlcios, defeitos c diferenças na qualidade ou na quantidade 
das mercadorias, devidamente comprovados; 

III -divergência nos prazos ou nos preços ajustados. 

························································· '' 
CAPITULO IV 

Do Protesto 

Art. 14. Nos casos de protestos por falta de aceite ou de devo
lução da duplicata, o instrumento de protesto deverá conter, além 
dos requisitos enumerados no art. 29 do Decreto n• 2.044, de 31 de 
dezembro de·l908, a transcrição literal do recibo passado, pelo saca· 
do, no rodapé da futura ou em documento comprobatório da entrega 
da mercadoria. 



Setembro de 1977 DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL(Scçõo 11) Sexta-letra 9 4501 

CAPITULO V 
Da Açio para Cobrança da Duplicata 

Art. 15. Scrd processada pela forma executiva a ação do credor 
por duplicata, aceita pelo devedor, protestada ou não, c por dupli· 
cata não aceita c protestada desde que do instrumento de protesto 
constem os requisitos enumerados no art. 14. 

~ t• Distribuída a petição inicial, apresentada em 3 (três) vias, 
determinará o Juiz, cm cada uma delas, independentemente da 
expediç~o do mandado, a citação do réu, que se fard mediante a 
entrega da terceira via e o recoltiimcnto do correspondente recibo do 
executado na segunda via, que integrará os autos. 

§ 2• Havendo mais de um executado, o autor entregará, com a 
inicial, mais uma via por executado, para fins da citação de que trata 
o parágrafo anterior, , ' · 

§ 3• Não sendo paga a dívida no prazo de 24 (vinte c quatro) 
horas, proceder-se-ú à penhora dos bens do réu. 

§ 4• Feita a penhora, o réu terá o prazo de 5 (cinco) dias para 
contestar a açilo. 

§ 5• Não contestada a acão. os autos serão, no dia imediato, 
conclusos ao Juiz, que proferirá sentença no orazo de 48 (quarenta c 
oito) horas. 

§ 6• Contestada a ação, o Juiz· procederá a uma instrução 
sumária, facultando às partes a produção de provas dentro de um 
tríduo e decidirá, em seguida, de acordo com o seu livre convenci· 
mcnto, sem eximir-se do dever de motivar a decisão, indicando as 
provas c as razões cm que se fund~r. 

§ 7• O Juiz terd o prazo de 24 (vinte c quatro) horas para 
proferir os despachos de expedientes c as decisões intcrlocutórias c o 
de lO (dez) dias para as decisões terminativas ou definitivas. 

§ 8• O recurso cabível da sentença proferida cm ação executiva 
será o de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo. 

§ 9• A sentença que condenar o executado determinará, de 
plano, a o:xecução da penhora, nos próprios autos, indcpcn· 
dentem ente da citação do ri:u. 

§ 10. Os bens penhorados de valor conhecido serão leiloados 
no prazo de lO (dez) dias, a contar da data da sentença, c os não 
conhecidos sofrerão avnliacão, no prazo de 5 (cinco) dias. 

§ II. Da quantia apurada no leililo, pagar-sc-â ao credor o valor 
da condenação e demais comunicações legais, lavrando' o escrivão o 
competente termo homologado pelo Juiz. 

Art. 16. Será processada pela forma ordinâria a açilo do cre· 
dor por duplicata não aceita e não protestada, bem como a ação para 
elidir :~s razões invocadas pelo devedor para o não-aceite do título 
nos casos previstos no l\ll, 8• 

§ I• A apresentação e a distribuição da petição inicial se regula· 
rào pclns disposi<;Õcs dos §!II• c 2• do artigo anterior. 

§ 2• Não contestada, será a ação processada pelo rito sumârio 
de que trata o arl. 15 desta Lei, devendo a sentença condenatória 
dcterminur a expedição do mandado de penhora. 

Art. 17. O foro competente para a ação de cobrança da dupli· 
cata scr:í o da praça de pagamento constante do título. 

Art. 18. A acüo de cobrunça da duplicata prescreve: 
I - contru o sacudo c respectivos avalistas, cm 3 (tri:s) anos. 

contados du dutu do vencimento do titulo; 
11 - contra endossante e seus avulistas, em I (um) ano, con· 

tndo da da tu do protesto; 
III- de qualquer dos coobrigados contra os demais, cm l (um) 

ano, contudo du data cm que haja sido cfetuado o pagamento do tí· 
tulo. 

§ I• A açào de coorunça poderll ser proposta contra um ou 
contra todos os coobrigudos. sem observância da ordem em que fi. 
gurem no titulo. 

§ 2' Os coobrigndos da duplicata respondem solidarlltmolltc 
pelo aceite c pelo pagamento. 

,,, ••••••• III ••••••••••••• ············'····'' •• ,,,,,,,, ••• 

CAPITULO VIl 
Das Duplicatas de Prestação de Serviços 

Arl. 22. Equiparam-se às entidades constantes do art. 20, para 
os efeitos du presente Lei, ressalvado o disposto no Capítulo VI, os 
profissio11ais liberais e os que prestam serviço de natureza eventual 
desde que o valor ultrapasse u NCrS 100,00 (cem cruzeiros novos). 

§ 4• O instrumento do protesto, elaborado com as cautelas do 
art. 14, discriminando a futura, ou conta original ou a certidão do 
Cartório de Títulos e Documentos, autorizarâ o ajuizamcnto da 
competente açüo executiva no forma prescrita nesta Lei. 

Brasília, 18 de julho de 1968; 147• da Independência c 8(}9 da 
República.- A. COSTA E SILVA- Luís Antônio da Gama e Silva 
-Antônio Delnm Netto- Edmundo de Macedo Soares. 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Art. 586. Nos artigos de habilitação, o pretendente dcclararâ: 
I - A sua qualidade c causa. legítima para a sucessão, por nilo 

haver parente mais próximo; 
11- O nome, a rcsidõncia c a profissão do ausente; 
III- Os nomes dos pais dos sucessores; 
.IV- Os parentes mais próximos c respectivas rcsidõncias; 
V- O fato de estar extinto o prazo da lei, sem que lenha havido 

notícias do ausente, e ser, assim, presumível u sua morte. 

I À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à 
publicação. 

A Presidência recebeu as Mensagens n•s 191, 192, 193 c 194, de 
1977 (n•s 317, 318, 319 c n0/77, na origem), de 6 do corrente, pelas 
quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no 
art. 42, item Ví, da Constituição, submete ao Senado propostas do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que os Governos dos 
Estados de São Paulo, do Paranâ, do Cearâ c de Pernambuco, sejam 
autorizados a elevar, temporariam~nte, os parâmetros fixados pelo 
art. 2• da Resolução n• 62/75, desta Casa, c possam realizar 
·operações de cri:dito, para os fins que especificam. 

;._, mati:riuS'scrilo despachadas às Comissões de Economia c de 
Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Josi: Lindoso)- Sobre a mesa, comuni· 
cações que serão lidas pelo Sr. !•·Secretário. 

São lidas as seguintes 

Em 8 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente: 

Nos termos do§ I• do art. lO do Regimento Comum do Con· 
grosso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossu Excelência, 
para os devidos nns, que esta Liderança dci\berou propor a substitui· 
ção do nobre Senador Dinurtc Mariz, pelo nobre Senador Lourivul 
Buptista, nn Comissuo Mistu do Congresso Nacional que dard pare· 
cer sobre n Proposta de Emenda à Constituição n• 13. de 1977 que 
"nltcra a redução do purúgrafo único do art. 92 da Constituição 
Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovnr os protestos Oo mais 
alta estima c distinta consideração. - Scnuuor Eurico Rozondo, 
Lide; dn Maioria. 

Em 8 de setembro de 1977. 

Senhor Prcsidcnt": 

Nos termos do~ I' du :>.-t. lO do Redmcnto Comum do Con· 
f.?.rcs~o N~~ciomtl. tt.:nho n bmra <.l~.: ~;omu~icar u Vossu Excelência, 
pnrn os devidos fins, que cstn l.idcronçn deliberou propor a substitui· 
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ção do nobre Senador José Sarney, pelo nobre Senador Henrique de 
Ln Rocque na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 13, de 1977 
que "altera a redução do parágrafo único do art. 92 da Constituição 
Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima e distinta consideração. - Senador Eurico Rezende, 
Líder da Maioria 

Em 8 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente: 

Nos termos do§ I• do nrt. lO do Regimento Comum do Con· 
gresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, 
para os devidos fins, que esta Liderança deliberou propor a substitui· 
ção do nobre Senador Milton Cabral, pelo nobre Senador Ruy 
Santos, na Comissão Mista do Congresso Nacional que dará parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 13, de 1977 que "ai· 
tera a redução do parágrafo único do art. 92 da Constituição Fe· 
dera!". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais 
alta estima c distinta consideração. - Senador Eurico Rezende, 
Líder da Maioria. 

Oficio n• 151/77 

Bras!lia, 9 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de indicar a Vossu Excelência os Srs. Deputados 
Jorge Arbage, Mauro Sampaio, Francisco Rollemberg, Siqueira 
Campos e Hugo Nupoleão. para integrarem a Comissão Mista in· 
cumbida de estudo c parecer sobre a Proposta de Emenda à Cons· 
titui,:io n• 13. de 1977, que "altera a redução do parágrafo único do 
urtigo 92 da Constituição Federal". em substituição aos Srs. Depu· 
tados Mauricio Leite, !talo Conti, Inocêncio Oliveira. Correia Lima 
e Magno Bucelar. 

Aproveito para renovar os protestos de estimai.! elevado apreço. 
-Deputado .losó !lonifúcio, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDE~TE (Josi: Lindoso) - Serilo feitas as substi· 
tuiçõcs solicitadas. 

O SR. PI!ESIDENTE (Josi: Lindoso)- Passa-se ü 

ORDEM DO DIA 

:\chum·sc presente!;, upenas, 32 Srs. Senadores. NUa hú, portan
to, quorum pura deliberaçUo. 

Em conseqUência, as mntCrias constantes dos itens n11s 1 c da 
rmna. ficam com n votuçno adiada para a rrúxima sc:isão. 

S~to IJS seguintes os itens qu~.: t~rr. suu votaçUo ndiudu: 

-1-

Voto.tçfto, cm turno único, do Projeto de Rc!iolut,~jo n9 60, t!t: 
1977 (apresentado pclu Comissiio de Economia Ct}JTIO conclusão de 
seu Parecer nl' 577, de 1977), que autoriza a Prdcitura Mun:dj"l:l: dt.: 
Teresina (I' I) a clev:~r em CrS 2.6-\5.000.00 (dois milhuc<. :;ci.;conlc>S 
c quarenta c cinco mil crut.ciros), 01 su;1 dívida consoEd:.l'J:.l, tendo 

I' A RECER, sob n' 578. de 1977, d:~ Comi><"o: 
-de ConstitulçUo c Justh;tl. pela constituci,)nul\d.:ldc t! jurldki· 

da de. 

Vuta~:"ln, cm turno lmko, t!u l~c;,pt.:rll';h·r·l\tl 11'' ~5:~. ~..: ! 1J~i. 1,.) 
Scnlhlr s~ll~td(lt' LtHiriv:d Jlapt::.:.t, ~l)li·~:t.Utlk :l :r:!rr•;(,.'ri\;'t-: .• fi(l~ 

,1\nai~ d~~ Scn.1du Ft:\!t..:l'al, du~; t!i-...:L··~·(~~; i~:\::..::·;,:,,., i·,.,::·J~ :~i··:!'lid·.m~·..:~ 

Lrnc~:u Ct;i,,:·ll· I i tl;'tl IL!n/t..:r, 1~u cii· : :~ • 1 ~· :.;~.n~.'o~J t 1•.;! q71, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)-ltem 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 34, de 1976 (n• 479-C/71, nu Casa de origem), que 
acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da Lei n• 4.504, de 30 
de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 352 c 353, de 
1977, das Comissões: 

-de Agricultura; c 
- de Economia. 

Sobre n mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 
~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 300, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alínea "b", do Regimento Interno, 
requeiro udiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 34, 
de 1976, u fim de que seja encaminhado ao reexame da Comissão de 
Agricultura. 

Sala das Sessões, 8 de setembro de 1977.- Helvldio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Por falta de quorum, 
deixo de anunciar a votuçüo do requerimento lido, ficando a dis
cussão da mutí:riu sobrestada. 

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) -Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçilo n• 
57, de 1977 (apresentado pela Comissüo de Economia como 
conclusão de seu Parecer n• 571, de 1977), que autoriza o Go· 
vcrno do Estado de Minas Gerais a elevar cm 
CrS 111.000.000,00 (cento c onze milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 572, de 1977, da Comissüo: 
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidado, dependendo du votação do Requerimento n• 
298, de 1977, de adiamento du discussão. 

Igualmente, por fultu de quorum, fica a votaçilo do Requcrimcn· 
tn nv 'J.f.JH/77, adiudn paru a próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Item 5: 

Discussão, em turno único, do Parecer n• 343, de 1977. 
da Comissão de Legislação Social, que conclui pelo arqui· 
vumcnto uc1 O:kin n'' S/45. de 1974 (n• 130/74, nu origem), 
solicitttndo :~utoriz:~çuo do Senado Federal para que o Gover· 
no do Estudo de Mi nas Gerais possa alienar ltrcas de terras 
devolutas daquele Estudo à ltupeva Florestal Ltda., sediada 
em Itupev", Estado de São Paulo. 

(Tendo uindn Purcceres, sob n•s 344 e 345, de 1977, dus 
Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura, tnm· 
bém pdo arquivamento), dependendo da votação do Requc· 
rinv:nlc1 n" 299, de 1977, de :~diamcnto da discussão. 

Por f:illu de núm"ro regimental, deixo de anunciar u votuçilo do 
Requerimento n·• 2'!'!/77. ficando n discussão da matéria 
sobrestuda. 

O SR. ?~r~S!:JS:'\TE (Jos~ Lindoso)- Está csgotadu a maté· 
l'ill constante da Ordr:m do Dia. 

H:~ orudon:~ inscrito:;;, 

O Sr. Eurico l~czcndc (ARENA - ES) - Peço li puluvra, 
Sr. Prcsidcnt..:. 

I) s~. r·:. :~;,:~):~~rr~~ (.I(• ., ·. ~;l~SO)- Concedo a pnluvru no 
nt1: :-1: S'.!:'1:1ck~r ;~urict) Ei.!?.t:nt:.:. ~: 11: 1'·darú Cl')mo Lidcr . 

nuní.:ia u s.:~··.:::1!:.· ~::~."·ut·~~i~. 
(h':ltc, Sr::.. ~~ .. :~ .. ~:~ll'·~·:: 

Ot.:sc.!,) :·.~ .. i:~:<:; :·.::·i:..:: 
t r' LI H : •:. :1 : 1 :. "· ; ·, ·, •. ·.;· i , : . ; : ~ < .. · .. 

. :' :'N,\- ES. Como Llder, J>rO· 
:::iw Jo orudor.) - Sr. Prcsi· 

.:; a.,suntos. O primdro, rcgi.~
·uln dvico vcrincado ont!.!m !!ln 

" 

~ 
~ 
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tódo o Brasil. Foi, sem dúvida alguma, mais uma oportunidade, 
esgotnntcmcntc aproveitada pelo provo brasileiro, de manifestar, de 
envolta com o culto c a homenagem àqueles que, no passado, cons· 
trufram as bases da nacionalidade, a sua confiança nos dias de hoje c 
nos imensos esforços c recompensas do grande amanhil deste Pais. 

O Sr, Benjamim Farah (MDB - RJ) - V, Ex• permite um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Quero me solidarizar 
com V. Ex• pela homenagem que está prestando, neste instante, cm 
face do comportamento das nossas Forças Armadas, no ensejo da 
data máxima da nacionalidade. Tive a honra de assistir, como 
V, Ex•, àquele deslumbrante desfile de ontem, onde o Exército, a 
Marinha, a Aeronáutica, o Corpo de Bombeiros c a Pol!cia Militar 
evidenciaram,,mais uma vez, o seu alto espfrito de disciplina c de 
correção. Nós podemos confiar nelas, pois saberão sempre cumprir 
com o seu dever. E quero também comungar com V. Ex• no seu 
pensamento de que o povo está com as Forças Armadas, da mesma 
forma que elas estilo com o povo cm todos os lugares, tanto aqui 
como no Rio, em São Paulo, como em toda parte. Pelo que acom· 
pnnhci através da imprensa, a anuência popular no Pnfs foi enorme 
para aplaudir, por isso que, numa hora cm que o mundo está numa 
verdadeira ebulição,. desgraçado é o povo que ni\o tem o respaldo 
nos seus militares. Eles, no Brasil, em todos os tempos, têm dignifica
do esta Nação, através do seu patriotismo, da sua abnegação, do seu 
espírito de sacrifício. E, não raro, nós notamos exemplos altrufsticos 
extraordinários, como há poucos dias vimos um militar que se jogou 
no fosso daquelas feras para salvar uma criança, deu a própria vida 
para salvar a de seu semelhante. Este é o estilo do militar brasileiro, 
cujo patrono do Exército é aquele que em todos os momentos descm· 
bainhou a sua espada pela integração, pela união, para defender 
sobretudo o nosso povo, ~ nossa Pátria. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Agradeço a in· 
tervençüo de V. Ex•, que vem ao encontro da minha alegria, ao fazer 
este registro. 

Fez bem o eminente Senador Benjamim Fnrah em salkntttr as 
comemorações realizadas em Brasília. Já há vários ditts, em ceri· 
mônias e festividades isoladas, o culto à Pátria vinha sendo realizado 
-a grande Semana da Independência. E o seu ponto alto, sem dúvi
da alguma, foi o desfile militar realizado em pleno centro urbano de 
Brasília, vale dizer, na Capital objeto da curiosidade fascinada do 
mundo inteiro, com a presença do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República Ernesto Geisel e de todo o seu Ministério, destac:mdo· 
se ainda o comparecimento de representantes do Puder Legislativo, 
nas pessoas do nobro Senador Petrõnio Portella, Presidente co 
Senado, do ilustre Deputado Marco Macicl, Presidente da Cümara 
dos Deputados e também de ou tas altas autoridades militares, ecle· 
siásticas, destacando-se ainda a presença maciça do Corpo Diplo· 
mático acreditado perante o Governo brasileiro. 

Quero, Sr. Presidente, assinal:1r que tem havido uma dif.,rcnça 
de ano pura uno, nüo cm termos qu.di~ativos, mas cm termos qu(l.nti· 
tntivos, dn presença popular a:.:.i,c:~:dil na comunhilo dos mesmos 
ideais, dos mesmos propósitos, t.' no i.:..:n~\rio d~1 mesma fé c do mesmo 
civismo, nquele deslile, que rcproscnla. nu beleza do seu símbolo e na 
afirmação do seu dogmn, a própria "' •rch:t desta Nação pura a con· 
quistu dos seus grandes idcub. rn1 1.l:d1do dentro di! nossas fron
teiras umu imagem de ufirmuçàt' 1· iú no exterior um conceito de 
confiubilidade nu obra ciclópic.t <"'· rn'l do nosso desenvolvimento 
econômico c cm favor da causa ~!.· :'-i·, du humm1idadt: c dc nossu 
civilizucüo cristu. 

Cadu diu mais o ~ovo hra~ih·i:-. .. :.··~i~~~m:l!l.! ~· prc•iligia as come· 
momçõcs du nossu lndcptmdl~nci:~o t .• t~·ro, nqui - f:.u:cndo rcfc· 
rênci~t uo pessimismo c n p:li~t\T~I.; :L: ~r.:'t inspiruçào, que Sl! ouviram 
h(t poucos dias nn CLimuru dos D._ 1', •• do~;- dizer que o compar~.:ci~ 
mcnto festivo, csponttinco, cntu · · · :\', .::aurJ~1loso do povo br:;~si~ 

lciro nas praças públicas, assistindo cm todo o Brasil.aCJs desfiles mil i· 
tares de 7 de Setembro, foi a melhor resposta àqueles que não sou· 
beram sequer discricionar do ambiente politico-partidário uma cfc· 
méridc que deve merecer a isenção c, sobretudo, o respeito 
ecuménico de toda a Nação. 

Sr. Presidente, desejo, também, aproveitar a oportunidade para 
focalizar, como disse, outro assunto. Um ilustre colega nosso, cm 
recente sessão desta Casa, segundo noticiário da imprensa, declarou, 
a certa altura, referindo-se ao ilustre Ministro Ncy Braga, da Edu· 
cução: · 

. "Quanta falta de sensibilidade da autoridade máxima do 
órgão especifico da Educação, no Brasil, dizer que a crise de· 
sapareccu." 

Essa frase, Sr. Presidente, se cglocada com fidelidade no noti· 
ciârio da imprensa, não foi o que disse o ilustre titular da Pasta da 
Educação. O que S. Ex• declarou é que estamos marchando para a 
solução dos graves problemas universitários. Realmente, a crise cstu· 
dantil brasileira declinou, c bastante. Isto está diante dos olhos c da 
sensibilidade da opinião pública, embora não possa estar na óptica 
distorcida dos negativistas c daqueles que, freqUentemente, mani· 
fcstam o seu propósito de uma oposição sistemática c destrutiva. O 
Ministro Ncy Braga nilo diria jamais que estilo resolvidos os nossos 
protilcmas universitários. Esses problemas não estilo resolvidos, c 
não serão resolvidos tão cedo no mundo todo, porque todos nós 
sabemos que ... 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... em todos 
os governos, cm todos os países, não só no Brasil, houve movimentos 
de inconformismo da parte da mocidade. Esta é uma característica 
permanente; eterna c, até mesmo, benéfica a que se entrega a juven· 
tu de de todus as nações. 

Ouço V, Ex•, mas pediria, apenas, que fosse- como diria o 
Senador Mauro Bcnevidcs - um aparte curto e brilhante, em 
atenção ti escassez do tempo. 

O Sr. Benjamim Farah (MDB - RJ) - Curto será o aparte; 
brilhante não, porque V. Ex• sabe que não tenho sua inteligência. 
Mns, quero dar o aparte porque V, Ex• se referiu a uma oposição 
>istcm:1tictt e distorcida, se nilo me falha a memória. A Oposição não 
ticou, assim, nessa posição n que se referiu V. Ex•. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Vou retificar 
para V. Er.•; ·estou me referindo ao discurso do eminente Senador 
Marcos Frei~e. Nüo fiz referência à Oposição brasileira; estou fazen· 
do referência, especificamente, ao pronunciamento do ilustre 
rcprcsentunte de Pernambuco. 

O Sr. ?."ujamlm Farah (MDB- RJ)- Mas V. Ex• falou em 
Oposiçé\o,, por isso tomei a liberdade de dar o meu aparte. Fiz nesta 
Cusu um discurso modesto, é claro, sem brilho nlgum, mas um 
discurso corujoso, P<11quc, nuqueles dias, era pecado mortal pedir ao 
aluno p:m1 l'o:tu it Universidade. O que se pedia era para ele sair, ir 
cmborn, para o ~!uno licur sem horizonte. O aluno, fora da 
fuculdnde, todos os rumos pode tomar. Então, fiz um discurso cujo 
ponto ccntrul era pedir u volta às aulas, porque acho que n casa do 
aluno é :t faculdade. A faculdade nilo é paru ser usada por corpos 
estranhos, por forçtl policial, por ninguém que não pertença à 
própria faculdade. Então, o dono tem que vir tomar contlt da sua 
cusu. porque dai muita coisa boa pode ocorrer, inclusive o didlogo 
dn estudante com o professor, com o reitor, com os parlamentares, c 
com todo.\ uquclcs que querem um:t solução para o problema. O meu 
discurso tovc como ponto fundamental: o retorno às aulas, as 
i!dv~.:rt~ncius tiquclns atitudes c liderunçus inconvenientes à moei· 
dadc. pmquc, uconselhur i1 greve sobr~tudo o ui uno de um hospital, 
o intot·no de um hospital, isto niio; estou falundo uqui, inclusiv~ 
dianlo <lo: colegas, como o Senador Suldunhu Dcrzi que i: médico c 
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sabe. Num hospital ni!o se pode fazer greve. Greve de internos de 
hospital? Chega um doente com um abdômen agudo, um enfarte do 
mioclardio, numa difteria c ni!o pode ser atendido porque o interno 
fez greve. De modo que isso, inclusive, condenei. Quando V, Ex• 
fulu em Oposição, quero que fuça justiça; a Oposiçi!o nao i: contra os 
interesses do País, não é contra o Brasil; a Oposiçuo tem natural· 
mente tomado atitudes, aqui, corajosas, de interesse das instituições, 
de interesse do nosso povo, de interesse du nossa Pátriu. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Eu louvo- c 
creio que toda u Casa salienta esse aspecto - a isenção com que 
V. Ex•, mesmo nus suas críticas ao Governo, procede no debute 
parlamentar. Mas, quero dizer que r.z referências- c este é o objcti· 
vo do meu discurso - nno à Oposição brasileira, mas, sim, a um 
simples, embora ilustre, escoteiro dessa mesma Oposiçi!o. 

Ora, Sr. Presidente, dizer que o Ministro Ncy Braga não tem 
tido sensibilidade para tratar do problema estudantil é manifestar 
desapreço a verdade. Toda a Nação assistiu, no auge du crise uni· 
versitâria, o comparecimento do Ministro Ncy Braga a uma rede de 
tclcvisao e de rádio. S. Ex•, com aquele estilo ameno, com aquela 
posição conselheira, com aqueles argumentos persuasivos, compor· 
tou-sc mais como um pai, como um chcfc-dc-fnmílin, do que como 
autoridade, como Ministro de Estado, procurando desarmar os 
espíritos, ao mesmo tempo cm que chamava a utcnçi!o do povo bra· 
silciro pura u evidente inr.ltração subversiva, que procurava desviar 
os rumos da nossa juventude. 

A sensibilidade do Ministro Ney Braga para com os problemas 
educacionais do País, vem sendo rcitcrudumcntc comprovada, atra· 
vés de fatos, realizações c conquistas. 

Dizer que os problemas universitários no Brasil estilo resolvidos 
não i: possível, porque cm nenhuma parte do mundo estão, haverá 
sempre uma fronteira mais estendida nas reivindicações estudantis. 

Os próprios objetivos da universidade nos dão a medida exala 
da grandeza da tarefa educacional. Sabemos que são três as metas vi
sadas pela universidade: a primeira é, através dos cursos de curta du· 
ração, de longa duração c de pós-graduação, recrutar os quadros e os 
recursos humanos para conectá-los com os planos de desenvol· 
vimento nacional, atendendo à demanda das nossas necessidades. A 
segunda meta visa estimular a pesquisa, em conexão com os nossos 
planos de desenvolvimento tecnológico. E, r.nalmente, através de 
cursos de extensão, tornar a universidade permanentemente re· 
nova da c participante do processo social. 

Como então, Sr. Prestdente, e Srs. Senadores, se os Estados Uni· 
dos ainda não resolveram este problema- lá se multiplicam as gre· 
ves; se a Rússia reclama- como constou de um editorial de um gran· 
de jornal brasileiro - falta de recursos para o seu desenvolvimento 
tecnológico, através da universidade; se em todas as nações do mun· 
do, sem exceçi!o de uma sequer, mesmo naquelas de desenvolvi· 
mcnto social e cconômico mais avançados, ni!o se resolveu integral· 
mente os problemas universitários, como se exigir de um Pais como o 
nosso, de dimensões continentais, com erros centenários ucu· 
mulados, c tangido por umu inflação determinada por fatores intcr· 
nacionais, que, du noite puru o dia, vejamos resolvidos todos os pro· 
blcmus univcrsill~rios• 

O futo e que, nu gcstilo do Mimstro Ney Braga, um dos muts 
upluudidos c cncientes colaboradores do Governo Ernesto Geisel, 
muita coisa se fez no utendimento de reivindicações ucudémicus. Eu 
trouxe, aqui, um resumo llpontundo mctusjú concretizndns.nestc es· 
forço permanente cm busca do uperfciçoamcnto do n• o desenvolvi· 
mento universitário. que passo a ler: 

F'utos cssenciuis sobre cducuçi!o superior: 
I - Reformas de currlculos, pura obter u mclhoriu du 

quulidudc de fi:OSÍno. Al~ ugoru jú rorum rcformudos todos os 
currlculos du :'area de Engonhuria e estilo sob estudo u refor· 
mu U:: Ciêncius Sm.:iais, Economia, Adminlstrução c Psi· 
cologiu. 

2 - Contcnçi!o du expansão das escolas de nlvel SU• 
pcrior e simultâneo uprcssnmento do reconhecimento de cur· 
sosjú existentes, paru que o formando possa ter seu diploma 
reconhecido. Aqui ubro um parêntese pura salientar que no 
período 75/76 o Conselho ~cacrul uc Educução reconheceu 
mais de 600 cursos superiores já existentes neste Puls. 

!';, talvez, um recorde; nunca houve isto no Brasil c reflete um 
grande esforço cm favor do aprimoramento c do alargamento do nos· 
so mercado universitário. · 

3 - Melhoria c cxpunsi!o de campl universitários. Com 
recursos próprios c de empréstimos internacionais, vem o Mi· 
nisti:rio da Educação c Cultura promovendo a expansão de 
campi. Sete Univcrsidudcs da Região Norte c Nordeste do 
País, as mais carentes, foram benenciudus até agora com esse· 
programa. 

4- Criou o Governo Geiscl o Plano Nacional de Pós
Graduação, que aplica cerca de lO milhões de cruzeiros até 
1979 para formar mais 16.800 mestres c 1.400 doutores. Tam
bém se executam programas pura aperfeiçoar c especiali
zar 6.500 docentes de nível superior. 

5-O Programa de Crédito Educativo, lançado cm 76, 
já incluiu até agora 280 mil estudantes de nlvel superior. Os 
recursos existentes este uno suo de 2,6 bilhões de cruzeiros. 

Deve-se aqui, Sr. Presidente, abrir um parênteses pura se falar 
novamente no Crédito Educativo que, realmente, é a Lei Áurea do es
'tudante pobre deste País. I> o maior nnanciamento no gênero existen· 
te no mundo. 

O Brasil suportavu, ati: então, uma carga de amarguras revolta· 
das. Alunos pobres que, pelo esforço, pela tenacidade, eram clnssin
cudos no vestibular não tinham condições nnanccirus para alcançar 
n colina do ensino superior: quando as possuíam, mas, cm meio ao 
curso, estes desapareciam, havia, então, a deserção; só quem thihn 
recursos r.nancciros podia concluir o curso superior. 

Hoje, temos o Programa de Crédito Educativo. O Governo r,. 
nanciu, através da Caixa Económica, c esta através de repasses, as 
anuidades escolares e o aluno só vai começar a pagar, assim mesmo 
parceludamentc, esse empréstimo, um uno após a colação de grau. E 
o que é ·importante: não incide sobre cssu obriguçuo o instituto da 
corrcção monetária; vale dizer: se o aluno está pagando, hoje 800 
cruzeiros, numa mensalidade escolar, ele vai pagar esses 800 cruzei
ros daqui a 5 anos, se o curso for na área de Ciências Sociais c Ciên· 
cius Humanas; se for na área de Ciências Médicas ou de Ciências 
Exatas, daqui a 6 anos, sem correção monetária. O que vale dizer: is· 
to corresponde a uma doação que o Governo faz ao estudante curen· 
te de recursos. 

Dizer, então, que um Governo que institUI -através do Presi
dente Ernesto Gcisel, com a assessoria do Ministro Ncy Braga - o 
Progruma de Crédito Educativo que não tem sensibilidade pura o 
problema universitário brasileiro é, como disse e repito, faltar à cvi
dênciu du verdudt:. ~ procurur h:vur o passionnlismo e o radicalismo 
u proporções espaciais dignas da repulsu nacional, Sr. Presidente, 
porque uo ludo do destempero oposicionista nós notamos a gratidão 
e o reconhecimento daqueles nossos jovens patrlcios que untes nno 
podiam estudar, mus hoje podem, c, por isso mesmo repelem n tese 
fulsu da falta de sonsibilidade governamental paru o problcmn univer
sitúrlo. 

6- Os hospituis-cscolus, que servem uos estudantes dn 
ilrca de Ciêncius Médicas, têm rt:ct:hido utcnç:lo prioritária e 
recursos prontos por purte do Governo. Até 1979 todos esses 
hospituis terão recebido a maior assistência que jd lhes foi 
ol'crccid<~ uté ugora, 

7- Dados sobre recursos du Educaçi!o estilo nu confc. 
rência do Ministro Nc)' flrar,a perante o Conselho Federal de 
Educaçà,, (cm uncxo) e pcr:u\lc a Comissão de Educuçuo c 
Cultura do Senado Federal, em maio último. 
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8- De 150 mil univcrsilátios cm 1964temos hoje I mi· 
lhilo c 200 mil, que scrilo I milhilo c 700 mil cm 1979. 

Quero, Sr. Presidente, pedir perdão à Casa para voltar, rapidn· 
mente, ao Programa de Crédito Educativo, porque dei uma informa· 
ção incompleta: o Programa de Crédito Educativo nilo i: apenas cus· 
tear a anuidade escolar; o Programa institui, também, a Bolsa de Ma· 
nutcnçilo, que corresponde no valor do maior salário mlnimo viga· 
rnntc no País. Nilo bastava no Governo tornar disponíveis ao cdu· 
cnndo n anuidade escolar se ele nilo tinha recursos para pagar a dor· 
mitório, o refeitório, o material escolar. Entilo o Governo, na Indo 
da Bolsa de Anuidade Escolar instituiu n Bolsa de Mnnutcnçilo e, ns· 
sim, o aluno carente de recursos pode obter simultaneamente os dois 
benefícios. 

Com essas palavras, Sr. Presidente, exaltando o grande desfile 
militar acorrido ontem no País, c que foi uma resposta full1)inante no 
oposicionismo desregrado - felizmente cm lermos sctari:iis neste 
País- e, também, uma resposta àqueles que enten~m que o Gover· 
no nilo tem tido sensibilidade para o problema escolar brasileiro, e 
agradecendo mais uma vez a intervenção do nobre Senador Benjn· 
mim Farah, ressalvando que esta minha resposta não é dirigida à 
Oposição que, na sua maioria esmagadora, é integrada par patriotas, 
homens lúcidos e compenetrados dos seus deveres, reafirmo, aqui, 
como o povo brasileiro reafirmou ontem diante du nltnr da Pátria, a 
certeza de que este País há de se constituir numa potência a serviço 
da paz e da causa da Humanidade. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Eu gostaria de ter dado mais um aparte ao nobre Senador · 
Eurico Rczende, mas não quis tornar-me impertinente porque jà de· 
ra dois apartes e daria um terceiro relacionado com n possibilidade 
de os jovens estudarem. 

Este modesto orador que ocupa esta tribuna, Sr. Presidente, lá 
pelos idos de 1948, apresentou projeto de lei para tornar gratuito o 
ensino na Universidade do Brasil. Essa iniciativa foi acolhida pelo 
Ministro da Educação, em 1950, porque cu desencadeei 
imediatamente uma campanha c aquilo que era muito difícil, isto i:, o 
aluno pagar os seus estudos, se tornou naturalmente uma facilidade, 
e essa mcd·idn se estendeu pnrn outras faculdades e universidades, 
inclusive a Universidade de Brasília. 

Queria dar essa pequena explicação porque a Oposição, toda h o· 
ra, está levando umn "pnulndn nn cabeça", "n Oposição nilo faz na· 
dn", "n Oposição não contribui." Eu estou na Oposição. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Eu falei cm Oposição 
com letra minúscula; V, Ex• faz Oposição com letra maiúscula. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- A Oposição, Sr. 
Presidente, não pode ser assim examinada de uma maneira, digamos, 
passional, empregando termo que o Senador gosta muito. A Oposi· 
ção tem dado ns suas contribuições. Deu na Cãmnrn dos Deputados 
e tem dado no Senado Federal. Quero afirmar a V. Ex• que nós nilo 
fazemos oposição ao Brasil. A nossa Oposição segue um roteiro, tem 
um programa, e não estamos comprometidos com nenhuma força 
alienígena, não estamos comprometidos com causas que venham 
violentar os nossos interesses. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Com muita 
honra. 

O Sr, Eurico Rezende (A RENA- ES)- Parece que deixei, até 
redundantemente csclurecido de que nilo me referi ~ Oposição 
brasilciru, genericamente. Eu citei dois pronuncinmcntos infelizes
antipntrióticos, violentndores dos sentimentos cívicos - verificudos 

nu Cúmara dos Dcputudos e umas afirmativas destorcidasdo cminen· 
te Senador Murcos Freire. Absolutamente, não envo\l'i o Movimen· 
to Democrático Brasileiro em cuja maioria esmagadora, repito, vejo 
leais servidores do melhor interesse público. Quero dizer que 
compreendo a irritação do Senador Marcos Freire. Pura ele foi um 
mau negócio para o seu plnnejnmento ideológico, foi um péssimo 
negócio os estudantes terem voltado às Universidades. S. Ex• prefe· 
riria·que eles continuassem em greve porque, assim, ele teria matéria· 
prima disponível para a construção dos seus ideais c para a renli· 
znção do seu compromisso que, nesse terreno, não é com o Brasil. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Tenho a impres
são de que V. Ex• está praticando uma injustiça com o nobre 
Senador Marcos Freire, 

Nilo tenho autorização pura responder por ele, Ele virá, aqui, 
com o brilho da sua inteligência dizer n V. Ex• o que pensa a respeito 
das suas declarações. Mas quero dizer a V, Ex• que o nobre Senador 
Marcos Freire i: um homem que honra esta Casa, com a sua cultura, 
com o seu idealismo, com a sua combatividade c, sobremodo, com a 
sun coragem, porque o melhor homem público é aquele que tem n 
coragem de dizer o que pensa. E, cm homenagem a esse sentimento 
ele pode, naturalmente, defender as suas idéias. Respeito muito os 
homens que sabem defender, com coragem c dignidade, o seu 
pensamento. Tenho, pelo Senador Marcos Freire, a maior admira· 
ção ·por esse motivo. Mas não deixo de concordar com V. Ex• 
quanto às referências feitas ao nosso ex-colega, Senador Ncy Braga, 
hoje Ministro da Educação, a quem estimo muito. Sou grande 
apreciador de S. Ex• desde o tempo em que éramos Deputados. 
Trata-se de um homem trabalhador, eficiente, c na sua Pasta tem 
cumprido, realmente, a missão dura, que é a de ser Ministro da 
Educação. Os problemas são múltiplos, mas S. Ex• tem sido um 
grande Ministro. Eu mesmo levei vários problemas ao Ministro Ney 
Braga, que encontrou solução pura todos eles. O caso, por exemplo 
-isso não é de minha autoria, porém proposta do Governo- do 
Crédito Educativo, de fato uma grande conquista, sobretudo, para 
aqueles estudantes que lutam com as maiores dificuldades. Ainda na 
semana passada, referi-me aqui ao caso do Congresso da Radiologia 
- pois S. Ex• está tomando providências que merecem o nosso 
aplauso. lô: um congresso sério. Virão representantes de todo o mun· 
do, aproximadamente dez mil, os maiores médicos radiologistas c 
pesquisadores, que irão expor aqui, além de trazerem ns suas teses, 
aparelhagens das mais modernas. Entretanto, o centro de exposi· 
ções, de conferências, vai caminhando em marcha lenta, e estou 
preocupado, porque o Congresso será agora, no mês que vem. 

Fizemos vários apelos ao Presidente. Fomos, inclusive, à Casa 
Civil, c o Ministro Golbery do Couto e Silva deu a sua solidnricdndc. 
S. Ex• conhece o eminente professor Nicola Caminha, que é o 
Presidente do Congresso, e está-se interessando. Mas, como dis· 
somos, estamos preocupados. O Ministro da Educação sentiu de 
perto o problema, e também tomou várias providências, o que mere· 
ce o nosso uplauso. Não podemos ficar aqui apenas criticando, te· 
mos que apl:IUdir aquilo que está certo. 

Levamos outros problemas no Ministro Ney Braga, entre eles, o 
Uos prnf~.:ssurt.:s, '-JUC cslm·u rc.:lc.:gudo n um p)uno sccund!1rio. Como 
podemos falar de dcmocraciu, sem cuidarmos dos professores? 
Democracia- e estou diante de um professor e grande Parlamentur, 
que é o Senador Eurico Rezcnde - se faz através da educaçilo, do 
preparo do povo. Como vamos fazer isso, com um professor gunhan· 
do menos que um trabalhador de salário mínimo? Citei uqui, certu 
vez, qu.,, na terr:1 do nobre Senudor Muuro Benevides, que me estú 
ussístindo, hú professores percebendo menos de cem cruzeiros. 
dinheiro que ils vezes nua pagu nem o almoço, com o que recebem 
durante o més. H ii professores dus escolus do Governo, que gnnhum 
pouco mais que o salário mlnimo ... 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- AI é magistério grntui· 
to, pois nilo estuo ganhnndo nadu! 
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O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Mas são. 
professores de estabelecimentos da maior importância, entre eles os 
do Colégio Pedro 11, que i: o estabelecimento padrão, por onde 
passaram as mais destacadas figuras do magistério, c se educaram 
inúmeros c eminentes brasileiros, quatro ex-Presidentes da Rcpúbli· 
ca. No Colégio Pedro 11, o professor ganhava uma miséria. 

Citei aqui várias vezes o Ministro da Educação, esse que a( estA, 
Ncy Braga - vamos dizer com todas as letras - c que tomou 
providências enérgicas, lutou junto a todas as autoridades, ao 
DASP, à Presidência da República, ao próprio colégio, para tomar 
aquelas medidas necessárias, a fim de que o projeto de enquadra
mento pudesse ter a sua tramitação. Portanto, S. Ex• atendeu c vem 
atendendo a várias reivindicações, cumprindo realmente a sua di!lcil 
tarefa de ser titular daquela Pasta, 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Ouço o aparte de 
V. Ex•. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Agradeço a solidarie
dade de V, Ex• Diz muito bem V. Ex• que a função educativa é um 
dos fatores decisivos do regime dcmocrãtico, sobretudo, da sua es
tabilidade c da sua eternidade. Ccsãrio da Mota, nos umbrais deste 
século, deu-nos uma frase lapidar, afirmando que a democracia, sem 
instrução, será uma comédia, se não for uma tragédia. Com isso, ele 
estabeleceu um conceito, no sentido de que- c é uma verdade hoje 
aceita- a educação é investimento, não só de ordem material, mas, 
especialmente, de frutificação politica, dando estabilidade às nações 
c favorecendo o desenvolvimento cconômico, um fator dependendo 
do outro, na medida cm que ambos se conjugarem adequadamente. 
V. Ex• fez referência, louvando, ao apoio que o Governo estA ofere
cendo à realização desse Congresso de Radiologia, que scrâ, parece
me, um dos mais importantes do Pais. Quero aproveitar esse louvor, 
para recordar as criticas que se fizeram aqui, alegando-se que o 
Governo não deu apoio àquela reunião da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência- S.B.P.C., se não me engano. Vê V. Ex• que 
aquela sociedade não sensibilizou muito a nenhum de nós. Por quê? 
Assisti, aqui cm Brasília, a duas reuniões dessa sociedade, realizadas 
na Universidade de Brasrtia, há cerca de dois anos: praticamente só 
se tratou de politica- c politica partidârial Foi um acampamento 
oposicionista que se instalou na Universidade de Brasrtial E agora, 
queriam repetir a façanha, não sei se no Norte ou Nordeste. Houve, 
realmente, um indiferentismo nacional para com aquele empreendi· 
mcnto, Já esse congresso a que V. Ex• faz referência é uma coisa sé
ria, c por isso o Governo dedica sua atenção c, sobretudo, estende o 
seu gesto assistencial. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
nobre Senador Eurico Rczcndc, pelo seu aparte. V. Ex• está vendo 
que a Oposição não vem à tribuna só para criticar - ela vem tam
bém para aplaudir aquilo que interessa à colctividadc. 

Mas, Sr. Presidente, o assunto que me trouxe a esta tribuna não 
era falar sobre problema de educação, porém fui carreado para este 
outro setor. O tema que me trouxe até aqui foi a Lei Complementar 
n• 15, de 1977, que cria o Estado de Mato Grosso do Sul c dã outras 
providências, 

O Senhor Presidente da República, quando manda uma mensa
gem ao Congresso, não só precisa do apoio do Legislativo, de acordo 
com a Constituição, mas gosta, que as suas proposições sejam apri
moradas aqui. Não sei se isso acontece sempre, No caso da Lei Com
plementar n• 15, foram apresentadas 98 emendas. Estã aqui o volu
me de emendas (exibe), Vai ser um trabalho enorme para a Comissão 
Mista da qual tenho a honra de fazer parte. Eu não vou examinares· 
sas emendas agoru, estou estudando; na Comissilo farei meu pronun· 
ciumento, 

Sr. Presidente, quero tomar uma posição, porque entre essas 
emendas existem algumas que me causam certa estranheza. Aqui está 
uma emenda, criando um outro Estado: Tocantins. 

Pelo. projeto de lei complementar enviado ao Congresso o 
Governo propõe a criaçilo do Estado de Mato Grosso do Sul, c nada 
mais. Isso, atendendo a circunstâncias históricas, económicas, pro
blemas de segurança. Enfim, hã uma prctcnsilo, uma aspiração anti· 
ga do povo do Sul de Mato Grosso para que haja a formação desse 
Estado, c o Governo foi ao encontro daquela grande c laboriosa 
população. 

Vamos votar a favor desse projeto, isto é, a favor da criação do 
Estado de Mato Grosso do Sul. Da(, Sr. Presidente, até a criação de 
um novo Estado, o de Tocantins, vai uma distância muito grande. 
Muitos parlamentares apresentaram suas emendas c cada um, natu
ralmente, quer uma fatiazinha dessa Mensagem do Governo, mas 
uma fatia enorme, grande, inoportuna c inconveniente, a que está 
consubstanciada na Emenda que propõe a anexação de 15 Munic!
pios de Mato Grosso ao Estado de Goiás. 

Trata-se da Emenda n• 5. 
Ei-la: 

"Acrescente-se ao art. 2• o seguinte parâgrafo: 

Art. 2• ....................................... .. 
Parágrafo único. A linha dcmarcatória entre o Estado 

de Mato Grosso do Sul c o Estado de Goiás é a seguinte: prin
cipia na confluência do Paranalba com o rio Aporé c segue 
pelo leito deste até confrontar com a cabeceira do lndaiã-mi
rim; por este abaixo até sua barra no rio lndaiá; por este abai
xo até sua foz no Sucuriú; por este acima até sua mais alta 
cabeceira; dar à cabeceira do Caiapó, mais próxima do 
meridiano de IOf (dez graus) Oeste do Rio de Janeiro; c por 
ele abaixo ao Araguaia." 

Sabe a Casa o que significa a retirada de 15 Municipios de Mato 
Grosso c a sua anexação ao Estado de Goiás? 

O Sr. Saldanha Denl (ARENA - MT)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Darei jã a 
V. Ex• o aparte. 

Quinze municipios da maior importância; alguns deles riquis
simos. Mato Grosso vai ceder uma parte de seu Território para se 
formar o Estado de Mato Grosso do Sul. 

O Norte vai ficar, naturalmente, sem essa grande porção do no
vo Estado. 

Não, Sr. Presidente, Mato Grosso não está disposto a entregar o 
território da Emenda cm causa. Estou sentindo c ouvindo suas recla
mações, silo telegramas, telefonemas, cartas c apelos, que venho 
recebendo. 

Mato Grosso nilo pode entrar nessa luta, digamos assim, de 
ódio, cujas conseqUências silo imprevisivcis. Mato Grosso está num 
suspense, está preocupad!ssimo ante essa emenda. Não acredito na 
sua aprovação. ~verdade que estamos ameaçados, porque na Com is
silo Mista estilo cinco representantes de Goiãs, c nilo hã representa
ção das dignas Bancadas mato-grossenses. 

Tem, sim, Sr. Presidente, c por acaso, um mato-grossense, que 
representa, entretanto, o Estado do Rio de Janeiro, No entanto, 
Goiãs tem cinco representantes, dos quais um o Presidente da Comis
são Mista'c o outro o Relator da matéria. Dai ser uma emenda que 
preocupa, 

Ouço o aparte do nobre Senador Saldanha Dcrzi, 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Nobre Senador 
Benjamim Farah, com muita honra para nós V. Ex• é: um mato-gros· 
scnsc do Sul c tem autoridade para, nesta Casa, falar cm nome do 
nosso Estado, V. Ex• (: um digno representante de muitos c muitos 
anos da Capital Intelectual do Brasil, o Rio de Janeiro, Realmente, 
Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Ernesto Gciscl, 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Sexta-feira 9 4507 

tqmou uma atitude corajosa c histórica, no seu Governo, ao fundir 
os Estados do Rio de Janeiro c da Guanabara, pela necessidade de 
dar um cquillbrio ao desenvolvimento daquelas duns regiões c, ago
ra, ·concretiza, também, com desassombro, n divisão do Estado de 
Mato Grosso. Hll mais de 100 anos fala-se cm rcdivisão territorial do 
Brasil. Nenhum Presidente teve essa oportunidade, porque só se 
acreditava que n rcdivisão 'territorial do Brasil pudesse se fazer na 
crista de uma evolução. Hã vários projetas, inclusive um do saudoso 
ex-Governador Adhcmar de Barros, que só acreditava que poderia 
ser feito na crista de uma revolução. Tivemos revoluções, mas, quan· 
do se ia examinar esses processos de rcdivisilo, jâ estavam todos 
ultrapassados. E, agora, Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública, percebendo que com a divisão do Estado de Mato Grosso 
essas duns ricas regiões- Mato Grosso c Mato Grosso do Sul- po
derão dar uma grande c cxtrnordinllria contribuição ao progresso c 
no desenvolvimento do Brasil, c de maneira râpida; nesse desejo, nes
sa ânsia, nessa visito do Senhor Presidente da Rcpüblica, cm sentir 
que essas duas regiões precisavam, realmente, que sua extensão con· 
tincntnl fosse rcdividida para a grandeza da nossa Plltria, o Prcsidcn· 
te Ernesto Gciscl passa à História. V. Ex• confirma que ele deseja 
que o Congresso brasileiro contribua para melhorar o Projeto· de Lei 
Complementar n• I 5; ele deseja a contribuição de todos os 
parlamentares, mas sem emendas que venham a tumultuar a tramita· 
ção de um projeto dessa grandeza, porque- afirmou Sua Excclcncia 
- o futuro Presidente da Repüblica também deveria continuar o 
processo de rcdivisão territorial do Brasil, não ficar somente na do 
Estado de Mato Grosso. Outros estados terão que ser rcdivididos 
para, também, dar sua contribuição, para que a Nação possa, 
realmente, jogar recursos para o desenvolvimento c integraçilo de 
regiões ainda abandonadas c necessitando de assistcncia dircta do 
Governo Federal, como é o caso de Mato Grosso c Mato Grosso do 
Sul. Sua Excelência o Senhor Presidente da República deseja c espera 
a contribuição de emendas que melhorem o projeto, jamais que o 
tumultuem, como essa que V. Ex• acaba de citar, emenda tão mal 
redigida que ainda passa parte do território de Goiâs para Mala 
Grosso. Tira uma parte pequena c passa uma parte grande para 
Mato Grosso. Tive oportunidade de à Imprensa dizer que Mato 
Grosso jã teve questão de divisa com Goiâs que fora resolvida cm 
1921, por arbitragem ou por decisão do Supremo Tribunal Federal, 
rcconhcccndo·sc como certas as divisas de Mato Grosso - como 
agora estamos reconhecendo - isso hâ dezenas e dezenas de anos, 
Então, patriótico seria que o Governo c o povo de Goiâs, tão ami
gos, contribuam para a grandeza de nosso Estado, reconhecendo as 
divisas atuais, estabelecidas - como jâ disse - hâ dezenas de anos. 
Tivemos 0 exemplo de Minas Gerais c Espírito Santo, que, num ges
to de grandeza de um Senhor Presidente da República c dos seus 
Governadores, acertaram como definitivas ns suas divisas. Assim 
espero que o Governo de Goiâs c o povo de Goiâs também 
reconheçam essa divisa que respeitamos hll tanto t~;mpo. Essa é a 
grande contribuição que esperamos, n fim de que não se tumultue 
um projeto desta grandeza, c muito que o Brasil espera com a criação 
de mais uma Unidade Federativa. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço no no
bre Senador Saldanha Derzi seu aparte. 

Sr. Presidente, referia que nesta Comissão Mista não hll ne
nhum representante de Mato Grosso. Da parte dos nobres represen
tantes de Mato Grosso, trata-se- deixo bem frisado- de um gcs· 
to de muita clcgüncia e de multa isenção. S. Ex•s não vila à 
Comissão para pressionar nem para votar. Nilo fazem parte da 
Comlssilo. No entanto, vejo na mesma - insisto - cinco represen
tantes de Goiás. Alguns, ou todos, assinaram a Cl'!lcndn. Um é seu 
Presidente; outro nobre colega nosso, Senador, Relator da matéria. 

De modo que é-uma maquinnçilo infernal, perigosa, sobretudo 
porque, se aprovnda n emenda, o que não vai n~ontcccr entre Mato 
Grosso e Goills? Como os mato-grossenses trilo olhar para os 
gola nos? E os goianos pnrn os mato-grossenses? 

Quando Interno do Liceu, Coração de Jesus, de Padres 
Salesianos, cm Silo Paulo - c cito sempre com saudades esse meu 
tempo de aluno Interno - ali existia um grupo, uma frente, digamos 
assim, uma espécie de colônia muito unida de mato-grossenses c 
golnnos. Eram todos por um e um por todos. O Liceu era freqUen· 
Indo par alunos de todos os Estados. Eles nos olhavam, às vezes, 
com certa mil vontade, nos chamavam de bororos c de caiapós, c 
n6s, ali, sempre com a ncchn esperando o primeiro que viesse. De 
quando cm quando havia uma briga, c os mato-grossenses c golanos 
unidos contra os demais, que, nilo raro queriam tripudiar sobre a 
nossa pobreza, sobre as nossas dificuldades, sobre o atraso dos nos· 
sos Estados. 

Sr. Presidente, o coração dos mato-grossenses sempre esteve uni· 
do ao coração dos goianos. Nilo vamos separá-los agora, nilo vamos 
aprovar essa emenda que pode gerar dissensão, ódio, incomprccn· 
sõcs, cujas conseqUências não podemos antecipar. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MT) - Permite V, Ex• um 
rápido aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - Ouço o novo 
aparte do nobre Senador Saldanha Dcrzl. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA - MD - Nobre Senador 
Benjamim Farah, quando os nobres Líderes, no Senado c na 
Câmara, comunicaram ao Presidente da Rcpablica - c cu estava 
presente - que havia, entre os representantes mato-grossenses na 
Câmara Federal c no Senado, o entendimento de não pertencerem a 
essa Comissão e que entregavam à confiança, à grandeza dos 
parlamentares dos outros Estados, a decisão sobre a divisão do nos· 
so Estado - e na Câmara dos Deputados tlnhamos seis deputados 
da ARENA, c, desta forma, natural c humana que todos quisessem 
pertencer à referida Comissão Mista, e seriam somente seis lugares 
para a ARENA na Câmara dos Deputados- então, sabendo de que 
era esse o entendimento, disse o Senhor Presidente da Rcpüblica que 
era um gesto de grandeza dos representantes de Mato Grosso na 
Câmara dos Deputados c no Senado Federal. Um gesto de grandeza, 
porque confiamos na nçilo, no equillbrio e na lealdade dos nossos 
companheiros do Senado Federal c da Câmara dos Deputados, qu'i: 
irão estudar o projeto com todo o carinho, a fim de que realmente se 
possa criar outra Unidade Federativa, pura que, com concórdia, hnr· 
monin, contribua para o desenvolvimento da nossa Pátria. 
Confiamos nos golanos que participam desta Comissão, os quais, 
com bom senso, verão a inoportunidade dessa emenda. Ela poderia 
entrar como um projeto scpàrado, nilo como uma emenda nesta 
mensagem de lei complementar. Confiamos - repetimos - nos 
goinnos, c confiamos no nobre Relator, o eminente c valoroso 
representante de Goills - o Senador Osires Teixeira, homem que 
respeitamos pela sua corn!cm cívica, sua honradez, seu equilíbrio, 
sua honestidade c seu alto espírito público. Mato Grosso confia nos 
parlamentares do Senado c da Câmara Federal componentes de 
Comissão Mista, porquanto irão resolver o melhor para Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul c parn o Brasil. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço, mais 
uma vez, n contribuição do nobre Senador Saldanha Dcrzi, que 
reafirma a sua confiança nos representantes do Senado c da Câmara 
nessa Comissão Mista. 

Sr. Presidente, vasculhando a minha memória, permito-me 
voltar ao passado c dizer que esse gesto de confiança c de nobreza do 
Senador Saldanha Dcrzi é um traço dominante da sua vida. e o 
mesmo Saldanha Dcrzl que encontrei no curso prlmârio, lã na 
longínqua cidade de Campo Grande. 

O Sr. 'Saldanha Derzl (MDB- MT)- Muito grato à generosi
dade de V. Ex• 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ) - e o mesmo 
Suldunhn Dcrzl que encontrei no ginâsio; (: o mesmo Saldanha Dcrzi 
que encontrei na Faculdade de Medicina;(: o mesmo Saldanha Dcrzl 
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~1u..: er:,\l:-~~ :·: 1 ,l,l: .1 d•·~ Dcrutudos, c S. Ex• uqui, no Scnudo, 
n:io Jlllldllll. C,l,Jlinl!:l o- mcsmn homem, com us mcsmns 
caractcristicas. I.:'Om :1 mesma nohrczu d~: sentimentos. 

O Sr. Snldunha Cerzi (ARENA - MT) - Bondade c gene· 
resida de de V. 2x~ 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Por isso, esta é 
uma tarde feliz parn mim. Dizem que rccordnr é viver, Então, estu· 
mos recordando aqui aquele passado de tanta saudade que vivemos 
cm ví1rias épocas e vúrios ambientes. 

Sr. Presidente, acredito mesmo que os rcpro,;cntantcs de Goiils, 
reex:1minando a sua posição, nilo permitam que despedacem o Mato 
Gro~so. O Estado antis:o vai continuar com o nome de Mato Grosso 
-perdeu gr::ndc parte do seu território, atendendo nesses imperati· 
vor todos que acabnmos de examinar, formando, assim, um novo 
Estado- Mato Grosso do Sul. 

Nn hora cm que devemos somar os nossos esforços, na hora em 
que devemos levar a Mato Grosso, ao nosso velho Mato Grosso, o 
molho r da nossa contribuiçuo, tudo que podemos fazer para que ele 
n~o sofra solução de continuidade, para que não sofra crises, surge 
umn cmt:nd~ que pretende macerar ainda mais, tirar mais, subtrair 
mais d;Jqu~.:h.: E.st.ado. 

M:nha posiçuo, Sr. Presidente, nuo í: preciso que se diga, é visce· 
ralmcntc contra essa emenda. Lutarei contra ela, aqui, na Comissão, 
na Imprensa. Em toda parte estarei contra qualquer subtrnção do 
Te:ritório do Mato Grosso. 

Ora. nua sei qual a razão, porque na própria justificação nós 
não encontramos nenhum elemento que nos convencesse que essu 
emenda deva ser atendida, 

Se ela í: boa para Goiás, não é para Mato Grosso, não é boa pn· 
rn o Brasil nem para a atuai situação, quando nilo devemos criar di fi· 
culdades outras, porque estamos vivendo dias difíceis. O Brasil não 
está nadando em ouro! O Brasil não está com seus cofres abarrota· 
dos de dinheiro! O Brasil tem graves problemas! Pois, aqui, Sr. Presi· 
dente, além de tudo isso, ainda se pede a criação de mais um Estado, 
o que acho, no momento, completamente impróprio. Nilo é esta a ho· 
rapara se apresentar emenda dessa natureza. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MT)- V, Ex• dá licença pu· 
ru um novo aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Pois não! V, Ex• 
estil contribuindo. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MT)- Quando o Governa· 
dor Josí: Garcia Neto mandou fazer um estudo sobre ns divisas de 
Mato Grosso e, numa reunião com o Governo de Goiás, em que ore· 
presentante de Mato Grosso traçava, de inicio, os limites do Estado 
de Mato Grosso, verificamos que, por direito, a Mato Grosso tam· 
bém pertencia uma grande região do sudoeste do Estado de Goiás, 
vinda de Mineiros datal, dois grandes Munic!pios goianos. Pela H is· 
tória dos limites mato-grossenses, esta região toda pertenceria ao 
Estado de Mato Grosso. Mas, isso foi assunto resolvido em 1921. A!, 
então, o Governo de Goiils resolveu encerrar a discussão sobre esse 
problema, porque realmente era sério; não tinham conhecimento de 
que Mato Grosso teria o direito de, também, ficar com grande parte 
do Território de Goiás e inclusive Jnta! e Mineiros, dois grandes 
Municípios de Goiás. Então, encerrou-se esta discussão, e eu acredi· 
to que a sensibilidade do valoroso Governador de Goiás e do povo 
goiano - e grande parte desse povo contribuiu também pnrn o 
desenvolvimento do leste mato-grossense,- eu acredito que nós va. 
mos continuar nos respeitando pelas divisas que htl cerca de 100 anos 
respeitamos, 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Muito obrigado, 
nobre Senador Saldanha Dcrzi, por mais este aparte. 

Sr. Presidente, esta emenda gerou, inclusive, protestos nn Clima· 
ru dos Deputados. Ni\o só um protesto, mus um pedido, até, pura 
que esses representantes de Goiás fossem substitu!dos na Comissão. 

Se os de Muto Grm:;n, automuticumcnte, nfio quiseram fazer parte, 
pura que nUa votassem numu causa- digumos -que eles estavam 

. intcressudn~. l.!ntão, buscado neste argumento, surgiu, na Câmara 
dos rJcputados, um protesto contra a presença desses nossos colegas, 
c, lú, segundo estou informado, foi apresentado um requerimento do 
Sr. Depu tudo Vicente Vuolo, que diz: 

"Da! a nossa proposição, requerendo u substituiçi\o dos 
eminentes Parlamentares goianos nu Comissão Mista, que 
estuda o Projeto de Lei Compiementur n• 567." 

Mas, o nobre Senador Saldanha Derzi, já, através da sua pala· 
vra, rcz, naturalmente, um convite que cu subscrevo. Ele confia no 
senso, na boa vontade, no espirita de justiça dos representantes de 
Goiás. Eu também conno. 

Então, está aberto um crédito de confiança pura a representação 
goianu, essa maciça representação goianu na Comissão Mista. Um 
crédito de connança a todos, particularmente ao seu Presidente e ao 
Relator. 

Eu ia, agora, dirigir um apeio ao Presidente dn República para 
que não permitisse essa fragmentação, esse despedaçamento do Esta· 
do de Mato Grosso. Li, todavia, no Correio Bra:iliense, um artigo, 
hoje, do Jornalista Edison Lobão, que afirma que o pensamento do 
Presidente é manter o projeto, a Mensagem, na sua integridade. 

Se tudo isso ocorrer, Sr. Presidente, nós estamos de parabéns, e 
acredito que possa ocorrer. 

Chamo a atenção do L!der do Governo aqui, do Senado e da 
Câmara, para que não permita estas emendas paralelas, esse traba· 
lho paralelo junto ao projeto, porque, o projeto tem uma nnalidade 
alta, que, essas emendas podem prejudicar. Esta, sobremodo, criará 
um ambiente de tensi\o entre mato-grossenses e goiunos; vai surgir, 
aí, um mal-estar de conseqUências, como disse, imprcvisfveis. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, deixo a tribuna, connando 
nos representantes do Senado e da Ci1mara. confiando em que eles 
votem o projeto, votem o projeto escoimudo dessas solicitações, des· 
ses pedidos, dessas emendas, que vão, naturalmente, deformar esta 
proposição, que tem uma nnalidade elevada. Eu, como disse, votarei 
a favor do projeto; não tenho outra preocupação. A emendas dessa 
natureza não posso dar a minha aquiescência. Espero que o Congros· 
so Nacional, votando esta matéria; encontre a melhor solução, preci· 
samente aquela que atenda aos. altos objetivos da Mensagem, que 
são as aspirações e reivindicações do povo de Mato Grosso, que nn 
sua faina indormida estil ajudando o Brasil na arrancada para o seu 
grande destino! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
no nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguin· 
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senado· 
rcs: 

A estas mesmas horas n Câmara Municipal de Vitória, capital 
do Espírito Santo, outorga o título de cidadi\o cnpixaba no ilustre en· 
genheiro espírito·snntense, Dr. Luiz Fernando Sarcineili Garcia, dig· 
no brasileiro que tem, através de sua atunção no setor dn mineralogia 
e da siderurgia, prestado relevantes serviços ao meu Estado e ao Bra· 
sii 

O Dr. Luis Fernando Snrcinelli Garcia, Sr. Presidente, que mui· 
tos Srs. Senadores conhecem de nome pela repercussão e nomeada 
que ele tem em congressos nacionais e internacionais, do ferro c do 
aço, esse moço ilustre que desempenhou funções elevadas em vários 
órgãos da siderurgia do Pu!s, recebe, hoje, n homenagem maior da cu· 
pitui do meu Estudo; não por ter nascido no território cupixubu, mas 
por ter seu nome extrnvusudo as nossus lindes fronteiriças e se impos· 
to nn mentalidade siderurgistu do Brasil de hoje como umu das suas 
vozes muis uutorizudns. 

Formado peiu famosa Escola de Minus, de Ouro Preto, de onde 
têm su!do os maiores mincrulogistas do Pu!s, os maiores geólogos, os 
muiorcs siderurgistus, esse moço, com upenns 23 unos, {: recrutndo 
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pelo Ministério de Minas c Energia, para dirigir um sctor de Minas c 
Energia da Secretaria do Plnncjnmcnto. 

Sr. Presidente, quando um moço tilo jovem é: recrutado pura um 
ministério, temos que ver: ou é no seu valor que se deve creditar esse 
chamamento ou ele é filho de um grande Estado. Quando ele é filho 
de um pequeno Estudo, como o Espirita Santo, um Estado que, nos 
grandes programas nacionais, nilo tem voz c nilo tem vez, é porque 
esse moço tem valor próprio, tem significação, tem lustro intelectual, 
da( ser chamado para dirigir o seta r de Minas c Energia do Ministé· 
rio do Plancjamcnto. 

Mas, nilo licou ar a sua ascensão. Em 1968/74, representou o 
Brasil no Grupo de Estudos da Siderurgia da CADE- Comissão de 
Assessoria de Desenvolvimento Industrial - c da ALALC - As· 
socinçilo Latino-Americana de Livre Comércio. Não licou ar, ainda, 
essa sua ascensão. Em 1970, foi nomeado Secretário Executivo do 
CONSIDER- Conselho dos Nilo-Ferrosos c Sidcrurgja, Dcscmpc· 
nhou as funções de Dirctor da COSIPA -Companhia Siderúrgica 
Paulista, c membro do Conselho Consultivo da Companhia Sidcrúr· 
gicn Nacional, membro do Conselho Consultivo da USIMINAS c 
membro da Companhia Ferro c Aço de Vitória. 

Está ai, Sr. Presidente, cm quatro designações, a constatação, n 
rntilicaçilo c a consagração do valor pessoal desse ilustre moço. 

Sr. Presidente, a dúvida que hoje paira no sctor da siderurgia 
nacional nós a devemos, sobretudo, porque, a equipe que assessora o 
Governo Federal é ela recrutada no sctor dos petroleiros c não no se· 
torda siderurgia. Fosse a equipe assessora do Senhor Presidente da 
República c dos Ministérios recrutada no sctor da siderurgia, não 
terra mos os erros palmares nos quais vêm incorrendo o nosso Govcr· 
no, quando faz a ultrapassagem da Usina de Tubarão, no Tcrrit~rio 
capixaba, pela Usina da Açominns, u mil metros de altura, no tcrrJtÓ· 
rio de Minas Gerais. 

Isso se deve, Sr. Presidente, não ao espírito preconcebido de 
quem quer que seja, mas é porque os órgãos de asscssoramcnto do 
Governo Federal foram recrutados, sobretudo, nos meios do petró· 
teo, c nilo ao derredor das usinas siderúrgicas que já formaram uma 
consciência nacional. 

Basta Sr. Presidente, que possamos dizer que, há poucos unos, 
1.100 rapa~es, recrutados dos melhores elementos da área da siderur· 
gia, foram fazer na Europa, na América do Norte e no Japão, curs~s 
especiais de siderurgia e, que, hoje, estão dominando o assunto na~ SI· 

derúrgicas estatais, nas siderúrgicas particulares, cm todas os usmos 
siderúrgicas, trazendo uma mentalidade nova, com um ?esdobra· 
mento novo, uma concepção nova para a siderurgia do Brastl. 

Pois bem, esse moço ni\o parou af. Em 1970 foi nomeado Dele· 
gado brasiloiro para participllr da reunião do Fundo Monetúrio ln· 
ternucional, numa posição de destaque para um moço de 32 anos. 

Ainda mais: foi nom·:ado Dirctor-Superintendc.nte da 
SI DERBRÃS, ,.:mprcsa que di ri!~~ tiS l!mprcs3s siderúrgicas cstutnis, 
Foi, ~tssim. nomendll :Jir•.:to:-Sup-:rintcndcmte. com uma lurgn folha 
de serviços prest:.tdor. ru:::ut:la l.!n1i)fi!~a. 

E foi uf que o Espír;to s.::w ''"'deveu um trabalho importa':_te: 
05 primeiros t:-ubalhos Lk ir:;:1h:.1:r:r,~~o dn Siderúrgica de Tub~1ruo, 
que ugoru foi u!trnpa::;;:!d:-. rd:: ~idcrúr?ica d~ AÇOMINAS, 
quando tudo fazh1 crc:- que o munco da stderurgm. c d~J aço, em 
reuniões suc::ssivas .!:TI Caracus, cm Genebra e em V1em1, rccom~n
dou que, nu hora .:m c;u:.: C) ?~1iws :~u\"ld~;scnvoivid?~ ~stno. e~ergtn
do pura 0 mundo do dc~t;:w~J!vim..!nto, ~:~.a indL:strw .:·l~crurgJcu que 
se baseia, que se cmb:.tl:: ~~;:;:.: ccsenvo\vur.cnto, c, ~ao:ctudo, que 
essns usinns têm que se localizar ü bcira·mnr. I! niio l\ rml metros de 
altitude Sr. Presidente, e li SOO quilômetros du costa, para onde sert\ 
tcvndo ~ cnrvilo pnra o encontro com o minl:rio de forco," é.c o.~d~, 
de mil metros de a!ti:~:dc, o::; produtos se de:>i)i.!j:.1r~o pt~rt: cmtr:i>tll· 

çüo às usinas da no•;sc :;~:~:!(:-r. . . .. . .. ; ., 
?ortnn'.c. ~·..... .. :.: ··.~·- :, •.!. ~··~ r:o~·;:o sJc.·.:rurr:'.~tn fa1, .•. ncJ.l, 

··:~;~:;; ·: ...; ::;·.::..'.~·-~:1 --~·~~:::iJ: ..... 
·, ,~, .. c·: :'·,in~::·!o C..! ::c:-ro, rcali.~r.ciaD 

cm Caracas c cm Genebra. E, em !977, Co~:.ci:.o: ~" ·~ ., .I. 
Organizacilo das Nações Unidas paru o Desenvo:••: ,-,,,." .. ::.< '"'e~ 

Sr. Presidente, cabe, aqui, umn cituçào e•;p;.;:..:i.J; :.:. :~ :\ JC 
Organizaçilo das Nações parn o Desenvolvi::o•:r,::o .!'·=:··.:ri ... 
foram chamados dois consultores pura prt:parar n r~~l.:l~í,.\~ ,,,: .::.:.· 1 

tas dos produtores de aço do mundo. E esses dois co::;,.•:,;;·;•. :'o c::·:. 
os seguintes: dos pa(ses subdesenvolvidos foi char::"dc "'·· .,,,,.',"'·.•: '' 
Dr. Luiz Fernando Sarcinelli Ga.rcin; e, dos p~ís~~ d~:.:.:nvo1v1rJ.: '· 
fói convocado o Dr. Jacques Astier, francas, sicierur~_:s~~\- i'a:n.>·' 
que formou, juntamente com o Dr. Sarcinclli Garcic;, " cu pi;·. '•·" 
preparou a reunião da UNIDO, isto 1:, a Organiza,:.c '"" ·'·''''" 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial. 

Portanto, Sr. Presidente, esse moço deixou de ser o ch:lc:_~::CD l:\·· 
Brasil, nas organizações internacionais para o ferro e o ::co, par:: ': 
tornar o consultor do órgilo que ia reunir 64 paí~os do m•,,co •: 
onde, Sr. Presidente, ele apresentou uma tese que cor.5.:.J~:'~u r.:~ i:.:' 
dois princfpios fundamentais para a siderurgia áe hoje: p::m•:::c·. C'l'.·.· 
os afscs produtores de minério devem ter as usinas pr<:p:~r .1c\;;;,: 

· do:subprodutos, ou dos semi-acabados: e segundo: que eks c:c:o::.•'
na formação das suas empresas, o sócio consumidor 

Foi cxatamcntc o caso de Tubarão, no Estado do ;:,p;:;:n 
Santo. Nós irfamos produzir as placas, que é o produto <erni-:tc::~::
do c tlnhamos dois sócios consumidores garantido>, ccrn dozc::o 
an~s de funcionamento da usina, que iam adquirir e vão adquiri: " 
metade do seu produto, um milhilo c quinhentas mil tonelodos de pio· 
cas, metade para o Japão c metade para a Itália, num prod~to de 
preço fixo, Sr. Presidente, assegurado, que não estava suJeltl' ::~ 

oscilações de mercado que registramos nos dias de hoje. 
Portanto, Sr. Presidente, a Usina Siderúrgica c!e Tubo ré;,, c:' · 

o seu futuro assegurado pelo seus dois sócios cstrnngdros, u !Z:t·:::.. , .• 
ki, com 24,5% de interesse de capital na Usina de Tubari:c. ·' o 
F!NS!DER, da Itália, com 24,5% de interesse no capital da ir.·:. · " 
indústria, c a S!DERBRÁS,.com SI%. Por conseguinte, ó a·:~'" 
moço que devemos os primeiros estudos da implantaçilo de Tubar.~o, 
que deveria, Sr. Presidente, funcionar nos primeiros dtas, n,os 
primeiros meses de 1978, c que nem se encontra implantada, com o:; 
estudos prontos, todas as técnicas de carga do terreno feitas, es.w.Jos 
de água, de mão-de-obra, de localização, de transporte ma:utmo, 
que é mais barato, tudo isto, já feito, já preparado, amadurectdo :m 
quatro anos, c quando deveria começar a sua pro~uçao.' 
Sr. Presidente, em principias do ano que vem, esta usmu. e 
ultrapassada pela AÇO MINAS, de Minas Gerais, para ~ qual est~o 
prevendo fabricar os mesmos produtos que Tubarão devta produztr, 
mns muito mais caros. 

Com a implantuçüo, Sr. Presidente, en passanr devo dizer: 
enquanto a terraplenagem de Tubarão licu em 12 milhões d~ dólares 
0 serviço de terrnplenagem da AÇOM!NAS licu em 80 mtlhões de 
dólares: enquanto Tubarão tem dois sócios estrangeiros que concor· 
rem com volumes vultosos do seu capital, com financiamento de 18 
anos, a AÇOM!NAS está pedindo empróstimo que o povo bmsi!eiro 
e 0 Estado de Minas v:lo ter que pagar. E c.egundo uma das cl:tu,ula<, 
untes de produzir ela tem que começar u pagar o empréstimo que vai 
tomar. 

Sr. Presidente,linalmente, o Dr. S::rcinelli Gurciu receh" o ti: u
I o de cidudüo de Vitória na dttta de hoje e, ussin:tlo, aqui, no Sonactl, 
como se foru c'iSJ homcnag~m do próprio S.:nado F~deral a um 
cupixuba ilustre, :1 Um brusildro digno C insi.gnc, ql,IC ~.:m p.n;~;w.do ~l 
siderurgia brusileiru os mais ussinulad(ls serv1ços. AmcJ ma1s, samdo 
da úreu estmul du siderurgia, foi ele convoc:tdo puro o Gru:>e• 
Peixoto de: Custro, que dirige 21 ~:m11rt:sas nn ;-:rritório n:u:i;ma! e d-1 

quul ele é Dirctor-Surerintcr.d"1te. 
!2. portunto, f\ t:Sl(; till)rr-·. ·.:~ 

r.utor1]n c 'ítuln d:.: cidad:1.'.-, , ,., 
1-·:::rititn:~. :;· .. ·,,, ·-:~. ,\:·.:,I-' ti·: 

~~' (' Ll -~ ! i' : ! ~ ~ " ' ' I' 

•: :· ;! •.' ' " I " . : ~: LI . : :, : I , ' :· , ii ' ~ I 
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O SI!. I'I!Jo:SIIlENTE (Mauro Benevidcs)- Concedo a palavra 
un m1hr~ Sc.:11mh1r J.uuriv:~l Buptistu, 

O SI!. LOUI!IVAL BAPTISTA (ARENA- SF.. Pronuncia o 
s~.:guintl! dl:-ót..'ur,u.J- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A wrci'a intcgmdllra da Rcvoluçõo Brasileira de 31 de Março de 
1964 é nwrl.'tl qu~.: ht1 Uc Jkar l:tllllll o mais ciOtJUcnt~: testemunho da 
cliciência. Ua capm:idad~.· ~..· do espírito público dos governos que se 
vêm sut·cllcmlu, sllh ~~~ iLh::ds U;Jquch: movimento. 

Quando se pruJ.,ala, nüo raro c irresponsavelmente, cm crise a 
Fcdl!rm;r1o, nos dias l]Ut: correm, esquece-se, por ignorância ou mâ· 
fé, de que pressuposto de uma autêntica Federação é a presença de 
mecanismos integradores que permitam a adoçuo de soluções dcs
timidus u atender aspectos c peculiaridades regionais, sem com
prometimento dos interesses nacionais permanentes, o primeiro de· 
los a unidade territorial, politica e espiritual do povo brasileiro. 

Hit poucos dias, o País pôde constatar mais uma ação in· 
tcgradora posta em execução pelo Governo do Presidente Ernesto 
Gciscl, na itrca de atuação do Ministério das Comunicações sob oco
mando lúcido c cncaz do Ministro Euclides Quandt de Oliveira. 

Rcnro·me, Sr. Presidente, à inauguração no dia I• de agosto, do 
sistema de transmissão, em ondas curtas, da Rádio Nacional de Bra· 
sília. para a Região Amazónica, utilizando o sistema de antena dirc
cional da RADIOBRÃS. 

Naquela oprotunidade, o Presidente da República pronunciou a 
seguinte mensagem que me permito ler a seguir: 

"Os Governos que se sucederam, a partir da Revolução 
de I 964, deram especial atenção à integração nacional, Ori
entaram-se, de modo particular e com intensidade, no sen
tido de realizar uma maior vinculação da extensa região ama· 
zónica com o restante do País e, paralelamente, de propiciar 
condições para acelerar a participação dessa região no desen
volvimento geral. 

Múltiplas medidas foram adotadas: a transformação da 
antiga Spcvea na Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazónia- a Sudam: implantação da Zona Franca de Ma· 
naus- a Suframa; a revitalização do Ban.co da Amazónia; a 
politica de incentivos nscais, hoje a cargo do Finam:' o le
vantamento integral pelo Radam: os pólos agropecuários c 
agrominerais que constituem o Polamazónia; a abertura de 
rodovias ligando a região ao Planalto Central, e pois, a todas 
as unidades da Federação e assegurando a união transversal 
pela Transamazõnica: a hidrclétrica de Tucurui, cm cons· 
trução, a exploração da bauxita de Oriximiná e de Paragomi· 
nas: o projeto do alumínio - Albrâs; o projeto do complexo 
mineral de Carajús: os fluxos migratórios provindos de todas 
as outras regiões do País e orientados para o desbravamento 
de novas itrcas adensando o povoamento; o abastecimento de 
úgua c o saneamento de diversas cidades; o desenvolvimento 
do ensino c da assistência à saúde - suo alguns exemplos 
concretos do muito que se fez nestes últimos anos. 

Hoje um novo c importante projeto é inaugurado: a Ra
diobríls inicia sua transmissão pura u Amazônia, através da 
onda curta da Ritdio Nacional de Brasrlia. Esta realização do 
Ministério das Comunicações é mais um forte elo na união 
que tunto desejamos e, por isso, rejubilo·me por sua concrcti· 
z~u;Uo. 

11 partir de agoru, os computriotas que aí habitam tcrilo 
condições de ouvir, pelo rúdio, a nossa língua, a nossa mú
sicu, Llc cstur cm diu com o que acontece no Pafs c, assim, de 
se sentirem muis próximos de seus irmãos brasileiros c mais 
intcgrudos com os altos interesses e anseios nucionuis. 

Em tuo relevante oportunidude que coincide com o iní· 
cio dus com~.:moraçõcs du Semunu da Pátria, suúdo a todos os 
hrusilciros da Amuzôniu. rcnlirmundo-lhes minhu confiunça 
no valor de nosso comum esforço presente e no porvir vcntu· 
rosa que conjuntamente estamos construindo," 

Nada mais importante, nem mais oportuno, para responder aos 
qu~.: nt:gum a obra do Governo e o acusam de contrário aos anseios e 
aos sentimentos do povo brasileiro, do que registrar mais esta vitória 
que vai tornar possível a participação dos nossos patrícios, das mais 
longínquas regiões do norte do País, na vida nacional. 

Eru o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvide.)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Agcnor Maria, 

Q SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs .. Senadores, 

Quisera cu que todo o mandato de Senador fosse dedicado a re· 
gistrar fatos positivos, ocorrências alegres c efemérides cheias de sa· 
tisfação - porque os desencantos da política já são suncientes para 
encher de fel a atividade do Legislador. 

Temos, entretanto, de registrar os fatos como suo, tanto os bons 
como os ruins, o que ora venho fazer nesta Tribuna. 

Faleceu terça.feira aqui cm Bras!lia um grande brasileiro, do 
qual tive a ventura de ser amigo particular: o Dr. Mârio Nóbrcga de 
Araújo, um dos mais brilhantes c conceituados intelectuais do meu 
Estado do Rio Grande do Norte, a que serviu com suas luzes c seu ci
vismo durante a vida, prematuramente encerrada há dois dias. 

Mário Nóbrega de Araújo nasceu cm 14 de julho de 1923, na ci· 
dado potiguar de Acari, filho de José Evaristo de Araújo e de Helena 
Bezerra da Nóbrega. Ainda menino, transferiu-se para a cidade mi· 
ncira de Lavras, onde cursou o então Ginasial. Novamente transferi
do, agora para o Recife, lã concluiu o pré·jurldico e ingressou na Fa
culdade de Direito da Universidade Federal. 

Já no decurso de sua vida académica, o ilustre Dr. Mârio Nó· 
brcga de Araújo mostrou aquelas qualidades de honradez c de inte
resse na defesa do Direito e da Justiça, que pautariam toda sua vida 
pronssional. 

Formado pela tradicional e histórica universidade pcrnambuca
na, retornou então ao nosso Estado, onde começou sua brilhante car
reira como adjunto de Promotor Público, na Comarca de Jardim de 
Seridó, onde permaneceu entre 19 de agosto de 1947 c li de dezem
bro de 1949; do Ministério Público passou para a Magistratura, por 
via de concurso público, tendo sido nomeado para o Juizado de Di· 
reito da Comarca de São Miguel, onde lançou as primeiras sementes 
da legenda de Justiça que encarnou: suas promoções, de Juiz de Pri· 
moira para Segunda c Terceira Entrâncias, sucessivamente, sempre 
foram por merecimento, em reconhecimento ao trabalho destacado, 
consciente e desprendido. 

Em 18 de outubro de 1966, infelizmente, deu por encerrada sua 
atividade como Juiz, deixando lacuna que até hoje se faz sentir, sem 
embargo das altas qualidades dos que o substituíram nas Comarcas. 

Mesmo deixando a Magistratura, entretanto, o Dr. Mârio Nó
brega de Araújo continuou dedicado ao interesse coletivo, agora co· 
mo Advogado da Companhia Imobiliária de Brasília, TERRACAP, 
exercendo com raros brilho c enciência o cargo de Assessor da Supe· 
rintcndência da Empresa. 

Esta fecunda cxistênciu, interrompida dolorosamente na terça
feira, deixou lembranças em todos os locais onde se desenvolveu -
desde a Minas Gerais onde iniciou os estudos até o Distrito Federal 
onde, mesmo aposentado nu função anterior, continuou na atividadc 
até os últimos dias. 

O homem destacado nus utividudesjurfdicas e nas lides em defe· 
sa do Direito c da Justiça, o leão empenhado em valorizar as ativida· 
des dos que dependiam da Espada da Justiça, em casa cru um chefe 
de fam!lia exemplar, deixando uma prole das mais dignincantes, 
espelho de altas qualidades humanas e clvicas. 

Sua esposa c nel companheira de sempre, Dona Aída Perciru de 
Araújo, dividiu com o Dr. Mãrio Nóbrega de Antújo as ulcgrias, os 
desvelos c toda uma vida dedicada aos nove nlhos. 

O sentimento que atinge neste momento, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, de dor pelu perda de um amigo querido, só encontra 

L 
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paralelo no ressentimento de ver a partida de um varão de qualida· 
dcs 1m pares, 

Concluindo, quero solicitar a V. Ex• que faça chegar à famflia 
enlutada, à viúvu do Dr. Mário Nóbrcga de Araújo, seus filhos, ao 
grande Estado do Rio Grande do Norte, esta manifestação de pesar 
c de tristeza, que veio empobrecer ainda mais a vida administrativa c 
jurídica de nosso Pais, 

Era o que cu tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Nada mais havcn· 
do que tratar, vou encerrar n presente, designando para a sessão de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-
'. 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 577, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Teresina (PI) a elevar em CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos 
e quarenta e cinco mil cruzeiros), a sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 578, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e Juridici. 

dade, 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n• 255, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes Ernes
to Geisele Hugo Banzcr, no dia I 5 de agosto de 1977. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34, 
de 1976 (n• 479 • C/71, na Casa de origem), que acrescenta dois pará· 
grafos ao Artigo 98 da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Es
tatuto da Terra), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 352 e 353, de:·;~~. da:: 
Comissões: 

-de Agricultura; e 
- de Economia, dependendo da votação do Requerimento 

n• 300, de 1977, de adiamento da discussão pura reexame da Comis· 
siio de Agricultura, 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 57, de 
1977 (uprcscntudo reht (\,missão de 'Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 571. de 1'177), que autoriza o Governo do Est:tdo de 
Minas Gerais u elevar cm CrS III .000,000,00 (cento e onze milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 572, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçüo e Justiça, pela constitucionalidade ejuridicj. 

dndc, dcpendcnlll du votação do Requerimento n' 298, de 1977, de 
~rdiamt:nto dn discussão. 

-5-

Discussão, en1 turno itnico, do Parecer n• 343, de 1977, du 
Comissrw de Lcuisluçüo Social, que conclul pelo arquivamento do ofí· 
cio n•• S/45, de i•l74 (n'' 130/74, na origem), solicitando l~Utorizuçà.o 
llll S~:nad~1 Fcdcr:d p:Lra qui!' o Governo do Estudo de Mmus Gcru15 
poss" t~licnt~r úrcas de terras devolutas daquele Estudo à itapevu 
Fh1restlll Ltdll .. sediada cm ltt~pcva, Estudo de Süo Paulo. 

!Tendo uindll Pt~reeores, sob n•s 344 e 345, de IQ77, dt1s Comis
súcs Lh.: Constilldçilll ~:.Justiça c de r\~rh:ulturn, tumb~m pelo <m.Juiva .. 
tlll!lllt.l), dcpL:nLkndo d~l votaçi'IL, dü RcLJIIcrimcnto n11 299, de ll'J77, 
d~o· adi:nm:n\tl d;, dJs~,.·us~i'ln. 

o SI{, l'llESillE:'<:'i'E IMt~uro llencvidcsl- btit encerrada" 

1 f. 1•ranta·.l'c'll St•ssclo, th 17 ltom1·c• lO mim/los, I 

CONSULTO RIA-GERAL 
PARECER N• 67/77 

Sobre requerimento de MAURO ALENCAR DANTAS, 
Assistente Legislativo, Classe "8", do Quadro Permanente, 
solicitando pagamento adicional de Insalubridade. 

MAURO DE ALENCAR DANTAS, Assistente Legislativo 
"B", lotado na Subsecretaria de Serviços Gerais, requer lhe seja 
concedida gratincação por desempenho de atividades de natureza 
cspeciat'com ris.co de saúde, na forma estabelecida nos artigos 384, 
item V e 389, do Regulamento Administrativo do Senado Federal. 

li- .Indo o processo à Subsecretaria de Pessoal, sua digna Dire· 
tora remeteu-o à Subsecretaria de Serviços Gerais, indagando "quais 
as tarefas desempenhadas pelo requerente" naquele órgão. 

III- Informando sobre o solicitado, o Diretor da Subsecretaria 
de Serviços Gerais esclareceu à Dirctora·da Subsecretaria de Pessoal. 

"que o servidor MAURO DE ALENCAR DANTAS, 
Assistente Legislativo, Clnsse "B", Referência 31, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, Encarregado do Ar Condi· 
clonado, já recebia adicional de insalubridade, "sendo este 
pagamento suspenso a partir de abril do corrente ano", 

IV- A Dirctora da Subsecretaria de Pessoal, de rosse da referi· 
da Informação, voltou n oficiar no Diretor da Subsecretaria de Servi· 
ços Gerais, a fim de que este esclarecesse "as tarefas desempenhadas 
pelo requerente", "notes e depois de suspenso o pagamento do adi· 
clonai de insalubridnde", 

Em resposta, o Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais 
declarou: 

a) que o requerente trnbalha em contato com máquinas de ar 
condicionado, exercendo a função de Encarregado; 

b) que, na exercício de sua função, o requerente desempenha a 
tarefa de supervisionar as Centrais de Ar Condicionado, bem como a 
operaçüo da Centrifuga Carrier, do Anexo 11 e de todos os 
equipamentos existentes na Casa de Máquinas do Anexo 11 e Torre 
de Ar Condicionado do Senado. 

V - No que tange à alegada insalubridade nos sctores de 
trabalho em que atua o Suplicante, cabe observar que o Diretor 
Gerai do Senado, peio Oficio n• 084(74, de 6 de março de 1974, que 
instrui os autos, jú solicitara da Delegncin Regionnl do Trabalho o 
parecer do órgão competente, no caso a Delegacin Regional do 
Trabalho, que, atendendo ao pedido, remeteu-lhe o Laudo Pericial 
firmado por Médico do Trabalho devidamente credenciado, do qual 
consta a insalubridade cncontradn. 

Vi - A Subsecretaria de Pessoal, instruindo o processo com o 
citado Laudo Pericial e com cópia de outros requerimentos 
semelhantes, devidamente atendidos, manifestou-se pelo reconhe· 
cimento do direito do suplicnnte no adicional pleiteado, nlvitrando a 
nudiência desta Consultorin, a qunl foi pcdidu pelo Senhor Diretor· 
Gorai. 

Vil -A matéria suh judice estú convenientemente disciplinndn 
na Resolução 58(72 (Regulamento Administrativo do Senado), nos 
artigos 384, V c 389, ••erhis: 

"Art, 384. Conceder-se-ii gratificação: 
.... · .................... ,, ······················· ,,,, 

V- peln execução de serviços de natureza especinl com 
risco de vidu ou saúde:" 

"Art. 3K9, A gratificação pela execução de serviços de 
naturew especial com risco de vidu ou saúde, regulnda por 
lcgisluçilo especifica. scrú fixada pela Comissão Diretorn." 

O nosso Regulamento repete preceito do Estatuto dos Funcionú· 
rios Pi1hlicos Civis da Unit1o. que, no artigo 145, determina: 

"Art. 1~5. Com.:cdcr-sc-:l grtnificm;ào: 
'. ·················.''' .... '' ,,,, .............. ······ 

Vi - Pclu e'ecuçào de trahalho de natureza especial 
1.:11111 riq'll de vida 1.' salu.k" 
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VIl - A legislação favorece, portanto, o requerente, que, para 
ser contemplado com o favor lego!, apcnos precisaria ter confirmado, 
por quem de direito, o car6tcr de insalubridade das tarefas que cxccu· 
ta, o que foi feito pela autoridade competente, isto é, o médico 
especializado da Delegacia Regional do Trabalho. 

IX - Face ao exposto, afigura-se-nos manifesto o direito do 
Suplicante ao adicional de insalubridade, 

Resta saber cm que bases esse adicional hc deve ser concedido, 
ou seja, o seu percentual, visto que, ao contrArio do que ocorre coll' 
o servidor sujeito ao regime CLT, que tem esse adicional fixado cm 
lei, o servidor estatutário do Senado tc-lo-6 no valor que a Comissão 
Diretora estabelecer. 

A Subsecretaria de Pessoal, cm sua Informação, lembra que, no 
caso do servidor JOÃO ALVES MANGUEIRA, que trabalha cm 
contato permanente com inflamáveis, no Serviço de Transporte da 
Subsecretaria de Serviços Gerais, foi·lhc arbitrada uma gratificação 
adicional de 30% sobre o seu vencimento, o que talvez possa ajudar a 
Comissão Dirctora na solução do assunto. 

X- C~mo se verifica, a lcgislaçi\o que rege a matéria favorece o 
Suplicante, que, enquanto exercer, cm carâter permanente, as atuais 
tarefas, fazjlis ao adicional pleiteado. 

1:: o parecer. 
Brasília, 6 de setembro de 1977. - Paulo Nunes Ausu•to de 

Figueiredo, Consultor-Geral. 
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MESA 

Presidente, 3'·Secretdrio, 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

líder 

Petrónio Portello (ARENA- PI) Henrique de la Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vice·Lídere~ 
Heitor Oios 

Hclvídio NunBs 
José Sarney 
Mottos Leão 

Osires Teilteira 
Ono lehmann 

Saldanha Derzi 
Virgílio Távora 

l'·Vice·Prosldente, 

José Lindoso (ARENA- AM) 4'·5ecretário, 

Renato Franco (ARENA- PA) 
2'·Vice-Presldenfet 

Amorol Peixoto (MDB- RJ) 

1 
, Suplentes de Sticretáriot 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 
l'·Secretário, 

Mendes Conote (ARENA- Mn 

2•-Secretária, 

Mauro Benevides (MDB- CE) 

Al!evir Leol (ARENA- AC) 

Evondro Correira' (MDB- AM) 

Otolr Becker (ARENA- SC) 

Braga Junlor (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice-Líderes 

Roberto Saturnino 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Barboza 
Danton Jobim 

COMISSOES 

Diretorr José Soares de Oliveira Filho 

Locah Anexo 11 -Térreo 

Telefones, 23-62~ e 25-8505- Romois 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Clóudio Carlos Rodrigues Casto 

loco h Anexo 11 - Térreo 

Telefone, 25-8505- Romois 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltallvio Coelho 

4, Murilo Paroiso 

COMPOSIÇÃO 

Presldentet Agenor Mario 

Vice-Presidentet Otoir Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2, Soldonho Derzl 

3. Motlos Le6o 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1, Age no r Maria 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Soturnlno 2, Evelósio Vieira 

Assistente, Cláudio Corlos Rodrigues Casto- Romols 301 e 313 

Reuniótna Torças-feiras, às 10,30 horas 

Local! Sala "Clóvis Bevllc:icqua" - AneMo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Oinarte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbcs Passarinho 
3. Dínarte Mariz 
4. Teotónio Vilela 
5, Braga Junior 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreiro 

Suplentes 
ARENA 

1. Soldonho Derzi 
2. Jose Sorney 
3. Otair Bocker 

MDB 
1. Evelósio Vit~iro 
2. Gilvon Racho 

Assistente1 lêda Ferreira da Rocka - Romal312 
Reuniões: Terços·feiros, Os 10:00 horas 
Locah Sala 11CL0vis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(1 5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentet Daniel Krieger 
19·Vice•Presidentet Accioly Filko 
29-Vice•Presidentet leite Ckaves 

Titulores 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanemo 
3, Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Helvídio Nunes 
7, Wilson Gonçalves 
B. ltollvio Coelho 
9, Otto lekmann 

lO. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Ckaves 
3, Nelson Carneiro 
4, Paulo Srouard 
5. Orestes Querelo 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Mottos Leão 
2. lcnoir Vergas 
3. Aroon de Mello 
4, Vasconcolo$ Torres 
5, Milton Cabral 
6. Benedito Ferreirn 

1, Franco Mentor~ 
2, lao~oro Bt1rb~.:.n 
3. C•J(Iha Lim~~ 

Auistenfet Mario Helena Bueno Brandão- Ramal 3D5 
Reuniõcnt Quartos·feira~. as 10100 horas 
Localt Sala "Clóvis Bovilácqua"- Anexo 11- Ramo16'Z3 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(li membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prosldenteo Wilson Gonçalves 

Vlce·Presidenta, Itamar Franco 

Titulares 

1, Heitor Dias 

2. Murilo Paraiso 

3. Catt11te Pinheiro 

4, Osires Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

ó. Wilson Gonçalves 

7. VirgilioTávora 

8, Alexandre Costa · 

1. Itamar Franco 

2, lcizaro Barboza 

3. Adclbcrta Sena 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junior 

4. Altevir leal 

5. Luiz Cavalcante 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

A~siHt:n":: Ronoldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 

RtJuniQ~:;; Quintos·~eiros, às 10:00 horas 

Lecol: Sela "Rui Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prc:sidon1o1 Marcos Freire 

Vic~·Presidente: Vasconcelos Torres 

Titulares 

1. Milton Cabral 

2. Arnan de Mella 

3. José Guiomard 

4, Luiz Cavalcante 

S. Murila Poralsa 

6, Vasconcelos Torres 

7, Di norte Mariz 

8. Otair Bccker 

1. Franco Montara 

2. Marco~ Freire 

3, Roberto Sgturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattota Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. José Sarney 

4. Domício Gondim 

S. Jarbao Passarinho 

1. Aoonor Maria 

2. O rosto~ Quércia 

Auistuntu: Oaniol Roi~ clu Souza- Rama\675 

ReuniDos: Ouartos·feiros, as 10:30 horas 

local! Sola "Rui ~arbosa" - Anexo 11 - Rama h 621 o 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membro•) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentea Joóo Ca\mon 

Vice•Presidentea Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvidio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santa• 

3. João Calman 3. Arnan de Mello 

4. Otta lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10:00 horas 

Locah Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Paulo Brossard 

Vice·Presidente: Oomicio Gondim 

Titulares 

1. Teot6nia Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domicio Gondim 

S. Helvidio Nunas 

6, lenoir Vergas 

7, Mattos leão 

8. Ruy Santas 

9, Braga Junior 

10. Tarso Outra 

11. Virgilio Távora 

12. Magalhães Pinta 

1. Paulo Brassard 

2. Evelásio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4, Roberto Saturnino 

S. Cunha lima 

ARENA 

MDB 

Aui~tonto1 Càndida Hipportl - Ramal 676 

Rouni6esa Quintas·feiras, às 9a00 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. Jnsé Guiomard 

6, Jose Sarney 

7. Saldanha Derzi 

1. Dantan Jabim 

2. Dirceu Cardoso 

3, Evandro Carreira 

local1 Sala "Clóvis Bavildcqua" t- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jeue Freire 
2. Ruy Santos 
3. lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Prosldento1 Jessé Freire 
Vice·Prosidente1 Orestes Quércla 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgllio Távora 
3. Osircn Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domlcio Gondlm 
S. Lourival Boptisia 
6. Accioly Filho 

MDS 
1. Franco Montara 1. Lózaro Barboza 

2, Orestes Quercio 2. Cunha lima 
3, Nelson Carneiro 

Assistente1 Daniel Reis de Souza- Ramal675 
ReuniõeS! Quintas·feiras, as 11100 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilcicqua" -Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7membros) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Domicio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 · Jarbos Passarinho 
Vice·Presidente1 Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgllio Távora 

5, Jorbas Passarinho 
MDS 

1. Dirceu Cardoso 1. Gllvon Racho 

2, Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente r Ronaldo Pac:hoco de Oliveira - Ramal306 

RouniOes1 Quartas-feiras, Os 10z00 horas 
local: Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(S membros) 

Titulares 

1. Holvldio Nun" 
2. Oito lohmonn 

COMPOSIÇÃO 

Presidente' Adalberto Sono 
Vice·Presldontez Helvidio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Vlrglllo Távora 
2. Arnon do Mollo 

'. 

3. Saldanha Dorzi 3. Jarbas Passarloho 

1, Danton Jobim 
2. Adalborlo Sena 

MOS 
1. Dlrcou Cardoso 

Anistonte 1 Maria Carmen Castro Souza - Ramal 134 
Reuni6es 1 Quintas·feiras, as 12r00 horas 
loca1

1 
Sala "Clóvis Bovllócquo''- Anexo li- Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES'- (CRE) 
( 1 5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pro•idonto, MagalhOos Pinto 

1 q·Vice·Prosidontor Saldanha Dorzi 

29·Vicc·Prosidcntor Nelson Cerneira 

Titulares 

1. MagalhOos Pinto 

2. Alexandre Co•ta 

3. Virgllio Tóvora 

4. Jossé Freire 

S. Arnon do Mollo 

6. Saldanha Oerzi 

7, José Sarnoy 

8, João Calmon 

9. ·Augusto Franco 

10. Oito lohmann 

1. Danlon Jobim 

2. Gilvan Racha 

3, Itamar Franco 

4, leito Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDS 

Assistente, C6ndido Hlpportt- Ramal676 

RouniOesr Terças·folras, às 10r30 horas 

Suplent" 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Ca•tolo·Branco 

3. Holvidio Nun" 

4. Domlclo Gondim 
S. Jarbas Pauarlnho · 

6. lulz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Broua~d 
3. Roberto Saturnlno 

localr Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11ident11 Ruy Santos 

Vlct·Prllldonto, Altovlr loal 

Titulares 

1. Altevlr leal 

2. Ruy Santos 

3. Cattoto Pinheiro 

4. Fausto Castolo·Branco 

S. lourlval Baptista 

1. Adalberto Sena 
2. Gllvan Racho 

ARENA 

Suplent11 

1. Saldanha Oorzi 

.2. ltalivlo Coelho 

3, Oslrli Teixeira 

1. BenJamim Farah 

2. Cunha lima 

Asslstont01 l6da Ferreira do Rocha - ' . l 
Rounlóosr Qulntas·folras, às 11t00 horas 

local, Sala "Ru18orbosa"- Anexo li~ Ramalo621 o 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Prosident01 Milton Cobrai 

Vice·Presidentet Augusto Franco 

Suplentes 
ARENA 

Titulares 

1. Jose Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vascanc·elos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgilio Távora 3. Oinarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Sena 
2. Benjamim Farah 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistente, Ledo Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Reuniõt~t Quartas·feiros, Cn 9,QQ horas 
Locoh Sala 

11
Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Benjamim Farah 

Vice·Presidentet Lenoir Vergas 

Titulares 
ARENA 

Suplentes 

1. L~noir Vergas 1. Alexandre Costa 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 

2. Gustavo Capanoma 
3. MaHos Lo6a 

4. Heitor Dias 
5. Soldonho Derzi 

MOB 
1. Benjamim Farah 1. Oanton Joblm 
2. Itamar Franco 2. Lózaro Barboza 

A"istonto: Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307 
Reuniõest Quintas·feiras, às 9t00 horas 
Local, Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621o 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Lourlval Baptista 
Vict•Pmldonto. Alo•andro Casta 

Titularto 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival8aptista 
5. Maltas Lo6o 

1. Evandra Carreira 
2. Eveláslo Vieira 

ARENA 

MOB 

Suplont01 

1. OHa Lehmann 
2. Toatanlo Vllola 
3. Wilson Gançalvtl 

· 1 • Lóza..O larboza 
2. Raborto Saturnlno 

Assistentto Ronaldo Pacheco do Ollvoira- Ramal 306 
Reunióesz Ttrças·feiras, às lOzOO horas 
Local, Sala "Rui Barbosa"- Ano•• 11- Ramais 621 o116 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUeRITO 

Comls16os Tomporórias 

Cholo, Ruth dt Souza Castro 
Local, Ano•• 11 - T6rroa 
T elolano, 25-8505 - Ramal 303 
1) Camlss6os Tomporórlas para Prajllao da Cangrosso Nacional 
2) Camls- Tomparórias poro Aproci~Oa do Votas 
3) Camlss6M Eopoclalu dt lnq""'to, 1 . 
"l CamlssOa Misto da Prajoto dt Lei Ortamentária (art. 90 do Regimento 

Comum). 

Assiste- elo Comi.-, Haralda Porolra fomandts - Ramal 67"' 
Aliou elo Cllwlra - lama161"1 Cloldo Maria 1. f. Cruz - Ramal 598, 
Mauro laptl do Sô -lamal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HCR.\S TERÇA S A L AS ,\!ISISTEIITI HOIWI QUINTA SAL AS ASSIS:EIITB 

C,T, RIJY BARBOSA RONAL!lO 09100 c. r. CLClVIS BBVILACQUA OlNDI!lO 

10•00 
RaiDAUi - 621 • 716 Ra0111 - 623 

C.A.R, CLOVIS BI!VIL.ICQUA !JtDA 09130 c,s.P.c. RUY BJ.RBOSA SONU 
n .... 1 - 62l Ramo.UI • 621 t 71 

C,A, CLOVIS BBVILACQUA CLAUDIO c.z.c. CLOVIS BBVI!JCQUA C LI I DI: 
10•30 

Ra,..1 - 62) COSTA 10100 Ram•1 - 623 

C,R,B, RUY BARBOSA CANOI!lO c.u.r. RUY BARBOSA RONAL!lO 
Rarunill .. 621 o 716 Ra.n A~ li .. 621 t 71 

HoP.;.s ~:J;.?.TA S A L AS ASSISTENTE C.L,S, CLOVIS BEVIL.<CQUA OAIIIEL 
Ru.ll'.o.l - 623 

11•00 
09•00 c.s.N. RUY BARBO~A !JtOA RUY BARBOSA ·C.s. L!OA Ra.lllliia - 621 • 716 RaiMU • 62l t 71 

c.c.J CLOVI~ BEVIL.<CQUA MARIA 12oOO C,R, CLClVIS BI!VI!JCQUA 114RIA 

10•00 Ramal - 623 HELBNA Rull. - 623 OARDll 

c.M.e. RUY BAfl.llOSA ROHAL!lO 
Ranuu.a .. 62l 1 716 

10•30 c.&. RUY BAIIBOSA OAIIIEL 
Rt~-mai.ll .. 621 • 71G 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção li 

ANO XXXII- N9 101 SÁBADO, 10 DE SE1'EMBRO DE 1977 BRASlLIA..:.. DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber" que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, 

Pctrün i o Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte· 

DECRETO LEGISLATIVO N9 83, DE 1977 

Aprova o texto da Convenção que Estabelece a Comissão Sericícola Internacional. 

Art. I'! É aprovado o texto da Convenção que Estabelece a Comtssão Sericícola Internacional, cele
br.tdo cm Ali:s, Fmnça, a 19 de maio de 1955, para a adesão do Brasil à mesma. 

Art. 2~ Este· Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Senado Federal. em 9 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

CONVENÇÃO QUE ESTABELECE A COMISSÃO 
SERICICOLA INTERNACIONAL 

Os Estados Partes da presente Convenção, considerando, de um 
lado, a importância da produção scric!cola para o campo de ati· 
vidadc cconõmica, c, de outro, o interesse no estudo dos insctos 
scricigcnosos para o setor da pesquisa científica, concordam cm 
transformar u Comissão Permanente dos Congressos Scric!colns 
Internacionais nul)lu organização internacional' que se denominará 
"Comissão Scric!coln Internacional" c terá por estatutos u presente 
Convenção. 

Titulo I: Objethos 

Artigo I• - A Comissão Seric!colu lnterriucionul tem por 
finn!idudc estimular o desenvolvimento e melhoria de todas as ntivi
dndes relacionudus com a Sericiculturn em geral, a n!vcl técnico, cien
tifico e económico (inclusive a Moriculturn, n "Grninnge" a Scricicul
turn c Tecelagem do Fio da Seda), 

Artigo 2•- A fim de levar a cabo os objetivos acima menciona· 
dos, a Comissão cncnrrcgnr-se·á das seguintes ntividndes principais: 

a) Intercâmbio de Informações entre os Estados-Membros; 
b) Publicação de úm boletim periódico, atas das sessões c 

qualquer publicação cspccinlizndn; 

c) Informação de ordem geral graças no estabelecimento de um 
Centro de Documentação Sericíroln; 

d) Organização de reuniões internacionais relacionadas com a 
Ciência Sericfcola; 

e) Realização de Pesquisas e Levantamentos; 
f) Desenvolvimento e Coordenação dos trabalhos destinados a 

transfonpnr o Bicho-da-Seda e outros insctos sericigcnosos em "tipos 
Biológicos"; 

g) Cooperação com todas as Organizações cujos interesses e 
funções i:stcjam relacionados e sejam compntlveis com os seus. 

TUulo 11: Sede 

Artigo 3•- A sede da Comissão Sericicoln Internacional ê em 
A lês (França). 

Nilo poderá ser transferida, salvo decisão em contrürio da Con· 
ferência c a pedido do Comitê Executivo, 

TUulo III: Membros 

Artigo 4•- Os Estudos-Membros que tiverem ratificado ou ade· 
rido 11 presente Convenção silo partes da Comissão. Cada Delegado 
desses Estudos recebe o titulo de Delegado Nncionul. 

Cudu Estudo-Membro nomeia um Chefe de Delegação. 
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Titulo IV: Organização 

Artigo 5•- Os organismos da Comissão são os seguintes: a Con
ferência, o Comitê Executivo c o Secretariado-Geral, 

A CONFERf;NCIA 

Artigo 6•- A Conferência compõe-se de Delegados Nacionais 
designados pelos Estados-Membros até o número de cinco (dentre os 
quais pelo menos um pertencerá a uma Associação Scriclcola), 

Artigo 7• - Ela discute c decide sobre qualquer assunto cnumc· 
rude no Artigo I• da prese~ te Convenção. Recebe c discute os rclató· 
rios submetidos pelo Comitê Executivo c as decisões deste último. 

Artigo 8• - Reúne-se pelo menos a cada três anos. Adota suas 
normas de procedimento, elege um dirctor c designa o local de sua 
próxima sessão, 

Artigo 9P- As Associações Nacionais de Estados que não se· 
jam Membros, cujas atividadcs estejam de acordo com as atividades 
da Comissão, podem, por sugestão do Secretário-Geral; e com a 
anuência do Comitê Executivo, participar dos trabalhos da Con
ferência na qualidade de Observadores, na proporção de uma 
Associação por Estado. 

Artigo lO- Os votos da Conferência são tomados pela maioria 
absoluta dos Delegados Nacionais presentes, cada um destes dis
pondo de um voto. 

O COMITf; EXECUTIVO 

Artigo I I - O Comitê Executivo é constituido pelos Chefes da 
Delegação de cada um dos Estados-Membros. 

Artigo 12- Visa à realização dos objctivos definidos no Artigo 
I•, de conformidade com as decisões da Conferência. 

Artigo 13- Reúne-se uma vez cada ano. Aprova o orçamento 
que lhe é submetido pelo Secretariado-Geral c emite sua opinião com 
respeito ao projeto de agenda da Conferência, preparado por esta. 

Artigo 14 - Quando dispuser de mais de li Membros, o 
Comitê Executivo poderá delegar seus poderes a uma junta 
composta de um quarto de seus Membros. 

A escolha dos Membros desta junta, bem como a duração de 
seu mandato, será ratificada pela Conferência. 

Artigo I 5 - Os votos do Comitê Executivo silo tomados pela 
maioria absoluta de seus Membros, O voto por correspondência é 
aceito. 

O SECRETARIADO-GERAL 

Artigo 16- O Secretariado-Geral é eleito pela Conferência por 
proposta do Comitê Executivo, 

Artigo 17- Ele garante sob o controle do Comitc Executivo a 
execução das resoluções adotadas pela Conferência. 

Artigo 18 - Prepara o orçamento; submete-o a aprovação do 
Comitê Executivo c assegura sua execução, Apresenta um relatório 
sobre este à Conferência, que é a única habilitada a dar-lhe aprova· 
çilo, 

Arllgo 19- Organiza as reuniões da Conferência c do Comitê 
Executivo, 

Artigo 20- No intervalo entre as sessões do Comitê Executivo, 
ouve a opinião de seus Membros através de consulta individual por 
escrito, 

Artigo 21- Está habilitado a tomar qualquer iniciativa susccti· 
vcl de contribuir para o bom funcionamento c difusão da Comissão, 
sob condição de aprovação pelo Comitc Executivo o qual poderá 
confiar-lhe qualquer encargo ou Missão que julgar necessária. 

Titulo V: Disposições Financeiras 

Artigo 22 - Os recursos du Comissão silo constituidos pelas 
participações financeiras dos Estudos-Membros e contribuições das 
Associações Nacionais Participantes, 

A participação financeira compõe-se de duas parcelas anuais, a 
saber: 

- Umu cientifica, baseada na populaçilo, 
- Uma técnica c econômica, calculada cm Função da produção 

do casulo. 
As Associações Nacionais Participantes pagarão a metade da 

participação financeira. 
Artigo 23 - A Comissão poderá receber subsidias c doações de 

diferentes procedências no âmbito de seus objctivos. O Secretariada· 
Geral dará conta de sua utilização ao Comitê Executivo, 

Titulo VI: Condições Gerais 

Artigo 24- A presente Convenção cstã aberta a assinatura de 
I• de Julho de 1957 a 31 de Dezembro de 1957 no Ministério das 
Relações Exteriores da República da França. 

Estará sujeito a ratificação, 
Os Instrumentos de Ratificação serão depositados junto ao 

Governo francês que notificará aos Estados Signatários a data de 
cada depósito, 

Artigo 25- Os Estados que não tiverem assinado a Convenção 
poderão aderir a ela após o vencimento do prazo acima mencionado. 

Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Governo 
Francês que notificará a data desse depósito aos Estados-Membros. 

Artigo 26- A presente Convenção entrará em vigor trinta dias 
após o depósito do quarto instrumento de ratificação ou ndcsilo, 

O Governo Francês notificará cada Parte Contratante sobre a 
data de entrada cm vigor da Convenção, 

Artigo 27- Qualquer Estado-Membro poderá propor emendas 
à presente Convenção. Somente poderâ ser apresentada uma pro· 
posta de emenda por um Estado-Membro após decorrido um ano da 
entrada cm vigor da Convenção. 

Deverá ser remetida ao Governo francês, que a transmitirá, 
para estudo, ao Comitê Executivo da Comissão. Este, após exame, a 
submeterá à Conferência c comunicará ao Governo francês o ponto 
de vista desta, 

Qualquer emenda declarada como recebida será submetida pelo 
Governo francês a todos os Estados-Membros para aceitação ou 
rejeição. 

Os Estados-Membros notificarão sua aceitação por escrito ao 
Governo francês c à Comissão. 

Se a maioria dos Estados aprovar a emenda, esta passará a fazer 
parte da Convenção, 

Os instrumentos de aceitação da emenda serão depositados 
junto no Governo francês que os notificará aos Estados-Membros c 
àComissilo, 

Após a entrada cm vigor de uma emenda, nenhum Estado 
poderá aderir a Convenção ou ratificâ-ln sem havê-ln igualmente 
aceitado. 

Artigo 28 - Qualquer Estado-Membro poderá, a qualquer 
momento, denunciar a presente Convenção por notificação dirigida 
ao Governo francês, 

O Governo Francês comunicará a denúncia imediatamente aos 
Estados-Membros, assim como à Comissão, 

Artigo 29 - A presente Convenção será redigida no idioma 
[rances num original que será depositado nos arquivos do Governo 
francês, Este providenciará a remessa de cópias autenticadas nos 
Governos signatários, 

Artigo 30- Qualquer Estado pode, no momento da ratificação 
ou a qualquer momento, declarar, por notificação remetida do 
Governo francês, que a presente Convenção se aplica no todo ou cm 
parte dos territórios dos quais assume as relações exteriores, 

Artigo 31 - O idioma oficial da Comissão Scricicola Interna· 
cio na I é o francês. 

A Conferência poderá, entretanto, prever o emprego de uma ou 
muitas outras lfnguas para os trabalhos e debates, 

Artigo 32 - A Comissão poderá ser dissolvida por decisão du 
Conferência, contanto que os Delegados estejam munidos de 
"plenos poderes" no ser feita a votação. 
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SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 
I- ATA DA 139• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 

1977 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 

D• agradfcimento df comunicações: 

- NY 210/77 (nv 336/77. na origem), referente à aprovação 
das matérias constantes das Mensagens n•s 266, 284, 227, 260 c 
287. de 1977, da Presidência da República. 

1.2.2- Aviso do Sr. Ministro de Estado da Fazenda 

- Nv 315, de 8 do corrente, encaminhando informações do ' · 
Conselho Monetário Nacional a respeito do Projeto de Lei do 
Senado nv 53/77·DF.' que autoriza o Governo do Distrito Fe· 
deral a contrair emprí:stimos destinados à elaboração e execução 
de progrumus de dc:senvolvimcnto urbano, e dâ outras provi
d~ncius. 

1.2.3- Oficio do Sr. 1•-Secret,rio da Câmara dos Deputados 

t:ncaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte 
pn~ieto: 

-Projeto de Lei da Cámara n• 77 !77 (n• 335-B/75, na Casa 
de origem). que isenta de custas os atas praticados no Juizado de 
Menores, independentemente de comprovação de pobreza das 
partes. 

1.2.4 - Pareceres 

R•fereme.\' às seguintes matérias: 

- Projeto de Lei do Senado n• 152/76, que acrescenta pará· 
grafo único ao art. 439 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). (Redução final.) 

-Projeto de Lei do Senado n• 286/76, que autoriza o Poder 
Executivo a doar prí:dio que menciona. (Redução final.) 

1.2.5 - Comunicações da Presidência 

-Arquivamento do Oficio n• 282 do Governador do Es· 
tudo de Pernambuco solicitando autorização do Senado Federal 
para que aquele Estudo celebrasse convênio com u Fundação Ber· 
nard Van Leer, sediada na Holanda, visando ao financiamento 
da construção de um centro de educação pré-escolar, na cidade 
do Recife. cm virtude da não complementação dos documentos 
nt:ct:ss(trios ít sua tramitação, 

- Rccobimento das Mensagens n•s 195 a 209/77 (n• 321 a 
335/77. na origem). pelas quais o Senhor Presidente da Repú· 
blica submete ao Senado Federal propostas do Sr. Ministro de 
Estado da Fa1.cnda para que as Prefeituras Municipais de Ara· 
caju (SE). Barbosa Ferruz (PR), Barretes (SP), Faxinai (PR), 
Fortaleza (CE). lguatemi (MT), Manuus (AM), Marechal Cün· 
dido Rondon (PR). Natal (RN), Rio Branco do Sul (PR), Santos 
(SP). Silo Lourenço da Mutu (PE) e Três Lagoas (MT), e u Fun· 
daçào Faculdudc de Agronomiu Luiz Meneghcl, do Munic!pio 
de Bandcimntes (PR), sejam autorizadas n realizar operações de 
crédito, puru os rins que espcciticam. 

1.2.6 - Requerimentos 

- Nv 301/77. de autorin do Sr. Senador Mendes Canule, 
solicitnndo n trnnscriçào, nos Annis do Senndo Federal, do ar· 

tigo sob o titulo "Uma só Amazônia", de autoria de Carlos Con· 
de. publicado no jornal Correio Brazll!ense, de 9 de setembro de 
1977. 

- N'' 302/77. de autoria do Sr. Senador Mauro Benevides, 
solicitundo a tmnscrição, nos Anais do Senado Federal, da confe· 
réncia pronunciada na I Semana do Administrador, realizada 
cm Fortaleza. pelo Senador Magalhães Pinto. 

- N'' 303/77. de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah, e 
outros Srs. Senadores. solicitando que o tempo destinado aos 
orudor•-s do Expediente da s•-ssiio do dia 28 de outubro do 
corrente uno seja dedicado u comemoração do dia do Fun· 
cionário Público. Votaçio adiada por falta de quorum. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SJ::NA DOR EURICO REZENDE, como Líder- Nota di· 
vulgada pela Assessoria de Imprensa do Ministério do Exército, 
repudiando ofensas lançadas contra as Forças Armadas por ór· 
gt10s da Imprensa do País. 

SJ:.'NtiDOR GiL VAN ROCHA, como Líder- Comentário 
sobre a notu do Sr. Ministro do Exército, objeto do pronuncia· 
mcnto do seu antecessor na tribuna. 

SI:.'Nri/JOR MAURO BENEVIDES- Dcsativação do ra· 
mal ferroviário ligando os Municípios de Sobral e Camocim, no 
Estado do Ceará. Artigo do jornalista Pedro Mallman, publi· 
cacto no jornal Tribuna do Ceará. apresentando sugestões para a 
exploração do trecho ferroviário que vem de ser suprimido pela 
REFESA. 

St'Nti/JOR DIRCEU CARDOSO -Indicação do General 
Arthur Cais Gerard Santos para a Presidência da Usina Siderúr· 
gica de Tubarão. Construção da Usina Siderúrgica da Aço 
Mina.< S. A .. em detrimento da Usina de Tubarão, localizada no 
Estudo do Espírito Santo. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeta de Resolução n• 60/77. que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Tercsina (PI) a elevar em CrS 2.645.000,00 (dois mi· 
lhõcs, seiscentos c quurentu e cinco mil cruzeiros) a sua dfvida 
consolidada. Votaçio adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n• 255/77, do Sr. Senador Lourival Bnp· 
tistu. solicitundo a tmnscrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discursos proferidos pelos Prosidentes Ernesto Geisel c Hugo 
Banzcr. no dia 15 de agosto de 1977. Votaçio adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Cümara n• 34/76 (n• 479-C/71, nu Casa 
de origem). yue acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da Lei n• 
4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). Dlscussio 
sobrestada. por falta de quorum pura votação do Requerimento 
n1' 300/77. de adiamento de sua discussão para reexume da 
Comiss:1u de Agri!.!ulturu. 

- Prujeto de Resolução n• 57/77, que autoriza o Governo 
do Estado de Minas Gerais n elevar em Cr$ 111.000.000,00 
(cento c on1.e milhões de cruzeiros) o montante de sua divida con· 
solidada. Dlscussilo sobrestada, por falta de quorum pura votação 
do Requerimento n'' 29H/77. de adiamento de sua discussão pura 
u scssUo t.io t.iiu 14 Uo corrente, 

- Parecer n' 343/77. dn Comissão de Legislação Social, que 
conclui pelo arquivamento do Ofício n• S/45/74 (n• 130/74, nu 
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origem), solicitando autorização do Senado Federal para que o 
Governo do Estudo de Minas Gerais possa alienar drcas de terras 
devolutas daquele Estudo à ltapeva Florestal Ltda., sediada cm 
\tapcvu, Estado de São Paulo, Dlscuuio oobrest1d1, por falta de 
quorum pura votação do Requerimento n• 299{77, de adiamento 
de sua discussão pura a sessão do dia \4 do corrente, 

1.4- DISCURSO A POSA ORDEM DO DIA 

SENtiDOR AGENOR MARIA- Problcmdtica da cotoni· 
cultura nordestina. 

SENtiDOR LOURIVAL BAPTISTA - Homenagem de 
posar pelo falecimento da Irmã Angelina Co\avitti. 

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

2- RETIFICAÇOES 
-Ata da 133• Sessão, realizada cm 1•·9·77. 

3- CONSULTORIA·GERAL 
-Minutas de contratos 

4- ATA DE COMISSÃO 

S- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VICE-LIDERF.S DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 139• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E MAURO BENEVIDES 

;IS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - Altevir Leal -José Lindoso - Cattctc Pi· 
nhciro- Jarbus Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La 
Rocquc- He\vidio Nunes- Petrônio Portclla- Mauro Bcncvidcs 
- Virgilio Túvoru- Wilson Gonçalves- Agenor Maria- Dinar· 
te Mariz - Jcssí: Freire - Milton Cabral - Luiz Cavalcante -
Augusto Franco- Gi\van Rocha- Louriva\ Baptista- Ruy San· 
tos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezcnde- Vasconcelos Torres
Benjamim Faruh - Nelson Carneiro - Orestes Quércia - Lllzaro 
Burbozu- ltu\ivio Coelho- Mendes Canale- Saldanha Derzi
Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
<ICUS:t o comp:orecimento de 32 Srs. Senadores, Havendo número 
rcgimcntul, declaro aberta a sessão. 

O Sr. \'·Secretário irá proceder à leitura do Expediente. 
t:: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunlc•çiles: 

N' 210/77 (nY 336/77, nu origem), de 6 do corrente, referente à 
aprovuctoo das matérias constantes das Mensagens n•s 266, 284, 227, 
260 c 2~7. de 1977, da Presidi':nciu da República. 

AVISO DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

N1• J \5, de X do corrente, encnminhnndo informações do Canse· 
lho Monetitri11 Nacional a respeito do Projeto de Lei do Senado n• 
5J. de 1'!77-DF, que nutoriln o Governo do Distrito Federal a con· 
twir ~.:mpr~stimus l.lcstinados ;\ eluhoruci\o t: execução de programas 
de lh:scnvulvirm:ntu urbuno c dl1 outras rruvidêncius, 

I,) Coml.<sào de Finanças.) 

OFICIO 
Do Sr. \'·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando 

it revisitO do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 77, DE 1977 
(N• 335-B/75, n1 C1u de orlaem) 

Isenta de cust1s os 1tos pratlados no Julz1do de Meno
res, Independentemente de comprovaçio de pobreu das partes. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Silo isentos de custas os atos judiciais praticados no 
Juizado de Menores, quando de sua iniciativa, independentemente 
de comprovação de pobreza das partes. 

Pardgrafo único. Não se incluem na isenção os atos dccorrcn· 
tcs de processo por infração às leis de protcção aos menores. 

Art. 2• Esta Lei cntrarâ cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrârio. 

LEGIS,LAÇíiO CITADA 

LEI N• 1.060, DESDE FEVEREIRO DE 1950 

Est•belece norm11 par• a concesdo de aulslencl• judlcli· 
ria aos neceultldos, 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. t• Os poderes públicos, federal c estadual, concederão as· 
sisti:nciajudicillria aos necessitados nos termos da presente Lei. 
' ••• '''''' '' •••• '''.'.'' ••••••••• ' ••••••• ' •••••••••••• 'o •••• 

Art. 3• A assistência judicidria compreende as seguintes iscn· 
çõcs: I) das taxasjudicidrias c dos selos; 11) dos emolumentos c custas 
devidas aos juizes, órgãos do Ministério Pllblico c scrvcntudrios da 
Justiça; lll) das despesas com as publicações lndispensdvcis no jornal 
encarregado da divulgação de atas oficiais; IV) das indenizaçõcs devi· 
das às testemunhas que, quando empregados, receberão do emprega· 
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dor salúrio integral, como se cm serviço estivessem, ressalvado o 
direito regressivo contra o poder público federal, no Distrito Federal 
e nos territórios, ou contra o poder público estadual, nos Estados; V) 
dos honorários de advogados c peritos. 

Art. 4• A parte, que pretender gozar os bcncncios da assistên· 
cia judiciária, requererá ao Juiz competente lhos conceda, 
mencionando, na petição, o rendimento ou vencimento que percebe 
e os encargos próprios c os da fam!lia. 

§ 1• A petição será instrufda por um atestado de que conste 
ser o requerente necessitado, ni!o podendo pagar as despesas do 
processo. Este documento será expedido, isento de selos c cmolumcn· 
tos, pela autoridade policial, ou pelo prefeito municipal. 

LEI N• 5.869, DE !I DE JANEIRO DE !973 

Institui o Código de Processo Chll. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta c cu sanciono a 
seguinte Lei: 

LIVRO! 
Do Processo de Conhecimento 

······················································· 
TITULO li 

Das Partes e dos Procuradores 

......... ················································ 
CAPITUlO li 

Dos De•eres das Partes e dosleus Procuradores 
• .. "' •••• ' ••• ' ••••• ' •• ' •••• ' ••••• '.o o •••••••• '' ••••• o. 

SEÇÃO lll 
Das Despesas e das Multas 

Art. !9, Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, 
cabe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem 
no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o inicio até scntcn· 
çu final: e bem ainda, na execução, até a plena satisfação do direito 
declarado pela sentença. 
................ ····················· ...................... . 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 

PARECERES 

PARECER N• 608, DE 1977 
Comissão de Redaçào 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• 151, de 
1976. 

Relator: Senador Vlrgnio Tá•ora 

A Comissão apresentn a rcdação final do Projeto de Lei do 
Senado n• !52, de !976, que acrescenta parágrafo único ao art. 439 
do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das 
Leis do Trubalho ). 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1977,- Adalberto Sena, 
Presidente- Vlrghlo Tó•ora, Relator- Hel•ldlo Nunes. 

ANEXO AO PARECER N• 608, DE 1977 
Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• 151, de 

1976, que acrescenta paroigrafo único ao art, 439 da Consolida· 
çiio das Leis do Trabalho ( CL T). 

O Congresso Nucional decreta: 

Art. I• O art. 439 du Consolidação dus Leis do Trabalho -
CLT- uprovuda pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
pussu u vigorur ucrcscido do seguinte pnrágrafo único: 

"Ar!. 439. .. ... , ............... , .... , , , , , . , ... . 

Parágrafo único. Incorre na proibiçi!o deste artigo, a 
concessão de aviso prévio por parte do empregado menor de 
18 (dezoito) anos," 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

PARECER N• 609, DE 1977 
Comlooio de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 186, de 
1976. 

Relator: Senador Hel•ldlo Nuneo 

A Comissão apresenta a rcdaçilo final do Projeto de Lei do 
Senado n• 286, de 1976, que autoriza o Poder Executivo a doar pré· 
dio q~c menciona. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1977, - Adalberto Sena, 
Presidente- HeMdlo Nunes, Relator- VIraRia T'•oro. 

ANEXO. AO PARECER N• 609, DE 1977 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 186, de 
1976, que autoriza o Poder Executl•o a doar o prédio que men· 
clona. 

O Congresso Nacior,al decreta: 

Art. I• 1:: o Poder Executivo autorizado a providenciar a doa
ção, pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), à Associa· 
ção dos Ex-Combatentes do Brasil, Secção do Pará, do prédio cm 
que estâ instalada essa entidade, situado à Praça Flori ano Peixoto na 
cidade de Belém, Estado do Pará. 

Art. 2• Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação . 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - O Expediente lido 
vai à publicação, (Pausa.) 

Em 30 de setembro de 1975, o Sr, Governador do Estado de 
Pernambuco, Dr. José Francisco de Moura Cavalcanti, encaminhou 

i 
o Ofício n• 282, solicitando autorização do Senado Federal para que 
aquélc Estado celebrasse convênio com a Fundação Bernard Van 
Lecr, sediada na Holanda, visando ao financiamento da construção 
de um centro de educação pré-escolar, na cidade do Recife. 

A matéria ficou na Secretaria-Geral da Mesa aguardando a 
complementação dos documentos necessários à sua tramitação. 

Nilo tendo, entretanto, até a presente data chegado esses 
documentos, apesar de reiteradas solicitações, a Presidência dctcrmi· 
na o envio do referido ofício ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- A Presidência rccc· 
bcu as Mensagens n•s !95 a 209, de 1977 (n•s 321 a 335/77, na ori· 
gcm), pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do 
art. 42, item VI, da Constituição, submete ao Senado Federal propos
tas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que as Prcfcitu· 
ras Municipais de Aracaju (SE), Barbosa Ferraz (PR), Barrctos (SP), 
Faxinai (PR), Fortaleza (CE), lguatcmi (MT), Manaus (AM), Mare
chal Cândido Rondon (PR), Natal (RN), Rio Branco do Sul (PR), 
Santos (SP), Silo Lourenço da Mata (PE) c Três lagoas (MT), c a 
Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Mcncghcl, do Municipio 
de Bandeirantes (PR), sejam autorizadas a realizar operações de 
crédito, para os fins que cspccifíeam. 

As mutérias sc,ào despachadas às Comissões de Economia c de 
Constituiçi\o e Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Sobre a mesa, 
requerimentos que serão lidos pelo Sr. !•·Secretário. 

Silo lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 301, DE 1977 

Nos termos doar!. 233 do Regimento Interno, requeiro transcri· 
çào nos Anuis do Senado, do urtigo sob o titulo "Uma só Amazõ-
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nia" de autoria de Carlos Conde, publicado r1u jornal Corrl'lo 
Br(J:ilit•nH' de 9 de SL'Lcmhro de \977. 

Sala das Scssõ,s, 9 de setembro de 1977.- Mendes Cuoalc. 

REQUERIMENTO N• 302, DE 1977 

Ex mo. Sr. Presidente do Senado Federal: 

O Scnudor infru-assinndo, com fundamento no art. 233 do Regi· 
monto Interno, requer u V. E"'· após ouvido o Plenário, que seja 
inserido nos Anais do Senudo a conferência pronunciada na I' Sem a· 
nu do Administrudor, realizada cm Fortaleza, pelo Senador Maga· 
lhues P:nto. 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1977,- Mouro Benevldes. 

O SR. PRESIDENTE (Potrõnio Portella) - Os requerimentos 
lidos serilo submetidos ao exame da Comissão Dirotora. 

Sobro a mesa, outro requerimento que vai ser lido pelo Sr. 
J9-Sccrctítrio. 

t: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 303, DE 1977 

Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeiro que o 
tempo destinado aos oradores do Expediente da sessilo do dia 28 de 
outubro do corrente ano seja dedicado à comemoração do "Dia do 
Funcionário Público", 

Sala das Sessões, 9 de setembro de 1977.- Benjamim Farah
Cattete Pinheiro - Ruy Santos - lourlval Baptista - Helvídlo 
Nunes - Oslres Teixeira - José Llndoso - Mendes Canale -
Cunha lima- lenolr Vargas -Itamar Franco, 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Como sabem os 
Srs. Senadores, não há número regimental para votação, razão pela 
qual deixará de ser votado o requerimento que acaba de ser lido. 

Há oradores inscritos. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - Peço a palavra, Sr. 
Presidente, como Líder da Maioria, 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Líder da Maioria, Senador Eurico Rezende. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Llder da 
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador,)
Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

O Ministério do Exército, através da sua Assessoria de lm· 
prensa, distribuiu ao Pais a seguinte nota: 

O Ministério do Exército, ante as públicas c notórias aleivosias 
lançadas nos militares, vê-se na contingência de expedir a seguinte 
nota: 

"Os jornais têm divulgado, constantemente, matéria que, di reta 
ou indiretamente, visa a atingir o Exército, emitindo referências de· 
preciativas e, não raro, insultosas, contra seus integrantes de todos 
os· níveis du hierurquia, deformando fatos e enodoando·lhes a 
imagem, construlda uo longo de um passado de lutas e idealismo 
pelo bem do Pais. 

Ã aproximaçi!o da Semana da Pútria, e mesmo no seu início, 
intensiufcaram-se publicações, sob formas diversas, conugurando 
uma campanha de agressão às Forças Armadas e de descrédito da 
Revolução, Procurum seus promotores, em última análise, denegrir a 
rcputução do Exército pura incompatibilizã-lo com a Naçilo. 

Entretanto, tal propósito jamais serã alcançado, pois somente a 
fé púnica ou o desconhecimento da sadia formação do militar, 
podem conduzir alguém a admitir tenhamos atitudes desumanas ou 
reprováveis. 

t: contristador, por isso, que periódicos de reconhecidos concei· 
to e cquillbrio agasalhem declarações de individuas condenodos por 
delitos previstos na legislação comum e especial, dando-lhes publi· 
cidade para acusar militares que se sucriucam no sentido de proteger 
a famlliu brasileiru c 11 segurança geral. 

Esta escalada d" divulgacilo de injúrias c falsidades tomou cami· 
nhos inaceitáveis, enveredando pela afronta- pública c clara- à 
cultuat~u fil''! ·,, .:.:. T)uquc dt: Caxias, acinte vomitado sobre u fardu c 
a espada, S1C.1bcin:. da honra do Exército Nacional. Os militares repe
lem, indignados, tais ultrajes c provocações descabida!;, certos de 
que a Nacuo, também, os repele, pois o Exército é o seu próprio 
povo cm armas. 

Em circunst(mcias como esta, o Ministro, nu qualidade de Co
mandante superior do Exército e de seu defensor natural, ndota a 
providência legal para responsabilizur, criminalmente, os ofensores, 
com o objctivo de aguardur, conuante nu Justiça, abuta-se sobre os 
detratores o rigor da lei. Acaba, portanto, de encaminhar representa· 
cão, a quem de direito, em defesa du honra da nossa instituiçilo tilo 
vilmente atingida." (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Sr. Presidente, peço a pa
lavra, como llder. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Gilvan Rocha, que falnrã como líder da Minoria. 

O SR. GIL VAN ROCHA (MDB- SE. Como llder da Mino
ria, pronuncia o seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Movimento Democrático Brasileiro deseja fazer um registro 
sobre a nota emitida por S. Ex• o Senhor Ministro do Exército. 

Em qualquer lugar, em qualquer tempo, o fato de uma pessoa 
ou de uma entidade ao se sentir ofendida dirigir-se à Justiça é 
absolutamente corriqueiro. No Brasil de hoje, este fato partindo dos 
Forças Armadas brasileiras, representados pelo Exército, merece o 
registro da Oposição. 

A Oposiçuo, que não se sente envolvida pela nota, oplaude o de· 
cisão de S. Ex• o Senhor Ministro, detentor de força, que recorre o 
um poder desarmado, que é a Justiça brasileira. 

Esperamos que este episódio não sirva para alimentar desejos 
inconfessados de certos grupos que, obstinadamente, querem levar 
este Pois a uma controfação ortiUcial, 

Por isso mesmo, o Movimento Democrático Brasileiro sente-se 
bastante à vontade para dizer que conua hoje, como confiarã sem· 
pre, na égide da Justiça, para julgamento dos crimes contra a se
gurança nacional. 

Era o que tínhamos que dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE, Pronuncia o se· 
guinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No inicio da presente Sessão legislativa, este Plenánio foi palco 
de movimentados debates em torno da desativaçi!o de ramais fer· 
roviãrios em vãrias regiões do Pais, suscitando veementes protestos 
das comunidades di reta mente atingidas pela despropositada medida. 

Em duas oportunidades, com a solidariedade de eminentes cole· 
gas, reportei-me à paralisação do tráfego entre Sobral e Cnmocim, 
no meu Estado, apelando para a REFESA e o Ministério dos 
Transportes, no sentido de que reformulassem a inexplicável 
deliberação. 

Alinhei, então, dados irrefutúveis quanto aos prejulzos decorren· 
tes do ato posto em prãtica, o qual signiucava a conspurcação dos 
legitimas interesses de cerca de 130 mil cearenses, 

Além de Sobral e Camocim, também os Municlpios de 
Massnpê, Senador Sã, Martinópole, Uruocn, Granja e Chavnl, 
seriam alcançados pela supressão do ramal, dando lugar a um 
clamor público na Zona Norte do Estado, transformado em in· 
dignado protesto por parte de todos quantos ali residem. 

A representação federal ceurense nas duas Casas do Congresso, 
diante da inOexlvel deliberação, decidiu, pela unanimidade de seus 
integrantes, endereçar telegrama ao próprio Presidente Ernesto 
Geisel, reclumando a sua prestigiosa interferência para a superação 
do grave impasse. 
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Decorrido razoãvel lapso de tempo, havia uma expectativa em 
relação à possibilidade de ser revogada a csdrúxula decisão, 

Surpreendentemente, porém, a REFESA, no Ccarâ, anunciou, 
na semana passada, a definitiva extinção do ramal Sobral-Camocim, 
ampliando a insatisfação cm uma das mais prósperas Arcas do nosso 
Estado. 

Nilo adiantaram, portanto, todas as manifestaÇões de repúdio 
àquela infqua providência, que não se enquadra no esforço gover· 
namcntal cm favor da racionalização de gasolina, antes, pelo contrA· 
rio, evidencia a sua inadcquação à aluai conjuntura econômica 
vivida pelo Pafs. 

O transporte que irá prevalecer, pois, será unicamente o rodoviA· 
rio, bem mais oneroso c quase insuportâvcl para, por exemplo, os 
aposentados do FUNRURAL, obrigados a se deslocarem até Sobral 
para a percepção dos minguados proventos a que fazem jus 
mensalmente. 

De todos os recantos do, território cearense têm partido 
demonstrações de desagrado, que se intensificam à proporção em 
que a desativação é anunciada, dentro de sua conotação irreversfvel. 

Associações de classe, Câmaras Municipais, a Assembléia 
Legislativa c os órgãos de Imprensa promoveram debates em torno 
do tema, sem que seja, entretanto, vislumbrada qualquer outra 
animadora alternativa para dirimir a pendência. 

Em meio ao desalento reinante, toma corpo a idéia da explora· 
çilo do ramal por outra entidade, que não a REFESA, capaz de 
mantê-lo cm perfeito funcionamento, embora dentro do quadro de 
impÍicações deficitârias, como vem sendo alegado. 

Na sua coluna da Tribuna do Ceará, o jornalista Pedro Mallman 
focaliza a matéria, indicando uma fórmula de exploração do trecho 
Sobral-Camocim, conforme se lê: 

"Apresentamos, em tópico desta coluna na TC de ante· 
ontem, sugestão de ilustre cearense, de vida pública ilibada, 
no sentido de que, uma vez que a REFESA não quer mater 
cm trâfcgo os tens do ramal Sobral-Camocim, o Governo do 
Estado, através de convenoo com o Ministério 
dos Transportes, passe a explorar aquele trecho da ferrovia 
cearense. Ontem Tribuna do Ceará divulgou, no alto de sua 
primeira pâgina, a notfcia de que o representante das classes 
empresariais de Comocim junto à Federação das Associações 
do Comércio, Indústria e Agro·pecuâria do Cearâ (FACIC) 
propôs, em sessão daquela entidade, a constituição de uma 
empresa de economia mista para explorar o ramal ferroviário 
entre Camocim e Sobral extinto agora pelo Ministério dos 
Transportes. Diz a notfcia que a proposta foi apresentada 
pelo Sr. Wilson Araújo, o qual acrescentou que a empresa po· 
dcria ter como acionistas o Governo do Estado c as Prefeitu· 
ras da Zona Norte do Estado, Como se vê, a sugestão 
divulgada por Dom Camilo encontrou de logo ressonância 
no empresariado de Camocim, com apoio das lideranças cm· 
presariais do Estado, inclusive desse defensor das grandes 
causas ccarenscs que ê José Afonso Sancho, para quem a me· 
dida ministerial representa um escárnio para o povo da Zona 
Norte, caracterizando, por outro lado, a falta de visão do 
Ministério dos Transportes. Aliás, o ramal ferroviário Sobral· 
Camocim já esteve, no ano passado, sob regime de arrenda· 
mcnto. A I• de junho de 1878 resolveu o Governo Imperial 
mandar construir a Estrada de Ferro Sobral. Por Decreto n• 
6.940, de 19 de junho do mesmo ano, foram autorizados os 
estudos c construção, sendo que no seu traçado ficariam a 
então povoação de Camocim, a cidade de Granja, a vila de 
Palma, a cidade de Sant'Anna, a povoação de Silo José, c a 
cidade de Sobral mas, por aviso de 24 de outubro, ainda do 
mesmo ano, de 1878, foram suprimidos os importantes 
pontos de Palma c Sant'Anna. A construção teve infcio cm 14 
de setembro de 1878 c, a 30 de junho de 1883, a ferrovia esta· 
va cm Sobral. Houve quem sugerisse a mudança de seu nome 
para Estrada de Ferro Norte do Ceará. Mas, a I• de novcm· 

bro de 1897 passou a Estrada de Ferro Sobral ao domfnio 
da firma Saboya, Albuquerque e Cia, c sob o regime de arrcn· 
damento permaneceu até I• de maio de 1910, quando foi 
rescindido o aludido contrato c transferido o mesmo à South 
Amcrican Railway Construction Company, por efeito do 
Dcrcto no 11.692. A dircção da estrada, na vigência do pri· 
mciro arrendamento, esteve sempre a cargo do Engenheiro· 
Civil João Thomé de Saboya e Silva, chefe da firma arrenda· 
tária e que, ar por volta de 1917/21, esteve na Presidência do 
Estado do Ceará." · 

A reação que se esboça cm todo o Estado pode, perfeitamente, 
inspirar uma solução que mais se ajuste aos interesses do Ccarâ. 

Se, efetivamente, um outro caminho for utilizado para 
contornar o obstâculo, scrâ ele a melhor resposta aos que teimam em 
virar as costas às solicitações de milhares de cearenses. 

Solidârio, uma' vez mais, com os meus conterrâneos, diante 
deste rude golpe desferido contra os anseios de desenvolvimento da 
Zona Norte do Estado, quero reiterar, desta tribuna, o meu protesto 
pela supressão de uma linha secular, agora em via de ser restaurada, 
sob nova direção c estrutura, mesmo diante do alheamento des· 
concertante dos que dirigem a polftica de transportes do Governo. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - V. Ex• me permite um 
aparte, ilustre Senador? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Com imenso 
prazer, nobre Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. GIIYan Rocha (MDB- SE)- Estou regressando do meu 
Estado, onde tive o dissabor de percorrer regiões onde outrora fume
gavam os trens, trazendo o progresso e levando as mercadorias. A 
desativação, cm todo o Nordeste, de Estradas de Ferro, é uma dessas 
pequenas tragédias que terão repercussões futuras. E o incrfvel, Sr. 
Senador, ê que todos estamos acostumados a ouvir a propaganda 
oficial a cada ano, assegurando que se dará ênfase ao transporte fer· 
roviário. Entretanto, como sempre não sai do papel o intencionário 
governamental, e a cada dia nós, desoladamente- como faz V, Ex• 
agora-, registramos para a história, e nos Anais desta Casa, o desa· 
parecimento de mais um trecho ferroviário na nossa Região. t ai· 
lamente desalentador que isso aconteça no século de problemas 
energéticos de petróleo. Por isso mesmo, V. Ex• tem o apoio de seu 
colega, que, inclusive, o parabeniza mais uma vez, por ser um legf· 
timo representante dos anseios da nossa sofrida Região. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agradeço a 
V. Ex•, nobre Senador Gilvan Rocha, a solidariedade que empresta 
a este meu protesto, mais uma vez formalizado da tribuna do Senado 
Federal, contra a política posta em prática, agora, pela RFFSA, com 
o apoio do Ministério dos Transportes. Como se recorda V. Ex•, .em 
duas outras ocasiões ocupei esta mesma tribuna e, com veemência, 
protestei contra a medida anunciada e posta em prática inicialmente 
pelo Ministério dos Transportes, Naqueles ensejos, ainda havia a 
possibilidade de revisão na deliberação assentada pelo Ministério 
dos Transportes. 

No que tange ao meu Estado, as forças polfticas - ARENA e 
MDB - se harmonizaram na defesa do Ramal Sobral-Camocim. 
Chegamos a endereçar - e mencionei este fato no infcio neste pro· 
nunciamcnto - telegrama ao Senhor Presidente da República, fir· 
mado por todos os senadores e deputados federais do Cearã, recta• 
mando a intermediação do próprio Primeiro Magistrado do Pafs, a 
fim de que a RFFSA fosse instada a reformular aquela decisão, fron· 
talmentc contrária aos legitimas anseios de desenvolvimento e bem· 
estar da Zona Norte do Ceará. 

Lamentavelmente, como ocorreu no meu Estado, vejo que 
também cm Sergipe ocorre a aplicação dessas mesmas diretrizes 
nefastas para os interesses do povo brasileiro. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V, Ex• um 
aparte, nobre Senador'? 
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O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE)- Com imenso Nestas condições, ficam as mesmas adiadas para a próxima ses-
prazer, ilustre Senador Lázaro Barbozn. são. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Mauro 
Benevides, já pela terceira vez, V. Ex•, ocupa a tribuna do Senado 
para protestar contra a supressão de ramais ferroviârios no seu Es
tado, O trecho Sobrnl-Cnmocim foi objeto de pronunciamento e de 
apartes de V. Ex• a discursos de outros senadores. Nesta tarde, 
V. Ex• recebeu o apoio c a solidariedade do nobre Sr. Senador 
Gilvan Rocha, por Sergipe. Saiba V. Ex• que toda a bancada do 
Movimento Dcmocrâtico Brasileiro se solidariza com a sua luta, 
com o seu trabalho, em prol não apenas do seu Nordeste, do seu 
Ceará, mas cm prol do Brasil, porque é preciso pôr fim a essa men· 
tnlidade rodoviária. Enquanto o mundo inteiro procura dar ênfase 
ao transporte fcrroviârio - principalmente depois da crise 
energética, quando os árabes erigiram o petróleo à condição de arma 
de guerra- é inndmiss!vel que no Brasil, no invés de se implantar no
vas ferrovias, se dcsative trechos importantes de ferrovias existentes 
há mais de 80 ou 90 anos. V. Ex• está de parabéns c conta com o 
apoio c a solidariedade de toda a sua bancada nesta Casa. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Externo a 
V. Ex•, nobre L!dcr Lázaro Bnrboza, os meus agradecimentos pelo 
apoio que concede a este nosso posicionamento contra a dcsativação 
de ramais ferroviários no Território brasileiro c, de forma especifica, 
no meu Estado, no que se relaciona com o Ramal Sobral-Camocim. 

A conscientização das comunidades inteiiornnas do meu Estado 
tem levado o Governo, as entidades de classe, os representantes em 
Casas Legislativas, a uma tomada de posição que significará resposta 
altiva aos que comandam, no momento, a politica de transportes do 
Governo. A sugestão para que uma empresa de economia mista 
explore o Ramal Sobrai-Camocim consubstancia uma advertência 
àqueles que teimam em ado ta r um posicionamento que não se ajusta 
à realidade da conjuntura internacional que estamos vivendo. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB -GO)- V. Ex'lem razão. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- A inadequação 
da medida, diante da racionalização de gasolina preconizada pelo 
governo, é fato inconteste que deixa realmente muito mal aqueles 
que integram o Ministério dos Transportes c, de forma particular, a 
Rede Fcrroviâria Federal. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB -GO)- Muito bem. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE)- Portanto, Sr. 
Presidente, quero deixar aqui consignado o meu protesto, a minha 
solidariedade a milhares de cearcnses- a cento e trinta mil ccnrcn
ses -, dirctamcntc atingidos por essa esdrúxuln deliberação da Rede 
Ferroviária Federal, desntivnndo, definitivamente, o ramal Sobral
Camocim. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farnh. (Pausa.) 

S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCUR
SO QUE, ENTREGUE À REVISi!O DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Acham-se presentes 32 Srs. Senadores. Não hã q11orum para 
deliberação. 

As matérias constantes dos itens n•s I e 2 da pauta, acham-se cm 
fase de votação. As proposições dos itens n•s 3, 4 c 5, estão na dcpcn· 
dôncia de votação de requerimentos lidos cm sessões anteriores. 

São as seguintes as matérias constantes da pauta, que fi. 
cnm adiadas para a próxima sessão: 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 577, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tcresina (PI) a elevar em CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos 
c quarenta c cinco mil cruzeiros) a sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 578, de 1977, da Comissão: 
de Constftulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc. 

-l-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 255, de 1977, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anais do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes 
Ernesto Gciscl e Hugo Banzer, no dia IS de agosto de 1977. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 43, 
de 1976 (n• 479-C/71, na Casa de origem), que acrescenta dois 
parágrafos ao nrt. 98 da Lei n• 4.504, de 30 novembro de 1964 
(Estatuto da terra), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 352 e 353, de 1977, das 
Comissões: 

-de Agricultura; c 
- de Economia, dependendo da votação do Requerimento n• 

300, de 1977, de adiamento da discussão para rcexnme da Comissão 
de Agricultura. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 57, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 571, de 1977), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar cm CrS 111.000.000,00 (cento e onze milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidado, tendo 

PARECER, sob n• 572, de 1977, da Comissão: 
- de Constftu1çio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidnde, dependendo da votação do Requerimento n• 298, de 
1977, de adiamento da discussão. 

-5-

Discussão, cm turno único, do Parecer n• 343, de 1977, da 
Comissão de Legislação Social, que conclui pelo arquivamento do O fi· 
cio n• S/45, de 1974 (n• 130/74, na origem), solicitando autorização 
do Senado Federal para que o Governo do Estado de Minas Gerais 
possa alienar ârcas ~c terras devolutas daquele Estado à ltapcva 
Florestal Ltda., sediada em !ta peva, Estado de Silo Paulo. 

(Tendo ainda Pareceres, sob n•s 344 e 345, de 1977, das Comis
sões de Constituição c Justiça c de Agricultura, também pelo arquiva
mento), dependendo da votação do Requerimento n• 299, de 1977, 
de adiamento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portelln) - Tem a palavra o 
Sr. Senador Agenor Maria, orador inscrito para depois da Ordem do 
Dia. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronuncia o seguinte. 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Mais uma vez, sou forçado a voltar a esta tribuna para tratar de 
problemas ligados il lavoura brasileira, cm especial il cotonicultura 
nordestina. 
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r; um assunto que não apaixona u Imprensa; é um assunto que 
talvez não apaixone o Congresso Nacional, mas é um assunto que 
precisa ser debatido, dialogado, porque o futuro do Brasil, queiram 
ou não, se encontra nu agricultura, c nela, através do suor derrama
do pelos nossos homens do campo, é que podemos produzir u 
independência ~cst~ Nuçilo, , , , 

Passei vártos dtas no Nordeste e tomet conhectmento, Sr. Prcst· 
dente, Srs. Senadores, de que a cotonicultura nordestina e brasileira 
estão sendo absorvidas pela sanha criminosa daqueles que con· 
tinuam a querer se locupletar do suor dos que trabalham na nossa 
lavoura. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o algodão- denominado o ouro 
branco- nos colocava entre os primeiros produtores desta matéria
prima no mundo. Nestes últimos dez unos, a cada uno que passa, 
consumimos mais algodão, dado o aumento populacional do Pais, e, 
infelizmente, produzimos menos, pelo abandono do cotonicultor, 
pela marginalização daqueles que trabalham no campo. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, até o Paquistão jã está produzin· 
do mais algodão que o Brasil, a lndia está produzindo mais algodão 
que o Brasil. De 3 milhões e 200 mil fardos de algodão que produ
zimos em 1972, a cada ano que passa estamos produzindo menos 
algodão. Para que a Casa tenha uma idéia, em 1972 a nossa pro
dução era de 3 milhões e 200 mil fardos de algodão; em 1973, caiu 
para 2 milhões e 950 mil fardos; em 1974, para 2 milhões e 600'mil 
fardos; em 1975, para 2 milhões e 375 mil fardos e, em 1976, para I 
milhão c 850 mil fartos. 

Ora, Sr. Presidente c Srs, Senadores, a lndia, o Paquistão e a 
própria Turquia estão produzindo mais algodão que o Brasil! A 
Turquia, produzindo mais algodão do que o Brasil e a nossa 
população aumentando! Já estamos, hoje, com mais de 110 milhões 
de habitantes, E, aumentando por que, Sr Presidente e Srs. Sena· 
dores? No ano passado este tipo de algodão que tenho em mãos, foi a 
10 cruzeiros o quilo, Para fundar esta safra, o agricultor comprou a 
capinadeira, à razão de CrS 2.990,00, em 1975. Em 1976, comprou a 
CrS 3.956,00, cm 1977, comprou a 'mesma capinadcira por 
CrS 5.336,00, mais de 100% sobre o preço de 1975. O cultivador, de 
CrS 3,080,00 subiv pura CrS 6,050,00. O cultivador Lavromec, de 
16 discos, de CrS 8.010,00 subiu para CrS 14.300,00. O cultivador 
tração animal, de CrS 300,00 elevou-se para CrS 400,00. O 
pulverizador de Cr$ 168,00 passou para CrS 250,00. Tudo mais 
caro. Os subprodutos e derivados deste algodão elevaram-se, O óleo 
de algodão, de Cr$ 7,50 o quilo, elevou-se, em 77, para Cr$ 13,50. 
Subiu 80%, A margarina, produto do caroço do algodão, elevou-se 
100%: de Cr$ 9,87 para Cr$ 19,04. 

Então pergunto, Sr, Presidente e Srs. Senadores: os implementas 
subiram para fundar a safra; os subprodutos e derivados elevaram
se, A própria bucha, que é um subproduto do aglodão, comprei hoje 
200 gramas por CrS 10,00, o que equivale dizer que I quilo desta 
bucha está custando hoje CrS 50,00. E por incrível que pareça, ela 
não é fabricada deste ulgodilo; é fabricada de um subproduto deno
minado linter, tirado do caroço do algodão. Do algodão fabrica-se 
a camisa, os fios finos. Esta bucha é um derivado do caroço deno· 
minado linter e custa CrS 50,00 o quilo. Não há outra coisa seni\o 
algodão nesta bucha, da qual comprei hoje, aqui em Brasllia, 200 
gramas porCrS 10,00. Está aqui o preço: Auto Posto Cascão, TLLS 
306- Bloco B- Brasllia. Preço: CRS 10,00/200 gramas. 

Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores: por que é que a bucha 
do algodilo, de um derivado do algodilo, custa Cr$ 50,00 o quilo'! 
Por que o óleo do algodilo sobe 100%? Por que a margarina do 
algodão sobe 80%? Por que é que um implemento ugrlcolu, parn 
fundar safra, subiu 80, 100, 120%? E por que é que o nlgodi\o ni\o 
tem preço e cai de CrS 10,00 o preço do uno passado, parn CrS 4,00 
o quilo? De CrS I 0,00 pura CrS 4,00'! 

Acredito, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que apesar da nossa 
Imprensa, du própria Cusa, não levar a sério o quanto é gruve esta 
realidade; porque infelizmente o matuto da roça, homem de mi\os 

calosas, sangrando, e no seu sangue derramado construindo a rique
zu deste Pais, continua marginalizado, espoliado, sobrecarrega· 
do de todo o ónus, c infelizmente os seus problemas, as suas rcivindi· 
caçõcs, não calam profundamente, como deveriam calar, nesta Cas,al 
E é como se o Governo continuasse de ouvidos tapados, sem 
ouvir o grito lancinante de homens que, na realidade, trabalham, 
produzem e vivem jogados à sarjeta do sofrimento, do abandono c da 
própria dor. E o que resta a estes milhões de brasileiros, operârios, 
minifundiários, rendeiros; mcciros? Uma aposentadoria de Cr$ 
540,00 quando chegam aos 65 unos de idade, se chegarem, porque, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as mulheres e os homens do campo 
deste País aos 40 unos de idade já estão velhos; aos 50 anos jã não 
têm ,cpndiçõcs quase de trabalhar c poucos chegam aos 65 anos 
porque estão subnutridos~ cheios de vcrminosc, porque sempre, 
através de todos os governos- nilo é só com o atual, não! -todos, 
ficaram jogados à própria sorte. . , , 

o nosso agricultor sempre fot cspohado, scmP.r• fot roubad~, 
criminosamente roubuao, por quem? Por firmas como essa, Sr, Prcst· 
dente, chamada SANBRA, que é um truste internacional que veio 
para cá operar, para tirar o suor do nosso rurlcula. 

Trouxe esses dois romaneios, Sr. Presidente, que estão à disposi· 
ção do Senado c do Governo, recebidos agora, no dia 29 de agosto, c 
referentes a dois caminhões de algodão, 

O nosso rurícula levou, e entregou à SANBRA, 45 sacos de 
algodão. Que fez a SANBRA? Ela é quem classifica, Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, como bem entende. Nós temos preços mlnimos para 
o algodão, tipo 3. O Governo garante Cr$ 5,32 para o Mata. Mas a 
SANBRA classifica como tipo 6 e tipo 7, cstâ aqui, todos os sacos, c 
paga apenas CrS 4,14, sem pagar o frete. O rurlcula que mora 
distante da usina nilo está conseguindo liquidar a CrS 4,00. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu pergunto: se é o compra
dor quem classifica, ele vai classificar da maneira que melhor servir 
aos seus interesses. Se depende dele, o que acontece? Todo o algodão 
vai dar mediana. Esses dois romaneios provam, na parte do algodão 
herbáceo, que deu tipo 6 e 7 porque esses tipos caem para CrS 4,14 c 
o algodão Seridó deu CrS 34,6 tipo 4, mas cai para Cr$ 6,88. 

Ora, Sr, Presidente, Srs. Senadores, por que é que esse algodão 
Seridó, o ano passado, deu Cr$ 11,00 c CrS 12,00 c o algodão herbá· 
ceodeuCrS 9,00eCrS 10,00? 

O agricultor trabalhou, fundou sua safra, assumiu compromis· 
sos c agora está com o algodilo, no Nordeste, que não tem preço, A 
safra iniciou-se há mais de um mês. Vi, na cidade de São Vicente, no 
Rio Grande do Norte, um pobre velho, com 55 anos de idade que 
mais parecia ter 70, trazia lO quilos de algodão fibroso e o preço que 
encontrou foi Cr$ 6,50. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Vi, Sr, Presidente, 
na cidade de Santo Antônio: o algodão herbáceo, o preço que os ar
mazéns estão pagando é de CrS 3,80 o quilo, Entilo considero, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, que ugora é n hora oportuna de o Sena· 
do, a Cümuru dos Deputados, enfim os representantes do povo liga· 
dos à luvoura,tomurem u iniciativa de apelar pura que o Governo Fe
deral salve o ulgodilo que estã nus mi\os desses rurlculas, Porque não 
adianta tomur interesse pelo algodão daqui n 60 dias porque até lá 
esse ulgodilo esturú nus milos du SANBRA, da Machlne Couon, Tht 
Cook, de firmus internacionais que estilo se locumplctundo com o 
suor desse trabalhador brasileiro, sofrido, passando privações, 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - V, Ex• permite um 
aparte, nobre Senador Agcnor Muria? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador 
Mauro Bencvides, permita-me dur u palavra ao nobre Senador Adal· 
bcrto Sena, com o meu muior respeito, pedindo desculpas n S. Ex• 
por não ter permitido untes, 
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O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC) - Talvez cu chegue um 
pouco tarde cm relação aos motivos pelos quais pedi o aparte a 
V. Ex• Mns devo dizer que as declarações de V. Ex• silo de esturre· 
ccr. E cu, diante dessa declaração de que o algodão que era vendido, 
CrS 10,00, cm 1976, passou a ser vendido a CrS 4,00, como diz 
V. Ex•, c até houve um pobre velho que foi obrigado a vender por 
CrS 3,50; nesta hora cm que tudo sobe neste Pais, cm que as nossas 
esposas, semanalmente, já não sabem calcular a despesa que fizeram 
na semana anterior, cu perguntaria, acrescentando mais uma indaga· 
çào às várias que V. Ex• fez no momento cm que pedi o aparte: o 
que está fazendo o Governo, com a sua politica de preços mlnimos? 
Por que esses preços mlnimos não silo também fixados para esse tipo 
de algodão que V. Ex• está tratando? e. a indagação que desejo dei· 
xnr no ar perante o Senado Federal c a Nação. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Nobre Senador, estou na 
fila. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Nobre Senador 
Adalberto Sena, a classificação é feita pelos maquinistas, por essa 
firma que é internacional- é uma multinacional das mais podcro· 
sas do mundo. Ela é SANDRA, no Nordeste, é SANDRA no Sul, 
quando trabalha com algodão. Muda de nome quando trabalha com 
trigo. No México c nos Estados Unidos da América tem outro. Ela 
está ramificada cm todos os palscs. Esta firma é muito poderosa, 
Senador Adalberto Sena c, por incrível que pareça, o Governo não 
está estruturado, não está preparado para lutar contra essa multina· 
cional. Ela tem poder demais c o nosso homem do campo, dcsprc· 
parado, o nosso lutador marginalizado da zona rural não tem capaci· 
dadc para trazer ao Governo subsldios de pressão para se livrar dos 
tentáculos criminosos de uma firma poderosa como esta. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- V, Ex• permite, nobre 
Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
Senador Mauro Bcncvidcs. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - Nobre Senador 
Agcnor Maria, V, Ex• profere, na tarde de hoje, mais um brilhante 
discurso cm defesa da cotonicultura nordestina. Quando, hã poucos 
dias, viajara para o seu Estado, veio a Brasrlia um acreditado usinci· 
rodo sul do Ceará c me procurou para que servisse de intermediário, 
numa entrevista que pretendia estabelecer com V, Ex•, na sua condi· 
çilo de Presidente da Comissão de Agricultura do Senado. E aquele 
usineiro pretendia fazer a V, Ex• uma denúncia da maior gravidade 
para o seu c o conhecimento do. Senado Federal c, mais cspc· 
cificamcntc, da Comissão de Agricultura, que tem incumbência regi· 
mental de apreciar matéria relacionada com o algodão, cm nosso 
Pais. Pois bem, aquele usineiro transncionara uma apreciável quanti· 
dadc de algodão com uma poderosa organização de Silo Paulo. E, de· 
pois de transportar esse algodão para Silo Paulo, recebeu a notifica· 
çilo, 10 ou I 5 dias depois, de que o algodão vendido nilo se enquadra· 
vn naquelas especificações reclamadas pela citada organização. Uma 
outra compra, dias depois, fora feita também por essa organização 
no interior do Ceará c surgiu, então, um impasse: a mercadoria não 
poderia ser adquirida cm Silo Paulo; teria que ser devolvida para o 
Ceará com o pagamento das taxas de armazenagem, etc. Isso, 
realmente, me pareceu como um verdadeiro csbulho nos cotoniculto· 
rcs do Estado do Ceará c era, cxntnmcntc, esse fato de indiscut!vcl c 
indisfarçavcl gravidade que esse usineiro pretendeu fi!Zcr chegar no 
conhecimento de V, Ex•, como Presidente da Comissão de Agri· 
cultura. Neste instante cm que V, Ex• discursa, mais uma vez, foca· 
lizando o problema do algodão no Nordeste, tomarei a liberdade de 
sugerir n V. Ex• que, na condição de Presidente da Comissão de 
Agricultura do Senado, faça realizar aqui um simpósio de âmbito 
nacional, para debater problemas ligados à cotonicultura do Pais. e. 
uma sugestão que tomo a liberdade de formular a V. Ex•, Presidente 
que é dos mais proficientes c lúcidos de nossa Comissão de Agricul· 
tura. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado, 
Senador Mauro Bcncvidcs, 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Só um momento. 
Respondendo no Senador Mauro Bcnevidcs, informo que li a 

carta deixada pelo comerciante de algodão do Ceará. Na realidade, a 
companhia, no caso, a SANDRA, não podia deixar de receber a 
pluma, porque esta saiu do Ceará para Silo Paulo, com a guia de clas
sificação feita pela Secretaria de Agricultura do Ceará. A classifica
ção válida é a oficial, que acompanhou esse lote de algodão, c não 
prevalecendo a particular da companhia, porque a classificação dela 
foi dando mediana no algodão, já que ele tinha baixado. Se o algo· 
dilo tivesse subido, teria prevalecido a classificação feita na Secreta· 
ria de Agricultura do Ceará. Como caiu de preço, a companhia, nilo 
querendo ficar com o algodão, deu a mediana, c assim não quis rece
bê-lo. Na próxima terça-feira, a Comissão de Agricultura vai tomar 
a iniciativa de, possivelmente, visitar o Nordeste, o Ceará, o Rio 
Grande do Norte c a Paralba. No caso de a Comissão concordar, c o 
Senado der os meios para nos deslocarmos, iremos até lá conhecer de 
perto nilo só o problema do nosso maquinista nacional, mas o do 
proprietário da terra, do mcciro, do rendeiro c do operário, agora 
que essa colheita está realmente constrangendo aqueles que produ
zem algodão cm nossa região. 

O Sr. Glhan Rocha (MDB -SE)-Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o maior 
prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - Senador Agcnor Maria, 
decididamente, pelo menos nesta tarde, a ARENA não deseja o 
diálogo. V. Ex• está falando somente para nossa Bancada c, portan· 
to, cstã monologando, já que comungamos com as suas idéias. Mas 
não é somente o Partido do Governo que não deseja ouvir as vcrda· 
dcs que V. Ex• está a dizer - o próprio Ministro da Agricultura 
continua defasado, pois surpreendeu o Pais, ontem, com declarações 
de um homem absolutamente fora da realidade nacional. Os jornais 
publicaram afirmações de S. Ex•, de que o brasileiro come bem. Vê 
V, Ex• como estamos longe de enfrentar realisticamente problemas 
como os que traz, esta tarde, ao Plenário. Mas V. Ex• vai ter um 
alento porque, segundo estamos informados, vem ai uma soluç!lo gc· 
nial dos magos do Governo - nós todos vamos pechinchar, c, 
pechinchando, baixaremos o custo de vida no Brasil. Seria uma tragé
dia, Sr. Senador Agcnor Maria, se não fosse um fato rislvcl. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Muito obrigado, 
Senador Gilvan Rocha. 

Realmente, a ARENA abandonou este Plenário. Nilo vejo se· 
quer um Vicc·Lidcr da ARENA, que possa interpretar os scntimcn· 
tos de um homem que cstâ procurando fazer, desde que aqui chegou, 
não o jogo da politica partidária, nilo o jogo do cambalacho, nilo o 
jogo da intriga mesquinha, não o jogo ideológico, mas apenas o jogo 
da verdade. 

Trouxe, para a tribuna, os preços mlnimos, elaborados pelo 
Governo, de CrS 5,32 para o algodilo·do-mato; CrS 5,06 para o 
tipo 4, algodão-do mato; CrS 4,14 para os tipos 6 c 7, nlgodilo-do· 
mato; o nlgodilo-scrtão, tipo 3, CrS 6,00; o algodi!o-scrtilo, tipos 4 c 
5, CrS 5,71; o nlgodilo-scrtilo, tipos 6 c 7, CrS 4,77 c o algodão 
scridó, CrS 8,08, dando o 34.6 tipo 4 apenas CrS 6,88. 

Trouxe esses preços mlnimos, trouxe os romancios da semana 
passada, da SANDRA, que estA classificando todo o algodão como 
mediana; trouxe o preço dos implcmcntos: os custos do ano passado 
c deste ano; trouxe o preço da margarina, do óleo c dos subprodutos 
do algodão, como a cstopa. 

O que desejo é que o Governo tome conhecimento disso, porque 
o lavrador quer uma satisfação. O llntcr, o fio, a bucha, o tecido, 
subiram, os implcmcntos mais caros, c se vendeu algodão, o ano pus· 
sndo, a CrS 10,00, por que este ano é só CrS 4,00? 
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Meu intuito é trazer nos Lideres da ARENA esses documentos, 
e solicitar dos mesmos que lutem comigo junto ao Governo Federal, 
para salvarmos esses rurfcolas que cstUo no interior, trabalhando e se 
endividando. O comerciante e o industrial podem perder dinheiro nu
ma mercadoria, e ganhar em outra, mas o agricultor, se perder 
dinheiro no seu produto, nUa lerá como pagar o Banco, perderâ o es
tímulo pelo trabalho, motivaçUo, e irâ engrossar ainda mais as co~
rcntes migratórias. e: o êxodo rural aumentando, são as megalópohs 
crescendo, como SUo Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Natal, 
o interior esvaziando-se c as cidades inchando, apodrecendo, e, aos 
poucos, a tranqUilidade das grandes urbes desaparecendo. Em cida· 
dcs como Rio de Janeiro e SUo Paulo, ninguém anda mais sossegado, 
porque há um assalto a cada esquina. E cu pergunto: por que os as· 
saltos? Por que u fome ronda os lares dos milhões de desempregados, 
os subempregos gerando subclasses capazes de tudo. . 

Se procurarmos fazer um levantamento, vamos encontrar, nessa 
superpopulação das grandes urbes, o homem que abandonou ~ cam· 
po, que perdeu as últimas esperanças c fugiu para a grande Cidade, 
cm busca de novos horizontes, que, infelizmente, nilo encontrou, e 
aquela pobreza transformou-se cm promiscuidade, e esta cm 
prostituiçUo, as garotas se prostutuindo, os garotos, hoje, dcs
cuidistns, c amanhã, assaltando à mão armada. 

Por que, Sr. Presidente, Srs. Senadores? Pro conta de problemas 
como esses, que é preciso olharmos com maior consideração. Não é 
possível que, no ano passado, o imposto tenha sobrecarregado esse 
algodUo em 17,5%- 15% de ICM, 2,5% de FUNRURAL -,c era 
dez cruzeiros o quilo, c este ano cobra-se o mesmo imposto, quando 
o algodão só cstã valendo quatro cruzeiros. Por que pagar o mesmo 
imposto, se o agricultor, vendendo a quatro cruzeiros, perde di· 
nhciro? A filosofia do tributo reza que imposto é pagarmos um 
pouco, do muito que ganhamos, ao Governo - c cu pergunto nos 
Líderes do Governo, se algodão, a quatro cruzeiros, dã lucro! 
Alguém, que conheça a agricultura do algodão no Nordeste, me res· 
ponda, se vendendo algodão a quatro cruzeiros, dâ lucro! Nilo dá. 
Dá prejuízo! Tenho os dados da própria Comissão de Financinmcn· 
to da Produção. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o algodão cstâ sendo 
vendido u menos de quatro cruzeiros, quase nada fica para o pro· 
dutor - ele perde dinheiro. Por que então pagar imposto sobr~ um 
produto deficitário, gravoso, em que o produtor cstã tendo preJuízo 
com ele? 

O Sr. Altevlr Leal (ARENA - AC) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer, 
nobre Senador. 

O Sr. Allevlr Leal (ARENA- AC)- O nobre Senador Gilvnn 
Rocha, por certo, sentiu a falta da ARENA, neste momento, para 
apnrtcá-lo. Nobre Senador Agcnor Maria, os parlamentares, para 
mim, sUo pagos para isto, pura fiscalizar c apontar os erros que estão 
sendo cometidos nos Estados a que S. Ex•s pertençam. Acredito que 
o Governo Federal, nesta parte, não tem culpa, sem antes haver uma 
rcclamaçUo por parte de um parlamentar. V. Ex• falou que a 
SANBRA -salvo engano - é uma firma multinacional c que o 
algodilo é um produto classificado na sua venda. Considero um erro 
na classificação, exclusivamente, dessa firma compradora multina· 
cionnl, porque também trabalho com produto vendido sob classifica· 
ção: a borracha. A borracha é um produto classificado, na hora de 
sua entrega, cm três tipos: borracha fina, cntrcfina e scrnambi. E 
acredito que o algodão tenha também mais classificações. Penso que 
V. Ex• tem razão cm estar dando apoio integral ao agricultor brusi· 
leiro, porque a fiscalização deveria ser intensificada, no sentido do 
produto que ele está vendendo c tnmb~m na classificação. e: na hora 
da venda c nu do recebimento que o agricultor tem necessidade de ser 
nmpnrndo. 

Congrntulo-me com V, Ex• pelo pronunciumento que faz e es
tou de ncordo em que n culpa culbn exclusivamente a essas firmns 

multinacionais que se encontram em nosso País a c~plorar o pobre 
do nosso trabalhador. Muito obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Eu é que agradeço 
a V. Ex•, Senador Altcvir Leal. Realmente V. Ex• tem razão. Nno 
hã uma fiscalização junto a essas firmas, no sentido de coibi-las da 
prática desse verdadeiro assalto contra aqueles que trabalham e 
produzem cm nosso Pais. Compram o algodão ll mercé de sua 
classificação, jamais dilo a classificação que o algodão tem, c sim a 
que lhes· interessa. Daí por que tive o interesse de trazer dois roma· 
ncios, que entregarei no Presidente da Comissão de Financiamento 
da Produção, na próxima terça-feira, porque S. S• encontra-se ainda 
cm São Paulo. Na oportunidade, farei um apelo a S. S• no sentido 
de que seja feita imediatamente uma fiscalização junto a essas firmas, 
porque o agricultor entrega o algodão do tipo 3, c eles o classificam 
como do tipo 6, c pagam CrS 1,30 a menor. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, o nosso agricultor do Nor
deste tem duas opções, ambas terríveis: de um lado, o maquinista na· 
cional, o nosso maquinista, descapitalizado, sem o dinheiro, e, do 
outro Indo, a multinacional - no caso, a SANBRA - com o 
dinheiro. Se leva para o maquinista nacional, tem a classificação, 
mas não o dinheiro: se leva para a SANBRA, ou qualquer outra mul
tinacional, tem o dinheiro na hora, mas eles vão pagar-lhe o preço 
que bem lhes interessa. 

Não há opção para o agricultor brasileiro, para o agricultor do 
Nordeste que cstâ começando a vender o seu produto. Dar a minha 
presença nesta tribuna, para apelar para todo o Senado, para se 
darem as mãos, no sentido de defender o homem que produz na 
agricultura brasileira. 

Sr. Presidente, dou-me por satisfeito. A denúncia está feita no 
Plenário do Senado. Terça-feira, na Comissão de Agricultura do 
Senado, proporei irmos ao Nordeste conversar com o operário, com 
o rendeiro, com o meeiro, com o proprietário, com o maquinista na· 
cional, levando conosco um representante do Ministério da Fazenda, 
um representante do Ministério da Agricultura e, se possível, um 
representante da Presidência da República. 

Não é possível que essa safra do Nordeste seja absorvida pela 
sanha criminosa do interesse maior daqueles que há dezenas de anos 
vem solapando não só a economia do Pais, como absorvendo o pró
prio sangue daqueles que trabalham c produzem em nossa Pátria. 

Agradeço a deferência do Senado c peço mais uma vez a Deus, 
que, na Sua bem-nventurança, dê aos homens que dirigem esta Na· 
ção sensibilidade para conhecer, de perto, esses problemas que são 
muito mais graves, muito mais perigosos do que outros de que tanto 
se fala cm nosso Pais. 

O problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um problema de 
barriga, são as distorções, a cada dia maior, em nossa Pátria. E esses 
problemas precisam se debelados, custe o que. custar, porque se não 
forem debelados, a cada dia que se passa vai ficando mais complexa 
a nossa situação. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Não me farto de trazer, para registro nos Anais desta Casa, os 
nomes dos que, em vida ou na morte, se fazem credores da estima, da 
admiração ou do respeito da sociedade. E digo sociedade no seu 
sentido mais extenso, porque nUo me cingiria, nunca, nos aplausos 
apenas dos grandes vultos nacionais, porque o que há de se enaltecer 
é a virtude, é a dignidade e o trabalho, que constituem a base melhor 
da contribuição do homem aos seus semelhantes. Assim, por exem
plo, tem sido objeto de manifestações especiais de apreço, de 
pronunciamento em todos os parlamentos do mundo, nomes como 
os de Lincoln, Churchill, Kennedy, Oswaldo Cruz, Fleming, Eunice 
Wenvcr c tantos outros. 

No momento, porém, quero reportar-me à figura excepcional 
da lrmil Angelinn Colnvitti, que se entregou, de corpo c alma, 
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inspirada pela sua fé religiosa, à prâtica do bem c da caridade, 
preferindo, mesmo, trocar a trepidação das grandes capitais, pela 
quietude das pequenas cidades c modestos lugarejos, para dar cxpan· 
são, com a sua marca de humildade c bondade, ao seu trabalho 
evangelizador. 

Até parece que trazia no nome a predestinação da sua vocação 
bcnfazcja. 

Angelina Colavitti era, de fato, um anjo de pureza c de bondade. 
Eu a conheci de perto c pude ser honrado com a sua colaboração 
primorosa. Quando Governador do Estado, foi promovida, através 
da Secretaria de Saúde, cntilo entregue ao idealismo c a competência 
do Dr. Eduardo Vital Santos Melo, uma semana de estudos c dcba· 
tcs que tinha como fundamento a integração do sctor Saúde, no pia· 
no global do desenvolvimento. O tema fala, por si mesmo, da 
importância da iniciativa c da seriedade dos trabalhos, porque é cer· 
to que não se pode pensar no progresso de um Pais, sem cuidar dos 
problemas ligados à saúde da população, sem a qual, em vez de uma 
coletividade capaz c apta, ter-se à um aglomerado de doentes c, por 
isso mesmo, ociosos ou desesperados. 

A lrmil Angelina Colavitti foi a oradora oficial, na solenidade 
que se realizou na Sociedade Médica de Sergipe. A sua palavra 
eloqUente renctiu, com clareza, os objctivos traçados pelo Concflio 
Ecuménico Vaticano 11 cm que desponta, dentre outros, a figura do 
saudoso c querido Papa Joilo XXJII. Mas não ficou al a sua 
contribuição. Continuou seu trabalho no interior scrgipano, na. 
pequena Cidade de Rosãrio do Catctc. AI desenvolveu trabalho de 
reconhecido valor cm favor da promoção do homem especialmente 
no Hospital da localidade. De Goiânia, para onde se dirigiu cm trata· 
mcnto de sua saúde jã abalada, não mais regressou a Sergipe vitima 
que foi de uma moléstia fatal vindo a falecer cm 19 do mês passado. 
A sociedade de Sergipe jã lhe prestou homenagens póstumas, entre 
as quais a que lhe tributou a Assembléia Legislativa do Estado, quan· 
do a sua obra c a sua pessoa foram enaltecidas pelos Deputados Djc· 
nal Queirós c Francisco Paixão, que encaminharam o requerimento 
solicitando a homenagem. 

A essa manifestação que lhe prestou o Poder Legislativo do meu 
Estado se associaram a Arquidioccssc de Aracaju c o Governo do 
Estado, através da Secretaria de Saúde Pública, cm missa concelebra· 
da pelos capuchinhos c pontificada pelo Arcebispo de Aracaju, Dom 
Luciano Duarte, outra figura devotada à assistência social c 
educacional no meu Estado. 

Antes de concluir este meu pronunciamento, socilito de V. Ex• 
Sr. Presidente, faça constar do mesmo, como uma manifestação a 
mais ao csplrito benfeitor da Irmã Angelina Colavitti, o teor do 
necrológio inserido no Diário Oficial do Estado de Sergipe, do dia 23 
de agosto passado: 

"IRMÃ ANGELINA COLA VITTI 

Na última sexta-feira, cm Goiânia, faleceu a Irmã Angc· 
lina Colavitti, ilustre religiosa pertencente ao quadro da 
Secretaria da Saúde Pública cm nosso Estado, onde prestou 
relevantes serviços no campo da promoção humana c social 
do povo scrgipano. A Irmã Angelina Colavitti, quando se fi. 
xou cm Sergipe, jâ era nome conhecido nacionalmente pelo 
seu valor cientifico c pela firmeza de suas atitudes inspiradas 
na Doutrina Social da Igreja. Atendendo a um apelo de cons· 
ciência motivado pelos novos horizontes abertos pelo Cone!· 
lio Ecuménico Vaticano 11, a lrmã:Angclina Colavittl rcnun· 
ciou às glórias do trabalho nos grandes centros médicos do 
sul do Pais c fixou-se cm Sergipe, havendo colocado como 
prioridade, prestar os seus serviços cm Rosário do Cateto, on· 
de se empenhou vivamente na recuperação do Hospital local. 
Nesta linha de ação sempre contou com a colaboração do 
Governo do Estado c com o incentivo da Secretaria da Saúde 
Pllblica, onde o seu trabalho foi marcado pelo idealismo c pc· 
lo desejo de servir à comunidade, ra~ilo pela qual se fez credo· 
ru da amizade c da confiança dos s~us colegas de trabalho. 

Em 1969 foi escolhida oradora cm uma Semana de Estudos c 
Debates promovida pelo Governo do Estado, num trabalho 
conjunto com a Arquidiocese de Aracaju, oportunidade cm 
que foram discutidos temas da mais alta importância, rela
cionados com a integração do sctor saúde no plano global <lc 
desenvolvimento. 

Com o falecimento da Irmã Angelina Colavitti perde o 
Estado de Sergipe uma . pessoa scnslvcl aos problemas 
rclacionodos com o seu desenvolvimento social, merecendo 
pois, quer por parte do Governo, quer da comunidade scrgi· 
pana, as mais justas c merecidas homenagens pelo muito que 
fez c pelo muito que o seu exemplo possa edificar na forma· 
ção das novas gerações, voltadas para o bem comum cm uma 
linha de desenvolvimento c de justiça social," 

Era .o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs)- Nada mais havcn· 
do que tratar, vou encerrar a sessão, lembrando aos Srs. Senadores 
que o Congresso Nacional cstã convocado para uma sessão a reali
zar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos, no plcnârio da Câmara dos 
Deputados, destinada à leitura de mensagem presidencial. 

Designo para a sessão ordinâria do dia 12, segunda-feira, a se· 
guintc 

ORDEM DO DIA 
-I-

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 577, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Teresina (PI) a elevar cm CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos 
c quarenta é cinco mil cruzeiros), a sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 578, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc. 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 255, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes Ernes
to Gcisel c Hugo Banzcr, no dia 15 de agosto de 1977. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34, 
de 1976 (n• 479-C/71, na Casa de ~rigcm), que acrescenta dois parâ· 
grafos ao Artigo 98 da Lei n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 
(Estatuto da Terra), tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 352 c 353, de 1977, das 
Comissões: · 

- de AarJcultura; c 
- de Economia, dependendo da votaçilo do Requerimento 

n• 300, de 1977, de adiamento da discussão para rccxamc da Comis
são de Agricultura. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Rcsoluçilo n• 57, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
•cu Parecer n• 571, de 1977), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar cm Cr$ 111.000.000,00 (cento c onze milhões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 572, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c jurldici

dadc, dependendo da votação do Requerimento n• 298, de 1977, de 
adiamento da discussão. 

-5-

Discussão, cm turno \!nico, do Parecer n• 343, de 1977, da 
Comissão de Lcgisl~ção Social, que conclui pelo arquivamento do 
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Oficio n• S/45, de 1974 (n• 130/74, na origem), solicitando autoriza· 
ção do Senado Federal para que o Governo do Estado de Minas 
Gerais possa alienar áreas de terras devolutas daquele Estado à 
"ltapeva Florestal Ltda,", sediada em ltapeva, Estado de São Paulo. 

(Tendo ainda Pareceres, sob n•s 344 e 345, de 1977, das Comis· 
sões de Constituição e Justiça c de Agricultura, também pelo arqui· 
vamcnto), dependendo da votação do Requerimento n• 299, de 
1977, de adiamento da discussão. 

-6-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 254, de 1976, do Sr. Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre 
a emissão de selo comemorativo do centenário da morte do escritor 
José de Alencar e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 516 a 518,de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade e no mérito, pela aprovação; 
-de Transportes, Comunicações e Obras Pdbllcas, favorâvel; e 
-de Flunças, favorâvet 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Estâ encerrada a 
sessão. 

( Levanta·sea sessão às /6 horas e 2S minutos.) 

~TA DA 133•SESSÃO, REALIZADA EM 1•·9-77 
(Publle~da no DCN- Seçio II- de l-9-77) 

RETIFICAÇOES 

No texto do Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1977-DF, que 
"dispõe sobre o Conselho de Disciplina na Polfcia Militar e no 
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dâ outras providências", 
encaminhado ao Senado Federal através da Mensagem n• 187, de 
1977(ri• 308/77, na Õri8cm), do Senhor Presidente da República: 

Na pâgina 4294, 2• coluna, no parflgrafo único do art. 14 do 
projeto, 

Onde se !é: 

Parâgrafo único. O prazo para interposição de recursos é de ... 

Leia-se: 

Parflgrafo único. O prazo para interposição de recurso é de ... 

Na pflgina 4297, t• coluna, após a legislação citada que acampa· 
nha o Projeto de Lei da Câmara n• 71/77 (n• 1.40Q..C/73, na Cnsa de 
origem), que "modifica dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
em sua parte processual", exclua-se, por publicação indevida, o 
seguinte trecho: 

PARECER DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

I - Relatório 

O Projeto de Lei n• 1.400, de 1973, de autoria do Deputado 
Francisco Amaral, tem por objetivo modificar dispositivos da Con· 
solidaçilo das Leis do Trabalho, em sua parte. processual. 

2. Em bem lançada justificativa, afirma o seu ilustre autor que: 

"Justiça seja feita aos Governos Revolucionários: se não 
conseguem propriamente aprimorar as normas de processo 
trabalhista, como seria de desejar, se não conseguem dar 6r· 
gilos à Justiça do Trabalho cm mlmero suficiente para dar 
vazão ao grande número de reclamações, na verdade têm bai· 
xado leis que procuraram simplificar o processo, o que de 
certo modo contribui para sua celeridade." 

CONSULTORIA-GERAL 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato de prestaçio de serviços de estudos e projetos de 
lnstalaçio de ar condicionado, entre o SENADO FEDERAL e 
a THERMOPLAN - PLANEJAMENTOS TtRMICOS 
LTDA. 

O SENADO FEDERAL, representado pelo Dirctor-Geral, Dr, 
Ayman Guerra Nogueira da Gama, c a THERMOPLAN -
PLANEJAMENTOS TE:RMICOS LTDA., empresa estabelecida à 
Ruà Imaculada Conceição, 109, Silo Paulo - SP, inscrita no CGC 
do Ministério da Fazenda sob o n• , representada por 
resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços ao Pri· 
melro, que adiante se dcsignarâ simplesmente Contratante ou Se. 
nado, pela Segunda, que se designarA por Contratada ou Thcr
moplan, tudo conforme clâusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA: O objeto do presente contrato é a prestação de 
serviços de estudos c elaboração de projetes para um sistema de ar 
refrigerado para as diversas ârcas do Senado Federal, conforme espe
cificações constantes da Proposta n• 148/77, de 13 de junho de 1977, 
que, rubricada pelas contratantes, fica fazendo parte integrante deste 
instrumento, cm tudo quanto seja compatfvel com as cláusulas se
guintes. 

SEGUNDA: O preço total para todos os serviços especificados 
na proposta, fixo c irrcajustâvcl, é de CrS 550.000,00 (quinhentos e 
cinqUenta mil cruzeiros), sendo CrS 160.000,00 (cento c sessenta mil 
cruzeiros) para o Bloco "B"; CrS 70.00o,OO (setenta mil cruzeiros) 
para a casa de máquinas central; CrS 130.000,00 (cento c trinta mil 
cruzeiros) para o Plenário; CrS 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) pa. 
ra o edifício principal c CrS 140.000,00 (cento e quarenta mil cruzei· 
ros) para o Anexo I. 

Par,srafo Primeiro: Nos preços acima se incluem todos os ma
teriais ncccssârios à elaboração dos estudos e projetas, despesas de 
viagem e estada do pessoal técnico necessário, e Imposto Sobre Ser
viços (ISS), 

Par,grafo Segundo: A mão-de-obra auxiliar, de mecânico de re
frigeração, para a cfetivaçilo do levantamento das condições atuais 
dos equipamentos existentes, será fornecida pelo Senado, 

TERCEIRA: Os serviços especificados serão conclufdos no 
prazo de .......... contados da entrega à Contratada, dos projetas de 
arquitctura do Bloco B do Anexo II. 

QUARTA: O preço ajustado na Clflusula Segunda serâ pago 
cm duas parcelas, sendo a primeira de CrS 220.000,00 (duzentos c 
vinte mil cruzeiros), mediante entrega e aprovação dos antcprojctos c 
a segunda, de CrS 330.000,00 (trezentos c trinta mil cruzeiros), 
mediante entregá e aprovação dos projetas definitivos, com todas as 
especificações e detalhes. 

QUINTA: As despesas com o presente contrato corrcçi!o à 
conta do Elemento Econõmico .......... , Subclcmcnto Econõmico 

SEXTA: Fica eleito o foro desta Capital para dirimir quaisquer 
açõcs oriundas do presente contrato, renunciando as partes a 
qualquer outro a que tenham ou venham a ter direito. 

Assim justos c contratados, firmam o presente instrumento em 3 
(três) vias, de igual teor c forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas adiante nomeadas. 

Brasflia, DF. 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato de prestaçio de serviços de estudos e projetos de 
lnstolações leletro-acdstlcas entre o SENADO FEDERAL e 
IGOR SRESNEWSKY. 

O Senado Federal, representado pelo Dirctor-Gcral, Dr, 
Ayman Guerra Nogueira da Gama, c o Dr.lgor Srcsncwsky, brasilci. 
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ro, casado, urquiteto, CPF n9 , com escritório profissional à Av. 
Dr. A hino Arunt", 41 B cm São Paulo, Capitnl, resolvem celebrar o 
presente contrato de prestação de serviços uo Primeiro, que se 
dosignarú simplesmente Contratante ou Senado, pelo Segundo, que 
se dcsignarit por Contra tudo, tudo mediante cláusulas c condições 
~c:guintes: 

Primeira: O objcto do presento contrato í: a claboruçilo de estU· 
dos t! projetas de trutum~.:nto c instalaçlks c:lctro-ucústicus do auditó
rio do Bloco B Jo t\noxo 11. do Senado, compreendendo: 
I. Dimensionamento Gernl do Auditório: 

a) Verificação c correcão do volume interno: 
b) Veriticaçào c correção da.s curvas de visibilidade e audibilidu· 

~~ \'crJ111.:açüo e correção das proporções internas dn posição 
d:t:; pJrclh.::-.. furro e su:~s Interligações: 

~! !.'i:;.:::~:.i.;;;u"" ""' •!::~: =~~;;·~~:" Jc projeçiio, de tradução e 
~llL>.iliares f rehohinagem, dcrôsito, et~.:. ): 

... ; :'n,j..:w •iu p~11·.:n. d:h tda~. seu tarnanho. proporção e rosi
ç:·u1. tn'ital:u.;tlc:'i de: quadrn~ môv~:d:;, :.:ol'tina!'i, ele. 

1t) Pro.ic:to do i.,olamc:nto acústico d:.1~ parcd'!s. ph;o. forro, 
r•lrtUS c ~·,utra:-. aberturas, flOSSibilitando O c:nquadrumento do nfvel 
dn rltí•l,, ·"· fnnd.--. n:~<.: !'llrll~l~ 1\JC )5 :~ ·1(': 

b) !'rt)jdLl do tcmro de: rcverht!raçào segundo L. Villard. abran· 
r.<ndo a< freqUóncias de 125 u 4.000 Hz: 

c) Projeto do atraso das reflexões sonoras, visando atingir uma 
audibilidade de 90% (Deutlichkeit), devendo u relação du energia do 
som diretojsom reverberante, ultrapassar a unidade; 

d) Determinação do falo RH pura tt instalação elctro·acústicu; 
e) Aniilise e projeto de todos os materiais, móveis e utensllios 

existentes no interior do auditório, sob o ponto de vista acústico, 
medições dos mesmos no laboratório do Contratado e futuras 
medições "in loco", 

3, Instalações Elctro-Acústlcas: 
a) Determinação do volume da reprodução sonora indispen· 

súvel; 
b) Projeto da instalação de sonorização, incluindo-se: am· 

pliaçilo da voz c da música, localizaçi!o c determinação dos tipos 
de alto-falantes, de microfones e de todo o equipamento, 
detalhumento de eletrodutos, caixas e enfiação. Projeto das caixas 
sonoOetorus, especificuçilo completa de toda a aparelhagem; grava· 
dores, misturadores, amplificadores, equalizadores, etc.; 

c) Projeto da cabine, da mesa de som c de todos os outros apare· 
lhos ali instalados; 

dI Projeto do sistema de antena, se for o caso, projeto completo 
das cabines dos tradutores; 

c) Projeto da Instalação do sistema de microfonessem fio. 

4. Projeto das Instalações de Pro]etões Luminosas: 
u) Projeto e especificaçilo de todos os aparelhos de projcçilo, a 

saber: cinema de 35 e 16 mm, projeção diascópica de 35 mm 9 x 12 
cm, microdiascópiu, projoção das traduções simultâneas, episcópia e 
rctroscópia, proporcionamento das telas, afastumento das mesmas 
do público; graus de visão de projeçiio, seu tipo e acoplamento dos 
upnrelhos e sistemu de sonoriznçüo; 

b) Projeto dos quadros demonstrativos, imantógrafos, etc. 

5. Revisão Completa do Sistema de Ar Condicionado, bolomento 
Acústico dos Ruldo• e Vibrações: 
6. l'rojcto da Colucuçào dus Poltronas: 

Estudos do seu tipo, sob o ponto de vista acústico e determina· 
çiio do seu valor ~. ubsorçuo em luborutório, e adaptação das 
mt!smus para uso du truduçilo simultünen. 

P.arliKrHfo Primeiro: Os trubulhus serão iniciados por "luy out'\ 
coordcnnndo~sc todas us cxigêncius de acústica, projcções, urqui· 
toluru c decoração, com desenvolvimento gradativo o dctalhumento 
nus csculus 1:50, 1:20 c muiorcs, utcndidu-s as normas du ABNT, 
DLFO e noceosidudes do Contratante. 

Paroígrafo Segundo: Paralolnmonto ao desenvolvimento o 
dctalhamcnto dos projetas, serão desenvolvidas as especificações de 
todos os mntcriuis e cquipumentos, permitindo-se a execução e instu
laçilo de todos os elementos e a preparação de Jicitaçilo pura 
CXI!CUÇÜO di.! obra, 

Parágrafo Terceiro: Os projetas serão buscados em cálculos, 
estudos grúficos, monogramas c trabalhos cm laboratório 
especializado, em coordenação com os autores dos domais projetas, 
sob controle c fiscalização do Senado. 

Parúgrafo Quurto: Todos os materiais necessários à elaboração 
dos projetas, bem como as despesas com viagens e estadas do 
Contratado a esta Capital, durante a elaboração dos projetas, cor· 
rcrão ror conta do Contratado. Após a conclusão dos estudos e 
t!ntrcgu dos projetas, o Contratudo dar:í a ns'õi~tência que se li1.t:r 
~cc::~~.6iia. ~llrrendo por conta Uu Senado as dc~pcsas com viagens e 
cstudus que se fizerem nc:ccssítrias. 

Segunda: O pn1?0 r~r;t cxc..cuc;ão dos serviços de que trata a 
Clitusula Primeira é de 90 (noventa) dias a partir da da tu de entrega 
ao Contratado, dos projetas de arquitelura, com os ~udos 
indispensúveis rara o desenvolvimento do trabalho especificado. 

Parágrufn Onlco: A falta de cumprimento do prazo acima sujei· 
tarú o Contratado ao pagamento da multa de CrS 1.100,00 por dia 
de atr:t>o, até o múximo de 30 (trinta) dias, quando serú facultado ao 
Senado considt!rur rescindido de pleno direito o presente contrato, 
independentemente de aviso ou interpelação, hipótese cm que não 
será devida ao Contratado a remuneração correspondente nos ser
viços que faltarem. 

Terceira: O preço total dos serviços contratados, certo e ir· 
reajustável, í: de CrS 110.000,00 (conto e dez mil cruzeiros), que sorú 
pago pelo Senado da seguinte forma: 

a) CrS 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) mediante entrega e 
aprovação dos serviços constantes da Cláusula Primeira, item I; 

b) Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mediante entrega o 
aprovação dos serviços constantes da Cláusula Primeira, item 2; 

c) Cr$ 30,000,00 (trinta mil cruzeiros) mediante entrega c 
aprovaçilo dos serviços constantes da Cláusula Primeira, item 3; 

d) Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) mediante entrega e 
aprovação dos serviços constantes da Clúusula Primeira, itens 4, 5 c 
6. 

Quarta: t\s despesas com o presente contrato correrilo à conta 
do Elomonlo Econômico. , , , .. , ... , ., Subclemento Econômico ... 

Quinta: Fica eleito o foto desta Capital para dirimir quaisquer 
ações oriundas do presente contrato, renunciando us partes 11 
qualquer outro a que tenham ou venham a ter direito. 

Assim justos e contratados, firmam o presente instrumento cm 3 
(três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, nu presença das 
testemunhas adiante nomeadns. 

Brasília, DF. 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato de prestação de servltos de arqulletura entre o 
SENADO FEDERAL c o Dr. GERVÁSIO CARDOSO DE 
OLIVEIRA FILHO 

O Senado Federal, representado pelo Dirctor-Gcral, Dr. 
Ayman Guerra Nogueira da Gama, e o Dr. Gervásio Cardoso de O li· 
voira Filho, brnsileiro, c11sudo, urquitcto, CIC n• , residente nesta 
C11pitul, com escritório no SCS, Edincio Serra Douruda, Sala 318, 
lendo em vista o disposto no urtigo 139 do Decreto-lei 200, resolvem 
celebrar o presente contrato de prestação de serviços ao Primeiro, 
que se designará simplesmente Contratante ou Senudo, pelo Segun· 
do, que se designará por Contrato ou Arquiteto, tudo mediante cláu
sulas e condições seguintes; 

Primeira: O objcto ~o presente contrato í: 11 prestação de servi
ços de arquiteturu uo Sc:nndo, consistentes no desenvolvimento 
completo, detulhumento, adapluçilos, decoração e paisagismo, rela· 

' .i 
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tivos ao projeto de nrquitcturn para o Bloco "B" do Anexo 11, com· 
precndcndo: 

u) clnbornçilo de plantas cm escalas adequadas dos vários pa· 
vimentos, cortes, fachadas; detalhes de esquadrias, de banheiros c 
copas; detalhes construtivos diversos (corrimãos, auditório, palco, 
cabine de projeçüo, salas de comissões); caderno de especificações; 

b) orientação ao desenvolvimento c adaptações dos projetas 
complementares existentes c a contratar, tais como sonorização, ins· 
tnlnções clétricns c hidráulicas, acústica c ar condicionado; 

c) elnbornçilo, desenvolvimento c dctalhamento de projeto de 
arquitcturn de interiores (decoração), compreendendo todos os 
ambientes do prédio, inclusive auditório; 

d) elaboração de projeto de paisagismo dos jardins h\ternos, pi· 
latis e âren externa nos edillcios do Anexo 11. 

Parágrafo Primeiro: Considerando que os projetas de arquite· 
turn, ar condicionado, acústica, instalações clétricas c hidráulicas se 
interdependem, o Contratado fornecerá ao Contratante, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, as "matrizes" do projeto definitivo, 
prestando orientação c assistência ao desenvolvimento e adaptações 
desses projetas complementares, que scrilo contratados pelo Senado 
com terceiros. 

Parágrafo Segundo: Todos os materiais ncccssârios à execução 
dos trabalhos especificados scrilo fornecidos pelo Contratado, que 
entregará ao Senado os projetas desenvolvidos c detalhados segundo 
as normas da ABNT c exigências do DLFO do Distrito Federal. 

Parágrafo Terceiro: Durante a execução das obras projctadas o 
Contratado se obriga a dirimir as dúvidas que surgirem, atendendo 
às consultas que lhe forem formulada• pelo Senado relativamente 
aos projetas de que trata o presente contrato. 

Segunda: O Contratado cntrcgarâ ao Contratante os serviços de 
que trata a Cláusula Primeira, nos seguintes prazos, fatais e im· 
prorrogáveis: 

a) no prazo de 45 (quarenta c cinco) dias, contados da assinatu· 
ra deste contrato, os projetas de arquitcturn e detalhes; 

b) no prazo de 90 (noventa) dias, contados da asjinatura deste 
contrato, os projetas de arquitctura de interiores (mobiliário) c de 
paisagismo. 

Parágrafo Único: A falta de cumprimento de qualquer dos pra· 
zos acima sujeitará o Contratado ao pagamento da multa diária de 
CrS 7.000,00 (sete mil cruzeiros), até o máximo de 30 (trinta) dias. 
Na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias, o Senado poderá 
considerar rescindido de pleno direito o presente contrato, indc· 
ocndcntcmcntc de qualquer aviso ou interpelação, hipótese cm que 
não será devida no Arquiteto qualquer remuneração. 

. Terceira: O preço total dos serviços contratados, certo e irreajus
távcl é de CrS 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), sendo 
CrS 519.851,00 (quinhentos e dczenove mil, oitocentos c cinqUenta c 
um cruzeiros) pelos projetas de arquitetura, CrS 130.000,00 (cento e 
trinta mil cruzeiros) pelos projetas de arquitctura de interiores c 
CrS 50.149,00 (cinqUenta mil, cento c quarenta c nove cruzeiros) pc
los projetas de paisagismo. 

Quarta: O preço ajustado será pago pelo Senado ao Contratado 
da seguinte forma: 

a) uma parcela de CrS 519.851,00 (quinhentos c dczcnove mil, 
oitocentos c cinqUenta c um cruzeiros) após entrega c aprovação dos 
projetas de arquitetura; 

· b) uma parcela de CrS 50.149,00 (cinqUenta mil, cento c 
quarenta c nove cruzeiros) mediante entrega e aprovação dos proje
tas de paisagismo; 

c) uma parcela de CrS .13p.ooo,oo (cento c trinta mil cruzeiroS) 
após entrega c aprovação dos projetas de arquitctura de interiores. 

Quinta: As despesas com o presente contrato correrão à conta 
do Elemento Econõmico , . , .. Subelcmento Econõmico ..... 

Sexta: Fica eleito o foro desta Capital para dirimir quaisquer 
açõcs oriundas do presente contrato, renunciando as partes a qual· 
quer ouiro a que tenham ou venham a ter direito. 

Assim justos c contratados, firmam o presente instrumento cm 3 
(três) vias, de igual teor c forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas adiante nomeadas. 

Brasilia-DF, ......... , ...... , , , , ...... , , .............. . 

ATA DA COMISSÃO 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

12• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA 
·EM 28 DE JUNHO DE 1977 

Às dczcsscis horas do dia vinte c oito de junho de mil nove· 
centos c setenta c sete, no Auditório "Milton Campos", sob a prcsi· 
dência do Sr. Senador Marcos Freire, Presidente, c com a presença 
dos Srs. Senadores Agcnor Maria, Roberto Saturnino, Dinartc 
Mariz, Amaral Peixoto, Paulo Brossard, Luiz Cavalcante, Augusto 
Franco, Domicio Gondim, Orestes Quércia, Itamar Franco, Dirceu 
Cardoso, Benjamim Fnrah, Franco Montara, Adalberto Sena c 
Mauro Bencvidcs, c dos Srs. Deputados Hélio de ,Almeida, Jocl 
Ferreira, Tancrcdo Neves, Ruy Brito, Inocêncio Oli~cira c Álvaro 
Ribeiro c, ainda, dos Deputados Estaduais pelo Estado' de Per
nambuco Roberto Freire c Antônio Airton Benjamin. 

1':: dispensada a leitura da Ata da reunião anterior que, em se· 
guida, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente comunica que a presente rcuniilo 
se destina à renlizaçilo do I• Painel do Simpósio sobre a lnOaçi!o 
Brasileira que a Comissilo de Economia do Senado promove, c convi· 
da, pura tomarem lugar à Mesa, os Srs. Otâvio Gouvêa de Bulhõcs, 
Inãcio Mourilo Rangel c Joilo Paulo de Almeida Magalhães. 

A presidência esclarece que, para melhor rendimento dos trn· 
bulhas, vui conceder a palavra a cada conferencista c, cm seguida, 
abriria os debates com os Srs. Parlamentares. 

Ao referir-se à importância do evento, o Sr. Presidente ressalta 
ser o assunto da mais altu atualidadc, amplamente debatido nas duns 

Casas do Congresso Nacion~l c, face as limitações atuais do Poder 
Legislativo para decidir sobre problemas de tal magnitude, dentre ou· 
tros, é que achou por bem promover um simpósio dessa natureza, 
com a participação de personalidades da mais alta estirpe, para que, 
dos seus ensinamentos, de suas experiências, se possa colher subsi· 
dias capazes de contribuir para o equacionamento do problema. 

Finalizando as suas considerações, o Sr. Presidente agradece aos 
Srs. Conferencistas por terem aceito participar do Simpósio, c conce· 
de a palavra ao Sr. Otávio Gouvêa de Bulhõcs para dar inicio a sua 
exposição. 

Com a palavra, o Sr. Otâvio Gouvêa de Bulhõcs agradece a hon· 
ra do convite que lhe foi formulado para prestar esclarecimentos à 
Comissão sobre a "inOaçi!o brasileira". E começa sua explanaçilo, 
com as seguintes palavras: "A evolução dos acontecimentos c a com
plexidade das ocorrências encobrem erros conhecidos no passado, 
mas desconhecidos no presente. 1':: que eles apresentam-se, disfar· 
çados, sob novas cnrncteristicas, mas, no fundo, é cxatamcnte a 
mesma coisa. O motivo da permanente luta contra a inflação reside 
na cxtraordinãria·frcqUêncin do surgimento de inovações que trazem 
no bojo velhas falãcins. A estabilidade monctãria cstâ, pois, exposta 
a constantes investidas de dcivnlorizaçilo", 

Prosseguindo, o Sr. Otávio Gouvêa de Bulhõcs aborda vârios as
pectos da politica cconômico-finnnccira, com demonstrações de uma 
série de quadros cstatisticos que expõe, prestando assim, sobre cada 
um, detalhadas informações. 

Em virtude do restrito horârio de que dispõe o Sr. OtAvio Gou· 
vên de Bulhõcs, o Sr. Presidente interrompe a programação cstabclc· 
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cidn c passa, de imediato, para o período de debates, concedendo a 
palavra, pela ordem de inscrição, nos Srs. Senadores Luiz Cnvul· 
cante, Domício Gondim, Agcnor Maria, Orestes Qué:rcin, Roberto 
Snturnino c ao Sr. Deputado Ruy Brito, 

A seguir, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Inácio Mourão 
Rangel que, também, agradece o convite que lhe fez a presidência da 
Comissão c inicia as suas considerações lembrando o "Ciclo de Ju. 
glur", economista francês que o estudou há cerca de um século. Ex· 
plicando o seu funcionamento, diz Sua Senhoria, "silo movimentos 
uproximndnmcntc dcccnuis, nos quais temos um período de ascen
são; depois, um período de queda de tal ordem que cada ciclo repete 
o anterior. mas, por outro lado, inova sobre ele". 

Em suas apreciações, o Sr, Inácio Mourão Rangel aborda, 
ainda, os seguintes aspectos: a grande depressão mundial; o segundo 
período do Governo Getúlio Vargns; o Programa de Metas do Go
verno Juscelino Kubitschck; as administrações Gouvea de Bulhõcs c 
Delfim Nctto; o desastre da bolsa de 1971; c, dentre outros, o;scrvi
ços de infra-estrutura das cidades, além dos serviços bâsicos de infrn· 
estruturas gerais da economia nacional, 

Dando continuidade aos trabalhos, o Sr, Presidente faculta a pu
lavra ao Sr. João Paulo de Almeida Magalhães, que cnfocu o assunto 
sob quatro teses básicas, a saber: primeira - a inflação é, essencial
mente, diferente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos; se· 
gunda - essa diferença permite que ela seja usada, nos subdcsen· 
volvidos, como estímulo ao processo dinâmico; terceira - a in· 
flução, dentro de uma polftica gradualista corrctnmente definida, 
pode ser levada adiante sem qualquer sacrincio indevido das ca
madas de menor renda; e, quarta - algumas considerações sobre a 
atual polfticn nntiinflacionâria do Governo, 

Esgotado o período de exposições, o Sr. Presidente passa para 
os debates, concedendo a palavra, alternadamente, ao Sr. Senador 
Roberto Saturnino e João Paulo de Almeida Magalhães; no Sr. 
Deputado Ruy Brito c João Paulo de Almeida Magalhães; e, ao Sr. 
Inácio Mourão Rangel para as considerações finais, 

Encerrados os debates, o Sr. Presidente agradece a presença dos 
Srs. Parlamentares, Jornalistas e Estudantes, e lembra que dia 29, às 
I 0:00 horas, no mesmo local, haverá o 2• Painel, com a participação 
dos Srs. Carlos Geraldo Langoni, Joilo Mnnoel de Melo e Dé:rcio 
Garcia Munhoz. 

O Sr. Presidente comunica, ainda, que as notas tnquigrâficus da 
presente reunião, tão logo sejam decifradas, serão publicadas em 
anexo a esta 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 À ATA DA 12• REUNIÃO (EXTRAOR· 
DINÁRIA) DA COMISSÃO DE ECONOMIA, REAL!· 
ZADA EM 28 DE JUNHO DE 1977, ÀS 16:00 HORAS, 
DESTINADA À REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO PAI· 
NEL DO SIMPÓSIO SOBRE A INFLAÇÃO BRASILEI· 
RA, COM A PARTICIPAÇÃO DOS SRS. OTÁVIO 
GOUVBA DE BULHOES, INÁCIO MOURÃO RANGEL 
E JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES, QUE SE 
PUBLICA DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO SR. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

PRESIDENTE: Senador MARCOS FREIRE 
VICE-PRESIDENTE: Senador VASCONCELOS TORRES 

lntegru do upunhamento tuqulgráflco da reunlilo, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- B com satisfação que 
a Comissão de Economia iniciu, neste instante, o Simpósio sobre u 

I nfluçilo Brasileira, e, com mui tu honra, convida o Dr. Otávio 
Gouvêa de Bulhõcs pura sentar-se à mesa dos trabalhos, (Palmas.) 

Solicitamos no Professor Inácio Mourão Rangel, para 
constituir, também a mesa dirctoru dos trabalhos. (Palmas,) 

Convidamos, finalmente, com toda alegria, o Economista João 
Paulo de Almeida Mugnlhiles, pura, de igual modo, constituir a mesa 
que dirigirá os trabalhos. (Palmas.) 

Comunicamos aos Srs. Congressistas que vamos colocar, nu me
sa da Sccretu~ia, uma lista pura aqueles que, após a palestra, quise· 
rem fazer argUições aos Conferencistas, 

A Presidência da Comissão de Economia, procurando ordenar 
da melhor maneira possível os trabalhos, programou esse Painel n• I, 
de tal forma que cada um dos Conferencistas pudesse fazer uma 
exposição inicial para, então, posteriormente, abrirmos os debates 
com os Srs. Parlamentares, 

Desnecessário ressaltar a importância deste Scminârio, que ver· 
sa sobre a inflação brasileira, assunto da mais alta atualidadc e que 
vem sendo debatido nus duas Casas do Congresso, tanto no Senado 
como na Câmara, provocando, mesmo, apaixonadas controvérsias. 
Por isto mesmo, a Comissão de Economia julgou por bem promover 
um Simpósio dessa natureza c, para isso, convidou as pessoas mais 
altamente categorizadas para falarem do assunto - podcrlamos 
acrescentar falarem de cátedra. Portanto, acreditamos que estamos 
cumprindo com o dever de Representantes do povo e dos Estados 
brasileiros, contribuindo de uma certa forma pura o equacionamento 
desses problemas. Todos sabem das limitações aluais do Poder 
Legislativo, ao qual falta competência legal para decidir problemas 
de tal magnitude, como o da inflação brasileira e outros, Mas que 
pelo menos aqui, nesta Casa que representa a Nação brasileira, se 
traga à tona a discussão de questões desse tipo. 

Nilo fiquemos no diálogo travado nos Plenários do Parlamento, 
apenas na divergência entre homens que têm mandato popular mas, 
sobretudo, enriqueçamos esta Casa com a presença de personalida· 
des da mais altn estirpe. Neste sentido é com grande honra que, de 
logo, agradecemos a colaboração que nos foi trazida por todos aque
les que aceitaram participar deste Simpósio, 

Inicialmente, concedemos a palavra ao Professor Otávio Gou
vêa de Bulhões. 

O SR. OTÁVIO GOUVBA DE BULHOES- Agradeço o 
convite para prestar informações à Comissão de Economia do 
Senado, 

Vou tratar de um tema muito antigo, repetido e enfadonho, 
A evolução dos acontecimentos e a complexidade das ocorrên· 

cias encobrem erros conhecidos no passado, mas desconhecidos no 
presente. B que eles apresentam-se, disfarçados, sob novas cnracterls· 
ticns, mas, no fundo, é cxatamcntc a mesma coisa. 

O motivo da permanente luta contra a inflação reside nu 
extraordinária freqUência do surgimento de inovações que trazem no 
bojo velhas falácias. A estabilidade monetária está, pois, exposta a 
constantes investidas de desvulorizuçilo, 

Basicamente, quando se fula em inflação, fnln·sc cm quantidade 
de moeda- e há um motivo da dcnominnçilo de "Base Monetária", 
constituída da moeda disponível pelo público, à qual silo adido· 
nados os depósitos de Bancos Comerciais no Banco Central. Em nos· 
so Pais, existe umu pequena complicação: é que as disponibilidades 
do Banco Central estilo no Banco do Brasil, motivo de sua inclusão, 
isto é, dos depósitos à vista do Banco do Brasil nu "Base Monc· 
túriu'', Existem discussões técnicas sobre essa inclusão c, rcccntcmcn~ 
te, num trabalho de Carlos Peláez e Wilson Suzigam, julga-se que 
bastaria incluir a "Caixa" do Banco do Brasil, e nilo propriamente os 
depósitos à vista. Isso truz umu ligeira modificaçi!o no conceito do 
multiplicudor. Entretanto, seguirei u orientação comum, u orienta· 
çào normal, incluindo os depósitos à vista do Banco do Brasil. Pc· 
diria que reproduzissem o Quadro n•l. 
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No Quadro n• I, V. Ex•s poderão ver bem a composição da Bn-
se Monctãrin: 

QUADRO I 
BASE MONETÁRIA 
(Milhões de Cruzeiros) 

A B c D 

Papel Moeda Depósitos Depósitos à A+B+C 
dos Bancos VIsta do (BaseMone-em clrculaçio 
Comerciais Banco do Brasil tórla) 

1971 9.498 6.159 7.735 23.392 
1972 12.718 5.432 9.574 27.724 
1973 18.387 7.761 14.631 40.776 
1974 23.199 10.322 20.681 54.202 
1975 34.111 12.348 27.475 73.934 
1976 50.017 23.856 36.879 110.752 

Fonte: Boletim do Banco Central, Março de 1977, pâg. 15, colunas 
31, 34,38 c 39. 

Poderão V, Ex•s verificar como a "Base Monetária" tem subi
do rapidamente, nesses últimos anos. 

Se adicionarmos os depósitos à vista dos Bancos Com .... •is à 
.. Base Monetária''. obteremos os denominados .. Meios de Pagamen
to". Mas, para fazer esse adicionamento, não basta incluir os depósi
tos à vista. Devemos evitar a dupla contagem, excluir os depósitos 
feitos no Banco Central, e, também, deduzir a "Caixa dos Bancos". 

Temos, então, o Quadro n• II que indica: 

A 
Depósitos à VIsta 

dos 
Bancos Comerciais 

1971 28.224 
1972 40.429 
1973 59.432 
1974 79.300 
1975 113.927 
1976 153.437 

QUADRO II 
(Milhões de Cruzeiros) 

B c 
Caixa Depósitos 

dos no 
Bancos Banco Central 

943 6.159 
1.174 5.432 
1.957 7.761 
2.392 10.362 
3.080 12.248 
3.824 23.856 

D 
Depósitos 
liquldos 

(A·B+ C) 

21.132 
43.826 
49.9!6 
66.585 
98.499 

125.754 

Fonte: Boletim do Banco Central, Março 1977, pãg. 34, coluna 2, 
13; pág. 15, coluna 31. 

Passemos ao Quadro III que indica os meios de pagamento. 

1971 
1972 
1973 
1974 
1915 
1976 

A 

QUADRO III 
(Meios~~ Pagamento) 
(Milhões de Cruzeiros) 

B 
Base Monetária Depósitos à 

Quadro I, Col. D Vista 
Quadro II col, D 

23.392 21.132 
27.724 43.826 
40.776 47.916 
54.202 66.555 
73.934 78.999 

110.752 125.754 

c 
A+B 

(meios de pagamento) 

44.524 
71.550 
90.692 

120.787 
172.433 
236.506 

Admite-se, de um modo geral, que as Autoridades Monetárias 
estão em condições de dosar a "Base Monetãria" e disciplinar a 
evolução dos depósitos à vista dos Bancos Comerciais". Por meio de 

depósitos compulsórios dos Bancos Comerciais, no Banco Central, e 
por intermédio de operações de compra e venda de titulas de crédito 
do Tesouro Nacional, o Banco Central pode restringir ou ampliar a 
concessão de crédito dos Bancos Comerciais. No que diz respeito à 
dosagem da "Base Monetária", a meu ver, o problema é mais 
complexo. Se o Tesouro acusa grandes deflcirs orçamentários, a 
.. Base Monetária" sofre a influência desses encargos. Se, entretanto, 
o Tesouro mantém o orçamento equilibrado, as Autoridades 
Monetárias subordinam a dosagem da "Base Monetãria" à evolução 
do suprimento de crédito no merendo e, neste caso, levam cm consi
deração os recursos supostamente de origem "não-monetária". f: 
precisamente nesse ponto que reside a inovação traiçoeira. 

No preparo do "Orçamento Monetário", o Banco Central 
arrola vãrios recursos admitidos como poupança, tais como saldos 
orçamentários, poupanças compulsórias, reservas do Banco Central 
.c do Banco do Brasil c outras contas. Reservas do Banco Central e 
reservas do Banco do Brasil constituem o Capital do Banco Central e 
o Capital do Banco do Brasil - tudo isso é utilizado como recursos 
para a expansão de crédito, São admitidos como recursos nilo
monetários". Esses são os recursos "não-monetários" que finan
ciam as aplicações do Banco do Brasil c os repasses concedidos à 
rede bancária particular. Admitem, porém, as Autoridades uma 
expansão crcditfcia superior a esse mfnimo. Trata-se de um exceden
te que corresponde à "Base Monetária", conforme se depreende dos 
dados a seguir, fundamentados nos Orçamentos Monetários. 

Passemos, então, ao Quadro IV: 

QUADRO IV 
(Milhões de Cruzeiros) 

A B 
Passivo nio-monetárlo Apllr.ações 
(Recursos Estimados) Admitidas 

1974 121.546 175.750 
!975 195.251 269.185 
!976 321.933 432.585 
1977 443.436 595.099 
(projeto) 

c 
Excedente de 

BsobreA 
(Base Monetária) 

54.204 
73.934 

110.752 
151.663 

Podemos ter duas maneiras de avaliar a "Basc-Monctãria": 
comparando as aplicações admitidas versus o passivo não-monetário 
-ou considerando a quantia das emissões de papel moeda em poder 
do público, as reservas dos bancos no Banco Central c mais os 
depósitos à vista do Banco do Brasil. 

Se compararmos a coluna C do Quadro IV, com a coluna D do 
Quadro I, verificaremos que se trata de fixação da "Base Monetá
ria", orientada pela expansão creditlcia, julgada de tendência não 
innacionúria pelo vulto crescente da participação de recursos consi· 
derados de origem nilo-monetária. 

Vejam V. Ex•s como os recursos de origem "não-monetãria" 
crescem substancialmente e como, relativamente, decresce n "Base 
Monetária" cm relação a esses recursos não-monetãrios. 

Mas serã essa uma tendência peculiar no Brasi!1 Não. Nós va
mos, primeiro, estudar os casos da Alemanha e dos Estados Unidos, 
onde u expansão innacionãria é bem inferior. Vamos verificar, tam
bém, que os efeitos innacionários decorrem da forte expansão creditl
cia, nuquelcs pulses. 

O Quadro V indica os ucréscimos de crédito em relação ao 
Produto Interno Bruto, A despeito do declfnio da proporção dos 
meios de pugumcnto, u simples expansão credit!cia tende a contri
buir, com outras vuriúvcis, u pressionar u elevação dos preços. 
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QUADRO V 

ESTADOS UNIDOS 
(BIIh6es de dólares) 

A B c 
Mel01de Produto 

Crédito Pagamento Interno Bruto 
(I) (2) (3) 

1952 164 128 345 
1953 171 130 364 
1954 180 134 364 
1955 185 137 397 
1956 189 139 418 
1957 193 138 440 
1958 210 144 446 
1959 215 145 484 
1960 225 146 503 
1965 342 175 683 
1970 510 225 977 
1971 568 240 1.956 
1972 641 262 1.154 
1973 729 278 1.297 
1974 799 286 1.398 

D(%) 
lnrllr:es 

A/C B/A 
Preços 

(4) 

47,5 78,6 80 
47,0 76,0 79 
49,5 74,4 79 
46,6 74,1 79 
45,2 73,5 82 
43,9 71,5 84 
47, I 68,6 85 
44,4 67,4 85 
44,7 64,7 86 
59,0 51,4 87 
52,1 44,2 100 
53,8 42,2 103 
55,0 41,0 107 
56,2 38,1 122 
57,1 35,9 145 

A B c 
Produto Meios de 

C'rédlto PaRamento Interno Bruto 

1975 
1976 

(I) (l) 

830 
877 

302 
317 

(I)- Publicação citada, cal. 32 
(2) - Publicaçno citada, cal. 34 
(3) - Publicação citada, cal. 98 b 
(4)- Puhlicnciio citada. cal. 63 

(3) 

1.505 
1.678 

D (%) . 
lndloes 

A/C B/A 
Preços 

(4) 

55,1 36,3 158 
52,2 36,1 167 

Verir.camos neste Quadro, como o crédito cresceu c os meios de 
pagamento não aumentaram tão rapidamente, de modo que, se 
dividirmos o crédito pelo Produto Interno Bruto, observaremos que 
o crédito subiu consideravelmente, passando de 47 para 57; como os 
meios de pagamentos declinaram cm relação ao crédito - usaram, 
também, na expansão de crédito os recursos não-monctol.rios. 
Verir.quem como os índices de preços acompanham a tcndéncia de 
crescimento do crédito, cm relação ao Produto Interno. Observem, 
também, que, depois de acentuado dccUnio dos meios de pagamento 
em relação ao crédito, ao r.m de algum período, hã certa estabili
dade. Em outros termos, os meios de pagamento, deixam de declinar 
com o excesso de expansão do crédito. O mesmo, na Alemanha. 
Vejamos o Quadro VI. 

QUADRO VI ·. 
ALEMANHA 

(Bilhões de marcos) 

A B 
Meios 

de 
Crédito (I) Pasamento (2) 

1952 46 21 
1953 54 23 
1954 66 26 
1955 78 29 
1956 87 30 
1957 98 35 
1958 109 39 
1959 130 44 
1960 143 47 
1964 262 67 
1970 492 102 
1971 558 115 
1972 643 131 
1973 710 132 
1974 769 149 
1975 858 169 
1976 953 176 

(I)- Publicação citada, pãgs. 174 c 177, col.32 
(2)- Coluna 34 
(3)- Coluna 99 b 
(4)- Coluna 63 
(5)- Colunu 64 

Neste Quadro, a Alemanhu indicu uma tendência de cmprésti· 
mos superior iodos Estudos Unidos mus, por outro lado, os meios de 
pugamento silo inferiores. Quer dizer que os recursos de depósitos a 
prazo silo maiores relutivamcnte nu Alemanha do que nos Estados 

c D(%) 
Produto lndlr:es de Preços 
Interno Culto de 

Bruto (3) A/C B/A Geral (4) Vida (5) 

136 33,8 45,7 90 70 
147 36,7 42,6 '87 69 
158 41,8 39,4 86 69 
180 43,3 37,2 87 70 
199 43,7 34,5 89 72 
216 45,4 35,7 87 74 
231 47,2 35,8 87 75 
250 52,0 33,8 86 76 
302 47,4 32,9 87 77 
422 62,1 25,8 95 88 
687 71,6 20,8 100 100 
762 73,1 20,7 104 105 
834 72,1 20,5 107 III 
928 76,5 18,7 114 118 
999 76,9 19,3 129 127 

1.044 82,1 19,8 135 134 
1.135 84,0 18,5 140 140 

Unidos. Nilo obstante a isso, à medida em que o crédito aumenta cm 
relaçilo ao Produto Interno Bruto, há uma tendência de aumento 
geral de preços e uma tendência de aumento do casto de vida. Tam· 
bém, observa-se o mesmo fenómeno: os preços v ao aumentando, c as 
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tnllorit.ludcs vUo sendo obrigadus a manter maior proporção de 
meios de pugumcnto. Os meios de pagamento começam a declinar 
menos rupidumcntc. 

E.xaminada a expansão crcdilíciu nos Estudos Unidos c na 
Alcmunha, prossigamos na análise do aumento dos empréstimos cm 

nosso Pais, cujos indícios de cxpunsào jú se acham implícitos nos 
sucessivos ~1créscimos da "Base Monetária". 

Comecemos pela c.xpansão dos empréstimos dos Bancos Comer
ciais, incluindo o crédito concedido pelo Banco do Brasil ao setor pri
V<Ido, isto é, o Banco do Brusil mais a rede bancária particular. 

Passemos, então para o Quadro VIl 

QUADRO VIl 

EMPRtSTIMOS BANCÁRIOS 
( mllhileo de cruzeiro•) 

A 8 c Pcrcentu.gen!'IJ 
Meios de Produto Interno 

Empréstimos (I) Pagamento (2) !lruto (3) . ·~ . -. \ 
,, . 

1 íuihoc~ f!c cruzdrO!!J 

1966 7.90.1 . 9.lJ5 11 63,5 12,4 !.26 
1~67 12.355 14.513 84,6 IY,5 1,12 
J96X 20.19X 20.174 118,2 17,0 99 
1969 39.042 26,735 157,5 IX,4 92 
1970 39.048 33.638 206,6 18.9 H(, 

1971 5fi.X64 44.514 274,3 20,7 i !i 
1972 XJ.560 61.550 359,1 ~2.7 75 
1973 119.330 90.490 477,2 25.0 75 
1974 189.663 120.788 673,0 28,1 ó3 
1975 297.27~ 172.433 895,6 33,1 58 
1976 461.347 236.506 I .375,0 33,6 51 

( 1)- Conjuntum Económica, abril1977, pág. 106 
(2)- Bolotim do Banco Central, março 1977, pág. 34, col. 15 
(3)- Estimativa do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

Verifiquem a ascensão dos cmpré,timos, de 1966 a 1976, os 
meias c pagamento o o Produto Interno Bruto, tal como ocorreu 
com ~ls Estados Unidos e com a Alcmanhu. Verificamos uma 
tcnr.J~nciu crt:sccntc dos t:mpréstimos cm rcla~ào ao Produto Intt:rno 
Bruto, c um decréscimo dos meios de pagamento em relação aos 
cmpi~:-timos- são as Juas últimas colunas. 

A primeira coluna do percentagem é a da ucréscimo dos 
empréstimos em relação ao Produto Interno Bruto; a segunda colu
na, o docréscima dos meios de pagamento .. em relação aos emprésti
mos. 

Há upcnas a obsorvar que, cm 1966 e 1967, os meios de 
pagamento superavam os empréstimos. Por quê? Porque os meios de 

pagamento eram destinados aos empréstimos, ao crédito bancário c, 
também, a pagamento do deficit do Tesouro. Mas desde 1964 que se 
vom fazendo um grande esforço, no sentido de eliminar-se o deficit 
do Tesouro e, praticamente, cm 1969, chegou-se ao equilibrio. Por 
tanto, os meios de pagamento estilo apenas ligados à Base Monetária 
o osta,ligada a um plano de oxpansão crcditicia. 

Posteriormente a 1970,. com o incremento dos depósitos das 
poupanças eu arrecadação pelo Governo da poupança compulsó:ia 
(Fundo de Garantia, PIS c PASEP) a intensificação do crédito, além 
do bancário, passou a adquirir significativa importância. 

Passemos ao quadro seguinte. 

QUADRO VIII (I) 
Evoluçio do Crédito no Brasil 

(milhões de cruzeiros) 

A B c D E F 

Crédito do Crédito do Produto Interno Bruto Acréscimo dos 
Sistema Sistema Total (Bilhões de C/D Indicações de 

Monetário não-monetário Cruzeiros) % Preço% 

1972 X 1.560 7l.B74 153.434 359 42,7 17,7 
1973 119.324 119.231 238.555 477 50,0 15,4 
1974 JX9.6fi3 181.351 371.014 673 55,1 29,0 
1975 297.27X 283.284 580.563 895 64,9 27,7 
1976 461.347 459.243 920.590 I .375 67,0 40,3 

(I)- Boletim do Banco Central, Mnrço 1977, pltgs. 140 a 143, colunus 7, 32 ol4. 
Coluna J) referência 3 Jo Quadro Vil c Conjunturu Económica, ubril 1977. 
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Reparem bem o crédito do sistema não·monctârio. O que é esse 
sistema? Caixa Económica, Banco da Habitação, Bancos de lnvcs· 
timcntos, etc. Vejam como cresceram de importância de 1972 a 1976. 
Vejam como continuou, não obstante isso, a expansão do crédito do 
sistema monctârio, que é crédito dos Bancos Comerciais. 

Comparem agora, esse total com o Produto Interno Bruto c 
verifiquem que, cm cinco anos, o montante dos cmprhtimos cm rela· 
çilo no Produto Interno Bruto aumentou na proporção de 42% para 
67%. E como o acréscimo dos índices de preços pode ser relacionado 
à expansão de crédito embora, cientificamente, cu não nossa cstabclc· 
ccr essa relação dircta, mas indirctamcntc posso cstabclccê·la, 
através da expansão dos meios de pagamento não só cm. termos 
quantitativos, como cm termos de velocidade. 

Em um qUinqUénio, as proporções dos empréstimos sobre o 
Produto Interno Bruto elevaram-se de 42% para 67%, ocorrência 
verificada na Alemanha, no período de 1952 a 1966, ou seja, no cspa· 
ço de três qUinqUênios. 

t. de considerar-se o impacto de custo de tilo abrupto c intenso 
endividamento, devendo ter reflexos sobre a elevação dos preços, 
mantida pelo nfvcl elevado dos meios de pagamento, ni!o obstante o 
relativo declínio assinalado no Quadro VIl. Nilo se trata apenas de 
quantidade. Hã indicações sérias de aumento de velocidade. Se fizer
mo a comparação da compensação de cheques com os depósitos à 
vista, que é uma indicação de velocidade monctãria, podemos obscr· 
var que, nesses últimos cinco anos, a velocidade aumentou de 2,0 
para 7,0 c, hã também, a velocidade da Renda Naciomal cm relação 

nos meios de pagamento. Essa relação niio me parece muito 
significativa, 

Vejamos oual o motivo disso tudo. 
Nos levantamentos feitos pelo Banco Central, publicados cm 

seu Boletim, encontramos uma explicação nítida da expansão do 
crédito. Trata-se de deslocamento da poupança para o sctor crcditf· 
cio, cm prejuízo de sua aplicação na formação do capital próprio 
das empresas. 

O Banco Ccntrat organiza um quadro de fluxo de poupança, 
que constitui preciosa contribuição para a compreensão do 
problema inflncionârio, por intermédio do ncúmulo de crédito. O· 
fenômeno que se avalia implicitamente, cm outros países, é exposto 
de maneira expressa c decisiva, pela engenhosa exposição estatística 
do Banco Central. 

No levantamento resumido no Quadro IX figuram os fluxos das 
poupanças, acumuladas no ano, ou seja, depósitos a prazo, depósitos 
de poupança, aceites cambiais, tftulos da divida pública, poupanças 
compulsórias (FGTS, PIS, PASEP), reservas técnicas de seguros, 
reservas de empresas aplicadas cm aumento de capital c subscrição 
de açõcs. No intuito de resumir o essencial nas considerações que 
desejamos formular, dos totais de fluxos de poupanças destacaremos 
dois agrupamentos principais: o do crédito c o do capital próprio das 
empresas. Em seguida, mencionaremos o montante das poupanças 
compulsórias, cm correspondência com as sugestões que julgamos 
apropriadas. 

Passemos no Quadro IX. 

QUADRO IX 

POUPANÇAS FINANCEIRAS 
FLUXOS ACUMULADOS NO ANO 

(Mllbiles de cruzeiros) 

Total• (I) 
Somu destinadas 

ao Crédito (l) 

Somas destinadas ao aumento 
de capital das empresas (3) 

Subscrição de 
Ações sobre 
a totalidade 

Ut11lzaçio Sub!ICrlçio Total das Poupanças 
deResenas de Ações 

343 454 797 48,7 
1.026 1.245 2.271 37,5 
1.510 1.779 3.289 38,4 
1.435 2.920 4.355 35,4 
2.387 4.783 7.170 35,3 

10.383 6.119 16.502 24,7 
9.540 6.813 16.353 22,4 
7.790 17.054 24.763 32,9 

13.083 15.524 28.607 23,1 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1.115 
3.319 
4.626 
8.132 

13.546 
24.737 
30.318 
51.810 
67.015 
98.817 

116.979 
224.600 
262.192 

318 
1.048 
1.337 
3.777 
6.376 
8.235 

13.965 
27.047 
38.408 
56.127 
64.003 

143.026 
198.331 

21.402 21.283 42.696 22,1 
28.938 24.038 52.976 20,5 
45.345 36.229 81.574 16,1 
37.657 26.204 63.861 10,0 

(I)- Boletim do Banco Central, pâgs. 128 c 129. O "Total" corresponde à Coluna 24 - Col. I; (2) decorre do "Total" 
menos a coluna 22; (3) colunas 20 c 21 (Boletim de março, 1977). 

O total du poupança aumentou consideravelmente de 1964 a 
1976, segundo u coluna I. Desse total admite-se, por dedução, as 
somas destinadas ao crédito cm râpido crescimento. Temos, 
dcstucadamcnte, as somas destinadas ao aumento de capital das 
empresas: a utilização de reservas c a subscrição de açõcs. V. Ex•s 
podem ver que u subscriçilo de açõcs, sobre a totalidade das pou· 
panças, cai drasticamente. 

Em 1964, 48% das poupanças eram destinados à subscriçilo de 
açõcs; cm 1966, caiu um pouco; depois, mimtcvc-sc na casa dos 30%, 
até 1969; veio dcclinundo; houve uma pequena rcaçilo cm 1971 c, 
finulmcntc, cuiu pura 10%, cm 1976. 

De 1964 a 1969, a parcela preponderante da poupança cru 
orientada pura financiar o capital próprio das empresas. Eli1 1970, u 
proporçuo destinada ao capital próprio das empresas era ligci· 
rum ente superior ao montante de crédito. Em 1971, a despeito da ele· 
vuda soma de subscriçilo de açõcs, o crédito passou a superur a soma 
dcstinudu uo cupital. Nos unos subseqUentes, o decl!nio du propor· 
çuo aplicada no capitul próprio é intensificada. Prnticumentc, todu u 
poupunçu é dirigida para o crédito. 

Vúrius cuusus cxplicum cssu tcndênciu, Primeiro, o trutumento 
fiscal. Os dividendos silo incorporados uo lucro das empresas. Nestas 
condições, pugum o imposto devido pela pessou jurldicu. Os juros, 
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ao contrúrio, são deduzidos da receita das empresas. Constituem 
desposus. ConseqUentemente a empresa prefere pagar juros. Por seu 
turno, o credor paga menos imposto de renda, o que paga menos 
Imposto de Renda é o que recebe juros. Sofre diminuta taxação na 
fonte. Os salúrios, os dividendos, os aluguéis, mesmo os que não figu
ram nu renda global, estilo sujeitos a Imposto de Renda muito 
superior ao dos juros. Além da discriminação fiscal cm favor dos 
juros c contra os dividendos, o Governo ampara as instituições 
tinunccirus, fonte de pagamento de juros, ao passo que as empresas 
industriais c comerciais, que pagam dividendo, seguem o caminho 
normul da fuli:ncia. Cabe, aindu, frisar que a aceleração inflacionária 
desestimula as aplicações a longo prazo. Os investidores evitam a 
compra de ações e concentram seus recursos cm operações de crédito 
a prazo curto. 

Hít pouco, estávamos nos referindo a dep6sÍt0 a prazo que, cm 
termos normais. nu verdade, representa recursos não-monetârios. 
Mas se esse depósito i: encurtado de um ano para 6 meses, de 6 para 3 
meses, ele se transforma, evidentemente, em depósito à vista. 

Criaram o certificado de depósito, que é transacionado no 
mercado e acelera a transferência, aumentando a velocidade dos 
meios de pagamentos. Temos, ainda, a aplicação parcelada dos rccur· 
sos dos depósitos a prazo. 

' Quando inicici'mi~ha carreira, os bancos que recebiam depósi-
tos a prazo não podiam fazer empréstimos àqueles que tivessem feito 
o depósito. Era proibida a retirada do depósito antes de vencer o pra
zo de 360 dias, e também era proibido fazer empréstimos aquém de 
360 dias. Tais restrições desapareceram. Hoje, portanto, o depósito a 
prazo praticamente é a mesma coisa que depósito à vista. 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Passemos ao Quadro X. 

QUADRO X 

(Fluxos Acumulados no Ano 
(milhões de cruzeiros) 

Total das Poupança 
Pu panças Compulsória 

(FGTS, PISE 
(Quadro IX) PASEP) (') 

67.015 7.419 
9H.H17 10.968 

116.979 21.593 
224.600 29.471 
262.192 54.525 

Subscrlçio 
deAções 

(Quadro IX) 

15.524 
21.288 
24.938 
36.229 
26.204 

(*)-Boletim citado do Banco Central, pág. 129, coluna 12. 

O mesmo dá a indicação do total das poupanças, que vimos no 
quadro anterior; indicação da subscrição de ações, também vista no 
quadro anterior mas, de permeio, cstâ inclulda a poupança 
compulsória, que é o Fundo de Garantia, o PISco PASEP. 

Tomem a última coluna, e verifiquem que se, por exemplo, em 
1976,tivéssemos aplicado 60% da poupança compulsória na aquisi
ção de ações, ou seja 32 bilhões de cruzeiros, o montante de subs· 
criçi\o de ações seria elevado para 58 bilhões de cruzeiros, represen· 
tando 22% do total da poupança, em vez da insignificante percenta· 
sem de 10%, conforme se consigna no Quadro IX. As empresas te· 
riam ficado aliviadas de 32 bilhões de cruzeiros de dividas, e dar-se-ia 
inicio ii participação dos empregados no capital e no lucro das 
empresas, tal como recomendam a Constituição Brasileira c a Lei 
Complementar que instituiu o "Programa de integração Social". 

O Governo aplica os recursos que aufere do "PIS" c do 
"PASEP" cm empréstimos com correção monetária e juros de 3% ao 
ano. Após algum tempo, distribui a exlgua rentabilidade e muis a 
correçilo monetária, descapitalizando o que devcriu capitalizar. 
Nesse condenável procedimento, desrespeita a Constituição e u Lei 

Complementar, porquanto, sob a forma de empréstimo, o Governo· 
impede integrar o empregado no sistema capitalista. O empregado 
deixa de ser acionista do conjunto das empresas do Pais c fica 
impossibilitado de suplementar seus salários com os dividendos ou 
participações que deveria auferir, em montante muito superior à 
remuneração miníma de 3% estabelecida pela lei. 

Quando o legislador fala cm assegurar ao empregado a corrcção 
monetária, é demasiadamente grosseira a interpretação literal de que 
a correção monetária deva ser distribulda. O que se tem cm vista é 

· relacionar o lucro a uma fonte que tenha seu valor imune à deprecia· 
çi\o monetária. Sendo as empresas obrigadas a corrigir o capital dos 
acionistas, de maneira sistemática - como prescreve a nova Lei das 
Soei• ~ades Anónimas- a subscrição de açõcs está garantida no que 
concerne ii correção monetária. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Económico, compreen· 
dendo a elevada finalidade do "Programa de Integração Social", 
procura empregar os recursos que aufere na subscrição de ações. 
Todavia, o faz de maneira modesta e quase sempre sob a forma de 
empréstimos aos Bancos de Investimentos, que se incumbem de indu· 
zir os acionistas majoritários a reforçarem o capital pró~rio das em· 
presas. Isso é uma finalidade salutar. Continua, porém, desvirtuada 
a finalidade da Lei. Os empregados são credores, não acionistas, a 
não ser na pequena proporção em que o próprio Banco utiliza os rc· 
cursos recebidos na compra de ações, no mercado. A meu ver, o 
Banco deveria receber toda a arrecadação, ainda mantida cm parte 
na Caixa Económica e no Banco do Brasil, e redistribui-la aos Ban· 
cos de Investimentos idóneos c eficientes, cabendo a estes a responsa
bilidade da aceitação de empresas que se propuserem a emitir ações 
novas, subscrevendo-as o Banco, em nome do fundo global do Pro
grama de Integração Social. Por esse sistema haveria multiplicidade 
de iniciativa; haveria o acompanhamento vigilante de pessoas respon· 
sávcis; estaria assegurada a distribuição de riscos; o~ empregados, no 
curso do tempo, passariam a ser os detentores do conjunto do capital 
das empresas, empresas grandes, médias c pequenas, empresas nacio
nais, estrangeiras c estatais. Os salários seriam suplementados pelos 
lucros distribuidos pelas empresas e estas estariam económica c fi. · 
nanceiramcnte solidificadas, pois a distribuição seria precedida de 
substancial capitalização. O endividamento das empresas, que hoje é 
extraordinário, declinaria acentuadamente e, desse modo, poder-se· 
ia, finalmente. conjugar o desenvolvimento com a estabilidade mone
târia. 

Sem o deslocamento da poupança do setor do crédito para o do 
capital próprio das empresas, í: diflcil o combate ii inflação, pois o 
montante do endividamento chegou a extremo imposslvel c pratica
mente impossivel a sua eliminação integral. Diflcil, porque a exclusi
va restrição de crédito deprime a economia, mormente tendo o crí:· 
dito chegado à intensidade que atingiu. Por esse motivo a dosagem 
de restrição é muito suave. Os resultados são morosos e nem sempre 
·convincentes. Se as restrições forem mais drâsticas, como as 
adotudas no Japão e na Alemanha, há recessão económica e após o 
sacrilicio imposto não se tem certeza sobre a conduta dos preços, em 
face do vulto dos créditos. 

Se iniciarmos a politica de transferência de poupança do sctor 
crédito para o setor capital, modificando a Lei do Imposto de Renda 
e determinados preceitos que, felizmente, já foram modificados com 
a nova Lei das Sociedades Anónimas, com a criação da Comissão 
de Valores Mobiliários e, principalmente, usando os recursos das 
poupanças compulsórias criadas com a finalidade própria de subscri· 
ção de ações, nós estaremos, então, habilitados a restringir o crédito 
cm proporções substanciais, decisivas, sem provocarmos uma reces
são, pois as empresas estarão auferindo o capital próprio, em corres
pondência ii restrição do crédito. 

A minha sugestão consiste, pois, puramente nisso. Acho que o 
Governo está certo em combater a inflação, restringindo o crédito, 
porque ai é que est{t o motivo da inflação. Mas, ele não tem poderes 
suficientes pnra restringir mais, porque pode provocar uma recessão. 
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Entretanto, ele pode restringir o crédito, se deslocar os recursos de 
poupanças compulsórias pura o sctor empresarial, 

Era, npenus, estu u sugestão que me pareceu oportuno trazer à 
Comissão de Economia do Senado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Dcvcrfamos, de acor· 
do com a programação, ouvirmos, agora, a palavra do Professor lná· 
cio Mourão Rangel. Contudo, o Professor Otávio Gouvêa de Bl· 
lhõcs cstú com o horário restrito, de forma que, cm comum acordo 
com os dois outros Conferencistas, vamos abrir, de imediato, o 
per!odo de indagações, para que, desta forma, S. S• possa se ausen· 
ta r no horário prefixado. 

Qualquer Congressista que desejar usar da palavra deve se 
inscrever a! no livro, com o Sr. Secretário. (Pausa.) 

Com a palavra o Sr. Luiz Cavalcante, do Estado de A lagoas. 
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Em primeiro lugar, quero 

manifestar a minha satisfação por este reencontro, Dr. Bulhõcs, rccn· 
contra com o antigo Ministro do Governo Castcllo Branco, ao tem· 
po em que cu, Governador de Alagoas, ia bem assiduamente ao seu 
gabinete pedir transfusões pura o anémico Tesouro do meu Estado. 
Muito agradeço a sua compreensão para com as minhas dificuldades 
naquele tempo. 

Duas perguntas, meu caro Ministro. A primeira delas: a chama· 
da quase-moeda tende a crescer inexoravelmente, ou ela é simples· 
mente conjuntural, isto é, dependendo da maior ou menor vigilância, 
ou da coerção das autoridades do momento? 

O SR. OTÁVIO GOUVf;A DE BULHOES - Esta sua per· 
gunta é muito procedente. Quase-moeda é uma expressão correspon· 
dente a depósitos a prazo. 

f; claro que não há governo algum que seja contrário n dcpósi· 
tos a prazo, pois ele favorece à expansão crcditfcia, ou mesmo pcrmi· 
te uma certa reserva para, mais tarde, ser aplicada cm açõcs ou cm 
qualquer outro investimento. O único inconveniente da quase-moo· 
da c da! a denominação quase-moeda é a dúvida das autoridades cm 
saber se se trata de moeda ou não. 

Existem pessoas, como Milton Frccndman, que não têm a ccri· 
mõnia de incluir a quase-moeda cm moeda. A meu ver, não é um 
procedimento muito correto, porque se o depósito perdura por prazo 
de um nno, nilo deturpado por distorções de certificados de 
depósitos c aplicações rlipidas por parte do banco, o seu carátcr é de 
recurso "não-monetário'', 

Mas, de uma maneira geral, o motivo principal do aumento dos 
depósitos a prazo decorre, muito naturalmente, da supressão do pu• 
gamento de juros c dos depósitos à vista. 

Compete às autoridades monetárias serem vigilantes, Quem faz 
a opção para obter rentabilidade não pode, ao mesmo tempo, querer 
liquidez. 

Temos que distinguir nitidamente rentabilidade c liquidez. Quer 
liquidez, pois então não tem rentabilidade; quer rentabilidade, pois 
então não tem liquidez. 

Como a inteligência humana é muito fértil misturou-se liquidez 
com rentabilidade, E nf é que as autoridades monetárias estão lu· 
!ando com dificuldades enormes, porque a vivacidade das auto• 
ridades não é igual à daqueles que sabem infringir os preceitos. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- A segunda c última pergunta é 
quase que uma particularização da primeira: as cartas de recompra, 
que, ao final de 1975, causaram um terrível c inesperado aumento 
nos meios de pagamento, Dr. Bulhõcs, estilo, hoje, perfeitamente 
disciplinadas nu teoria c na prática? 

O SK. OTÁVIO GOUVBA DE BULHOES - Se quer uma 
'""posta franca direi que não deve ser disciplinada teoricamente, 
porque é uma indisciplina por natureza própria. E, na prática, 
apc~as cortaram-se os abusos. 

o que significa carta de rccQmpra7 e a mistura, cxatamcntc .• da 
liquidez com a rentabilidade. Quem adquire um titulo de 5 anos, 
compete· lhe arcar com as conseqUências desse· prazo. Se. quiser vcn· 
der, venda, no mercado, com dcságio. Agora, possuindo um titulo de 

prazo de 5 unos e, ao mesmo tempo, reaver o principal c os juros 
num prazo de I 5 dias, como admite a carta de recompra, é, cvidcn· 
temente, um risco enorme para o intermediário. 

As corretoras, as distribuidoras, que tinham curta de recompra, 
tiveram que apelar para o Banco Central que as apoiou. Mas, tudo 
isso representa, simplesmente, a liberalidade das autoridades mane· 
tárias com a vivacidade dos operadores, vivacidade dos que querem 
ligar a rentabilidade à liquidez. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito grato, Dr. Bulhõcs. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra, o 
nobre Senador Domfcio Gondim. 

O SR. DOM! CIO GOND!M- f; sempre uma satisfação ouvir 
as palavras do Professor Bulhões. Na minha vida, como industrial, 
dele já ouvi, inclusive, grandes conselhos. 

Mas, a questão que ora apresento é uma explicação que, até 
hoje, não consegui compreender, Como pode o BNDE, por exemplo, 
vender ações, através de seu programa de suporte a grande, média e 
pequena empresa, com uma corrcção monetária de 20%, mais o juro, 
mais o repasse, através do banco ao rcpassador, que chega em torno 
de 35%, principalmente se for contabilizada a carroção monctliriu 
trimestral ou mensalmente, dependendo da interpretação de cada 
banco repassador. E como podem ser essas ações rcntábeis? Como 
pode o comprador dessas ações remunerá-los, se a açilo cm si, nos 
momentos de hoje e, principalmente, nas indústrias que têm o preço 
controlado pelo CIP, nunca tem essa rentabilidade? Jamais ele pode 
comprar, assumir ou garantir a liquidez daquela ação, por causa do 
ônus do custo do dinheiro. 

A mesma coisa acontece com o sistema do BNDE de financia· 
mcntos que, hoje, com a correção monetária e mais os juros, que 
variam de 3 a 12%, atingem a mais de 50% de custo operacional. No 
entanto, por exemplo, o CIP não concorda, não deixa que seja colo· 
cada a corrcção monetária da ORTN nos seus custos, no custo da 
mercadoria a produzir. 

Então, como resultado é impossfvcl. Não é questão de ter 
somente rentabilidade; não tem rentabilidade a operação da 
produção, nem tem liquidez. AI é um caso excepcional, mas nilo tem 
nenhuma das duas: nem liquidez, nem rentabilidade, se o industrial 
receber por parte ou programa de suporte de recompra de açõcs ou a 
questão da liquidez, cm outras palavras, o fundo de reaporclha
mento. 

A pergunta especifica é esta: como pode um industrial enfrentar 
um problema dessa natureza? 

O SR. OTÁVIO GOUVf;A DE BULHOES- V. Ex• há de 
compreender. Por isso é que insiste cm dizer que, cm lugar de crédl· 
to, as poupanças compulsórias deveriam ser destinadas à subscrição 
de açõcs das empresas - subscrição direta - c, desta maneira, nilo 
haveria o problema intermediário do pagamento de juros c correçilo 
monetária. 

Mas, pelo menos, o que o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econ"êmico faz é um caminho, é um inicio. Ele sempre emprestou 
recursos a um banco para que esse banco, por sua vez, empreste aos 
acionistas majoritários, para nova compra de ações. 

O SR. DOMICJO GOND!M - Sr. Presidente, talvez cu nilo 
tenha colocado a minha questão claramente, mas o problema, Pro· 
fcssor, é que V. Ex• disse que é um passo, mas um passo para onde? 
Darei um exemplo: sou acionista majoritário numa empresa onde 
tenho 80% do capital - capital médio - não posso, absolutamente, 
receber nem aumentar de mais 20% do capital, porque, apesar de ser 
uma empresa bem conduzida, no momento, não tem rentabilidade 
para que se pudesse comprar uma ação com o custo anual de 30%, 
pois as outras açõcs do capital nilo dilo para remunerar aquelas. 

E, se tivesse esse dinheiro, cu responderia o seguinte: "nilo há 
necessidade, se as açõcs do acionista majoritário dão um dinheiro de 
tal maneira que cobrisse essas açõcs a compra de 20%, por exemplo, 
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das açõcs". Ora, se o acionista tem esse dinheiro, ele não precisava se 
endividar; ele se autolinanciava, ele levantava o capital. 

O SR. OTÁVIO OOUVRA DE BULHOES- Mas V. Ex• 
sabe que, atrãs disso tudo, hll um elemento psicológico que ~ um 
chamariz: os 20% da corrcção monctâria não deixam de representar 
uma vantagem. Mas~ um tanto ilusória. 

O SR. DOM! CIO OONDIM- Ahl Bem. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a 
palavra ao nobre Senador Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA- Meu caro Professor, parece-nos 
que, atualmcnte, o financeiro sobrepôs-se ao !="onômico, no Brasil. 
E, cm assim sendo, permite exclusivamente ao dinheiro o lucro do 
trabalho e da produção. • . 

Perguntaria se não ~ essa filosofia que cstâ gerando a cspc· 
cu!ação, a cada dia maior no Brasil, c desmotivando o trabalho e a 
produção? Essa, a minha primeira pergunta. 

O SR. OTÁVIO GOUVI:.A DE BULHOES- Essa frase sua 
representa a tese do q~e cu trouxe. 

O Brasil ~. hoje, um Pais financeiro c não cconômico. Nilo resta 
dúvida. Mas todo o mal decorre do deslocamento da poupança para 
o cr~dito; do crédito a longo prazo para curto prazo; e, da confusão 
de liquidez com a rentabilidade. 

Esses os termos simples de um proo!cma complexo. 

O SR. AGENOR MARIA- Quer dizer que posso considerar 
que esse tipo de poUtica é errado, segundo as palavras de quem 
muito admiro, que é V. Ex• 

O SR. OTÁVIO GOUVRA DE BULHOES- Que esta poU
tica a tua! é errada, neste particular, nilo na dúvida. 

O SR. AGENOR MARIA- A segunda pergunta, Professor, é 
a seguinte: o encarecimento do dinheiro c os impostos, sendo pagos 
ad valorem, se contribuem para o desenvolvimento da inflação? 
Quero, com isto, perguntar se a inflação é" pol!tica. 

O SR. OTÁVIO GOUVRA DE BULHÕES- Nilo, neste caso, 
Porque o juro, afinal de contas, é uma conseqUência. Ninguém forja 
uma taxa de juros, ela~ lixada pelo mercado, Ela é influenciada pela 
depreciação monctâria. Os impostos silo elevados, não hã dúvida, 
mas eles têm, também, que acompanhar os acontecimentos, porque 
senão começa a haver o d~licit orcamcntârio. 

O que temos a fazer é drenar os recursos da ârca financeira para 
a cconômica. Para drenar os recursos deveremos recorrer à poupan· 
ça compulsória. Segundo, modificar o sistema de Imposto de Renda, 
não taxando tanto o dividendo, e taxando tão pouco os juros. 

O SR. AOENOR MARIA- Compreendo. 
A terceira pergunta ~ a seguinte: se os impostos estilo acima do 

custo real da autoridade, a inflação ~de custo tributârio. Nesse caso, 
a inflação é de responsabilidade exclusiva do Governo. Exemplo: o 
automóvel sofre uma tributação de 49%, com os 4% de imposto 
sobre o cmplacamcnto, que é um imposto indircto, equivale a 53%, 
ou seja, a tributação cstâ acima do valor administrativo do auto· 
móvel, 

Perguntaria, então, n~sse campo c com essa observação, pois 
tenho uma carta-resposta da General Motors neste sentido, se o 
custo de responsabilidade tributAria depende do povo ou Governo 
cair a inflação no campo automobil!stico. 

O SR. OTÁVIO OOUVRA DE BULHOES-A!, o Governo 
poderia responder-lhe da seguinte maneira: o automóvel é tributado 
de uma maneira alta, com o propósito de não tributar os gêneros de 
primeira necessidade, que estão isentos do pagamento do imposto. !!. 
prcfer!vc! tributar, de uma maneira elevada, o automóvel, do que 
reduzir a al!quota do automóvel c tributar outros artigos con· 
siderados de Qrimeira necessidade. Nilo acredito que, pelo fato de o 

automóvel ser tributado cm n!vcl elevado, isso venha a trazer um 
aumento do custo de vida. 

O SR. AGENOR MARIA- Professor, com esta resposta eu 
me permitira fazer mais uma pergunta: os gêneros de primeira ncccs· 
sidade - como o feijão, a farinha, a rapadura - sofrem o mesmo 
ICM da geladeira? 

O SR. OTÁVIO GOUVRA DE BULHÕES- Bem, a! ~ o 
!CM, que é outra coisa, outra conversa. 

O SR. AGENOR MARIA-!!. uma conversa muito ~ria. 

O SR. OTÁVIO GOUV!!.A DE BULHOES - Essa é dos Esta· 
dos. 

O SR. AGENOR MARIA- Vou mais longe. No meu Estado 
- porque quando o agricultor cstâ pagando esse imposto, estâ 
pagando ao Governo; ele não quer saber se o Governo é municipal, 
estadual ou federal, pois é o Governo que está cobrando - a taxa de 
I CM, sobrecarregando o produto bruto na mão do homem do cam· 
po, criou uma situação, realmente, muito delicada. Na área que 
produz algodão fibroso, no qual ele ganha cm, scdosidadc c rcsistên· 
cia, mas não ganha cm produtividade, ele sofre uma incidência fiscal 
da ordem de 15%. 

O SR. OTÁVIO GOUVRA DE BULHÕES- Quer V. Ex• 
uma sugestão? No passivo não-monctârio do Banco Central tem o 
saldo do Tesouro, que é mais ou menos da ordem de 60 bilhões. 
V, Ex• poderia propor ao Governo o seguinte: que não haja déficit
déjlcir não pode haver mais no Brasil- mas também não precisa ha· 
ver saldo. Em lugar de haver saldo para emprestar às empresas -
como cstâ acontecendo hoje - seria muito mais saudâvcl que ele 
aumentasse a quota de contribuição para os Estados, desde que estes 
se comprometessem a reduzir o ICM cm alguns sctorcs agr!colas, cm 
alguns sctorcs alimcntlcios. Acho que seria uma barganha poUtica 
boa. 

O SR. AGENOR MARIA- Fico muito grato, Professor, por· 
que em vârios Estados do Nordeste, na Comissão de Assuntos 
Regionais do Senado Federal, tivemos oportunidadc_de inquirir aos 
Governadores dos Estados se nilo era desleal a incidência fiscal de 
15%, sobrecarregando a matéria-prima na milo do homem do cam· 
po. Eles nos respondiam - apesar de reconhecerem que o algodão 
era dcficitârio - que se não cobrassem aquela taxa eles não pode· 
riam pagar os funcionários. De forma que eles continuam conbrando 
uma taxa, apesar de reconhecerem que o produto é dcficitârio, 
porque eles precisam pagar o funcionârio público. Esta é a grande 
realidade! Fico muito grato a V, Ex• pela resposta. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Com a palavra o no· 
brc Senador Orcstc Quércia. 

O SR, ORESTES QU!!.RCIA- Professor Bulhõcs, na verdade, 
a pergunta que vou fazer a V, S• vai ser cm atendimento a um dos 
estudantes aqui presentes- que não podem fazê-lo- c mais ou me· 
nos relaciona-se com essa última pergunta do Senador Agenor Ma· 
ria. 

e evidente que, ao fazer esta pergunta, o interessado partiu do 
pressuposto de que existe uma enorme carga fiscal pesando sobre o 
contribuinte brasileiro. Fez V. Ex• uma comparação entre o imposto 
sobre o automóvel c o imposto sobre produtos alimcntlcios, dizendo 
que o Governo, talvez, tenha a iniciativa de taxar mais o automóvel 
p~ra taxar menos outro produto. Mas, a pergunta parte do pres· 
suposto de que a carga fiscal é muito grande, cm nosso Pais. A 
pergunta ~ a seguinte: a poUtica tributAria do Governo nilo estaria 
contribuindo para a acelcraçilo do processo inflacionllrio, na forma 
de inflação tribuillria7 Essa politica tributllria, que, evidentemente, 
deve provocar inflação, nilo poderia ser reconsiderada c melhor 
conduzida pelo Governo, na opinião de V. Ex•? 
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O SR. OTÁVIO GOUVBA DE BULHOES- Em primeiro lu· 
gar, tudo depende da idéia de proporção do nlvcl tributãrio cm rela· 
çilo ao Produto Interno Bruto. O nível tributário, hoje, cm rclnçi!o 
no Produto Interno Bruto cstã na ordem de 27%, c nilo creio que isso 
possa ser considerado muito pesado. 

O que existe, a meu ver, é que, ,.n alguns Estados, insistem cm 
tributar mercadorias que nilo deveriam ser tributadas, c nilo podem 
deixar de fazê-lo por falta de recursos, por falta de outras fontes tri· 
butãrias. Daí a idéia que surgiu de haver a redistribuição do Imposto 
de Renda c a redistribuição do Imposto sobre Produtos Industrializa· 
dos como uma espécie de tributo que não pertencesse tilo·somcntc à 
Uniilo mas, também, aos Estados. Essa foi a orientação dirigida pela 
Reforma Tributária. 

Acontece, porém, que o Governo que sucedeu no Cnstcllo Bran· 
co teve dificuldades de equilibrar o orçamento. A primeira providên· 
cia que tomou foi reduzir a quota de participação da União para os 
Estudos. Com isso, conseguiu equilibrar o orçamento da União, mas 
deixou os Estados cm condições piores do que tinham alcançado cm 
1967. 

Nilo digo que o Governo nilo tenha tido razão para fazer isso; é 
possível que naquela ocasião tenhamos exagerado a proporção da 
transferência de recursos da Uniilo para os Estados. Talvez fosse me· 
fhor constar da Constituição nilo uma percentagem certa, mas uma 
margem percentual, de acordo com as condições que o Governo c o 
Congresso Nacional pudessem examinar, variando a percentagem 
dentro de certos limites. 

Acredito que, com os saldos orçamentários que existem hoje, a 
União poderia aumentar a participação do Imposto de Renda c do 
Imposto sobre Produtos Industrializados aos Estados, de modo a rc· 
duzir o ICM que, de fato, é um imposto muito irracional. B tão ir· 
racional que, por principio, sua incidência deve ser a mesma cm to· 
das as mercadorias. 

Mas, em principio, não podemos dizer que a nossa tributação se
ja exagerada, estando a um nível de 27% do Produto Interno Bruto. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Professor, o Senador 
Agenor Maria pede pura dar uma ligeira intervenção. 

O SR. AGENOR MARIA - A provcitando a oportunidade 
deste encontro, quero dizer que o meu Estado está numa situação 
muito grave. Exportamos, no ano passado, o algodão fibroso na ba· 
se de Cr$ 24,00 o quilo, ficando o Estado produtor com Cr$ 2,88, 
correspondentes ao 12%. Estamos importando, agora, do Sudeste a 
linha esterlina fabricada desse algodilo, pagando por quilo 
Cr$ 300,00, c deixando Cr$ 36,00 de imposto, ou seja, estamos 
deixando cm imposto no Sudeste mais do que o valor do ulgodilo que 
vendemos no ano passado. Era a observação que queria fazer a 
V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Com a palavra o no· 
bre Senador Roberto Suturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO -Todos nós ouvimos, com 
o maior interesse, a sugestão concreta c nuclear da exposição do 
Professor Bulhões da transferência do processo da orientação da 
poupança compulsória dos empréstimos para a capitalização das cm· 
presa~. B uma idéia brilhante como, nliãs, todas as sugestões que par
tem do Professor Bulhõcs mas, a meu ver, prccisarfnmos discutir ai· 
go mais no detalhe da mecânica de instituição dessa transformação. 

Por exemplo, o Professor sugere que isso seja feito através do 
Sistema Banclirio, dos bancos de investimentos, principalmente. 
Entretanto, é preciso ver que essa poupança compulsória, sendo ela 
quase que um tributo, precisaria de ter uma garantia de remunera· 
çilo, sem o que se perderia - digamos assim - o suporte ético da 
sua institucionnliznçilo. B preciso- afinal de contas- que os traba· 
lhndores tenham um mfnimo de garantiu de remuneração dessa par· 
cela, dessa poupança compulsória. 

Ora, se o Sistema Bancário fosse obrigado a dar essa garantia, é 
claro que eles exigiriam, em contrapartida, uma comissão que acaba· 

ria se constituindo num acréscimo dos custos operacionais de tal for· 
ma que, conhecendo o poder polftico que dispõem, hoje, esses ban· 
cos, a mecânica poderia esvaziar completamente, ou quase complc· 
lamente, os méritos dessa transferência, na medida cm que a maior 
parte, ou uma parte substancial dos frutos desse novo mecanismo, 
acabaria ficando com o sistema bancário, ao invés de ficar ou com as 
empresas, ou com os trabalhadores. 

O segundo problema, também polftico, é até que ponto as cm· 
presas nilo passariam a reclamar contra esse instituto, quer dizer, pas
sariam a aceitar, na medida cm que vimos, pelo seu quadro mesmo, 
que o montante de poupanças compulsórias é algo que tende a ir à 
estratosfera, enquanto que a subscrição feita com reservas das cmprc· 
sas é algo bem menor, isto é, ao longo do tempo, o conjunto das cm· 
presas ficaria com seu capital dominado por esse tipo de poupança 
complusória, que seria aplicada cm capitais de açilo, ou melhor, até 
que ponto as empresas aceitariam esse mecanismo? 

Silo essas as duas dúvidas que gostaria que fossem esclarecidas. 

O SR. OTÁVIO GOUVBA DE BULHOES- Suas dúvidas 
são muito procedentes c cu as tenho, também. Apenas, acho o scguin· 
te: sendo o banco idóneo -c há bancos idóneos-, ele sabe dividir o 
risco da subscrição de açõcs. Ao dividir o risco de subscrição de 
açõcs, sempre haverá rentabilidade c muito superior a 3%, porque a 
empresa A pode não dar renda, mas a B, C, D acusam Iuéros, Assim 
como o segurado confia nas companhias de seguro na aplicação dos 
recursos que ela recebe, sabendo distribuir os riscos- já não posso 
falar com a mesma confiança sobre os fundos de investimento, por· 
que esses foram, infelizmente desastrados nilo propriamente devido 
às organizações, c sim por causa das retiradas maciças, depois que 
houve o desastre da Bolsa de 1971. 

Quanto ao aspecto de que há uma tendência para um crescimcn· 
to geométrico da poupança compulsória, estou de acordo; e vejo esse 
investimento com muita satisfação, c acredito que para a economia 
brasileira será prcfcrfvcl que as empresas tenham por acionistas a 
grande massa dos empregados, do que contarmos apenas com as cm· 
presas de família ou empresas estatais. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Gostaria de fazer mais 
uma pergunta, agradecendo muito a resposta do Professor Bulhõcs. 
A respeito, ainda, do Sistema Tributário, diz V, Ex• que concorda 
cm que o nfvcl de tributação é razoável em rclaçilo ao Produto ln ter· 
no Bruto, Concorda, também que o ICM·é um imposto regressivo, 
um imposto, enfim, que se custa a aceitar. Entretanto, os impostos di· 
retas, no Brasil, temos que reconhecer que eles silo relativamente fra· 
cos, isto é, o Imposto de Renda Pessoa Fisica - nilo quero falar do 
Imposto de Renda Pessoa Jurfdica, porque este acaba sendo um tri· 
buto indireto, na medida cm que as empresas repassam -cm campa· 
ração com outros paiscs, no Brasil, é baixo. O Imposto de Herança, 
no Pais, nilo existe. O Imposto sobre Propriedade, o Imposto de Pro· 
pricdadc Agrfcola, os impostos di retas que atingiram ... 

O SR. OTÁVIO GOUVBA DE BULHOES- Sim, poderiam 
ser melhorados. Apenas digo que o Imposto de Renda, cm matéria 
de salãrio, nilo é tilo fraco assim. 

O SR. ROBERTO SATURNINO - Em matéria de snlãrio, 
nilo. 

O SR. OTÁVIO GOUVBA DE BULHOES- Em matéria de 
capital, é frnqufssimo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço a V, Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Com a palavra o no· 
brc Deputado Ruy Brito. 

O SR. RUY BRITO- Sr. Ministro, V, Ex• defende a aplica· 
çilo dos recursos da poupnnçn compulsória PIS, FGTS, PASEP na 
compra de nçõcs de empresas, seja com o objctivo de reduzir o volu· 
me de endividamento dessas empresas, seja com o objctivo de gnrnn· 
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tir uma margem de rentabilidade relativamente segura pura esses fun· 
dos de poupança compulsória. 

Ao responder ao Senador Roberto Saturnino, V, Ex• csclarc· 
ccu, inclusive, que seria muito mais salutar que o capital dessas cm· 
presas acabasse sendo controlado por fundos dos empregados do 
que ficar nas mãos de algumas famf!ias. 

A minha dúvida c a minha indagação consiste no seguinte: os de· 
pósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, - por força da 
rotatividade a que estão submetidos cm conseqUência da rotativida· 
de da mão-de-obra c o Banco Nacional da Habitação, cm relatório 
de uns três anos passados, reconheceu essa realidade c manifestou 
grandemente a sua preocupação com isto- se a observação é procc· 
dente, poderiam ser considerados mais como depósitos à vista, por
que o seu titular, a qualquer momento, pode chegar no banco c, cm 
conseqUência da demissão, solicitar o pagamento 'do valor do seu de· 
pósito. Parece-me que somente um depósito a prazo, c um prazo ra· 
zoâvcl, poderia, cfctivamcntc, ser levado a um investimento de risco, 
como são as açõcs. 

O próprio Banco Nacional da Habitação, ao reconhecer essa ro· 
tatividadc do volume dos depósitos do Fundo de Garantia do Tem· 
pode Serviço, afirmou que esse era um dos motivos que o levava a rc· 
correr ao mercado de capitais para se valer da poupança voluntária, 
através das letras imobiliárias, onde ele iria disputar aquela poupan· 
ça, competindo com os outros valores do mercado financeiro, aos j~
ros de mercado c, às vezes, a juros mais altos, até. 

Um outro aspecto que parece reforçar a noção de que os dcpósi· 
tos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço são, assim, dcpósi· 
tos de carátcr aleatório, c cuja viabilidade da compra de ações parece· 
ria, a meu ver, pouco segura, está precisamente no fato de que o Go· 
vcrno, cm diversas oportunidades, criou mecanismos que dificulta· 
rama movimentação por parte dos titulares desses depósitos, chcgan· 
do, inclusive, a apropriar juros c carroção monctãria sobre o saldo 
credor dessas contas de dois anos atrás, praticamente. " uma medida 
que foi parcialmente corrigida no a tua! Governo. 

De toda essa situação, faria a V, Ex• um pedido de esclareci· 
mcnto. Primeiro: V. Ex• acredita que se certa a suposição de que os 
depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço estão sujeitos 
a essa alta rotatividade c, conseqUentemente, se dcsaconsclhllvcl a 
sua aplicação na compra de ações de empresas? 

A outra indagação - esta já seria de carátcr politico, animado 
pela resposta que V. Ex• dá, se é que o problema comporta uma sé· 
ric de indagações dessa natureza - é a seguinte: na França, houve 
um politico liberal que chegou a sugerir a introdução na legislação
ignoro se a sugestão foi aceita ou não para transformá-la cm lei- de 
um critério que separasse a gcrencia da empresa da posse do capital. 
Os "considerandos" foram relativos à importância fundamental da 
empresa, seja porque se a empresa prospera o Estado lucra com isso, 
porque arrecada maior volume de empregos: os assalariados ga· 
nham, porque tem a possibilidade da obtenção de melhores salllrios; 
a comunidade, por via da aplicação dos volumes de impostos cm 
obras de infra-estrutura, assim, como a construção de escolas, hospi· 
tais, obras de saneamento, etc. Se, ao contrârio, a empresa vai mal, 
não apenas o seu dono, ou seja, aquele que, cm conscqUencia do di· 
rcito de propriedade, detenha a gcrencia, o comando da empresa, 
que paga, às vezes, por sua imprevidência: silo os reflexos negativos 
que se abatem sobre toda a colctividadc, c, a partir desses critérios, 
dessas justificativas, tal politico propunha que a gerência da empresa 
fosse separada da propriedade, do direito de propriedade, isto é, que 
a gerência ficasse no âmbito da empresa entre os mais capazes c nilo, 
apenas, entre os detentores da sua propriedade. 

" um critério bastante avançado. A minha pergunta era a se· 
guinte: o futo de os trabalhadores, através do fundo, admitindo. a hi· 
pótcse levantada por V, Ex•, acabarem assumindo uma posição ma· 
joritária no volume de capital dessas empresas teriam o direito de in· 
terferência no poder de gestão, ou eles ficariam limitados u uma açilo 
prcfcrcnciul, sem o direito de voto, sem direito de emitir qualquer 
opinião ou ter qualquer influência nu reuliznçào de negócios que, 

muitas vezes, podem levar as empresas até a uma situaçao de fal~n~ 
cia, afctando - como cu estava mencionando aqui, no inicio - não 
apenas o interesse do detentor da propriedade da empresa, mas a si· 
tuaçilo dos próprios trabalhadores c a situação da colctividadc como 
um todo. 

São essas as perguntas que coloco, para serem respondidas por 
V. Ex• 

·O SR. OTÁVIO GOUV"A DE BULHOES -Quando me refi· 
ro às poupanças compulsórias são aquelas criadas com a finalidade 

· especifica de regulamentar o dispositivo constitucional da participa· 
ção dos empregados no lucro das empresas, (PISe PASEP) e não o 
Fundo de Garantia, mas que pode participar com algumas parcelas. 
A idéia de participação global c não em determinadas empresas, dilui 
não só o capital como, também, a responsabilidade na direção da em· 
presa. 

A lei brasileira foi extraordinariamente bem engendrada. Estã 
sendo mal aplicada. 

Quanto ao Fundo de Garantia, acredito que o público ainda 
não se deu bem conta de que se trata de organização, ou de institui· 
ção, cujos recursos não deveriam ser utilizados ao passar-se de um 
emprego para outro. O empregado devia conservar o Fundo de Ga
rantia, porque constituia um pecúlio, e não extingui-lo ou diminui-lo 
à medida cm que se transfere de um emprego para outro. 

Tenho a impressão de que dcviamos disciplinar melhor o Fundo 
de Garantia. São idéias magnificas, criadas com grande objetivo, 
com grande finalidade social, mas sempre aplicadas de maneira dcs· 
torcida. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - " com grande 
satisfação que damos a palavra ao Dr. Inácio Mourão Rangel. 

O SR. INÁCIO MOURÃO RANGEL- Depois da lição que 
nos deu, aqui, o Professor Bulhões, quero começar por dizer que 
espero, acima de tudo, que guar~emos a noticia de como estã 
evoluindo o sistema monctârio brasileiro, no qual vamos criando ins
tituições que, a cada dia, mais nos aparentam aos palscs de van· 
guarda, 

Teríamos que levantar numerosas outras questões nas quais, in· 
felizmente, não é passivei estar tão de acordo com o Professor 
Bulhõcs, c é pena que S. Ex• deva se retirar. 

Creio ter sido chamado a esta Casa cm conseqUência de coisas 
que andei escrevendo sobre a inflação, cm um outro ciclo cconô· 
mico. Quero chamar a atenção para este fato. 

Parece-me impossivel entender o problema inflacionário brasi· 
!eira, se não o entendermos como parte integrante de um processo de 
flutuações cconômicas, bastante regulares a tal ponto que me fazem 
lembrar que, talvez, com um certo atraso estejamos repetindo, um 
tipo de flutuações cconômicas muito bem estudadas para os palses 
desenvolvidos do século XIX e que, hoje, jll não se cumprem com a 
mesma regularidade nesses palses, Refiro-me ao chamado Ciclo de 
Juglar, economista francés que o estudou há cerca de um século. 

Silo movimentos aproximadamente deccnais, nos quais temos 
um periodo de ascensão; depois, um pcriodo de queda de tal ordem 
que, cada ciclo repete o anterior, mas por outro lado, inova sobre ele. 
Na realidade, estamos criando um sistema cconômico, c cada ciclo é 
uma etltpa dessa criação. 

A grande depressão mundial deixou-nos numa situação aparcn· 
temente sem esperança. Estávamos habituados a considerar que tudo 
dependia da nossa receita cambial, do preço do café:, e como esses c 
outros produtos, nossos produtos de exportação, não tinham salda 
no cstr.ungciro u nossa economia entrou cm,dcprcssilo. 

Nilo obstante, à certa altura, sem que no momento tenhamos to· 
mudo consciõnciu muita clara desse fato, u economia voltou a reani
mur-se. Culculu Celso Furtado que, por volta de !937, o nosso pro· 
duto industrial era 50% maior do que o havia sido no ano de maior _ 
desenvolvimento anterior à crise. Tivemos, então, depois de um quin· 
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qUênio depressivo, um quinqUénio ascendente, quinqUénio este que 
conduziu a um outro movimento progressivo, também acompanha· 
do de certo movimento inflacionário, que é ditlcil estudar como um 
fenômeno endógeno, um fênomcno gerado dentro do Pais, porque 
coincidiu com a Guerra Mundial. 

Tivemos, depois, o segundo quinqUénio da década de 40, que foi 
um pcr!odo relativamente folgado, seguido com o segundo Governo 
Getúlio Vargas, por um perlodo de crises, inclusive de aceleração da 
inflação, que conduziu, depois de passar por uma sé'rie de mudanças, 
a um perlodo do que, hoje, chamarlamos de milagre, isto é, os anos 
do Progama de Metas do Governo Juscelino Kubitschek, e que, por 
sua vez, desembocando em um pcrlodo depressivo, cujo resto foi cn· 
centrado na Administração do Professor Bulhões e que, seguramen· 
te em grande parte, graças a inovações introduzidas por S. Ex•, 
desencadeou um outro processo ascensional, que foi o último perlo
do identificado como da Administração Delfim Netto. 

Por volta de 1970, tivemos sinal de que algo não estava correndo 
bem, o que o Professor chamou o Desastre da Bolsa de 1971. 

Certos movimentos nos preços, que não vou detalhar aqui, evi
dentemente porque não caberia, jã podiam prenunciar uma re· 
tomaaa do processo inflacionãrio, Notadamcnte, o movimento dos 
preços agrlcolas começava a descompassar-se com o do lndice geral 
de preços, e a inflação retomava todo o seu curso e chegava à 
situação que ar temos. 

Como V. Ex•s vêem, não estou atribuindo especificamente a ne· 
nhum governo, a nenhum adminisirador, a responsabilidade por esse 
processo, como também nilo lhes atribuo todo o mérito dos pcrlodos 
ascendentes anteriores, Realmente, são movimentos pouco es
tudados da nossa Economia, que eu sugiro guardarem certo paralelis
mo com o dos pulses desenvolvidos de vanguarda do século XIX, -
não agora, quando o comportamento deles é diferente- justamente 
quando eles estavam atravessando a etapa que atravessamos agora, 
isto é, implantando o capital industrial, preparando as condições pa· 
ra o lançamento de um capital financeiro realmente moderno -
qu1111to a esse capital financeiro, a propósito do qual cm alguns co· 
mentãrios, notei certa conotação depreciativa. Gostaria, simples· 
mente de dizer que é inevitável que a estruturação desse capital finan· 
cciro ficará como o fato mais marcante da etapa que se abre agora. 

Com efeito, a última depressão braslleira, aquela que se seguiu à 
execução do Programa de Metas, ao pcrlodo ascensional ligado ao 
Programa de Metas, levou à criação de ct:rtos instrumentos financei
ros, tais como, primeiro, a utilização da letra de câmbio para um pa
pel que não lhe era próprio, a subscqUcmtc criação do Sistema Na· 
cional de Habitação, o Sistema de Poupança, expansão do quase -
dinheiro, com uma forma que, sem deixar de ser dinheiro, jã é algo 
mais do que dinheiro, porque, realmente, é uma transição para algo 
mais avançado, graças ao que podemos dizer que - sem esquecer, 
também, certas mudanças fiscais da maior relevância, uma das quais 
é a reforma do sistema do Imposto de Consumo Federal, e a implan
tação do !CM - representava, sem dúvida alguma, um passo ,im· 
portante. Tudo isto foi preparando as condições para esse perlodo de 
prosperidade que tive.mos, no segundo quinqUénio do decénio pas
sado c até princlpios deste. 

Este aparelho permitiu-nos dar uma expansão desconhecida da 
indústria da construção civil, neste Pais; permitiu-nos dar uma ex
pansão, antes desconhecida, à venda c à indústria dos bens duráveis 
de consumo e de produção, notadamentc o automóvel, os ele· 
todomésticos, etc, tudo isso representando como que um ensaio geral 
para algo que deveria vir depois, e que deve vir. 

A cidade brasileira cresceu, mas quando a olhamos vemos que 
ela mudou de aspecto, e quando procuramos a infra-estrutura dessas 
cidades, vemos que há um descompasso marcante. Construlmos 
apartamentos de boa qualidade; enchemos nossas ruas de automó· 
veis; quase todas as casas dispõem, hoje, nas cidudcs, de fogões a gás, 
c outros petrechos. Isso silo inovações importantes na vida, cujo cfci
:o foi liberar- milhões de pcssous, das fainas domésticas c que pu· 
deram deixar a casa c trabalhnr fora. AI temos, portanto, a Ilbcrnçilo 

de um potencial produtivo considerável. Ficam faltando, entretanto, 
muitos serviços de infra-estrutura das cidades, além dos serviços bá
sicos de infra-estruturas gerais da economia nacional. Montamos, é 
certo um sistema rodoviário que permitiu integrar em um sistema 
ónico toda a economia nacional, mas é evidente que se podemos co
meçar a industrialização de um Pais como este sobre rodas de ca
minhão, é preciso o trem, para que, ele possa desenvolver-se e operar 
como um sistema único. O Pais é grande e sua economia está come· 
çando a ter dimensões que não comportam essas soluções parciais ou 
de ocasião. Temos necessidade de um sistema portuário muito mais 
completo do que o que a! está. Em suma, temos necessidade de inves
tir pesadamente cm energia, não só cm cletricidadc mas, também, na 
solução do problema geral de energia, muito mais complexo, no com
bate nos efeitos da poluição, que as nossas cidades estilo tendo, e tu· 
do isso representa formidáveis investimentos cm infra-estrutura que 
nilo podem ser financiados da maneira como foram, privilegiadas, 
no pcrlodo que passou. 

Se olhamos para trás vemos como foi que as coisas se passaram 
c isso nos ajudará a formar hipóteses válidas quanto ao futuro. Ve
mos que a prosperidade do decênio de 30 explica-se como função da 
montagem da indóstria leve. Criamos condições propicias à cxpan· 
silo da indústria leve, depois, tivemos o desenvolvimento de bens du
ráveis de produção e de consumo, - ganhando experiência na me
talurgia que assentava as bases para uma futura indóstria pesada e 
para os grandes serviços de infra-estrutura. Estamos assentando 
essas bases, caminhando de cima para baixo. Normalmente uma 
economia começa por montar a produção do metal e chega à pro
dução do artigo final. Como a nossa indóstria se desenvolveu por um 
esforço de substituição de importações, ela veio de diante para trás, 
mas o certo é que as etapas se sucederam, com o resultado de que 
não estamos longe de contar com um sistema industrial integrado, 
completo, que vai desde a infra-estrutura, desde o combustlvel, de 
metalurgia pesada, até os bens de consumo, ou melhor, vem dos bens 
de consumo para esses serviços de infra-estrutura, vem de cima para 
baixo invertendo a ordem natural das coisas. 

De qualquer maneira, o sistema industrial está cm vias de ter 
uma conclusão, através do estabelecimento desses serviços bãsicos de 
infra-estrutura. 

Agora, a pergunta é esta: poderemos financiar o dcscnvolvimcn· 
to do metrô das nossas cidades, do nosso sistema fcrroviãrio, da im· 
plantação dos serviços de combate à poluição, carlssimos pela manei· · 
rn como financiamos os projetes das etapas vencidas. Silo serviços de 
utilidade pública, geralmente. São serviços sujeitos, aqui e em toda 
parte, a um rcgimejurldico diferente. Por exemplo: uma empresa po
de recorrer ao mercado c oferecer o seu passivo imobilizado cm 
garantia, mas o serviço de utilidade pública não pode, porque, sendo 
o passivo imobilizado de um serviço de utilidade pública gravado, 
geralmente, com cláusula de inalienabilidade, nilo pode ser dado cm 
garantia. Então, nilo é posslvcl. Este serviço nilo poderá levantar re· 
cursos dessa maneira. Será necessário criar um outro aparelho, um 
outro mecanismo, que permita conformar esse obstáculo. 

Há pouco, os advogados da Licht propuseram um sistema pelo 
qual a empresa seria transferida para· uma empresa nacional, que 
emitiria debentures, a qual a garantia do Estado, e, na base des
sa garantia, o público poderia aceitar aqueles tltulos. Sem entrar no 
mérito da operação proposta, parece-me que nós vamos aproximan
do do centro de nossa problemática presente. O mctrô nilo pode dar 
o seu ativo imobilizado, que é, basicamente, um buraco, em garantia. 
Mas, pode dá-lo no poder concedente. Essa inalienabilidade vigora 
contra todos, "salvo para o rei", isto é, para o Estado. 

Este é o cerne da questão, embora isto nilo nos exima da obriga· 
çilo de estudar outras reformas paralelas e complctnmentnrcs, a 
exemplo de retoques no aparelho fiscal, no aparelho monetário, etc. 
Isto posto, acredito que estarão lançadas as bases para nova arranca· 
da que, estou certo, nilo deve tardar c cujo conteúdo será a implanta
ção destes serviços de infra-estrutura, sem os quais a economia sim· 
plcsmcntc nilo poderá funcionar. 
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Chegou o momento cm que temos de resoslver este problema. E 
com efeito, niio é passivei com depósitos cm cadernetas de poupan
ça, depósitos à vista, afinal de contas, pensarem financiar tais investi
mentos, Ai, na caderneta de poupança, o Estado responde pela liqui
dez. Mas como há um merendo pronto para os produtos, que vão ser 
financiados por aquela via, esta garantia í:, cm grande parte mais for
mal do que real, Quando chega o momento em que, realmente, o de
vedor começa a se tornar insolvente, fnzcndo~sc necessário recorrer, 
excutir o garantidor, entiio, a qucstiio torna-se grave, 

Ora, se o Estado vai financiar com recursos levantados por esse 
mecanismo, a construção do mctrõ, de uma ferrovia, ou de uma usi
na hidrclótrica, ele entrará em dificuldades, porque terá de dar duas 
coisas: garantia de rentabilidade c liqu!dez. 1': o momento em que se 
torna necessário desenvolver um mercado que responda pela liqui
dez, desobrigando o Estado, no qual restaria apenns,1v.in tarifa e ~uh
sídios, responder pela rentabilidade da aplicação. 

A meu ver, neste ponto, estamos chegando ao problema-chave 
do presente momento, ou seja, o presente ciclo exige certas mudan-· 
cus cuja essência será essa. 

Evidentemente, não é só isto. Vimos, como, há pouco, foram to· 
mudas algumas medidas visando dar um mlnimo de respeitabilidade 
ao instituto da locação dos prédios residenciais, De maneira que é 
possivel, hoje, estender um pouco a demanda efetiva de residências, 
fazendo entrar no mercado pessoas, poupadores, cm condições de 
comprar para alugar. Quem podia comprar um apartamento paro o · 
seu próprio uso já o fez. Ora, para incluir pessoas a comprar para alu
gar, ó preciso que se dê a este, ao direito de inquilinato, um pouco 
mais de seriedade, além do que tem tido atê agora, porque nilo tem 
muito sentido comprar um apartamento para alugá-lo nas presentes 
condições. 

Essas, de qualquer maneira, silo soluções laterais, que poderiam 
esticar a eficácia dos instrumentos atualmente criados. De qualquer 
maneira, permaneceremos na dependência da criação de um apare· 
lho que nos permita o financiamento dos grandes serviços de utilida· 
de pública, E sabemos qual é o Instrumento fundamental: seu para· 
digma silo as debentures, Mas debentures. silo titulas de longo prazo, 
supõem uma garantia também de longo prazo, isto é, retirada do 
imobilizado, Como esse está gravado no caso de serviço de utilidade 
pública, por uma cláusula do inalienabilidade, temos que encontrar 
uma maneira de contornar esse problema, porque o que não pode ser 
alienado, tampouco pode ser dado em garantia, A meu ver, é por aí 
que deveremos sair. E, ao resolvermos esse problema, a massa de de· 
manda de capital, que se irá suscitar, prcparar-nos-â para nova arran
cada, para um salto, para o qual já estão criadas as condições mate· 
riais, 

A economia está carregada de capacidade ociosa. Ainda hoje, li 
no jornal que a indústria de material ferroviário, no Brasil, está tra· 
bulhando com 30% da sua capacidade, ou quem ·sabe, menos ainda, 
Lembro-me de que, quando os japoneses fizeram, por volta de 1935, 
um levantamento do que eles consideravam sua capacidade, chega· 
ram a resultados que pareceram excessivos. Entretanto, quando en· 
traram a usar essa capacidade, viu·se que, ao contrário, ela havia si· 
do muito subestimada. Nossa expericncia, embora menos contunden· 
temente, em ra~ilo da qualidade de nossas estatlsticas, leva-nos à mes
ma conclusão. Geralmente, quando se começa a trabalhar, o apare· 
lho produtivo revela ser capaz de dar mais do que se esperava. 

Temos necessidade de criar, de maior inventividade. Se quere· 
mos resolver o problema do capital de giro da empresa média no Bra· 
si!, por exemplo, temos que criar demanda para o produto final dela, 
ao invés de nos limitarmos ao gasto expediente de injeção de recursos 
públicos. Se, por exemplo empreendermos à expansão do parque 
ferroviário, as compras de material ferroviário criarão em toda uma 
seqUência de empresas, uma demanda incrementar que, via uso de 
capucidade ociosa irá resolver o problema, sem expansão do endivi· 
dumento. De maneira que o capital de giro surgirá naturalmente, co· 
mo surgiu depois, justamente, da Administraçiio do Professor Bu. 
lhões, Também se dizia que era imposslvel, com aquela taxa de inves-

ti menta, ter·sc as tuxas de crescimento que tivemos. Dizia-se que niio 
era passivei. Ora, foi passivei porque uma grande parte do potencial 
produtivo de economiu nacional estava subutilizado. Mais tarde, na 
impossibilidade de negar o óbvio, dizia-se: agora que foi utilizado o 
potencial ocioso, acabou-se a festa. A isso resguardo eu: niio, porque 
foi criado outro potencial, noutras áreas da economia, 

O potencial, que está criado na indústria de construção civil, se· 
· rá capaz de responder por uma parcela tremenda desse esforço de for· 

mação de capital, paru o qual acho que é hora de preparar o Pais. 
Então, temos que pensur. Não estou dando respostas finais. A fi· 

na·) de contas. sou apenas um funcionário aposentado~ não posso se~ 
não formular hipóteses e convidar pura que questões sejam levanta· 
das, 

Stm dúvida, há aspcclus fiscais; hú asp.:cto:: j:.!r!d!,.nc Tnrln!ii m 
no"os problemas são comnlexos: njo temos problemas simplos. 
Mns a essência do problema é criar um apa,cliao, subr..:tucio :i;-;w~c::. 
ro. que: nos permita tocar para a frente ::~'ies grandes serviços de utili· 
dade pública. 

Esta cidade de Brasília, precisa de um pró-metrô com urgência. 
São Paulo c Rio estão construindo o seu metrô. Isto é apenas o come· 
ço, porque não são sô São Paulo e Rio que precisam disso, e sim to· 
das as nossas cidades. 1': impossível pensar-se neste Pais sem um novo 
sistema ferroviário construido de ponta a ponta, de nova concepção, 
porque somos um Pais cujo cerne económico é um nó de montanhas, 
e. naturalmente, essa parte do sistema ferroviário deverá ser carfssi· 
ma. Veja-se o escândalo que levantou o custo previsto da Ferrovia 
do Aço, o qual, entretanto, não nos deve espantar. 1': natural! O cen· 
tro do Pais é um pó de montanhas, como já disse, e é daqui que deve 
partir o esforço. Temos que ligar, unificar as partes integrantes deste 
Pais. E tudo isto vai depender de como resolvemos o problema de 
captação de recursos. 

Vejam bem, só temos essa indústria de material ferroviário, que 
confessa ter 70% do seu potencial produtivo ocioso, se ela recebe en· 
comendas na medida do seu potencial, logo emergirá como detento· 
ra de vastos recursos livres e note-se bem, não nela própria, precisa
mente porque, por enquanto, tem capacidade ociosa, não havendo 
por que investir na sua própria expansão. 1': por isso que se torna in· 
dispensável criar um aparelho que transfira esses recursos para o se· 
tor a crescer. 1:: próprio do nosso modelo de crescimento que só pe· 
qucna parte da poupança se forme no sctor a crescer, isto é, o reccbc,r 
investimentos. De um modo geral, em cada uma das etapas do nosso 
desenvolvimento, em cada um dos nossos ciclos, temos tido uma par· 
te da economia que dispõe de capacidade ociosa, e uma parte que es· 
tá criando capacidade. Se não resolvermos o problema de transferir 
recursos de um setor para o outro, a economia não sai da depressão. 

Se o fazendeiro de café, na década de 1930, não tivesse resolvido 
transferir a sua poupança para o filho, ou para o genro, construir a 
fábrica de tecidos ou de calçados, a industrialização não teria come· 
çado. Mas não i: passivei pensar-se em construir o sistema ferroviá· 
rio desta maneira, que implicava em transferí:ncia inter-setorial, mas 
não inter-familiar de recursos. Com efeito, se o fazendeiro, recebia o 
preço do café (que o Governo, em seguida, queimava), mas não o 
aplicava na plantaçilo de novos cafezais, porque cafezais havia cm ex· 
cesso. Esse dinheiro, sem sair da famfiia, ia encontrar o caminho de 
implantação de certos setores industriais. 

E esses investimentos é que engendravam demanda para outros 
setores subtilizados e punham toda a economia em movimento. A 
mesma coisa temos tido, em ciclos sucessivos ultimamente, apenas 
mudando o sujeito e o objeto desse processo. Quer dizer, o setor que 
vai se desenvolver, o que vai beneficiar-se dos investimentos, vai mu· 
dando, à medida em que vamos criando o novo sistema econõmico. 
Hoje, temos uma indOstria automobillstica, que ultrapassa a necessi· 
dado do mercado brasileiro atual, mas não temos as ferrovias que 
precisamos; nilo temos os esgotos de que temos necessidade; não te· 
mos energia elétrica. Podemos, sem dOvida, utilizar o carvão de San· 
ta Catarina, mns para isso vumos ter que fazer pesados investimen· 
tos, porque esse cnrvüo nüo scriu econômico se o trouxéssemos de cu-
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minhilo, de lã pnrn os centros consumidores do Sudeste. Possivelmen
te, teremos que gaseificá-lo lá, c trazê-lo cm gasodutos at~ Silo Paulo 
e Rio, c isto representa formidável investimento. 

Isto é que me parece ser, neste momento o centro de nossa pro
blemática. Ao mesmo tempo assistimos ao gradativo apcrfciçoamcn· 
to do aparelho financeiro - c os quadros que o Professor Bulhôes 
nos mostram isso - vamos aperfeiçoando o sistema monctArio c, 
por outro lado, vamos criando as condições propicias para novas mu
danças, à medida que o sctor a desenvolver muda também. Nilo se 
pode financiar úma indústria de tecidos com os mesmos instrumcn· 
tos necessãrios à implantação dos serviços de utilidade pública. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a pala
vra no Ministro Otávio Gouveia de Bulhões. 

O SR. OTÁVIO GOUVEIA DE BULHOES- Quando se traz uma 
tese, como a que eu trouxe, é claro que não se pode abarcar outros 
problemas. 

O problema que o Dr. Rangel levanta é, na verdade, de grande 
importância. O Pais, neste ciclo, como ele chama, exige uma atcnçilo 
toda especial para os trabalhos de infra-estrutura urbana, que extra
vasam o setor urbano. E passaram a ser problemas nacionais. 

O problema do metrô nilo é municipal, nem mesmo do Estaao; é 
nacional. Agora, como financiar essas organizações, como financiar 
essas instituições? Pelos métodos antigos, é claro que nilo pode ser. 
Ele sugere as debenlures, cu sugiro os próprios tftulos públicos do 
Governo. Obrigações do Tesouro, com prazos maiores, que jâ tive
ram tanto êxito e silo titulas destinados a essa natureza de empreendi
mentos. 

Não vejo conflito entre essa idéia mais ampla que ele apresenta 
- idéia que gostei muito que ele levantasse porque, de fato, de vez 
em quando, esquecemo-nos da importância da infra-estrutura urba
na, nesse regime em que vivemos, c ele foi muito feliz nessa lembran
ça - com o que venho sugerindo: que, pelo menos, uma parte da 
poupança seja destinada às organizações empresariais, que vila su
prir o material, os produtos, para essas organizações, havendo, as
sim, uma dupla via de acessos financeiros, seja por parte daqueles re
cursos levantados pelo Governo c dados às empresas na compra dos 
produtos por ela elaborados, seja, também, por sua parte, outras ati· 
vidadcs complementares que elas possam gerar c que sejam financia
das com a poupança dos indivfduos. Nilo hã, portanto, propriamcn· 
te connito; acho que há uma complementaridade. O que desejo, apc· 
nas, ressaltar é que ele apresentou muito bem, ao lado dessas idéias, 
digamos assim, miúdas que apresentei, as grandes idéias que sugeriu, 
ou seja, prestarmos mais atenção a alguns empreendimentos governa· 
mentais que falham, por falta de projetes financeiros adequados, co
mo por exemplo, esse da Ferrovia do Aço, c outros exemplos que ele 
citou. 

Fiquei muito feliz com essa sugestão do Dr. Rangel, c, apenas, 
peço que ele não inutilize a minha sugestilo. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- A Presidência da Co· 
missão de Economia, lamentando que o Ministro Otávio Gouveia de 
Bulhões tenha que se ausentar neste momento, quer agradecer a sua 
presença, a sua participação, a grande colaboraçilo que trouxe, nilo 
apenas com os seus conhecimentos teóricos 11,1as,.sobrctudo, com a 
suu experiência de administrador público, cm• especial quando esteve 
à frente do Ministério da Fazenda, no Governo Castcllo Branco. A 
S. Ex•, portanto, os agradecimentos de todos os que fazem parte da 
Comissão de Economia do Senado Federal. (Palmas.) 

Continua com a pulavru o Professor Inácio Mourilo Rangel. 

O SR. INÁCIO MOURÃO RANGEL - Apenas quero dizer 
que nilo pretendo ter armado nu cubeçu um plano integral, mas esta· 
rin à disposição de V. Ex•s pura qualquer pergunta. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Antes de abrirmos os 
debates a que se propõe o Professor Inácio Mourão Rangel, temos u 

honra de facultar a palavra no Professor Joilo Paulo de Almeida Ma· 
galhãcs. 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES- O te· 
ma do nosso Seminário é "A Inflação Brasileira". 

Tenho a imprcssilo de que a minha exposição, que será relativa
mente breve. vai se concentrar, exatamcntc, cm explorar o signi· 
ficado do que seja "inflação brasileira". 

Na verdade, poderia perguntar: hâ uma inflaçilo brasileira? Tal· 
vez fosse excessivo restringir-se a idéia da inflaçílo apenas uo Brasil, 
mas, certamente, hã umu inflação de pafscs subdesenvolvidos, que 
tem significado completamente diverso da inflação que ocorre cm 
pulses desenvolvidos. 

Pretendo sublinhar esse tema, porque, aparentemente, ele, que 
foi objeto de amplos debates, em tempos passados, vem sendo esque
cido recentemente, c isso pode nos trazer alguns prcjufzos sérios. 

Antes de entrar diretumentc no assunto, cu lembraria, porque a 
minha posição vai ser dcsenvolvimcntista, da tradição do dcscnvol· 
vimentismo brasileiro, uma posição que cu poderia dizer inflacioná· 
ria. 

Os Senhores têm, historicamente, um Barão de Mauá, que pre
gava, inclusive dizendo que, com isso, estava contrariando aquelas 
idéias trazidas de outros pafses do mundo, emissões inconvcrsfvcis. 

Temos Rui Barbosa que, através do cncilhnmcnto, aceitou con· 
dições inflacionárias extremamente sérias, porque ele achava que, 
com isso, iria beneficiar a indústria nacional. 

Os Senhores tiveram, de uma maneira mais oculta, Roberto Si· 
monscn que, também, no debate Clássico. com o Professor Eugênio 
Gudin, que foi transcrito em livro recente do IPEA-INPS Sobre o 
Debate e sobre o Pianejamenlo no Brasil, toma uma posição extrema
mente desenvolvimentistn que signincaria, praticamente naquela épo
ca, um opção em favor du inflação. 

Nilo vou falar, aqui, dos debates que ocorreram cm torno do cé·' 
lebre Programa de Estabilização Monetária, de 1958, cm que os grU: 
pos descnvolvimentistas brasileiros se chocaram com o FMI, dando, 
inclusive, origem à clássica intervenção do Presidente Juscelino Kubi· 
tschek, quase rompendo com o FMI, mostrando, cm última análise, 
que o diabo não era tão feio quanto se pintava. 

Portanto, nessa colocação de inflação brasileira cu me propo
nho, simplesmente, pôr o assunto em quatro pontos, ou em quatro te· 
ses básicas. A primeira delas é n seguinte: a inflação é:, csscncialmcn·· 
te, diferente em pafses desenvolvidos e subdesenvolvidos. Segunda te· 
se: essa diferença permite que clu seja usada, nos subdesenvolvidos, 
com estimulo ao processo dinâmico. Terceira tese: a inflação, dentro 
de uma políticu gradualista corrctamente definida, pode ser levada 
adiante sem qualquer sacriffcio indevido das camadas de menor rcn· 
da. E a quarta, que não é bem uma tese, será em função de tudo que 
cu disse, antes, algumas considerações com respeito à ntual politica 
antiinflncionâria do Governo. 

Na primeira tese, a inflação ê diferente entre os pafscs dcscnvol· 
vidas c subdesenvolvidos. Eu, pessoalmente, considero quC a contri· 
buiçilo mais importante, dada pelo pensamento econâmico brasileiro 
à ciência cconõmica mundial, é, exntamcntc, ter provado, talvez mcs· 
mo por palavras do que por fatos, que ern possfvcl tcr·se um desen
volvimento acelerado com uma inflação acclcrudn. Isso, hoje, é mun
dialrilcnte reconhecido. Se os Senhores tivessem, como cu, certa in
cumbência universitária, verificariam que é até incômoda a quantida· 
de de alunos que suem do Brasil, pura fazer PhD c silo chamados a cs· 
crever sobre a influçiio brasileira, que é considerada, por seus profes
sores, alguma coisa de cxcepcionul, um pouco incomprccnsfvcl. E, 
realmente, do ponto de vista da experiência deles, como professores 
de pulses subdesenvolvidos, essa influçilo é: incomprecnsfvcl c, inclusi· 
ve, impossfvcl. !'i isso, exatumcntc, q4c cu passo a expor, aqui, rapi· 
da mente. 

Na verdade, existe entre os pulses desenvolvidos e os subdesen
volvidos umu diferença estrutural extremamente Importante. Preme· 
to que não vou entrar em interiorizuçilo cconômicu muito uvançudn, 
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mas, apenas, que nos modelos de desenvolvimento usuais, nos mode
los globais, dois fatores de produção suo separados - o chamado 
Hcapital" c o chamado utrnbnlho". Rcconhccc~sc, hoje, que o traba .. 
lho é o fator essencialmente raro nos países desenvolvidos, onde to· 
das as inovações suo tipicamente de /abor-sav/ng, poupadoras do tra. 
bolho, onde o trabalho é caro e os sindicatos, fortes. ~ exatamente o 
que se passa em países como o Brasil, onde o sindicato é fraco; só. 
usamos inovações /abor-sav/ng ou outros, porque nilo temos recursos 
e os sindicatos silo perpetua/mente fracos. 

Bem, diante disso, nós podemos dizer que, em pnfses desenvolvi
dos, é impossível se formar uma poupança forçada monetâria que su
plementa a poupança voluntária, permitindo alto nfvel de investi· 
mentos, no passo que, nos países subdesenvolvidos, existe essa possi
bilidade. Em vez de entrar na linha teórica, eu, simplesmente, me pro· 
ponho a mostrar o que acontece, na prática, num pl!fs subdesenvolvi· 
do e por que isso não pode acontecer num pafs desenvolvido. 

Em primeiro lugar, vamos supor um pnfs subdesenvolvido que 
estivesse interessado cm criar uma siderúrgica, uma rede ferroviária 
ou rodoviária, ou mesmo criar Brasflia, por exemplo. O Governo, 
simplesmente, teria que obter os recursos necessários para tanto, Pa· 
rn isso teria que recolher impostos; teria que pagar, evidentemente, 
em primeiro lugar, as suas despesas correntes, e apenas o que sobras
se empregaria em investimentos. 

Agora, o Governo, contrariamente ao particular, tem a possibili: 
dade de emitir. E o Governo emite. Esse dinheiro, essa moeda ma· 
nual, entrando no circuito, multiplica-se sob a forma de moeda ban· 
câria, dando lugar a meios de pagamento, e cria um poder aquisitivo 
do Governo que permite o aparecimento de uma usina siderúrgica. 
Talvez essa seja exatamente a explicação da Companhia Siderúrgica 
Nacional e, certamente, a explicação de Brasflia. Brasflia existe, exa· 
ta mente por esse método. 

Portanto, é o sistema do déficit orçamentário que é coberto, 
através de emissões, ao invés de ser coberto por impostos ou emprés
timos, emissões essas que têm, cxatamentc, o mesmo resultado. Evi
dentemente, este resultado não é tão brilhante quanto se esperava, 
no infcio, porque o próprio aumento de preços desvaloriza um pouco 
aquela moeda lançada pelo Governo. Mas esse é o resultado. 

Se o Governo não recorre ao déficit - e o Professor Otávio 
Gouvi:li de Bulhões mostrou q_ue a época dos déficits estâ ultrapassa· 
da- os Senhores ti:m outro processo, escrito na literatura que é, sim· 
plesmente, os investidores particulares ou o Governo, através do nu· 
menta de preços, de tarifas, gerando poupanças, as quais são utiliza· 
das para o processo de desenvolvimento. 

Af, então, nós temos o segundo momento, aquilo bem descrito 
pelo Professor Otávio Gouvéa de Bulhões: os empréstimos aumen· 
tam, a moeda escriturai aumenta, e é forçado- ele não disse que era 
forçado- a apoiar, através de nossas emissões, a fim de equilibrar 
os meios de pagamento do pafs. 

Portanto, os Senhores têm, ar, um Governo querendo investi· 
mentes fundamentais, sem dinheiro para esses investimentos, c, real· 
mente, conseguindo os resultados desejados, simplesmente através 
do instrumento inflacionário. 

Por que um Governo, num pafs desenvolvido, não pode fazer a 
mesma coisa? Muito simples. No pais desenvolvido a milo·dc-obrn é, 
basicamente, fator raro. A mão-de-obra sendo basicamente fntor ra· 
ro; a inflação significa existência de pleno emprego ... 

Suponhamos, por exemplo, para ser mais concreto, que num 
pafs como os Estados Unidos, diante da tentntiva de .se executar uma 
polfticn, do tipo que descrevi, anteriormente, o Governo alcance 
uma inflação do nlvel existente, hoje, no Brasil. O resultado imediato 
seria a imposição, pelos sindicatos oper(lrios, de uma escala móvel de 
salários. Escala móvel de salários significa, simplesmente, que a cada 
pequeno aumento do custo de vida haveria um aumento exnto dos sa· 
lários. A cada vez que o custn de vida aumentasse de 5%, os salários 
seriam ch:vndos de 5%, ou seja, nesse pu!s os Senhores teriam reujus· 
tumentos gerais dos sulúr\os mais ou menos a cudu mês c meio ou 
dois meses, 

Qual o resultado? Em primeiro lugar, ameaça de uma hiperinfln· 
çi!o, que obrigaria, imediatamente, ao abandono desse instrumento. 
Em segundo lugar, ns,poupanças forçadas tenderiam a desaparecer, 
já que os salários se adaptam imediatamente 11 elevação dos preços. 

Então, falemos um pouco mais sobre poupança forçada. O mi· 
!agre aparente cm que ocorreu no pais subdesenvolvido foi simples
mente que o Governo, ao emitir para fazer a Companhia Siderórgica 
Nacional, para fazer BrasOia, provocou uma redução em todas as cn· 
mada~ de rendimentos fixos, que silo, fundamentalmente, os as· 
salarindos. Portanto, tudo se passou como se ele houvesse, através de 
uma imposição indireta qualquer, arrancado dessas camadas aquela 
quantidade de recursos que necessitaria para criar Brasflia, para criar 
a Companhia Siderúrgica Nacional. 

~ fácil os Senhores perceberem que, se no país desenvolvido 
uma escala móvel de salários liga a poder aquisitivo dos tra· 
balhadores à inflação, essa poupança forçada monetária não pode 
aparecer, ou aparece durante um perfodo extremamente curto. 

Ora, o que nós observamos, contrariamente rio Brasil, é que, 
apesar de uma inflação secular, ela jâ foi computada, desde 1821, 
nunca tivemos uma escala móvel de salârios. Qualquer que seja a 
velocidade da inflação, os salários silo reajustados anualmente. Por· 
tanto. o Governo pode, inclusive regular a quantidade de poupança 
que quer arrecadar. 

Senhores, eis a diferença entre os tipos de inflação; eis a razilo 
pela qual os professores americanos, polfticos e dirigentes mul
tinacionais se apavoram com a inflação brasileira, ficando, freqUen· 
temente, sem saberem explicar exatamente por que estilo apavorados. 

Na verdade, a chamada polftica gradualista de contenção da in· 
flação, que começou a se adotada, pela primeira vez, oficialmente, 
no Programa de Açilo do Ministro Roberto Campos, em 1964, -di· 
ga-sc, de passagem, que jâ havia sido definida anteriormente, e, inclu
sive, cstâ dentro de certas medipas implfcitns também no Programa 
de Desenvolvimento Econômico-Social, anterior ao Ministro Celso 
Furtado, portanto, não hã pai da criança, no caso - significa, 
exatamente, o reconhecimento da capacidade da inflação auxiliar o 
desenvolvimento. De fato, se a inflação fosse perfeitamente neutra, 
diante de um processo dinâmico, não haveria nenhuma razão para 
que não tentássemos acabar com ela do dia para n noite. Um tra· 
lamento de choque, que é normal, usual, dentro de certas medidas, 
seria normal e usual se a inflação dos Estados Unidos passasse de 12 
ou 13%, mas o que, normalmente, se admitiria como remédio num 
país desenvolvido, nilo pode ser admitido entre nós. Nos EstadosiJni· 
dos, se uma inflação tendesse chegar a I 5%, justificaria o tratamento 
de choque, porque, como conseqUência da escala móvel de salârios, 
ela não está mais gerando poupança forçada. 

No caso do Brasil, até hoje, ela estâ gerando poupança forçada. 
Portanto, nós temos que conter os preços com tal precaução que não 
haja uma redução drástica nessa suplementaçilo de poupanças, que 
está auxiliando, de uma forma ou de outra, o nosso desenvolvimento. 

A segunda tese será mais breve, Portanto, essa diferença permite 
que seja usada a inflação como estimulo ao desenvolvimento. 

Devo dizer aos Senhores em primeiro lugar, que tudo que, cu 
disse, anteriormente, nilo significa que a inflação seja neccssârin. Na 
verdade, podíamos ter construido a Companhia Siderúrgica Na· 
cional e Brnsllia recolhendo impostos. Na prâticn, esses impostos 
teriam que> ser, não só importantes como, inclusive, basicamente 
regressivos, 

A anâlise cconômica tem demonstrado que os impostos progres; 
si vos captam, sobretudo, poupança. Portanto, em termos de aumen· 
to de poupanças globais do Pnfs, o seu resultado é relativamente fra· 
co, ou seja, c fica aumento substancialmente as poupanças do Go· 
verno para os seus investimentos: mas reduzo, em boa parte, também 
as poupanças privadas. Entilo, o imposto tipo regressivo, tipo indi· 
reta, é mais ou menos inevitável. Diante disso, a inflnçi\o surge como 
um meio extremamente cómodo. A inflnçilo não exige um pnfs com 
administração bem organizada; a inflação fornece recursos de ma· 
nciro normol e automática. 
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Eu me permitiria, aqui, lembrar uma experiência minha, quan· 
do Consultor da Organização dos Estados Americanos, na BoUvia. 
A Bolívia era um pais que tinha uma situaçi!l> ext!cmamentc ínteres· 
same, há dez anos. Ela havia construido uma rede de estradas, mo· 
desta, mas razoâvel, da qual, para grande orgulho do pais, faziam 
parte uma ou duas rodovias asfaltadas, c, simplesmente, nho estava 
tendo dinheiro para a conservação da estrada. Esse pais, acon· 
selhado pelo Fundo Monct4rio Internacional, tinha um orçamento 
per(citamente equilibrado, mas, simplesmente, nilo conseguia con· 
scrvar a sua rodovia. Então, para grande escândalo dos técnicos do 
Fundo Monetário Internacional, sugeri apenas que fizessem um pou· 
co de inflação. Porque cu disse para eles: "reparem vocês, 40% de lo· 
do o imposto do país siio arrecadados cm La Paz; a população de 
LaPaz, que ê o centro dinâmico do pais, simplesmente ni!o agUenta 
mais impostos. Então, há duas alternativas: ou se emite moeda c con· 
scrta a estrada, aceitando-se uma inflação de IS ou 10%- nessa épo· 
ca a inflação boliviana era um pouco menor do que a dos Estados 
Unidos, era de 2%, e os Estados Unidos tinham registrado 4%- ou 
o pa(s não terá nenhuma capacidade de manter essa condição ml· 
nima do seu desenvolvimento, que 1: uma boa rede de estradas". 

Então, essa inflação, se é acompanhada daquelas medidas que 
compensam as distorções bâsicas da inflação, por exemplo: mini· 
desvalorização, ou seja, aquela que acompanha a dcsvalorizaçào da 
motda brasileira; reajustamento periódico das tarifas de serviços pú· 
blicos que os deixem cm condições de funcionar de maneira razotlvcl; 
corre~ila monetária de certos tipas de depósitos, que nos pe1mitam 
ter cadernetas de poupança, depósitos a praza, ele. - nos pa(scs 
subdesenvolvidos, 1: um instrumento factfvel de desenvolvimento c, 
inclusive, o tem sido no caso brasileiro. 

Terceira tese, a inflação nilo exige sacriflcio excessiva, nem aci· 
ma de qualquer outro sistema de desenvolvimento. 

Primeiro ponto que temos que deixar bem claro: da momento 
em que se opte por uma polftica de desenvolvimento, em que se 
acredite que o aumento do bola é o mais importante, 1: necessário im· 
por-se certas restrições de consumo, c essa imposição sign'tlica sacrifl· 
cios. Posso conseguir esses resultados, seja através da inflação, seja 
através de impostos, mas, na verdade, pouco ou nenhuma diferença 
haveria entre os dois casos. 

Entretanto, o que eu quero assinalar para os Senhores c que é 
mais importante do que isso, ê: que da mesma maneira que essa pol!li· 
ca de inflação, essa teorização que surgiu no Rrasil, destinada à uti!i· 
za~ilo do surto inliacionário como instrumento de desenvolvimento, 
também criou um instrumental para evitar - porque, na verdade, a 
inflação, contrariamente ao imposto, pode ir além do que se espera 
em matéria de redução do poder aquisitivo- toda uma politica dcfi· 
nida cm termos de reajustamento de salários, com base no custo de 
vida; concessão- reparem bem -de aumento para cobrir o res(duo 
inflacionário corretamente calculado, e aumento de salários, de acor. 
do com a elevação da produtividade per caplta, do produto per caplta 
do Pais. Se rigorosamente aplicados esses três meios, nós teríamos 
uma participação constante dos trabalhadores na renda interna do 
Pais. 

Sei que alguns dos Senhores já estilo com objcçào, porque, 
aparentemente, essa politica foi aplicada no Pais c a concentração de 
renda, inclusive a baixa de poder aquisitivo dos saltirios mínimos foi 
real e inegável. Jamais cu contestaria esse fato, porque terminei, 
recentemente, um trabalho para a Ford Foundation, cm que ela me 
indagava cxatamente qual o impacto da politica salarial, na redução 
da inflação. E a resposta foi a seguinte: na concentração de renda, 
teoricamente, nilo deveria haver nenhum impacto; na prfl\icu, o lm· 
pacto foi bastante sério e, sobretudo - isso que ~ curioso - o fato r 
principal c os resíduos innacionários foram sempre colocados 
substancialmente abaixo daquilo que deveriam ter sido. Mas o instru
mento existe, é isso que desejo deixar bem registrado. 

O quarto tema é o que se acha da politica atual do Governo. 
Na verdade, eu diria o seguinte: no Brasil, qunndo se trata de 

pol!ticu anliinflacionarista, duns posições existem, historicamente. A 

posição dos defensores do tratamento de choque c u posiçilo gradua· 
lista, De maneira bastante curiosa, o que, indiretamente, comprova, 
mesmo para aquele grupo, aqueles economistas que, algumas vezes, 
nós chamamos membros da Escola de Chicago, ou scjn, do conserva• 
dorismo monetário mais avançado, esses economistas, em trabalhos 
escritos, tem aceito o gradualismo como normal, incvitâvcl c neccssll· 
rio no Brasil. 

Portanto, no momento cm que se trata de fazer uma politica de 
contenção da infla<iilo, qualquer economista brnsi!eiro aplicará, 
praticamente, os mesmos instrumentos. Ele vai u1ar medidas de tipo 
monetário, controle da orçamento monetário; talvez, vá atuar um 
pouco sobre a corrcçào monetária, tornando-a menos intensa- por
que a corrcçilo monct6ria, que ê neccssllria para evitar distorções, 
também é um fator de transmissão da inflação- talvez vá a tua r um 
pouco sobre a contenç~o dos preços, dificultando o aumento de cer
tos preços administrados, etc. Portanto, nilo há discordância esscn· 
cial. 

E tanto é que me parece um problema controlado, que na segun
da tese que dou- e a poderia debater, aqui- não tenho a m!nima 
dúvida de que o Ministro Mário Henrique Simonsen vai conseguir 
controlar a inflação, porque ele está utilizando todas esses instrumen· 
tos, que silo clássicos. E, simplesmente, qualquer economista chama· 
do para apontar instrumentos, apontaria os mesmos. 

O problema que pode existir - c ar acho que pode chegar a ser 
grave - é que, dentro de uma po!fticn gradualista do controle da 
inflação, quando se usa esse tipo de instrumento, estâ·sc utilizando 
instrumento extremamente delicado. Nesse tipo de polltica, está-se 
tentando, ao mesmo tempo, conter a inflação - o gradualismo basi· 
camentc não pede o fim da innaçllo- c manter a taxa de desenvolvi. 
mento económico. Se bem que nisso há definições extremamente ela· 
ras quanto 'à" maneira de se chegar a esse resultado, na prática, 
sobretudo quando o surto innaciomlrio chegou a um nrvc! de quase 
50%, tendendo a acelerar-se, esse equil!bl'ÍO nem sempre ê dos mais 
fáceis. 

Portanto, se n6s tivéssemos a posição de um Ministério da 
Fazenda, que tivesse disposto a aceitar o rrade·off- que era pedido, 
há poucas dias, nos Jornais económicos mais importantes do Pais
a troca, ou o cquilfbrio entre um pouco mais de inflação, desde que 
houvesse um pouco mais de desenvolvimento, realmente, nós 
poderíamos ter, digamos assim, um modelo gradualista cltissico 
levado na sua maior perfei~ãa. Parece-me, no entanto, - e esse é o 
ri•co contra o qual, talvez, os maiores interessados, que silo as classes 
produtoras, teriam que se precaver - que, realmente, o Ministério 
da Fazenda está incontesravclmenle sob pressão. Nilo creio que o 
Ministério da Fazenda esteja disposto a avançar muito nesse trade· 
off. Acredito que ele se deu a metas para a contenção da inflação, c 
as cumprirá. 

A!, cntilo, é que podemos ter, realmente, um tipo de objeçilo, 
que seria a preferência, no meu caso, cm aceitar mais inflação e 
cumprir menos ns metas; e aceitar ser mais atacado pelos jornais, 
3dmitindo uma taxa maior e innaçilo, nilo cumprindo as minhas 
metas c, simplesmente, tendo mais desenvolvimento para o Pn!s, ou, 
se quiserem, tendo 8% de desenvolvimento este uno, c uma inflação 
de 35% - cm vez de, possivelmente, 25%, que o Ministro Mário 
Henrique Simonsen est(l objetivando a 30%, nos próximos 12 meses. 

Parece-me que este é o único problema: saber até que ponto 
deve-se empregar esse freio, c até que ponto se trocurâ taxas de 
innaçilo contra taKas de desenvolvimento. 

Concluindo, eu gostaria de apresentar, então, a observação 
Onnl. Na verdade, meus Senhores. nao acredito que o problema dn 
inflnçilo, contrariamente no que parece pela leitura dos jornais e 
debutes públicos, seja um problema fundamental na conjuntura 
brasileira. 

Os Senhores sabem que, nu Economia, distinguimos - quando 
digo nós, não me refiro upcnus aos economistas. mus a todo mundo 
que truta de Ec.onomin, hoje - os problemas conjunturais, que sno 
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de curto prazo c de solução relativamente fâcil, dos chamados pro· 
blemas estruturais. 

Os dois grandes problemas conjunturais brasileiros utuais silo o 
do Balanço de Pagamentos c o da inflação. Parece-me, nesses dois 
problemas, ser o da Balança de Pagamentos mais grave, apesar desse 
alívio que tivemos, graças, cm parte, a fatores de chance, de situação 
circunstancial, pelos quais não fomos, de forma alguma, rcspon·. 
sãveis. Portanto, mesmo considerando problemas conjunturais, me 
parece que o mais grave não é a inflação. 

Agora, o mais importante é que o Brasil está, hoje, diante de 
problemas estruturais. bem mais graves, cxatamentc porque eles ni!o 
estilo sendo discutidos suficientemente. Nilo vou entrar nesses 
problemas. 

Eu diria que o grande debate, que me parece devcrâ se abrir no 
Brasil, quanto antes melhor, seria o debate sobre a correçi!o de 
distorções estruturais. Eu apontaria, aqui, duas fundamentais. A pri· 
mcira delas seria o problema da concentração de renda, que é fun· 
damcntal e gruvlssima, o probiema do fechamento do mercado, seja 
do interno, seja do externo, e, secundariamente - P.ara concordar 
com o Professor Bulhõcs e com o Professor Rangel, me parece 
também de grande gravidade, se bem que eu não possa avaliar da 
mesma maneira o problema - essa grande distorção, que é o caos 
urbano instalado no Brasil. Parece que esses silo os problemas. 

Então, gostaria de terminar, dizendo que aceitei o convite da 
Comissão de Economia do Senado com muito prazer, mas que, cm 
procurando atender o tema, tentei, ao mesmo tempo, deixar registra· 
do esse meu pensamento de que o problema da inflação não é vital 
para·o Brasil. A inflação.vai continuar no Brasil, nos próximos 25 
anos, a 25, 30% ao ano, e isso ajudarã o nosso desenvolvimento 
econômico. Portanto, esse não é o debate. Eu gostaria, proxima· 
mente, de ser convidado para outro debate, em que os temas estru· 
turais fossem levados cm conta. Muito obrigado. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Nessa fase dos 
trabalhos, passamos ao debate amplo. 

Com a palavra o Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Eu vou me concentrar 
mais nas colocações do Professor Joi!o Paulo, não que as do Profes· 
sor Rangel não tenham sido interessantes, muito ao contrário, foram 
extremamente interessantes. Mas face àquelas do Professor Bulhões, 
o meu lndice de concordância com ele é muito grande. Para mim, as 
colocações de S. Ex• não foram tilo polémicas quanto as do Profcs· 
sor Joi\o Paulo, razão pela qual vou concentrar, como disse, o meu 
debate com o Joilo Paulo. Nilo que a discordância seja completa; 
concordo com muita coisa do foi dito. Realmente, a base de con· 
cordância é muito grande. Mas há certas afirmações que têm um con· 
tcúdo político c que, numa Casa política, acho que devem ser discuti· 
das, e com a honestidade que o Professor colocou. 

O Professor João Paulo considera que a inflação ni!o é um fcnô· 
meno insuportável pelas classes assalariadas e pelas classes tra· 
balhadoras cm geral, de baixa renda. Acho que ni!o tem sido insu· 
portávcl. Até aqui, tem sido extremamente injusto, c acho que a in· 
fiação é a causa maior, nilo é a única, mas é o vetar maior da causa 
do processo de concentração de riqueza, cxatamentc pelo mecanismo 
descrito pelo· Professor João Paulo, à medida cm que hã uma pau· 
pança forçada, c que reverte cm beneficio, digamos assim, dos dctcn· 
tores de capital. Então, até agora, tem sido um processo injusto, 
condcnãvcl, sob os pontos de vista moral, c social, mas não insu· 
portávcl. Acho que, daqui para a frente, jã passa a ser Insuportável, 
porque cxatamcntc o grau de concentração, de desigualdade na dis· 
tribuição de riquezas chegou a um tal ponto, que considero, nilo que 
o nlvel absoluto de poder aquisitivo das classes pobres esteja caindo 
- sabemos que não- mus é que a pobreza é um conceito relativo, 
não é um conceito absoluto, quer dizer, a pobreza e a riqueza são 
conceitos de comparação, Então, hã frustaçõcs geradas pela po· 
brcza, no momento em que hã um grupo social, cm que uma peque· 

na minoria tem seus padrões de consumo extraordinariamente 
elevados. Isso gera frustrações e tensões sociais, me parece que estilo 
atingindo o nlvcl da insuportabilidadc. 

O Professor João Paulo diz que, teoricamente, seria passivei 
compor, desde que o reslduo inflacionârio fosse realmente fixado. Eu 
também contesto um pouco isso. Claro que, teoricamente, é, mas, 
também, se os salários recuperassem tudo aquilo que foi desgastado 
no se~ poder aquisitivo, e ainda fossem acrescidos do reslduo infla. 
cionário, e mais, do aumento de produtividade, cstã certo, ni!o hR· 
veria uma perda para as classes assalariadas, mas, também, aquele 
creito de poupança, o efeito que o professor aponta como benéfico, 
que í: o de concentração de poupança, estaria gravemente prcju. 
dicado. O que acontece? Das duas uma: ou a inflação, realmente, 
penaliza as classes assalariadas e pobres, ou ela nilo produz os efeitos 
que tem produzido. Ora, continuar penalizando da forma que vem 
ocorrendo, nos últimos decênios, acho qucjâ não é mais suportável. 

Sob os pontos de vista politico, c social, nós temos que en· 
contrar a fórmula de constituir essas poupanças, não mais pelo 
mecanismo inflacionãrio ou tributãrio, e eu sou extremamente 
favorãvcl a esse mecanismo, mas discordo, também, do Professor 
Joi!o Paulo, quando diz que o imposto progressivo é redutor de pou
pança. 

No quadro de desigualdade de distribuição de riqueza que nós 
temos, o que cstâ gerando a concentração de riqueza ni\o é um au. 
menta de poupança dessas pequenas camadas privilegiadas, mas, ao 
que tudo indica, é cxatamcnte o consumismo desenfreado, o cha
mado consumo consplcuo, que não faz com que a poupança seja au
mentada, mas degenera-se cm consumo altamente sofisticado de 
uma pequena minoria. E hã uma demonstração que apóia essa tese. 
A taxa de poupança interna no Brasil, nilo obstante essa extrema 
desigualdade c esse extremo processo de concentração, tem sido bai· 
xa, ati: entrarem cm funcionamento esses mecanismos de poupança 
compulsória a que se referiu o Professor Bulhõcs. Se a nossa taxa 
bruta de investimentos, do nivel histórico cm que ela se mantinha-
16, 17, 18%- pulou para 22, 23 ou 24% do PIB, isso não se deveu à 
concentração de riqueza, pois esta jã vinha se realizando muito an
tes. Mas quando entraram cm funcionamento os mecanismos de pou
pança compulsória ( PIS, PASEP, FGTS, etc.) é que ela deu o ar
ranco. A taxa de poupança, digamos, do sctor privado continuou 
mais ou menos - pelas informações que se tem - no mesmo nlvcl 
cm que estava antes, ni!o obstante esse extremo processo de concen-
tração. · 

Então, o imposto progressivo, nessa altura, com esse quadro, 
nil.o vai atingir, a meu ver, tanto o nlvcl de poupança, mas vai atingir 
esse nivcl de consumo dcsenrrcado c altamente sofisticado dessa 
camada de mais altas rendas. 

Sou favorável à tributação, ao imposto direto, ao imposto pro. 
grcssivo dircto, Segundo, sou favorâvcl, também, aos mecanismos 
novos de poupança compulsória, criados, ultimamente, pelo Go. 
verno. Acho que foi uma das grandes realizações do governo; nos úl
timos tempos, esses mecanismos tipo PIS c PASEP. Concordo com o 
Professor Bulhões de que a orientação deles deveria ser mais no sen
tido da capitalização, ainda que isso levasse a um esquema de sociafi. 
zaçilo progressiva a longo prazo, o que, ademais, a mim, par· 
ticularmentc, me parece muito simpático. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Com a palavra o Pro
fessor João Paul? de Almeida Magalhães. 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES- O Se· 
nadar Roberto Saturnino começou falando que envolvia aspectos po
liticas, c que esta é uma Casa. politica, e acho muito importante ser 
uma Casa politica. Aos meus amigos, homens de negócio, freqUente· 
mente, digo: "Vocês foram os que atacaram a inOaçilo. O governo CS· 

t6 fazendo a politica antiinOacionllria; vocês, agora, estilo agUen· 
tunda." Acho que eles têm obrigação de gritar, quer dizer, se cu fosse 
o Ministro da Fazenda gostaria que eles gritassem c protestassem, 
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porque penso ser ncccssârio que eles saibam aonde estA doendo, cm 
que dedo estA doendo o sapato. 

Gostaria de dizer ainda mais, recapitulando uma conversa que 
nós tivemos, durante o almoço. Estava dizendo ao Senador Roberto 
Saturnino que me parece ser o grande problema do Brasil de ordem 
estrutural. Dava, então, a S. Ex• uma tese suplementar, dizendo que 
nós, os tecnocratas, somos capazes de resolver os problemas con· 
junturais. Acho que, diante do problema estrutural que deve cn· 
frcntar, nos próximos dez anos, a economia brasileira, chegou o mo· 
mente de o poder passar, claramente, à classe polftica. Portanto, te· 
nho a impressão de que a classe politica tem mais essa importância, 
que é a de resolver o nosso problema. 

Passando, então, à análise geral, que é uma discordância, cm 
boa parte, mais aparente do que real, diria que a sua preocupação foi 
a inflação como fator concentrador de renda. Realmente, não neguei 
que ela teve uma influência real, como concentração de renda, na 
parte final de minha exposição. Tenho a impressão de que o 
problema da concentração é muito mais grave, c tem muitas outras 
causas além da inflação. Acho que num pais, mesmo sem inflação 
alguma, teremos uma concentração muito séria. Minha proposta é 
que enfrentemos dirctamcntc o problema, - é o que me preocupa, 
hoje. Se ele não for adequadamente enfrentado, - as suas raizes, 
infelizmente, cu não poderia desenvolver demais, porque acho que 
são as raizes da concentração - poderemos tomar, por exemplo 
diante da inflação, que, de uma maneira ou doutra, tem um signi· 
ficado para o desenvolvimento brasileiro, posições um pouco ra· 
dicais. l'i uma questão de ótica. A sua preocupação é a mesma que a 
minha, mas cu, talvez, esteja querendo ir mais profundo, ou seja, 
atacar mais dirctamcntc a concentração, c não apenas nesse aspecto 
da inflação - que considero secundário, porque pode ser con· 
trotado. Recapitulo, então, o que disse a respeito disto. 

Na verdade, a sua idéia foi muito clara- estou vendo que é do 
seu conhecimento o esquema básico do reajustamento dos salários, 
que foi trazido pelo gradualismo. Esse sistema básico jamais prctcn· 
deu, propriamente, uma recuperação total, digamos, daquela perda, 
ou pelo menos a perda definida de uma certa maneira. Se 
pegássemos, se aplicássemos, de maneira absolutamente correta, o 
sistema gradualista de reajustamento de salários, o que aconteceria 
seria o seguinte: se tomássemos um determinado ano, considerando 
o salário logo após o reajustamento, c a sua queda de poder aquisi· 
tivo, até às vésperas do rcajustal)lento anterior, toda essa politica foi 
feita para manter o salârio entre esses dois extremos, onde vem toda 
essa complicacão de 12, 24 meses, média, etc. 

Essa parte, realmente, representava uma perda, c diga-se, de 
passagem, que essa perda deveria existir apenas no primeiro 
reajustamento. Dai cm diante, essa perda seria estabilizada, c os 
salários deveriam continuar a crescer, de acordo com o aumento do 
PIB per capita. 

Por que essa perda? Eu me lembro - é um fato histórico c, 
talvez, até cu tenha sido o responsável por essa objcção- quando se 
tentou o Programa de Estilização Monctâria, do Ministro Roberto 
Campos, a inflação era de 20 a 25%, que S. Ex• sugeriu um rcajus· 
tamcnto da salários, cm todo o Pais, c a cessação quase imediata da 
inflação. Lembro-me que, nessa época, mostramos a S. Ex•, -
porque defendiam os, jâ a tese de que a inflação era um fato r gerador 
de poupança, c como se tomaria c reajustaria o salário, acabaria a in· 
Ilação, c como nilo haveria aquela perda de poder aquisitivo, no 
pcrlodo de 12 meses- que isso representaria um aumento de salário 
de cerca de 10%, cm todo o Pais, o que seria gravlssimo, se 
calculássemos cm termos de PIB. 

Portanto, isso realmente existiu; a sua obscrvuçilo foi ubsolu· 
tamcntc correta. A minha tese é, simplesmente, de que essa scçilo de 
trabalhadores - que, realmente, o assalariado fixo é sobretudo, o 
trabalhador - jâ vinha sendo feita hã muito tempo, jâ se 
imcorporara no processo de desenvolvimento, c, de qualquer forma, 

tcrlamos que fazer essa retirada de outra maneira qualquer, como 
por exemplo, através de impostos, etc. 

Chega-se à segunda parte da sua observação: questão de 
impostos progressivos, c, depois, à observação sobre o consumo 
consplcuo, As duas silo essencialmente importantes. 

Na verdade, é aquela discussão clássica que se tem cm 
Economia. Se tomarmos 25% da renda interna do Pais- os recepto· 
rcs, os bcncficiãrios dessa renda silo homens, simplesmente, que não 
geram poupança de forma alguma - c tentarmos tirar 20% de 
investimento daquele grupo, massacrarlamos aquele grupo de 
maneira total, c, ainda mais, com a objcção de que esse é o grande 
grupo que estA canalizando poupanças para o sctor privado. Essa é 
aquela anAlise clássica - o nobre Senador conhece tilo bem quanto 
cu - que nos leva a aceitar que alguma coisa tem que ser pedida, 
também, àqueles menos favorecidos. 

Acredito que o melhor exemplo histórico disso está, exala· 
mente, na União Soviética, que resolveu o problema das camadas 
superiores, porque as liquidou. Quando ela resolveu fazer o desen
volvimento, teve que pedir um sacriflcio extremamente grande às 
classes trabalhadoras. 

Portanto, parece-me que esse exemplo quase exclui qualquer 
espécie de dúvida sobre a necessidade de se pedir alguma coisa. 
Evidentemente. nilo discordaria de que o sacrillcio deva começar 
pelos que podem mais. Realmente, temos no Brasil, hoje, um 
problema muito sério, que é o chamado consumo cilnsp!cuo. 

Esse é um assunto muito dillcil de ser discutido. Estávamos con· 
versando, agora mesmo, c o Dr. Bulhõcs, ou o Dr. Rangel- não me 
lembro bem - dizia que se o Imposto de Renda, no Brasil, nilo era 
muito alto, mas o era sobre os assalariados, c não sobre aqueles mais 
ricos. 

Na verdade, fala-se muito cm concentração de renda no Brasil. 
Mas se a considerarmos, verificaremos que ela beneficia os 10% 
superiores dos receptores da' renda no Pais. Esses 10%, rigorosa
mente, incluem toda a classe média, quer dizer, praticamente, todos 
os que estão sentados aqui, nesta sala. Esse consumo consp!cuo que 
temos que cortar, talvez seja, cxatamcntc, desse grupo. Eu, então, 
admitiria uma politica de redistribuição, cm que aplicássemos, ao in· 
vés de ficarmos apenas cm res!duos inflacionários, cm que partisse· 
mos, cxatamcntc, para corrigir um pouco aquela perda que, 
incontestavelmente, teve o assalariado m!nimo, apertando um pouco 
mais essa classe. Evidentemente, nós todos- c nenhum de nós sente 
que o dinheiro estA sobrando - vir!amos com o argumento de não 
serem os I O% superior, mas 7%, c ficariam os com a esperança de 
estarmos naqueles 3% que escapariam. 

Mas, realmente, com essa sua observação, cu estaria intci· 
rum ente de acordo. 

Tenho a impressão de que isso é o essencial. 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a 
palavra ao nobre Deputado Ruy Brito. 

O SR. RUY BRITO- Também quero dar a minha preferência 
a algumas observações, cm torno dos conceitos emitidos pelo 
Professor Joi!o Paulo. Parece-me que os conceitos que emitiu 
comportam bem uma apreciação do problema, pelo ângulo politico. 

Entendo que a inflação brasileira, pelos reflexos que vem 
produzindo, tem sido conduzida de forma basicamente politica. Por 
isto mesmo, tenho insistido no ponto de vista de que o caminho para 
uma estabilidade das instituições democráticas tem que passar, 
necessariamente, pela porta da rcvisilo da politica económica do 
Governo, no que diz respeito ao tratamento impoRto aos 
assalariados. 

Digo, sempre, também, de outro lado, que h6, no que diz 
respeito u essa politica, um cnfoquc de natureza dupla: existe aquilo 
que se faz c aquilo que se diz que se faz. 

Ministro Roberto Campos, por ocasião da claboraçilo do 
PAEG. afirmou que o Governo nilo iria desenvolver, de forma 
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alguma, uma polrticn de combate à inflação, que implicasse cm 
redução dos salãrios reais, porque seria uma fórmula cruel de inccnti· 
vo à poupança, 

Mas, a pura c simples aplicação desses critérios, numa economia 
inflacionãria que registra altos c baixos, mesmo que sejam correta· 
mente aplicados, conduz a resultados distintos. Por exemplo, se a 
taxa de inflação é decrescente, a aplicação dos mecanismos de rcajus· 
te tende a elevar os salãrios, Ao contrãrio, no momento que se 
recrudesce o processo inflacionãrio, por mais matematicamente 
correta que seja aplicada a fórmula, a tendência é a queda de saiA· 
rios, Ora, evidentemente que, para manter essa situação, c alimentar 
essa polftica sem grandes traumas, seria ncccssârio, cfctivamcntc, 
promover o que se fez: a desmobilização dos sindicatos, porque, de 
outra forma, não seria posslvel mantê-la, ao longo<lc 13 anos, como 
se tem sustentado até aqui. 

Entendo que seria perfeitamente posslvel obter-se uma certa 
taxa de poupança, evitando-se essa defasagem no sah\rio, desde que 
se estabelecesse também, e pelas caractcr(sticas do regime, parece-me 
que seria perfeitamente plauslvel, um investimento ·compulsório de 
uma parcela do salãrio reajustado, mas reajustado corrctamente, de 
tal maneira que fosse posslvel manter a participação dos assalariados 
no produto, Ora, o resultado seria o mesmo que se tem obtido, hoje, 
com a transferência de renda, A linica diferença é que o Governo 
altera os recursos à sua disposição. 

Para realizar os investimentos, ele aumentaria o seu endivida· 
mento interno, ao contrãrio do que se passa, hoje, quando o assala
riado, sobretudo o de menor faixa de renda, é que está se endi•idan· 
do, porque o sistema de vendas à prestação, que, por sua vez, já é um 
fator de realimentação do processo inflacionário, conduz a um cndi· 
vidamcnto do assalariado, que compra, hoje, com o salário que ele 
ainda vai ganhar, amanhã. Isso poderia ser transferido para o Gover
no, na medida em que ele respeitasse o poder aquisitivo do salário, c 
o dinheiro passaria a chegar às suas mãos, através de fórmulas de cm· 
préstimo compulsórios, Por exemplo: o Governo reajustaria correta· 
mente o salário c, em seguida, estabeleceria que uma parcela daquele 
salãrio reajustado, corrigido, seria aplicada em Obrigações Reajustá· 
veis do Tesouro Nacional, ou qualquer outro titulo da divida plibli· 
cn. Assim, os salãrios seriam mantidos e elevados na proporção em 
que a economia do Pais crescesse, e o Governo teria à sua disposição 
os recursos necessãrios para a promoção do seu desenvolvimento. 

Vejam bem, digo isso, porque tanto faz elevar sah\rios como re
duzir impostos. Ein diversas oportunidades, isso ficou bem patente 
no ano de 1967, e cm outros perlodos, quando se registraram reces
sões em diversos setores da economia, o Governo, de imediato, para 
incrementar. rcativar o consumo, chegou a reduzir os impostos nu· 
ma proporção de 100%, e, posteriormente, foi restabelecendo, na me· 
dida em que houve uma rcativação dos negócios do sctor, Esse fato 
conduz a uma conclusão muito simples: tanto faz reduzir impostos 
como elevar salários: a situação é a mesma, O problema é verificar 
quem vai ficar, cm determinado momento, com a parcela da renda 
destinada aos investimentos, O Governo chamou para si, mas trans· 
feriu de forma irrevcrslvcl c definitiva a renda do sctor dos assalaria· 
dos. ' 

Um outro aspecto, que também é eminentemente polrtico, que, 
no meu ver, se traduz cm forma de concentração de renda, é o rcfc· 
rente a essa taxa de produtividade, que tem sido, ao longo do tempo, 
bastante manipulada, para lã, c para câ, porque ela encerra uma con· 
tradição ideológica com o regime capitalista de produção, c observa 
uma aproximação muito grande com uma técnica que é inerente um 
sistema socialista de produção, e que no regime capitalista, a produ
tividade, necessariamente, é sctorial, a economia é descentralizada. 
Hã sctorcs da economia que silo mais lucrativos. Por exemplo, ago
ra, estamos diante de uma situação, cm que os bancos representam o 
sctor da economia que mais cstâ ganhando dinheiro. ConseqUente· 
mente, pura observar uma coerência com esse regime, seria ncccssâ
rlo que os empregados do sctor bancário tivessem uma participação 

no aumento do salãrio que correspondesse à lucratividadc do sctor, 
Porque de outra maneira, tal como cstâ se fazendo, a politica enseja
ria a uma injustiça social flagrante c brutal, que só poderia ser aceita 
pelos prejudicados, na medida cm que o regime fosse forte, como é 
realmente. 

Jã no regime socialista, onde o Estado se apropria de todo o ex
cedente, ele pode fazer uma redistribuição de igual para todos, No 
rcgfmc capitalista, nunca. Isso é um outro aspecto do prcjulzo que se 

. impõe aos assalariados, que, na minha opinião, é um dos principais 
fatores, senão o principal, que impede, como o Professor João Paulo 
pretende, a transferência do poder aos polfticos. Eu também compar
tilho da sua opinião de que o processo inflacionário brasileiro ainda 
se prolongará, no mlnimo, por' uns 25 ou 30 anos, Agora, a continua
ção desses critérios, por serem basicamente injustos, c acho que, 
representando uma opção politica, impedirá uma abertura de carâtcr 
politico. Porque entendo que poderiam os chegar aos mesmos resulta
dos, pelos caminhos que acabei de ponderar, aqui. · 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire)- Com a palavra o Dr. 
João Paulo de Almeida Magalhães, 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES - A 
sua observação no uso de empréstimos compulsórios, cm vez de infla· 
çilo, como meio de desenvolvimento é, realmente, uma alternativa, 
Recordo-me que disse, aqui, que poderiam os promover o desenvolvi
mento ou através de poupanças voluntárias- cu chamaria a isso de 
empréstimo compulsório, alguns chamam de poupança forçada !is
cal, distinguindo a monetária: podcrlamos fazer outra poupança 
voluntária, incluo esse tipo de empréstimo compulsório, porque, de 
qualquer maneira, é aprovada pelo Parlamento, é aprovado pelos 
representantes do povo- ou, então, através da inflação. 

Apenas disse, aqui, que achava a inflação mais fácil, mas frisei 
que se poderia fazer das duas maneiras. A sua preferência é por fazer 
dessa outra forma, que, evidente, é economicamente fact!vcl. 

Nesse caso, a linica obs~rvação que cu faria, cm nome do 
gradualismo c da preservação do desenvolvimento, é que se fosse 
contendo a inflação, na medida cm que a poupança forçada por ela 
formada pudesse ser substitulda pelo empréstimo compulsório, c a 
sua fórmula seria perfeitamente correta, A discussão fica, aqui, na 
base de se ela seria fact!vcl pol!tica c sociologicamente. Nilo sou 
pol!tico nem sociólogo, Se for, a sua fórmula é correta c, inclusive, 
assinalou um aspecto de justiça- que cu também achei interessante 
- porque, na verdade, se pegássemos esses recursos que silo retira
dos dos trabalhadores, dos homens de renda lixa - que silo, 
basicamente, os trabalhadores - e dados ao Governo ou à empresa 
privada, cujos lucros silo aumentados, esse homem não tem nen
huma cobrança de volta desse dinheiro; ele perde esse dinheiro, Se o 
Governo houvesse lançado um grande empréstimo compulsório, ou 
mesmo um empréstimo volunttlrio, sendo ele subscrito, eles teriam 
direito à devolução. A sua observação desse ponto é absolutamente 
correta, 

No que diz respeito à observação -há outra com que concor
do, também, mas a concordünchi é mais complicada - de que se 
promete mais do que se faz, confesso, que, ar, é questão de dado. 
Tendo cu acabado de fazer nilo um trabalho para a Ford Founda· 
tion, não posso negar, se bem que cu continue considerando que a 
forma do PAEG, talvez com a objcçilo colocada, na parte final da 
sua intervenção, que considero a fórmula, cm principio, perfeita, pc
lo menos para manter o poder aquisitivo dos trabalhadores. Mas, de 
fato, ela não foi aplicada dessa forma. Quer dizer, a sua idéia sobre 
aceleração c dcsacclcraçilo, eu diria que ela só nilo seria matematica
mente correta, se houvesse uma previsão crrõnca sobre acclcraçilo, 
Se a previsão fosse correta, ela seria correta. 

O SR. RUY BRITO- Um aparte, por favor. 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES- Pois 
não. 
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O SR. RUY BRITO - Apenas, uma pcrguntinha, Digamos, 
numa taxa de inflação da ordem de 40%- vamos fazer, cm primeiro 
lugar, uma inflação decrescente, cujo racioc!nio seria, a grosso mo· 
do, este- o pico seria 100%, o piso, 60%, c a média, 80%, Numa ta· 
xa de inflação da ordem de 30%, o pico seria 100%, o piso, 70% c a 
média, 85%, Veja como a média vai subindo, Numa taxa de inflação 
de 20%, o pico seria 100%, o piso, 80% c a média, 90%, Ter!amos ex· 
tra!do da! uma conclusilo. Numa taxa de inflação decrescente, a apli· 
caçilo correta conduz à clcvaçilo da média salarial, c portanto, a uma 
clcvaçi!o. Um racioc!nio completo nem prccisar!amos falar, porque é 
a mesma coisa, A taxa, mesmo que aplicada corrctamcntc, conduz a 
uma rcduçilo dos salàrios reais. Como o processo inflacionârio. brasi· 
lciro tem observado altos c baixos, a aplicação dessa fórmula, mes· 
mo que fosse corrctamentc - o que nilo tem sido feita, porque o 
equivoco é deliberado; a aplicaçilo obedece a propósitos que silo mui· 
to claros, pelo menos para os que do iniciados no conhecimento da 
matéria- conduz. efctivamcnte, a uma corrosilo, a um desgaste. 

O SR. JOÃO PAULO DE ALMEIDA MAGALHÃES - Eu 
tenho a impressão de que a resposta tem que ser dada no quadro-ne· 
gro, para, dentro dele, nós discutirmos. 

Vamos fazer o seguinte: vou lhe mandar o meu trabalho da 
Ford Foundation, ele ni!o estâ publicado, mas eu o tenho. E diria, 
simplesmente, que cu continuo a sustentar que no caso de erro eu 
aceitaria a sua tese, se dissesse o seguinte: quando hâ uma elevação 
inesperada - e esse é o caso que quase sempre acontece - o traba· 
lhador, realmente, é prejudicado. Nisso eu estou de acordo, Mas se é 
esperada, cu poderia considerar todo esse màximo c m!nimo, para 
mostrar-lhe que com a fórmula, corretamcntc aplicada, haveria sem
pre uma estabilização da situaçilo do trabalhador. Mas discutirmos 
esse ponto, aqui, sem um quadro-negro scrã diflcil. 

A sua observação me pareceu extremamente interessante, c con· 
fesso, até, que a sua objcçilo foi colocada de uma maneira que eu ni!o 
havia pensado. Quando na fórmula do reajustamento dos salârios se 
incluiu a elevação da produtividade, achei que ela era indevida, A 
meu ver o que se deveria garantir aos trabalhadores era, simplcsmcn· 
te, aquele padrão de vida que eles tinham, e deixar que esse aumento 
fosse feito de acordo com outras forças, ou força do mercado, ou, cn· 
tilo, o que tem que ocorrer, num Pais como o nosso, aonde os sindica· 
tos silo muito fracos, o próprio Governo simulando sindicatos, para 
fazer com que crescesse c nos desse aquele resultado final que, inclusi· 
ve, é a condição de viabilidade do próprio capitalismo, que os salà· 
rios dos trabalhadores aumentassem, aproximadamente, no mesmo 
n!vel que o produto per caplta. 

Esse !ndice global cria aquele tipo de problema, muito bem assi· 
nalado pelo Deputado, que é o seguinte problema: os setores têm 
produtividades diferentes, Se cu for impor a um sctor pagar uma pro
dutívidade acima daquela que ele tem, cu, certamente, vou causar 
problema para o setor; ni!o diria um problema de injustiça, mas um 
problema cconômico de desequiUbrio entre actores. 

O SR. RUY BRITO- Por isso que a produtividade tem sido 
abaixo da mais baixa, 

O SR. JOÃO PAULO OE ALMEIDA MAGALHÃES- Tal· 
vez seja isso que tenha salvado c evitado o problema, Considero esse 
aspecto da fórmula deficiente, mas gostaria, apenas, de fazer notar 

que esse aspecto, no que se refere à manutenção do poder aquisitivo 
dos trabalhadores, está no resto da fórmula, Isso cu continuo a sus
tentar que está certo, 

A parte de clcvaçi!o do poder aquisitivo, de acordo com o Pro
duto Interno per capita, realmente, é mais diflcil, c eu aceito a sua 
objcçilo. De fato, eu nilo havia pensado nisso, c vou introduzi-lo na 
objeção qucjã tinha, 

O SR. PRESIDENTE (Marcos Freire) - Concedemos a pala
vra ao Professor Inâcio Mourilo Rangel. 

O SR. INÁCIO MOURÃO RANGEL- Bem, amigos. Fiquei 
com a imprcssilo de que o nosso amigo, meu vizinho da direita Joi!o 
Paulo de Almeida Magalhães por formas diferentes, estava querendo 
extrair nada de coisa nenhuma. Porque, realmente, ou pelo imposto 
ou pela inflação nós resumimos o salãrio, ou, então, nilo o afetamos. 

Quando falo em clevaçi!o de taxa de formação de capital, estou, 
geralmente, pensando na utilização da capacidade ociosa, que hã na 
economia, e que, ao ser utilizada, representaria um incremento da 
renda. Portanto, cu estou pensando nessa utilização c na busca de 
meios e modos de os pôr cm evidência, Citei o seguinte exemplo: se a 
indústria de material ferroviário tem uma capacidade ociosa de 70%, 
c encontramos uma maneira de pô-la a trabalhar, ela vai produzir is
so com um custo menor do que o valor dos 70% adicionais produzi· 
dos, porque ela vai pagar salàrios, comprar matérias-primas, mas a 
verdade é que a capacidade básica já estA feita. Portanto, estou pcn· 
sande na aplicação do incremento do produto, e nilo cm dedução de 
uma parcela qualquer do produto, J;: isto, precisamente, que distin· 
guc a elcvaçi!o da taxa de formação de capital do Pa!s; ni!o é, necessa
riamente, deduçi!o de uma dessa ou daquela parcela. Isto foi a inova
ção fundamental do Keynes, De onde vem essa poupança adicional? 
Vem do incremento da renda, E este incremento da renda onde estâ? 
EstA numa capacidade produtiva pouco utilizada; estA cm opcrârios 
que não estilo trabalhando; estA cm fâbricas que estilo tra~alhando 
abaixo de sua capacidade. Então, temos que encontrar meios c mo
dos de pôr tudo isto cm evidência, J;: certo que esse incremento da 
produção terâ, naturalmente um custo menor do que o valor do in· 
:remonto do produto; a diferença é a poupança, 

Nilo estou pensando em encontrar meios c modos mais ou me
nos bAbeis de cortar o salârio, nem sequer de reduzir o lucro.' Trata· 
se, justamente, de utilizar uma capacidade que existe como potencia
lidade, apenas. A utilização desse potencial ocioso - tem sido todo 
o meu pensamento- gira cm torno da mobilização de um potencial, 
que cu postulo ocioso na economia; c os artificias que penso, têm co· 
mo finalidade pôr essa coisa em evidência. Portanto, devem crescer, 
simultaneamente, o salário e os lucros, 

O SR. MARCOS FREIRE - Lembramos aos presentes que 
amanhã, às 10 horas, teremos o Painel n• 2, com Carlos Geraldo 
Langoni, Dórcio Garcia Munhoz e João Manuel Cardoso de Melo, 

Agradocomos a presença de todos os Srs. parlamentares, dos 
Srs. jornalistas, dó:, Srs. estudantes e, em especial, a dos Professores 
Inácio Mourão Rangel e Joilo Paulo de Almeida Magalhães, que 
trouxeram, com a sua colaborn~ilo, valiosos subsidias à anAlise do 
problema. 

Est(l encerrada a reunião, 
(Levanta·sea reunião às i9 horas e 5 minutos.) 
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4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1. Franco Montara 
2. Lcizoro Barboza 
3, Cunha lima 

Assistente, Maria Helena Buona Brand6o- Rama/305 
Reuniões a Quartas·felras, tu 10,00 horas 
Local1 Sala "Clóvis Bevildcqua11 

- Anexo 11 - Ramal 623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prdsldenteo Wilson Gonçalves 

Vice·Prosldenter Itamar Franco 

Titulares 

1, Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 

3. Cattete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5. Saldanha Derzl 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgílio Távora 

8. Alexandre Costa 

1, Itamar Franco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Sena 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. Jas6 Sarney 

3, Braga Junior 

4. Altevir Leal 

S. Luiz CavalcantD 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente r Ronaldo Pacheco do Oliveira - Ramal306 

Reunióes, Quintas·feiras, às lOrOO horas 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice-Prosidente1 Vasconcelos Torre• 

Titulares 

1. Mi1oon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3, José Guiomard 

4, luiz Cavalcante 

5. Murilo Paraiw 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinarte Mariz 

8. Otair Becker 

1·. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnlno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jos6 Sorney 

4. Damiclo Gondlm 

S. Jarbos Passarinho 

1. Agenor Mario 

2. Orestes Qu6rcla 

Assistentoo Daniel Reis de Souza - Ramoi67S 

Reuniões, Quartas·felras, às 10,30 horas 

•Local, Sala ''Rui Barbosa"- Amn(o 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Joóo Calmon 

Vice·Prosldento, Evolósio Vieira 

Titulares 

1. Tarso Outra 

2. Gustavo Copanema 

3, João Calmon 

4. Otto Lehmann 

S. Jorbos Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

1. Evelósio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3. Adalberto Sono 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Helvidio Nunes 

2. Ruy Santos 

3. Arnon de Mello 

4. Heitor Dias 

1. Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões; Quintas·feiras, às 10,00 horas 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Paulo Brouard 

Vice-Presidente: Domlcio Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Oomício Gondim 

S. Helvídío Nunes 

6. Lenoir Vergas 

7. Mattos Leão 

S. Ruy Santos 

9. Braga Junior 

10. Tono Outra 

11. Virgllio Tóvora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossord 

2. Evelósio Vieira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnino 

S. Cunho Lima 

ARENA 

MDB 

Assiuunte1 Cándido Hippertt- Ramal676 

Reunióes1 Qulntas·feiras, às 9100 horas 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, Lourival Baptistn 

4. Daniel Kriege'r 

S. Jos6 Guiomard 

6. Jos6 Sarney 

7. Saldanha Dorzi 

1. Oonton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

loca h Sala "Cló.vls Bevilócqua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. JessO Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Jessé Freire 
Vlce•Prosidentes Orestes Quércla 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Juntar 
2. Vlrgllio Tóvora 
3, Osires Teixeira 

4. Jarbas Passarinho 4. Domlclo Gondim 
S. lourival Baptista '. 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha Uma 
3, Nelson Carneiro 

Assistente, Daniel Reis de Souza - Ramal675 
Reuniõess Quintas-feiras, às 1 lsOO horas 
localt Sala "Clóvis Bevilácqua''- AneKo U - Ramal623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

I. Milton Cabral 
2, Oomlcio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presldentoz Jarbas Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomord 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgilio Tóvoro 

S. Jarbos Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. franco Montoro 

Assistentez Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Rouniõesz Quartas~feiras, âs 1 O zOO horas 

Locolz Sala 1'Rui Barboza"- Anexo 11 -Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvldio Nunes 
2. Otto Lokmann 
3, Saldanha Derzi 

1, Danton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Adalberto Sena 
Vice·Presidente1 Helvldio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1, Vlrglllo Tóvora 
2. Arnon de Mello 
3. Jarbas Panarinho 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 

Assistontez Maria Carmen Castro Souza- Ramal134 
Reuniõosz Qulntas~felras, Os 12z00 koras 
local, Sala "Clóvis Bevllócqua" -Anexo li - Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(1 5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Magalhóes Pinto 

19-Vice·Presidentez Saldanha Derzi 

29~VIce•Presldentez Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessê Freire 

S. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derzi 

7. José Sarnoy 

8, João Calmon 

9. Augusto Franco 

1 O. Otto lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvon Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramal 676 

Reuniõesz Terças·feiras, às 10z30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

3, Helvidio Nunes 

4. Domfcio Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcas Freire 

2. Paulo Brassard 

3. Roberto Saturnina 

localz Sala 11 Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3, Cottete Pinheiro 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Ruy Santos 

Vice·Presidente1 Altevlr leal 

Suplentes 

ARENA 

1. Saldanha Derzl 

2. ltallvio Coelho 

3, Oslres Teixeira 

4. Fausto Castela· Branco 

S. Lourival Baptista 

MDB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Farah 

2. Gil•on Rocha 2. Cunha lima 

Auistenloz L&da Forrolra da Rocha- Ramal312 

Rounlõesz Quintas·felras, às 1lz00 horas 

Localz Sala 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL-.(CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Milton Cabral 

Vic:e·Prosidentol Augusto Franco 

Titulares Suplente• 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Alexandre Coota 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgilio Tévara 3. Dlnarte Mariz 
4. Augusto Franco 
5. Milton Cabral 

MDB 
1. Adalberto Seno 1. Age no r Maria 
2. Benjamim Farah 2. l;llrceu Cardooo 

Assistentes Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões, Quartas·feiras, às 9s00 horas 
locais Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7membras) 

COMPOSICÀO 
Presidente, Benjamim Farah 

Vice·Presidentes lonoir Vergas 

Titulares Suplente• 
ARENA 

1. Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3, Augusto Franco 

1. Alexandre Costa 
2. GUstavo Capanema 
3. Ma""' Lo6o 

4. Heitor Dias 
5. Saldanha Derzi 

MDB 
1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

1. Danton Jobim 
2. Lózaro Barboza 

Assistente, Sónia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9z00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa~1 - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- {CT) 

(7mombroo) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentez Lourival Baptista 
ViceePresidentez Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
5, Mattos Leão 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

Suplent11 
ARENA 

1. ~a Lehmann 
2. Teot6nio Vilela 
3. Wiloon GançaiYes 

MDB 
1. Lézaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistentez Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniõesz Terças·feiras, às 10z00 horas 
Local: Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUeRITO 

Comissões Temporárias 

Cholo: Ruth de Souza Castro 
Local! Anexo 11- Térreo 
TelefOM• 25·8505 - Romol303 
1) Comissões Temporários para Projetas do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regir.;ento. 

Comum). 

Assistentes de Comissõesz Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Alfeu de Oliveira- Ramal674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Só- Ramal 31 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA S A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA S A L AS ASSIS:ENTE 
.~~ 

C,'r, RU~ BARBOSA RCI'IALOO 09:00 C.P. CUlVIS BEVIL.I~~uA CIUIDIDO 
Rama.ia - 621 e 716 Ru.IU\1 - 623 

10100 

C,A,Ho CLOVIS BEVIL.ICQUA LI: DA 09130 c.s.P.c. RU~ BARBOSA SONIA 
Ramal - 623 Rornuia • 621 e 716 

C,A, CUlVIS BEVIL.ICQUA CL~UDIO C.E.e. CUlVIS BEVIL.ICQUA C LEI DE 

10130 
R"""'l. • 623 COSTA 

10:00 
Ro.mal - 623 

C,R,E. RU~ BARBOSA CA!IDIDO c.D.?, RUY BARBOSA RONALDO 
Ramnia - 621 o 716 Ro.n a~ a - 621 e 716 

llOP..\S ~~ARTA S A L A S ASSISTENTE c.L.s. CUlVIS BEVIL.ICQUA DAIIIEL 
Ro.rr.al - 623 

RU~ BARBOSA 
11z00 

09:00 c.~.N. LI:PA c.s. RUY BARBOSA LI: DA Ramu.u .. 621 e 716 Romnl.B .. 621 a 716 

c.c.J CLCIVIS BEVIL.ICQUA MARIA l2zOO c.a. CUlVIS BllVIL.ICQUA !>!I. lUA 

lOzOO 
Romu.l - 623 HELENA llama1 - 623 CA!U'J!M 

C.IU. RU~ BARBOSA RONALDO 
Ramoia - 621 e 716 

lOzJO C,E, RU~ BAI!BOSA DANIEL 
Ramoia - 621 e 7lG 
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ANO XXXII- NY 102 TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

SENADO l?EDERAL 
SUMÁRIO 

l-ATA DA 140• SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO DE 
1977 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunicoções do Presldêncio 

-Recebimento do Aviso n• 147/77. do Presidente do Tribu· 
nal de Contas da União encaminhando ao Senado Federal cópias 
das Atas das sessões daquela Corte em que foram tomadas deci
sões aplicando sanções aos responsáveis que discrimina. 

-Arquivamento do Ofício n• S/B/76 (n' 136/76, na 
origem), do Sr. Prefeito do Municipio de São Paulo, solicitando 
autorização do Senado Federal para que aquele Municipio ceie· 
brassc convõnio com a Prefeitura de Salzburgo, Áustria, visando 
a realização de promoções artistico-culturais, em virtude da não 
complementação dos documentos necessários à sua tramitação. 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 87/14, que 
dispõe sobre u remuneração dos diplomados cm Farmãcia, e dá 
outras providências, por ter recebido parecer contrário, quonto 
ao mérito, da comissão a que foi distribuído. 

1.2.2- Discursos do Expediente 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Visita do Cordeai 
Joseph Hoffner, Arcebispo de Colônia, Alemanha, ao Estudo do 
Cenrll. 

SENtlDOR ITALIV/0 COELHO- Criação do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 

1.2.3- Comunlcoções du Llderonço do ARENA 

-De substituições de membros cm Comissão Mista do 
Congresso Nncionnl. 

I ,3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resoluçilo n• 60/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Tcresina (PI) a elevar cm Cr$ 2.645.000,00 (dois mi· 
lhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) a suo divida 
consolidada. Votoçilo odlodo por falta de quorum. 

- Requerimento n• 255/77, do Sr. Senador Lourival Bap· 
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discursos proferidos pelos Presidentes Ernesto Gciscl e Hugo 
Banzer, no dia IS de agosto de 1977, Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 34/16 (no 479-C/71, na Casa 
de origem), que acrescenta dois parágrafos ao art. 98 da Lei no 
4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). Discussão 
sobrestada, por falta de quorum para votação do Requerimento 
n• 300/77. de adiamento de sua discussão para reexame da 
Comissão de Agricultura. · 

-Projeto de Resolução n• 57/77. que autoriza o Governo 
do Estado de Mi nas Gerais a elevar em Cr$ 111.000.000,00 
(cento e onze milhões de cruzeiros) o montante de sua divida con· 
solidada. Discussão sobrestada, por falta de quorum para votação 
do Requerimento n• 298/77. de adiamento de sua discussão para 
a sessão do dia 14 do corrente, 

-Parecer n• 343/77, da Comissão de Legislação Social, que 
conclui pelo arqulvomento do Ofício no S/45, de 1974 (n' 130/74, 
na origem), solicitando autorização do Senado Federal para que 
o Governo do Estado de Minas Gerais possa alienar áreas de 
terras devolutas daquele Estado à ltapevu Florestal Ltda, se· 
diada cm ltapeva, Estudo de São Paulo. Discussão sobrestada, 
por falta de quorum para votação do Requerimento n• 299/77, de 
adiamento de sua discussão para u sessão do dia 14 do corrente. 

-Projeto de Lei do Senado no 254/76, do Sr. Senador 
Mauro Bcnevides, que dispõe sobre a emissão de selo comemo· 
rativo do centenário da morte do escritor José de Alencar, e dú 
outras providências, Aprovado, cm segundo turno, À Comissilo 
de Redaçuo. 

1.4- LEITURA DE PARECER 

Refm•nr< à .<eguime matt!ria: 
- Projeto de Lei do Senado no 254/76, que dispõe sobre a 

cmissilo de selo comemorativo do centenário da morte do cscri· 
lar José de Alencar, e d!\ outras providências, (Redução final.) 

I .5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Construçuo, pela com· 
panhia SAMARCO de Engenharia, do maior mineroduto do 
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mundo, que transportarA o·miní:rio de ferro das minas de Ger
manu no Estado de Minas Gerais, até Embo, no Município de 
Anchieta- ES. 

SENADOR BRAGA JUNIOR- Pronunciamento do Sr. 
Ministro Rangei Reis, cm favor da implantaçilo do jogo na ci· 
dado de Manaus- AM. Projeto de lei a ser apresentado por 
S. Ex•, dispondo sobre a matéria. 

SENADOR PAULO BROSSARD - Descumprimento, 
pela União, do disposto no Decreto-lei n• 781/69, no que diz res
peito aos recursos necessários à manutenção da Faculdade Cató· 
lica de Medicina de Porto Alegre- RS. Solicitando brevidade 
nu apresentação, pela Liderança da Maioria, dos esclarecimentos 
sobre o custo do financiamento concedido pelo Governo Federal 
à empresa Rio Grande Companhia de Celulose do Sul 
RIOCEL. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Registro da 
atuação desenvolvida pela EMBRAPA em favor da moderni· 

zução du ngropc:cuúria brasileira, por ocasião do trnnscurso 
IV univcrsti.rio de sua criação. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRO; 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES A 
TERIORES 

-Do Sr. Senador Benjamim Farah, proferido na sessão 
6-9· 77. 

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido na sess 
de 9·9·77. 

3- MESA OIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

S- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANE 
TES 

ATA DA 140~ SESSÃO, EM 12 DE SETEMBRO DE 1977 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da s~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO 

.:IS 14 l/ORAS H 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS .1'/1.\', S/;'N,IIJORES: 

AJ:ilherto Sena - Braga Júnior- José Lindoso - Cattete Pi· 
nheim- Jarhus Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa 
- Henrique Jc La Rocque - 1-Jelvídio Nunes - Pctrônio Portella 
-Mauro l!cnevidcs- Virgílio Távora- Agenor Maria- Milton 
Cahral - Marcos Freire - Augusto Franco - Gilvan Rocha -
Louriv:il Baptista - Heitor Dias- Ruy Santos - Dirceu Cardoso 
- Eurico Rczendc - Roherto Saturnino - Magalhães Pinto -
Osirc> Teixeira - ltalívio Coelho - Mendes Canule - Saldanha 
Dcr1i- Acciol)' Filho- Evelúsio Vieira- Daniel Kriogcr- Paulo 
Bn1ssard. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A lista de presença 
õ~cus:t o compurcdnH:nlU de 32 Srs. Senadores. Havendo número 
rcgimcntul dcd:m> al·u.:rtu u sessão. 

Nllu h:'l Expctlicntc a ser lido. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindosn) - Atruvés do Aviso n• 
147. de 1•!77, o Sr. Presidente do Trihunal de Contas da União 
cn~.::11ninlwu :w St.:mu.!o cl1pias das utas dus sessões daquela Corte, 
cm liLII.: l'tlr:tm turnmJus Ucdslics, uplic:~ndo sunçõcs ~1os responsáveis 
liLH.: di:--crimilw. 

O c~pcdicntl! r~.:c~:bido foi ~.:ncnminhado, com oficio, à Cornissf10 
de l·inatt~::ts. para conhcdm~.:nto. 

O SR. l'RESII)"NTE (Jnsé l.indosn)- Em H de junho de 1976, 
o Sr. Pn.:l'ciltl d11 r..tunidpitl di! São Puull1 cncuminhou o Oficio 
n•! S(Kj7t• tn'·' 1Jhj7(,, 11:1 ul'igcm), snlicitando autorizaçüo do Se .. 
twdu h.:dcnll para que iHILich.: f\·1unicípin cl!lchraS'iC convênio com a 
Pn.:fcitura de S:dthur!_!o, :\ustria, visando a realização de promoções 
ii rt i:-.1 ii,.·, l·!.:UII t1 r<~ is, 

:\ mal~l'i;l l'i~..·uu 11:1 Scl.!r~o:taria-Cicral da Mc~a. :!guardando a 
~.:ompl~.:m~o:llla~o·;'I,J do:-. ~h,~.:um~o:ntns nc~.:cssi1rios i1 sua tr:unit~H;ào, 

f\tu1 t~IHill, i.:llll'i.:liill\LJ, at~ a pr~.:scntc di! tu, ~.:hcgado csscs do
L.'Uillclllll~. a Prl.':-.id~nda d~.:t~.:rmina o unvhl do refcrido ofício ao 
1\l'qiiÍ\11, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Prosidência cc 
cu que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, dcterm 
arquivamento do Projeto do Lei do Senado n• 87, de 1974, 
Senador Franco Montara, que dispõe sobre a remunoraçà 
diplomados em Farmácia e dá outras providências, por ter rc• 
parecer contrário, quunto uo mérito, du comissão a que foi dis· 
do. 

O SR. PRESIDENTE (J<>sé Linduso)- Hú oradores inscr 
Concedo :1 palavra ao nobre Sr.:nador Mauro Benevides, pt 

'''"do Sr. Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia 
guinte discurso.)- Sr. Prcsidonte, Srs. Sonadorcs: 

O Ceará experimentou a honra do receber, por dois dias, a 
de um dos mais ilustres dignitários da Igreja Católica - o C· 
Joseph Hoffncr- Arcebispo de Colônia, Alemanha. 

Acompanhado dos Monsenhoros Michel e Daniels, o cm 
Prelado foi reccpcionado por Dom Aloísio Lorschoidcr, na • 
sexta-rciru, bem assim por todos os bispos que intogram n noss 
vincia Eclosiilstica. 

Destaque-seu estreita vinculação entre os católicos alemu• 
ccurenscs, ostabclecida desde quando à rrcnte do nossa Arquid 
se achava o saudoso Dom Antônio do Almeida Lustosa. 

lntercssurum·sc os germilnicos em colubornr. linanceirnr· 
nu execuçUo de emprc:endimcntos a curgo de entidades religio: 
nosso Estado, fazondo-n de formn elevada e sublime, tondo pr 
piruçào os próprios textos cvungélicos. 

Vúrios projetas pustomis e dr.: ussistência sociul foram vial 
dos com recursos c1wiudos de Colônia, num gesto de fmtcrn 
cristã, que muito enobrece os habitantes daquela importnnte L 

curopéiu. 
No inicio, n 11judn rcstringiu~sc i1 Arquidiocese, umpliom· 

depois, i1s dioceses sufragimeus, dentro dr.: um cronogrumu cxcn 
mente cumprido. 

Numerosas obras espu\hudus ('ll.lio interior ccurcnse tornar 
rculidndc _grn<;íiS a esse c\ogiflvcl intcrctimhio, que huverú de SC! 
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tinuado, dentro dos mesmos punlmctros em que se tem situado, 
desde o seu princípio, hi1 mais de 15 unos. 

Entre us uludidus obrns merecem rculcc o Scminúrio Regional, 
em Dias Macedo; o Convento das Cnrmelitus; purte do Colégio Steln 
Maris: !~reja do Conjunto Nova Assunção; cupelu do bairro de 
Quintino Cunbu; ambulutório do populoso subúrbio de Padre 
Andrudc; reformu du Igreja do Distrito de Antonio Bezerra; Igreja 
do Conjunto José Wulter Cuvalcantc. em Mondubim; reforma da 
Capela do Bairro de Munucl Sútiro; construçiio de umplus dcpendén· 
cius no Instituto Benenccnte Suo José, mantido pelus Irmãs do 
Coraçito lmuculado de Muri:t; c reformas cm estabelecimentos de en· 
sino sediados cm RcdcnçUo, Buturitl: c Arucoiuba, alí:m du que foi 
procedida, pura fins de umpliução, nu Eseolu Apostólicu Nossa Se· 
nhura de Fíatima. 1 • 

O 1-lospitul Curu D'Ars. de Fortalezu, mantido pela Previdéncin 
Succrdotal, por exemplo, recebeu apreciitvcl ujudu du Arquidiocese 
de Colônia, sem o que não teria sido passive:! ultimur-sc a sua 
construçno. 

Hoje. é considerado ~:orno um dos mais modelares nosocõmios 
do Estado, funcionando com numerosas enfermarias e modernos 
cr::ntros cirúrgicos. 

Mesmo paróquius dus mais modestas, situadas em longínquos 
rincôcs do nosso território, têm sido alvo das atenções da equipe do 
Cardeal Hoffncr, n elas sendo ntribuídos ruzoúveis recursos linan
cdros. 

Após visitur o Piauí, o preclaro visitante viajou até Brasília, u 
nm de manter conta to, aqui, a partir de hoje, com o Embuixudor de 
seu P:lis, c com o Núncio Arostólico, Dom Carmine Rocco. 

Sendo o Curdeul Joseph Hoffner urn dos beneméritos du 
comunidade católica cenrcnse, é que me dispus a registrur a sua es
tuda no Brasil, rcndcndo·lhe o tributo de nossu merocida udmiraçüo 
pelo nouhel trabalho de evangclizaçUo que realiza n frente da 
Arquidiocese de Colônia, com rcnc:xos ttlo positivos junto uo povo 
brasileiro. (Muito bem! l'altnus.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a pulavru ao 
nobre Senador ltulivio Coelho. 

O SR.ITALIVIO COF.LHO (ARENA- MT. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente: 

Estít em curso no Congresso Nucional o Projeto de Lei Com
plementar n• 15, que cri:t o Estado de Muto Grosso do Sul. A solene 
assinuturu du Mensugern poJo Presidente Geisel. na presença das 
Bancadns mato-grossc:nst:s no Congresso c not Assembléia Legislativa 
<=do Govcrnudor do Estudo, foi motivo de intensa vibraçUo populur 
no Sul do Estado e de connantc expectativa por toda a populuçüo. 

O assunto é da maior rclevfancia c despertou intensa utividade 
parlumentur. O projeto, consubstanciudo cm 52 urtigas, recebeu, na 
Comissiio Mistu de Senadores c Deputados, 97 emendas. Ai está, Sr. 
Presidente. o Congresso, na plenitudt: de suas atrihuiçôes. contribuin
do de forma brilhante c magnífica para qtto u criação dessa Unidade 
du Fedcruc;i10 se faça da melhor munciru possível. Os uspectos a 
considerar silo v:'trios t: complc:ms- o sociul, o cconômico, o politi· 
co, o educacional. O plancjamonto paru que assegure o pleno 
desenvolvimento do Eswdo de M:thl Grosso remanescente u a novu 
Unidude. As ospcrunçus de todos uquelcs qtte se preocupum com u 
indispcns:'1vel redivisrio gcopolític•r Jo Brasil st: dcsaguarum cm 
muitus emendas. 

Purccc-mc ncccssárin c.xumirwr. agora. ulguns usrcctos do 
problema. 

Defendemos, nesta Casa, a J de maio deste uno, o dcsmcm~ 
br:m1cnto do Estudo de Mato Grusso, licunUn o rcmuncsccnte com o 
nome de Muto Grosso do Norte c n red:m-criado com o de Muto 
Gross" do Sul. 

Parece-me de crist:rlinu cnnvcniCncia a lllllllllllç:r Uo nome Uo 
Estado remanescente, c tr rosiçito gengrMicu das purtcs divididus 
indit..:a n natural designaçtto Je Norte c de Sul. Estou se~uro dn bon 

acolhida dos meus coestaduanos n essa orientação, por indispensá
vel. Temos o exemplo, aqui mesmo no Brasil e cm outros países, da 
diferenciação na designação de Estudos baseados nn situação 
gcogrltnca- do Norte ou do Sul. 

Não é possível, Sr. Presidente, omitir-se, nu oportunidade cm 
que alguns ilustres purlamentures apresentaram emendas que modin
cariam o projeto e os objetivos visados de forma total. 

O ilustre Deputado Siqueira Campos encaminhou um substituti· 
vo total ao projeto, visando criar ao mesmo tempo o Estado de 
Tocitntins, na úreu Norte de Goiás. Bem subcmos a dura e permanen
te luta desse valoroso parlamentar. Evidentemente, nilo se pode criar 
um novo Estudo sem o adequado estudo c planejamcnto, pura que se 
atinju o objetivo maior do desenvolvimento equilibrado das ârcns 
envolvidas no problema. 

Perfilho-me à corrente da redivisào territorial, sentindo, como 
sempre senti, a ansiedade pela autonomia politica, quando o Estudo 

· & muito grande e suu administração distante, por mais que se esforce, 
niio tem condições de utendimento à complexidade das aspirações c 
necessidades du sociedade moderna. Estarei, assim, pronto a colabo
rar nos estudos c esforços pelu redivisüo territorial, mas esse projeto 
resultante de unos de estudos e levantamentos é só pura o nosso 
Mato Grosso do Sul. Deixemo-lo transitar de forma que cumpra seu 
obietivo de grande repercussão histórica. 
· Nova surpresu nos colhe, quundo o nobre Deputado Jerónimo 
Santana cncuminhu longu emenda uo projeto, com o propósito de 
criar, no bojo da Mensugem Presidencial, o Estado de Rondônia. V c· 
jam. Srs. Senudores, quanta carga querem pôr no trenzinho incipien· 
te do nosso Mato Grosso do Sul! Mas não termina aqui as agruras 
du caminhada de minha gente pela autonomiu política. 

Somos surpreendidos pela emenda du Buncada goiana, visando 
dcsf'ulcur Mato Grosso dt: área gt:ográfica t:xpressivu e genuinamente 
muto-grosst:nsc pt:la sua secular ocupação. Seriu umu forma de um 
Estado uncxar terras c gente de outro Estado de forma simples, rúpi
da c buraw. 

Repelimos, com toda a t:nt:rgiu, a tentativa consubstnnciada nes
sa emenda. E. a nosso juí1.0, nem há por que a Uniria indenizar 
Goiús, eis que tudo é Brasil. 

A surpreendente tcnwtivn de se criar, por inclusão no mesmo 
projeto de lei eomplementur, além do Mato Grosso do Sul muis os 
Estados de Tocuntins c de Rondônia, nos dá, porém, toda u razão e, 
também, :10 Presidente Ernt:sto Gcisel. uo promover, em seu Gover
no. o estabelecido no 11 Plano Nucionul de Desenvolvimento Econô
mico no que diz rcsreito à redivisilo territorial do P:tis. 

A fusUo da Gu:1mrbun1- Rio de Janeiro- dando base tc:rrito· 
riul uo primeiro c magnílico parque industrial no segundo. 

Forrnou-sc imediutumcnte urn dos muis pujantes Estudos da 
Federação. O ucerto e u oportunidude da medidu vão se tornando 
evidentes it medida que as lideranças politicas e econômicus se 
njustum í1 novu rl!~llidade c. irmomadas, buscam novos c esperançosos 
ohjctivos. 

Estumns, ugora, Oil scgundu etapa do Plano do Governo Geiscl. 
A cri:tção do Estudo de Muto Grosso do Sul, deixando o Mato Gros
so do Norte com um milhão de habituntes e 881 mil quilômetros qua· 
drudos. Remanesce o mesmo corno o terceiro Estudo do Pais em úrea 
scogr:'Jiic:l c como a maior potenciulidndt: de desenvolvimento. ~ 
realmente cntusiusmuntc como o povo brasileiro nvunçu 
corajosumentc puru ocupuçilo do chamudo vazio geogrúnco do 
Oeste brasileiro c da Amazônia. A confinncu cu disrosição dt: cxplo
rur aquelas terrns dudivosus té:m levado tuntos milhures de fumflius 
que se atiram nu lul:i com a natureza virgem c poderosa t: qut: necessi
tam sempre de urgência, porque nno dizê-lo, urgência urgcntfssimu, 
'Iuc os sctorcs du udministrat;ão pública dincilmente se uparelhum u 
tcrnrn purn o :rdt:lJUado atendimento. As ugrovitus surgem explosi
vamente por todos us lugurcs. Os connitos de propriedudcs silo 
inevitírvcis c envolvem com freqU~ncia reservas indrgenus. São 
rrohlcmas de urn novo, cstuunte t: cnrujoso Br:rsil. 
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Li surpreso h{l poucos dias u retenção de ônibus nus proximida· 
desde Cumpo Grundc, u futura Capitul do meu Estudo. Onibus que 
conduziam colonos, comprudorcs de glcbus rurais no Muto Grosso 
do Norte. Foi equivoco lamentável da uutoridude. O brasileiro tem 
direito de se locomover, de adquirir propriedades ou de trabalhar em 
qualquer parte do Território Nacional. Não será u intercepção dos 
emigrantc:s u solução. 

Esta deve ser buscada c com urgência pelo INCRA. 
Eis o órgão que ncces.liÍlU cstur à frente da ocupaçiio nmazônicn. 

Só no Mato Grosso do Norte hlt indispensável c urgente necessidade 
de numerosos projetas de colonização, uo ludo da orientação, apoio 
e estímulo à colonização particular, cujos exemplos do Norte do 
Paraná são dignos de nota. 

A e.<pcriência do INCRA no Sul de Muto Grosso, com os proje
tas Mundo Novo c Sete Quedas, servi riu de amostragem pura a orde· 
nada e proveitosa ocupação da grande Amazõniu. A cxplorução 
muis proveitosa. menos sacrificado deve ser do sul pura o norte cm 
Mato Grosso do Norte- do divisor das bacias do Pruta- dcscen· 
do desde as cabeceiras dos rios da Amazônia. 

A ocupação da Amazônia mais ulta e muis próxima dos grandes 
centros de consumo. A presença do INCRA na região, esforçada é 
verdade, necessita ganhar novos impulsos c colocar-se à altura du 
sua grande e urgente missão. E o povo brasileiro forma uma só frente 
de trubulho, que vem desde à fronteira com a Bolívia, pelo meio do 
Muto Grosso do Norte, pelo meio de Goiás e deriva para o Sul do 
Maranhiio atê São Luis, até ltaqui, o grande marco du Amazônia 
industrial- quem viver, verá. 

Nesta obra ciclópica esti1 sendo implantada a grande civilização 
equatorial- cujas Capitais- Munuus, Belêm e Cuiabá- surgirão 
como as metrópoles que cmbasariio o desenvolvimento dessa área 
continentul. 

Mas e o novo Estudo- o Muto Grosso do Sul? Este, com 350 
mil quilómetros quadrados c I milhão c duzentos mil habitantes, 
com a população distribuída equilibrudumcnte em numerosas cida· 
dcs e pelos campos, apresenta condições de seguro e nrme progresso. 

Ouve-seu umu só voz lá, no Sul - cm 20 anos teremos o mesmo 
gruu de desenvolvimento do Paraná. ~ um objctivo realmente es
timulante, pela mugnir.ca situação do Estudo irmão e vizinho. 

Representa u expressão do connuntc espírito de lu tu do povo, uo 
conquistur sua autonomia administrativa. 

Autonomia politica que se fará por excelente representação 
parlamentar, seja no plano federal, seja no estadual. 

Mato Grosso do Sul conta, no momento de sua criação, com 
quatro ex-governadores c uma formação política feita nu dura luta 
nu defesa do desenvolvimento, este por muito tempo incompreendi
do pela velha classe dominante c estática. 

Confiamos que o Senhor Presidente Ernesto Geisel, ao cumprir 
os mandamentos da lei, vi1 buscar, lá, no Muto Grosso do Sul, brasi· 
leiro integrado nu nossu vida e nos nos:ws problemas. pura estabeh:· 
cer, instalar o primeiro governo do Estado. 

Que não nos seja negada essa aspiração maior. Leio cm alguns 
jornais, mas niio me preocupo, porque niio estamos mais no Brasil 
Colônia, que iria tal ou qual cidadão, com o objetivo de facilitar 
ucomoduções de outrns l1reas polfticas, por mnis capuz e ilustre que 
seja o escolhido. Queremos um mato-grosscnsc·do-sul pura governar 
o novo c rcc~m-criado Estudo. 

Não acredito em tal solução, por contruditóriu, pela muncirn 
rctilínca do Governo Gcisel. Não acredito porque vivemos fusc que 
nos indic{t o caminho certo a seguir: 

A rormucilo de lidcruncns regionais, uut~nticus, corujosus c 
coordcnadorns du vontade popular. Julgo dcvu Mato Grosso do Sul 
ser governado, desde a primciru hora, por um dos ilustres brasileiros 
que lá estão integrados, por inteiro, - niio importa onde tenham 
nuscido -nu vida econômica, politica c social. 

Desejo rcssultur a presença do Governo Federal naquela região. 
Uma scmunu untes do envio du Mensagem Prcsidenciul puru u divi· 

são do Estado, foi iniciado o asfahamento d;~ BR-463 - Trecho 
Dourados-Ponta Porã -ou seja, a Rodovia São Paulo-Rcpübli· 
cu do Pmuguui. Dois dias upós u cntrudn do projeto neste Congresso, 
o Ministro das Mi nas e Energia foi inaugurar a segunda fase da H i· 
drclétrica Assis Chatcuubriand no Rio Pardo, nus pro.<imidudes da 
Capital, Campo Grande, e cm seguida o Ministro Alysson Paulinelli 
esteve cm Mato Grosso do Norte, no Simpósio da Defesa da Eco
logia. 

Ac~:itumos com grnnde curaria 11 cnmpnnhll "OCLl('Jllr o Punt:mal 
sem ngrcdi·lo". 

Desejo, Sr. Presidente, referir-me ainda 11 aspiração de larga 
faixa da popul;~çào do Sul Muto-grossense, a de se udotar o fuso 
hor:'!rio de Brusíliu. 

O udcnsumcnto dcmogránco permitiu a formação de numerosos 
municípios que confrontam com os Estudos de Goiás, Minas, São 
Paulo c Paraná. A complicaçiio de horCtrio é horrível pura os hubitan· 
tcs desses municípios. 

A posição gcogrilfica do novo Estado, que forma um cone sul c 
fic;~ ;~o Norte do Rio Grande do Sul, ao Norte do Uruguai c da 
Argentina, todos com o mesmo fuso horltrio de Brasília, torna clara 
c indcclin{tvcl a convcniCnciu de se adotar, no momento de sua cria
ção, novo fuso horitrio para a emergente Unidade da Federação. 

Ao terminar. Sr. Presidente, desejo tornar publicas os apelos 
que tenho recebido do meu Estado, de diversos líderes, na trabalhosa 
lulU pela criaçiio do Estado, pura que tenham acesso ao Palácio, u 
fim de presenciarem e homenagearem o ilustre Presidente Geisel no 
momento da sanção da lei complcmenwr que cria o Estudo de Mato 
Grosso do Sul. (Muito bem! Palmas. O orndor é cumprimenwdo.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, com uni· 
.,,ções que serão lidas pelo Sr. I•·Sccrctário. 

São lidas us seguintes 

Em 12desetcmbrode 1977. 

Senhor Presidente: 

Nos termos do § 1• do urt. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho u honra de comunicar a Vossa 
Excelência, para os devidos nns, que esta Liderança deliberou 
propor a substituição do nobre Sr. Senador Helvídio Nunes, pelo 
nobre Sr. Senador Alexandre Costa, na Comissão Mista do Congres· 
so Nacional que durá parecer s6bre o Projeto de Lei n• 15, de 1977 
(CN)·Complcmcntar, que "cria o Estado de Muto Grosso do Sul, e 
dá outms providências", 

Aproveito a oportunidade pura renovar os protestos da mais 
ultu estima c distinta consideração. - Senador Eurico Rezende, 
Líder du Maioriu. 

Em 12 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente: 

Nos termos do § I• do art. 10 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, tenho a honra de comunicar a Vossa Excclén· 
ciu, p:tru os devidos nos, que cstu Lidcrnnçu deliberou propor a 
substituiciio do nobre Sr. Senador Allcvir Leal, pelo nobre Sr. 
Senador Ruy Santos, na Comissilo Mista do Congresso Nacional 
que dnri1 parecer sobre o Projeto de Lei n• 15, de 1977 {CN)· 
Complementar, que "cria o Estudo de Mato Grosso do Sul, c dil 
outrus providCncius". 

AprovcJtn u oportunidm.le pura renovar ns protestos du rnais 
~lllll estima c distintu considcraçUo. - Scnudor Eurico Ruendc,. Lf· 
der dn Muioriu. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Scrilo feitas us suhsti· 
tuições solicitmlus. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Presentes 32 Srs. Senadores. Não há "quorum" para delibera· 
ção. 

Os itens nis I e 2 da pnuta acham-se em fase àc votação. Os itens 
nis 3, 4 c 5, estão pendentes de votação de requerimentos lidos em 
sessões anteriores, Nestas condições, ficam as referidas matérias 
udiudus pura u próximu sessão. 

São os seguintes os itens que tõm sua apreciação adiada: 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 60, de 
1977 (apresentado pela Camisão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 577. de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Teresina (PI) a elevar em CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos 
c quarenta c cinco mil cruzeiros), a sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 578, de 1977, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicid;tde, 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 255, de 1977, do 
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos 
Anuis do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes 
Ernesto Geisel e Hugo Banzer, no dia 15 de agosto de 1977. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34, 
de 1976 (n9 479-C/71, nu Casa de origem), que acrescenta dois pará· 
grafos ao art. 98 da Lei n9 4.504, de 30 de novembro de 1964 
(Estatuto da Terra), tendo 

PARECERES FAVORÃ VEIS, sob n•s 352 e 353, de 1977. das 
Comissões: 

-de Agriculturu; e 
- de Economia, dependendo da votação do Requerimento 

n• 300, de 1977, de adiamento da discussão pura rcexame da Com is· 
são de Agricultura. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 57, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Pnrccer n• 571, de 1977), que autoriza o Governo do Estado de 
Minas Gerais a elevar em CrS 111.000.000,00 (cento e onze milhões 
de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 572, de 1977, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidude, dependendo da votação do Requerimento n9 298, de 1977, 
de udiamento du discussiio. 

-5-

Discussrto, cm turno único, do Pureccr n• 343, de 1977, du 
Comissão de Legislaçiio Social, que conclui pelo arquivamento do Ol'i· 
cio n' S/45, de 1974 (n9 130(74, nu origem), solicitando autorização 
do Senado Federal puru que o Governo do Estado de Minas Gerais 
possa ulienur ítreas de tcrrus devolutas duquele Estado il ltupevu 
Florestal Ltd11., sedi11da cm ltupcv11, Estudo de Silo Paulo. 

(Tendo 11ind11 P11receres, sob n•s 344 c 345, de 1977, dus Comis· 
sõcs de Constituição e Justiça e de Agricultura, também pelo 
arquiv11mcnto), dependendo du votação do Requerimento n• 299, de 
1977, de 11di11mcnto da discussi\o, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 6: 
Discussiio. cm segundo turno, do Projeto de Lei do 

Scn11do n• ~54, de 1976, do Senhor Scn11dor M11uro Benevi· 
des, que dispôe sobre 11 emissuo de selo comemorutivo do 

centenário da morte do escritor José de Alencar, c dú outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 516 a 518, de 1977, das Cernis· 
sõcs: 

. - de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade e no mérito, pela aprovação: 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, 
favorável: c 

-de Finanças, f11vorável. 
Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nuo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada u discussiio, é o projeto dado como aprovado, nos 

termos do urt. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai it Comissiio de Rcdaçiio. 

t. o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SE!IIADO N• 254, DE 1976 

Dispõe sobre a emissão de selo comemorativo do centená· 
rio da morte do escritor José de Alencar, e dá outras provldên· 
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O Poder Executivo, através da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos, emitirá, no segundo semestre de 1977, selo 
postal comcmormivo do centenário de morte do escritor José 
Martiniano de Alencar. 

Art. 2• O lançamento oncial do novo selo ocorrerá em 
solenidade a realizar-se cm Fortaleza, capital do Estado do Ceará, 
terra ninai do rcrcrido escritor. 

Art. 3• Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as publicações cm con:rúrio. 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Sobre a mesa, redação 
nnal do Projeto de Lei do Senado' n• 254. de 1976, aprovado na 
Ordem do Dia da presente scssito c que, nos termos do parágrafo 
único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, será lida pelo Sr. 1•-Sccrctário. (Pausa.) 

fi lida u seguinte 

PARECER N•610, DE 1977 
Comissão de Rcdação 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 254, de 1976. 

Relator: Senador Saldanha Derzl 

A Comissiio apresenta u redaçito nnal do Projeto de Lei do Se
nudo n• 254, de 1976, que dispõe sobre u emissão de selo comemorati· 
vo do centenitrio da morte do escritor José de Alencar, c dá outras 
providências. 

Sul11 das Comissões, 12 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Saldanha Derzl, Reluto r- Helvidlo Nunes. 

ANEXO AO PARECER N•610, DE 1977 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 254, de 
1976, que dispõe sobre a emlssio de selo comemorativo do cen· 
tenárlo da morte do escritor Josf de Alencar, e dá outras provi· 
dênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. li Autoriza o Poder Executivo, através da Empresa Brasi· 
leiru de Correios c Telégrafos, u emitir, no segundo semestre de 1977, 
selo postal comemorativo do centenário du morte do escritor José 
Martini11no de Alcnc11r. 

Art. 2• O lunçumento onciul do novo selo ocorrerá em sole· 
nidudc 11 re11lizur-se cm Fortaleza, cupital do Estudo do Ceará, terra 
nutal do referido escritor. 

Art. 3• Estu Lei entra cm vigor nu data de su11 publicação, 
rcvo~udus ns disposições cm contrlirio. 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - A redaçilo final que 
ucnbu de ser lida vai à publicação, 

cr1o. 

Concedo u palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso, 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DIS· 
CURSO QUÉ, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, 
SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O parecer vai à publica· 

Concedo u palavra ao nobre Senador Braga Júnior. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM. Pronuncia o seguin· 
te discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

Na semana passada, S. Ex• o Sr. Ministro do Interior, Rangel 
Reis, fizera um pronunciamento a respeito da possibilidade da 
implantação do jogo no Brasil, especialmente na cidade de Manaus, 

Nós, como Senador pela Amazonas, aplaudimos a idéia de 
S. Ex• em defender a tese de ser implantado o jogo na cidade de Ma· 
naus, na área da Zona Franca, c, sobre o assunto, estamos levando a 
efeito estudos, há vários meses, desde que .assumimos a cadeira nesta 
Casa, os quais já se encontram em poder de várias áreas do Governo 
Federal, 

~ realmente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um imperativo 
nacional a implantação do prãtica do jogo na Zona Franca de 
Manaus; é um dos grandes motivos de atração permanente para a 
sobrevivência da Zona Franca de Manuus, 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - Permite V, Ex• um 
aparte~ 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA - AM) - Com muito 
prazer. 

O Sr. Agenor Maria (MDB - RN) - A Zona Franca de 
Manaus levou para toda aquela região um progresso extraordinário, 
Se o Governo reconhecer o quanto poderá desenvolver aquela ârea, 
considerando a possibilidade de se implantar o jcgo em toda a Zona 
Franca, tenho a certeza absoluta de que vai evoluir muito, todo o 
Norte do Pais, O que não ê passivei é continuarmos n ver o brasileiro 
atravessando a fronteira para jogar no Paraguai, na Argentina ou no 
Uruguai. De forma que me congratulo com o discurso de V, Ex•, e 
acredito que o Ministro Rangel Reis pensa muito bem, quando consi· 
dera a possibilidade da implantação do jogo naquela região. 

O SR. BRAGA JUNIOR (ARENA- AM)- Eminente Sena· 
dor Agenor Maria, nós agradecemos o aparte de V, Ex•, porque 
além de enriquecer o nosso pronunciamento, ele robustece o 
argumento de S. Ex• o Sr, Ministro do Interior. A nossa preocupa· 
çiio ê conseguir, atruvés de projeto que já se encontra pronto paro ser 
apresenwdo nesta Casa, dentro em breve, n implantação do jogo na 
Zona Franca de Munaus. Como diz bem V, Ex•, o que tem sido 
desviado de recursos pura os pulses vizinhos 1:, realmente, 
extruordiní~río c está pesando na nossa economia, Além do que 
V, Ex• acabou de dizer, com relação à impluntuçi\o da Zona Franca 
de Manuus, isso veio mostrar ao Brasil e ao mundo que a Amazônia 
é realmente dos brasileiros c que ela será construido por nós brasilci· 
ros, com o esforço e com ns mãos dos próprios mhos desta Nação 
pura que, amanhã, possamos ter o orgulho e n vaidade de di~ermos: 
A A mul.ônia do Brasil foi construfdu pelos brasileiros. 

Continuando, Sr. Presidente c Srs. Senadores, o projeto que 
iremos upresentur não necessitará tocar nu Constituição, pois esta foi 
a nossa grande preocupaçilo: não apresentarmos uma proposição 
que implicasse modificações em nossa Curta Magnu. Ele se ajusta 
perfeitamente dentro dos ditumcs da lei, não havendo necessidade de 
ser tocada u Constituiçilo para a implantação do jogo nu Zona Fran· 
c:1 de Manuus. 

Além dos grandes benefícios 4uc essa medidu trarâ, caso venha a 
ser adotuda pelo Governo Federal, teremos, tnmbí:m, a oportunida· 
de de implantarmos o maior modelo turístico do Brasil c, talvez, um 

dos maiores do mundo, Quem conhece, como nós conhecemos, 
vários poises do mundo, principalmente a ãren dos Estados Unidos 
onde se pratica o jogo, verifica que a natureza níio foi pródiga com 
aquele pais. Mas, com o Brasil, em especial com a Amazônia, a 
natureza nos deu tudo pura possuirmos o maior modelo de turismo 
do Brasil c quiçá do mundo, porquanto basta aproveitar os recursos 
naturais pura implantarmos esse modelo turístico naquela 6reu, 

Com exclusão de outras atividades turísticas, o jogo, Sr, 
Presidente, Srs. Senadores, será capaz de carrear grandes recursos 
sem ônus algum para a Nação. Pelo contr~rio, trará ainda, para os 
cofres públicos os impostos que serão cobrados com a sua implanta· 
çiio. 

Defendemos esta tese, Sr. Presidente, Srs. Senadores, porque 
temos a grande preocupação de conscicntizar todos os brasileiros, 
desde o Cucuí até o Rio Grande do Sul. Necessitamos criar uma 
consciéncin nacional, com relação à Amazônia, tendo em vista o que 
ela representa para esta geração e as gerações provindouras, tanto no 
presente quanto no futuro da humanidade. 

Costumamos dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que na Ama. 
zônia repousam as cinco soluções dos maiores problemas que afli. 
gcm a humanidade. O primeiro deles i: o da poluição - possuímos 
57% das reservas de oxigí':nio natural do mundo, sem plantarmos grn. 
ma: o segundo, é o da fome, porque se plantarmos em todo aquele 
imenso vazio, teremos condições de matar a fome do mundo inteiro, 
O terceiro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ó o espaço vital, porque a 
população, no ano 2.000, estará em derredor de 6 bilhões c 500 
milhões de habitantes e, só a Amazônia, só o Brasil, terá condições 
de abrigar esse excedente demográfico do mundo. O quarto, Sr. 
Presidente c Srs. Senadores, i: n sede que o mundo está tendo c, só 
nós, da Amazônia, com a grandeza do rio Amazonas, temos condi
ções de matar a sede da humanidade. E, finalmente o quinto, Sr, 
Presidente c Srs. Senadores, é o da borracha: se desenvolvermos o 
projeto do plantio racional da seringeuira teremos dentro de breve
ati: nos arriscamos dizer quantas décadas mais já estaremos no está
gio de privilégio pura criarmos o que os asiáticos criaram com o 
petróleo - criaremos uma OPEPE, não de petróleo, mas de borra· 
chn natural para abastecer o mundo. 

E assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, esperamos contar com 
o apoio, a solidariedade e a colaboração de todos os Srs. Senadores, 
como também de todos os Srs. Deputados, para que esse projeto ve
nha a ser aprovado nas duas Casas do Congresso Nacional, c 
comecemos n implantar a infra-estrutura necessária à fixação do 
homem na Amazônia, para o seu desenvolvimento, para a sua inle· 
gração, enõm para n sua ocupação para incorporarmos a Amazônia 
Ocidental ao corpo lisico da Nação brasileira e ao seu contexto 
cconômico. 

Esperamos receber o apoio de S. Ex•s, os Srs. Ministros, nilo só 
da Indústria e do Comércio, como também do Interior e, especial
mente, do Ministêrio da Fazenda para que eles estudem o projeto 
elaborado por nós e que jú se encontra em vil rias áreas do Governo 
Federal, e que julgamos da maior importância para a vida sócio· 
econ'ômicu da Amazônia Ocidental. 

Ressaltamos que esta medida njlo trará ônus ao Governo 
Federal, pelo contrário: ela trará beneficias porque n infra-estrutura 
hoteleira já está implantada em Manaus, na Zona Franca. O Hotel 
Tropical, implantado pelo complexo da VARIG - nós que temos u 
sutisfnçilo de conhecer n metade do mundo podemos dizer aqui, cm 
alto e bom som- ó o maior existente na face da terrn. Nndn ficamos 
u dever aos maiores complexos hoteleiros implantados no maior pnfs 
do mundo - os Estados Unidos- e lá mesmo em Las Vcgas, no 
Estudo de Colorado, onde o governo americano implantou o jogo, 
transformou um deserto num grande jardim, carreando, inclusive 
recursos pura o orçumento americano. 

Os Estudos Unidos arrecadam, com o jogo implantado nu 
cidade de Las Vegas, 2% do seu orçamento anual, o que representa 
uma soma fabulosa cm dólares que o governo americano recolhe da 
prática do jogo nu cidade de Las Vegus. 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Terça-retra 13 4561 

Estamos fazendo este pronunciamento nntecipndo, untes da 
apresentação do nosso projeto cm virtude de o nssunto já ter sido 
trazido ao domínio público por S. Ex• o Sr. Ministro Rangel Reis, 
que temos certeza tem dado tudo de si pura que o seu Ministério 
cumpra o seu dever com relaçilo à Amazônia brasileira. 

O nosso upe!o se torna até um pedido cm termos putrióticos 
para que todos os Srs. Senadores e Srs. Deputados estudem com o 
devido respeito e seriedade u proposição que iremos npresentnr . 
dentro cm breve, nesta Casa, pura que a sua trumitnçiio ocorra no 
mais curto espaço de tempo devido à premência que se faz necessãria 
para a sobrevivência du Zona Franca de Mana as. 

A Amazônia Ocidental está, geopo!iticumente, bem situada 
para que possamos implantar o jogo na Zona Franca de Manaus 
porque trurá benefícios incalculáveis parn a Amnzônia e pura o 
Brasil: o rio de recursos que é canalizado pura a Argentina, Purnguaí 
e U rugui serú canalizado parn o Brasil. · 

A implantação da prútica do jogo na Zona Franca de Mnnaus 
trurá uma soma extraordinária de recursos, ·em dólares; os 
a:l'ericanos, ao invés de irem para Las Vegns, virão dirctamentc dos 
Estudos Unidos para a Amazônia, não só parn a prútica do jogo 
como, também, pura conhecer a área que é cobiçada pelo mundo in· 
toiro, c lucraremos, também, porque eles trocarão os seus dólares 
pelo artesanato que é feito na cidade de Manaus. 

Sr. Presidente, V. Ex•, amazonense como nós, sabe perfei
tamente que só teremos lucros com a vinda desses recursos para a 
cidade de Manaus: porque venderemos o artesanato amnzonense que 
carreará divisns para o Brasil e, com a implantação do jogo, resol· 
veremos também o problema das companhias aéreas que estão indo 
e vindo para Manaus com suas aeronaves, praticumentc, vazias. 

Concluímos o nosso discurso, fazendo este apelo à Casa e aos 
Srs. Deputados para que, quando apresentarmos o nosso projeto, ele 
seja estudado nas comissões técnicas nos mais breve prazo possível. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a pa!nvra ao 
nobre Sr. Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS. Pronuncin o se· 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Faz mais de um uno, e foi justamente na sessão de 19 de agosto 
do uno pussudo, que ocupei esta tribuna, para examinar uma série de 
dooumentos c textos legais referentes à situação da Fnculdade Católi· 
cu de Medicina de Porto Alegre. 

Mostrava eu, então, que, por força do Decreto-lei n• 781, de 22 
de agosto de !969, a Fuculd:Jde Católic:J de Medicina, com sede na ci· 
dade <le Porto Alegre, Eswdo do Rio Grande do Sul, fora autorizada 
u l'uncionur como fundação de direito. privado, observado o dis· 
posto no rcft:rido dccrclo·h:í. 

Mus, cu nUa tcriuocupado a tribuna naqueh.1 sessão, c a ela não 
vnltaria hnj~. não fora o que dispõe o urt. 4Y do mesmo Decreto-lei nY 
7H 1. Dit. ele textualmente: 

"t\rt. 4~1 ScrUo recursos linuncciros du fundação: 
1 -as dotuções unualmente consignudas no Orçumento 

Gcrod da Unifao, csrcci<~lmcntc puru usscgurar: 
li) retrihui~:io rconniilria no nlwl dos padrões federais 

curn.:5pllnt.h:ntcs an corpo doc~omtc c udministrntivo: 
h) manutcnçtio, rcnnv:u;fio c amplinção das instulm;õcs 

c equipamentos, ~cg.umi\1 as c'\i~ências do cnsino c da pes
lluis;l: 

c) o runcimwmcnto do Instituto de PcsquistiS Cito
Oncolôgicus," 

Sr. Presidente. a desreito de assim dispor o Decreto-lei n• 781, 
de :!:! de agosto di! 1969, u despeito d~.: ussim c:stur estubeh:cido cm 
um dirtoma legal. a Uni<Jo niio tem cumprido a lei. E, desde então, 
os auxílios com que u Unitlo tem socorrido u Faculdude Cató!icu de 
Mcdkina Uc Pnno Alc~;u~.: sUo ddcctivm; c: chcgnm com utruso. 

Nu ocasião em que deste assunto me ocupei, forneci no Senado 
um quadro minucioso, ano por ano, a pnrtir de 1972, dos auxilias for
necidos peln União c do deficit cm que eles se encontrnvnm, relativa· 
mente às necessidades e às despesas obrigntórias para o funciona· 
menta da escola, c que deveriam ser custeadns pela União, nos 
termos do referido decreto-lei. 

De modo que nesta altura, Sr. Presidente, eu não faço senão rc· 
portnr-me ao pronunciamento daqui enunciado faz mais de um ano. 
Na ocasião. o eminente Senador Virgl!io Túvora prometeu uma res· 
posta c cu, pacientemente a esperei. Lembrei até a S. Ex• que já vi· 
vera no Rio Grande, nos tempos em que desempenhava as suas tare· 
fas militares como oficial da ativa, e que prestaria um assinalado ser· 
viço à terra que tão carinhosa e hospitaleira o recebera, se, com o seu 
prestígio, com a sua interferência, fizesse com que a Uniiio cumprisse 
a lei, porque outra coisa não se pede senão isso, que a União cumpra 
com os compromissos por ela- ela, União- assumidos através do 
mais solene dos meios. que é a lei. 

O nobre Senador Virgílio Távora, como disse, prometeu uma 
resposta, uma informação e, quiçá, a solução, resposta que esperei 
até aqui. Mas, agora, decorrido mais de um uno, creio que não é mos· 
trar falta de paciência se volto à tribuna para solicitar os bons oNcios 
de S. Ex•, no sentido de encontrar um desate para este caso que, a 
menos que eu esteja rotundamente enganado, não chega a constituir 
um problema. Trata-se, volto a dizer, de, apenas e tão-somente, cum· 
prir um decrcto·lei, editado pelo Governo Federal, no qual a União 
assume determinadas obrigações - nem mais nem menos do que 
isso, cumprir a lei. 

Atê porque, devo dizer que, quando o nobre Senador Virgllio 
Távora propôs ser o veículo do meu apelo, dado o prestígio de que 
S. Ex• goza, houve regozijo no seio da Faculdade Católica de Medi· 
cina de Porto Alegre. Ocorre que, decorridos tantos meses, esse rego· 
zijo entrou a definhar e, nesta altura, talvez eu não erre em afirmar 
que cm seu lugar se estabeleceu a desesperança. 

Como quer que seja, Sr. Presidente, venho a esta tribuna, nesta 
sessão, pura repetir um discurso feito em agosto do ano passado, 
requerer ao eminente Vice-Líder Sr. Virgi!io Távora a sua interferên· 
cia para que, sem demora, o ensino médico do Rio Grande do Sul, 
representado pela ilustre Faculdade Católica de Medicina de Porto 
Alegre, receba a notícia de que n lei passará n ser cumprida pelo 
Governo. 

Já que estou fazendo um pedido ao nobre Senador Virgílio 
Túvoru. vou fazer mais um. Esse fato ê recente, nüo t~:m- cu diria
a :mcianidade do anterior. Venho solicitar que S. Ex• me forneça e 

ao País, com a presteza possível, dados completos ncerca do custo do 
financiamento do anunciudo I bilhão e K50 milhões de cruzeiros, a 
serem fornecidos paru a Borrcganrd, hoje R!OCELL. Em nome das 
sum' untcriores intervenções, solicitadas por mim, :.:través de npurtc, 
S. Ex• entrou n fnzcr rcvclaçõ~:s u esse rcspdto. O meu pedido é o de 
que S. Ex• ultime essas informações dando-as cahais. como prome· 
teu, e parcela por parcela. do I hilhão e 850 milhões prometidos para 
a RlOCELL, antigu Borreguurd. 

O Sr. Vlrgíllo T1ivora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um 
upurtc? (Aquícscénciu do mudar.). Eminente Senador, cst:IV:J cm 
um:1 liguciio intcrurhun:l e somcnt~: ugoru cheguei a rlcn:"1rio. V. E...:~. 

com n fldulguiu que o cuructcriz:l, havi:1 nos avisudt' que falaria so
hre o ussunto du Faculdade Cuttllica de Medicina dt: Pnrtn Alegre. 
Neste ponto, temos u dit.cr u V, E~• que niiLl houve culfHI nu:-.sa: h ou· 
ve, tulvet., o ucúmulo de s~.:rviços ministeriais. u hurüc;·a~J~I é grnnd~: 
-c V. Ex• é t1 primeiro a reconhecer- neste Pais, qur: t~.:nhil impe· 
dido de chcgur esses dados uo nosso conhecimentn. iviu., v;.u,ws cem· 
sultur us notas tuquig:r(lncus de V, E . ...:•. que servirtlo ~o mo que de um 
instrumento d~: prc:ssii.o puru que ~.:ssas informações nos cheguem l1s 
mUos, jít LILI C o Governo nU o tem n:1da u esconder. Quanto it segunda 
rarte ... 
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O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Antes de pussnr 
à segunda parte, u minhu presença na tribuna cstu turde outro objeti· 
vo nilo visuva senão cxatumcntc esse aspecto. 

O Sr. Vlrgfllo Tdvoru (ARENA- CE)- E V, Ex• vai me dar o 
que chumumos de .. mais um instrumento de pressão". 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS) - Lembrundo o 
que suponho não seja impertinente ... 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Nilo, cm 
absoluto! 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- ... uma vez que o 
discurso que motivou aquela sua promessa foi proferido na sessão de 
19 dt ngosto do ano passado: portanto, já decorrido mais de um ano. 

O Sr. \'lrgfllo Tohorn (ARENA -CE)- Quanto à segunda 
parte, digo a V. Ex• que chegamos do Ccnrá logo :opós o discurso de 
V. Ex•, mas, justamente, como gostumos de dar cumprimento àque
las promessas, dentro das nossas forçns, cru cxplicnr que nilo houve 
nenhum desleixo, nem ao mesmo tempo desatenção ao pedido de 
V. Ex• Hoje à tarde, ou amanhã, antes de viajarmos pura o exterior, 
procuraremos obter do Sr. Ministro da Fazenda, ou de alguma 
autoridade monetária u que o assunto esteja mais a reta. esses dados 
discriminados que V. Ex• solicita, c que nós, de antemão, podemos 
dizer- uma parte viu V. Ex•- era justamente a entrada de capital. 
Portanto, pura esses não há juros. não hC1 carência. Faremos só a par~ 
te do fin~tncinmcnto. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Em nenhum 
momento a minha solicitação teve qualquer sentido de censura ou de 
repnro: ao contnírio, foi a reiteração de uma solicitação já feita. 

O Sr. Virgílio Túvorn (A RENA- CE)- Perfeito. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Exntamcntc pela 
importância do assunto, pelo vulto do capital cm jogo c ainda pela 
destinação que lhe é feito, tenho o maior interesse, acho que é do 
meu dever ... 

O Sr. Vlr~mo Túvora (ARENA - CE) - Aliús, não só de 
V. Ex•, mas de todos nôs. 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB- RS)- ... requerer esses 
esclarecimentos, para que possa fazer alguma referência. 

O Sr, Vlrgillo Távora (ARENA- CE)- Pois não. Fique certo 
V. Ex• de que eles nüo lhe serão subtraídos. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Sr. Presidente, 
dou por cumprida u minha intervenção nesta tarde, regozijando-me, 
desde ugoru. com as informações que me vai prestar o eminente Sena
dor pelo C caril. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Assim o esperamos, 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS) - Apenas espero 
que S. Ex• não leve mais um ano, ou que o Governo não fuça S. Ex• 
esperar mais um ano. pura que venha a Faculdade Católica de Medi
cina u ter não só as informações, senão também us verbas que, nos 
termos do Decreto-lei n• 781, u União se obrigou u fornecer-lhe. 

O Sr. Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- V. Ex• solicitou as in· 
formações e, agora, quer também us verbas. Eminente Senador, se 
me permite, cubcriu àquela expressão "devagar com o andor". 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB - RS)- De V. Ex• não 
solicito as verbas. Perdão. Peço-as no Governo. 

O Sr, Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- No momento, prome
temos u V. Ex• us informações. 

O SR. PAULO DROSSARD (MDB - RSi- Nüo precisa 
V. Ex• ncur inquieto. 

O Sr. VlrgRio Távora (ARENA -CE)- Inquieto, não, Ex· 
cciênciu, apenas estamos examinando friamente o assunto. Nilo 
podemos comprometer-nos a alcançar verbas. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Yejn V, Ex• que 
cu nilo desejo, mas não quer dizer que us recuse. Realmente, V. Ex• 
nüo é o Ministro da Fazenda, portanto, não tenho o direito de re
clamar de V. Ex• as verhas. 

O Sr. Vlrgfllo Toivora (ARENA- CE)- Era cxatamentc este 
ponto que cu queria deixar hem explícito no discurso de V, Ex• 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- Mas tenho o di· 
reito de reclamar du União, as verbas, pelas quais ela assumiu o 
compromisso de fornecer, através de um Dccrcto·lei, por ela editado. 

O Sr. VirgRio Távora (ARENA - CE) - Bem fixadas ns 
responsabilidades. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- As informações 
V. Ex• as deve: o dinheiro. não ... 

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Nilo devo. 

O SR. PAULO BROSSARD (MDB- RS)- ... porque deve
dora é a Unilio. 

Só isso, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra ao 
nobre Senador Lourivul Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Lei n• 5.851, de 7 de dezembro de 1972, criou a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropccuâria EMBRAPA - cujos estatutos 
foram aprovados pelo Decreto n• 72.020, de 28 de março de 1973. 
Vinculada ao Ministério da Agricultura, com personalidade jurídica 
de Direito Privado, a EMBRAPA possui 5.727 funcionários, dos 
quais 1.218 pertencem ao Departamento Técnico Cicntínco; 2.690 se 
dedicam ao apoio à pesquisa e 1.819 à administração geral. Sob a 
Presidência do Dr. José lrincu Cabral, a EMPRAPA empregou, cm 
1976, um bilhão c noventa milhões de cruzeiros, aqui incluídas as 
despesas com 17 convênios, no estudo de solos, trigo c genética vcge· 
tal. Quatro anos c meio após sua criação, a Empresa já desenvolveu 
2.200 projetas c subprojctos c aplica este uno um bilhão e quntrocen· 
tos milhões de cruzeiros através das suas unidades de pesquisa c em 
convênios com organismos particulares e pnraestntais. O aumento da 
produtividade agrícola cm vários pontos do País, com destaque pura 
o arroz, no Estado do Rio de Janeiro: o fcijilo, no Amazonas; o trigo, 
milho c a soja, no Sul; a redução cm grande escala do índice de 
apodrecimento dos hortifrutigrnnjciros c o estudo das dietas 
protêicas, com o objetivo de idcntincnr a ·nlimcntaçilo ideal para os 
bovinos c suinos, silo alguns dos resultados mais importantes dos 
projetas elaborados c executados pela EMBRAPA. 

Essa Empresa vem realizando trabalho da maior importância 
pura o futuro brasileiro. Tanto atruvês de seus órgãos próprios como 
por meio de convênios que faz com entidades privadas c pnracstntnis, 
coordenando e incentivando, no Brasil, todo o trabalho de pesquisa 
agropecuária, que nos vai dando uma tecnologia indispensável no 
desenvolvimento no sctor c no engrandecimento do País. e constante 
sua presença no noticiário da Imprensa, pela divulgação de trabalho 
que realiza e, sobretudo, dos mugnlflcos resultados colhidos cm 
pesquisas executadas com todos os recursos da técnica moderna. 

O Centro Nacional de Recursos Genéticos- CENARGEM
como destacou recente e mugnlflcu reportagem do Jornal do Brasil 
sobre os férteis quatro unos c meio de existência du Empresa, é um 
dos órgãos du EMBRAPA que desenvolve ntividudes complementa· 
rcs de pesquisa, coordenando os estudos vinculados uo cnriquecimcn· 
to e ii conservação e utilização do germoplasmn vegetal. Esse projeto 
rculizn cinco programas, incluindo lcvuntnmcnto botânico, coletn c 
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intercâmbio de germoplasma, através de 43 bancos, com 19 subproje· 
tos pura o milho, arroz, algodão, soja, sorgo c trigo, 

No apoio e complementação i'ls pesquisas, o Serviço Nacional 
de Levantamento e Conservação de Solos SLCS- atendeu a quatro 
milhões e seiscentos mil hectares entre 1975 c os primeiros seis meses 
de 1977, Numa primeira fase, foram levantados cerca de cento e. dez 
mil quilómetros quadrados do POLAMAZONIA, POLOACRE, 
POLOAMAPÁ, POLORORAIMA, POLOTAPAJÓS, POLO· 
TROMBETAS c Pré·Amuzóniu; duzentos e quarenta mil quilôme· 
tros quadrados nos Estudos do Paraná, Minas Gerais e Mato Gros· 
so. Neste último, foi iniciado o mapeamento de aproximadamente 
setenta mil quilómetros quadrados, 

Sr, Presidente, realçou o grande matutino carioca que os "mais 
recentes resultados da selcçilo de sementes, fÓrina de plantios e das 
pesquisas c controle das pragas da agricultura revelaram um 
crescimento de 43% na produtividade do arroz no Estado do Rio. 
Em Miracema, ela subiu de dois mil c quinhentos quilos por hectare, 
para trcs mil e seiscentos quilos; em Campos, de dois mil quilos, para 
trcs mil e novecentos por hectare; e, cm ltaguu(, superou os 100%, 
alcançando quatro mil e quinhentos quilos por hectare, contra dois 
mil quilos da produção inicial." 

E prosseguiu o Jornal do Brasil: "Outros dados expressivos cita· 
dos por técnicos da EMPRABA silo: 

I, A produção do feijão no Amazonas subiu de um mil quilos 
por hectare para um mil e oitocentos quilos com a aplicação de 
fertilizantes c sulcos, 

2. Entre os hortifrutigrunjeiros, cinco produtos são mais ampla· 
mente estudados, com a scleção de sementes importadas que mais se 
ajustam às condições brasileiras de produção, O pêssego melhorou 
de qualidade c houve uma redução de 20 para 10% do índice de 
apodrecimento da fruta. Os cento e quarenta cruzamentos realizados 
com o uspargo produzirmn cento e dez espt:cics, elevando a capa
cidade produtiva cm torno de 50%, Os testes com a batata abriram 
perspcctivus U introductao de vinte e seis novas espécies pura 
substituir u importa~ito <Jc sementes. As pesquisas com o morango 
sclccilmnrum us sementes muis upropriudas entre trezentos c vinte e 
seis espécies. 

3. Estudos c testes cspcciuis acompanham as doenças e prugus 
du nwndiocu- hoje muito importante: devido ao aspecto económico 
que representa pu~a o Programa Nacional <Jo Álcool, Doze ensaios 
em diferentos Estados procuram estabelecer o tipo ideal de cultivo do 
produto, 

4. lmpnrtantc como suporte ti crhLçÜlJ dos rebanhos, pelo 
fornecimento de ra~·ôcs, o milho con~o:l!!ltnl Ulllô! grnndc: expectativa 
cm rc:l~tçf10 ao uumcnto da produtividudc, Cl."lln dezcssctc espécies jú 
sclccionud:Ls cm collpl.'nu;no dt.: pesquisa ~.:om o C~.:ntro lntcrnucionul 
de Mclhoramentlls de Milho c Trit(o (Cimmty) do Mé.,ico. 

S. Vúrios cnsuios indicam o sorgo como unut op~;üo utr:.llivu a 
ccrtns n.:giõl!s do pais, princip:limcn\t.: 1.lLitlndn ncou cvidcnduJ:L a 
to!c.:r[tncia de, peJo OlCilllS, SCSSI!Illa I! Juus t!S['Iécics dc Sllios, A LllÍ\izu

çào de um tipo de Sllf,l!O- o sac~trilll'- pur~L a produção de tilcool, 
\!onti nua 1.'111 teste. Esse tipo prnduz sctcntu litros dc t'tlcool por 
h)nclm.la. o m~.:smo qu~.: :: can:Hh:-ut,·úcur. Com as variedades 
h:st:u.lus. hú pcrspcl.!tiv~u; u~ uma f'll'oUucUo unuul Uc cinco mil c 
sctr.:ccntos n nov~ mil litros ror ln:~:t:trl!. 

6, 0 contmh: tÚIS f'lnlg:ts C' di)C\W~I~ da !lOja pmporcionurum 
uma cconomiu dr.: 50% no uso de inst:tiddas cm n:luçilo uo m10 pussu· 
Llo, cspe~:inlmente pela idl!nti11cw;Uo do fun~o capuz de eliminar u la· 
~artu que muis utacu a leguminostl, PcSLJUisas intrmluzirum tnmh\!m 
umu varicdude de Slljtt -a BR-11 - uLiuptúvel t1s condiçõcs de 
prodttçào do Rio Grande do Sttl e Santa Catarina. 

7, O uumcnto da produtividade dll trigo nh.:utH,'lHI tr~zcntos 
quilns pm hcctmc, cm dect1rr~nciu, entre uutros f'utorcs, d:.1 intcnsi· 
ncnçt10 dos estudos das dm:nçns C prU!!:tS, purticulurmcntc do pu\go 
rt.:sponsúvc.:l pela qudmt na prm\uçi'io. 

Pura os rebanhos, desenvolvem-se pesquisas e cxpcricncias de 
dietas protéicas com o objetivo de, no caso dos sulnos, estabelecer a 
rclaçiio da espessura do toucinho c, de uma forma geral, identificar a 
alimentação ideal para esses animais. 

A integração de tecnologias i: o mi:todo utilizado para a me· 
lhoria e manejo de pastagens. Pura tanto, quarenta campos, 
instalados no Nordeste, testam o comportamento das gramlncas c 
forrageiras nativas. Cerca de duzentos e quarenta tipos de gramlncas 
c leguminosas foram usadas pelos pesquisudores em experiências nos 
cerrados, visando il mdhoria da carne através do aumento de peso 
nu medida em que novas pastagens são formadas para o animal. A 
pesquisa também controla a sanidade animal. Nos municlpios 
pesquisados cm Goiás e Muto Grosso, onze espécies de vermes 
foram detectadas, 

O Serviço de Produção de Sementes Básicas- SPSB -criado 
por iniciativa da EMBRAPA, cuida do suprimento aos programas 
de produtores particulares e de cooperativas, organismos dos Govcr· 
nos estaduais, utilizando material genético adquirido às unidades de 
pesquisa. 

Há estudos especiais pura as sementes de algodão, arroz, feijão, 
soja, sorgo, juta, trigo, milho, batata, malvu, cebola c forragciras. 
Pura a infra-estrutura de recebimento c armazenamento das semcn· 
tes, existem unidades de beneficiamento em Mato Grosso, Goiás c 
Pernambuco, No final de 1976, dois mil c cento e trinta e quatro hcc· 
tares estavam plantados com sementes de arroz (38%); soja (25%); 
rcijão (8%): vignu (6%); sorgo (6%); batuta (5%); algodão (5%); milho 
(4%) c forrageirus (2%). 

Os projetas prioritários da EMBRAPA. desenvolvidos pelos 
Centros Nacionais de Pesquisa, são onze, assim distribuldos: trigo, 
no Rio Grande do Sul; arroz c feijão em Goiás: soja, no Paraná; 
milho, sorgo e gado de leite, em Minas Gerais: mandioca c fruticul· 
turu, nu Buhia: algodão, na Paraíba; seringueira, no Amazonas; gado 
de: corte, cm Muto Gro!iso: suínos, cm Santa Catarina. c caprinos, no 
Cearú. 

Sr. Presidento, o cumpo de uçiio da EMBRAPA se amplia. c 
beneficia todo o Pais. Como informa u reportagem do Jornal do 
Brasil a que venho aludindo, "testes genéticos e fitoputológicos, além 
de cxrcriénci:ts cm luvourns para acclcmr o emprego da tecnologia 
"'" plantações, süo desenvolvidos pelo Centro Nacional de 
Pesquisus do Trigo- Onptrigo -,órgão da EMBRAPA, com um 
<1bjctivo a mõ<Jio prazo: alcançar a auto-suficiência do produto no 
P;lis". 

Tr:tdicional região triticola e sede, durante lO unos, de uma esta· 
çãllcxperimental, Passo Fundo- a 291 quilómetros de Porto Alegre 
- g:tnhllu " primoiro Centro de p,'Squis:ts do Trigo, em 1974, Em 
laboratórios cspociais. ele desonvolve quatro tipos principais d~ 
rcsquisas: litoputolog.ia. litomdhoramento, f\!rtilidade e conscr
vaç~o do snlo c entomologia. 

Dcs<Je sua rundaçüo, o Cnptrigo lançou dez novas culturas de 
trigo, cmprcsadas nus lavouras do Rio Grande: do Sul, Santa 
C~1lilrina c P~1r:mtt. segundo o chd'e .. udjunto Jll Centro, o agrõnomo 
Ft·~mcis~.:u Antônio Langcr. 

Os cstw.ios c J11:MJUisas da EM~R/\í)A .;c multiplicam, pura 
utcnJ~:r t1s crcs~..:cntcs ncccs~:id:td~·s br:J~>ilt.:ira~. atr;:v6!'1 de seus diver
sos órgtlos, como o Centro Nucionul di.! P~.'iq.lis:.: ~L: Milho c Sorgo, 
inst~tlulil> olkialmcntc cm 1976, ou o Ct.:ntrü Nadm~: .. ll de tvl;mdioca 
c Fruticultura, com sede cm Cruz d;J:; Alm~ts, o\ 143 quilómetros dc 
Sulvmlor, nu Buhiu. 

Em tão curto tempo, a EMBRt\PA alcunçou êxitos enormes c 
tornou-se uma Empres:t sólida, bem administradu, nu quul coloca· 
mos nossus cspcrunçi.ls nll tocantl! lt pt:squis:t c lt.:cnologia agropecuú· 
riu. 

SabcnH.l:S lOlhJs qu;:, 111) :'l~tnr du :lt!I'OI't:.:~nlri;,:, nno se podem 
resolver os problcmus hrusildrns ;.ttruv~s da compra de tccnologiu, 
como se d:'1 nos demais setort.:'i da cclHlll!nia n;lcionnl. No tocunte ü 
~tgropCI.!UÚria, 6 indisp!.!ilSÚVi!J que IH'S l.h:\lh>S Ú rc.:squisn J'IUrtt criuçUO 
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da tecnologia que nos elevará à condição de Pais desenvolvido, pois 
aqui não é passivei a transfcrcncia de tecnologia, Dai o papel básico 
da EMBRAPA, decisivo para o futuro nacional. Felizmente, nestes 
quatro anos de existência, a EMBRAPA tem se mostrado à altura de 
suas responsabilidades. Sob a Presidência do Dr. José lrincu Cabral, 
vem ampliando seu campo de açilo, realizando trabalhos fundamcn· 
tais para a modernização du agr,opccuâria brasileira. Acredito que, 
afinal, acertamos na solução desse problema bâsico para nosso 
futuro, com a criação de uma Empresa que deve prosseguir em seu 
trabalho criador, com apoio total do Governo c da população, 
especialmente, por parte dos produtores. Seu campo de ação é amplo 
c decisivo em todo o território nacional. E, no Nordeste, seu papel hã 
de ser da maior relevância, pois o desenvolvimento rural da região é 
uma das prioridades do Governo do eminente Presidente Ernesto 
Geisel. 

f: indispensável, pois, de justiça, uma palavra de apoio c exalta· 
ção ao Ministro Alysson Paulinelli, sem dúvida rcsponsâvcl maior 
pelo êxito que a EMBRAPA vem alcançando. Com reconhecida 
capacidade técnica, S. Ex• vem dinamizando a Pasta que ocupa, cm 
notável contribuição para o aprimoramento de nossa agropccullria e, 
sobretudo, para a implantação de uma politica agrlcola eficaz, 
moderna e adequada ao nosso Pais. Sua gcstiio tem sido a mais profl· 
cua, na confirmação do valor desse jovem técnico c administrador. 

Concluo, Sr. Presidente, afirmando que, no Nordeste, vemos u 
ação da EMBRAPA como capaz de impor profundas transforma· 
ções sócio-econômicas na região. Eis por que espero que desenvolva 
crescente utividade naquela sofrida regiiio, especialmente no Estado 
de Sergipe, onde muito poderá realizar pelo produtor rural. E, 
oportunamente, aqui estarei para falar especificamente sobre a 
presença da EMBRAPA no Nordeste e em Sergipe, acentuando o 
trabalho redentor que lít pode realizar. 

Hoje. meu objetivo foi, sobretudo, o de enaltecer os quatro anos 
de êxitos c intensa atividade da EMBRAPA, congratulando-me com 
seus administradores c técnicos c formulando votos para que pros
siga, sempre, nos rumos atuais, pura que, o mais breve passivei, 
vença o Bmsil o desalio tecnológico no sctor da agropecuâria, talvez 
a luta mais difícil que teremos de ganhar para alcançarmos nosso 
pico.> desenvolvimento! (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Não há mais oradores 
inscritos. 

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional cstâ 
convoc•do para uma sessão a realizar-se hoje, its 18 horas c 30 minu· 
tos, no plenário da Ctimaru dos Deputados, destinada it leitura de 
mensagem presidencial. 

O SR. !'RES!PENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo 
que trau1r. dt.:signo paru u sc.:ssüo ordin[tri:t de amanhã u seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

\'IJ~a!i.Jo, l!m turno suplcmentur, do Suhstitutivo do Senado ao 
Prujelll de Lei du Cúmara n<' 109, de 1974 (n• 249-C/71, nu Casa de 
lll'igc1r.). qui! dispül! sobre os est{Jgios de estudantes de estubelt:cimen·, 
to., de ensino superior c de ensino protissionalizuntc do 2Y Grau e 
Supletivo. c dú OiJtras providéncias. tendo 

i'ARECERES. sob n's 395, de 1976 c 484 u 487, de 1977, das 
Cnmissõt:s: 

-de Rcdaçuo, oferecenuo a rcduçiio do vencido; 
-de Constltulciio c Justiço, pela constitucionalidade e juridici-

dade da;; <:mcnd:JS de Plen:'trin de n•s I a 5, com voto vencido do 
S::nhor S1::1;~dor Dirceu Cardoso: 

- uc Educuçiio e Culluru, fuvoritvcl its emendas, com u subemen· 
da qw: arrc.~cnta !1 cmcnr.!u nv ~: 

- r~.! tct~is!~ç:1o Soclul, fuvorltvcl l1s cmcndus de Plcnúrio c U 
subc:ncnda du Comissito d~.: Educaçrio c Cultura: c 

-de Finanças, favorável ils emendas de Plenário c contrflrio à 
subemenda da Comissão de Educação c Cultura. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Rcsoluçilo no 60, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 577, de 1977}, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Teresinu (PI) a elevar em Cr$ 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos 
e quarenta e cinco mil cruzeiros), a sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 578, de 1977, da Comissilo: 
-de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici· 

dadc. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 255, de 1977, do 
Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, dos discursos proferidos pelos Presidentes 
Ernesto Gcisel c Hugo Banzcr, no dia 15 de agosto de 1977. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 34, 
de 1976 (n• 479-C/7 r, na Casa de origem), que acrescenta dois pará
grafos ao Artigo 98 da Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 
(Estatuto da Terra}, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 352 c 353, de 1977, das 
Comissões: 

-de Agricultura; c 
- de Economia, dependendo da votaçüo do Requerimento 

n• 300, de 1977, de adiamento da discussiio para recxame da 
Comissão de Agricultura. 

-5-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1977 

(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
n• 306/76) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 2, 
de 1977 (n• 3.071·Bj76, na Casa de origem}, que declara feriado na· 
cional o dia 12 de outubro, tendo 

PARECERES; sob n•s 528 c529, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçíio e Justiça, pela constitucionalidade c juridi· 

cidade; e 
-de Educação e Cultura, favorável. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei du Câmara no 2/77) 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 306, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que <•>n<idera 
feriado nacional o dia Cl1nsug.rudo u Nossu Scnhoru Apurt:cidn, 
Padroeira do Brasil, tendo 

PARECERES, sob n•s 52S e ~.!9, del977. das CumisS<ics: 
-de Constituição c Justiça, rela prejudid:tliduue: c 
-de Educuçüo c Culturu, pela prejudicialiduuc. 

-7-

Discussüo. cm turno único, do Projeto de RcsnluçUo n•,o Si', de 
1977 (uprcscntudo pcln Comissüo de Economi:.~ ,;nrno co1H.:JusUo dt.: 
seu Parecer no 571, de 1977), yue :tutorila o Governo do Estado de 
Minas Gentis u elevar em CrS 111.0110.1100,00 (oc"t" ., .,.., .. , milhões 
de cruzeiros) o montante de sll:l divida consolidad:~.'tc~Jdo 

PARECER, sob n• 572, uc I 'l77. da Cumi•'''"" 
- de Constltulçalo e Jusri~·u, pt:la cnnsti'.lH:inna:idadc c juridi

cidudc, dcpcndcndo da Vütu~o,·i'w d(l Rcq•.1:.:rinH:r:~n :Ji' :·)~'-, ~:.: !•)7/, 

deudiamento du discussnn. 
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-8-

Discussilo, cm turno único, do Parecer n• 343, de 1977, da 
Comissuo de Lcgislaçuo Social, que conclui pelo arquivamento do 
oficio n• S/45, de 1974 (n• 130/74, na origem), solicitando autoriza. 
ção do Senado Federal para que o Governo do Estado de Minas 
Gerais possa alienar áreas de terras devolutas daquele Estado à 
!ta peva Florestal Ltda., sediada cm ltapcva, Estado de Silo Paulo. 

(Tendo ainda Pareceres, sob n•s 344 c 345, de 1977,' das 
Comissões de Constituição e Justiça c de Agricultura, tamb~m pelo 
arquivamento, dependendo da votação do Requerimento n• 299, de 
1977, de adiamento da discussão, · 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a se.rsão às /6 horas. 25 minutos.) 
'. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BEN· 
lA MIM FARAH NA SESSÃO DE6·9-77 E QUE, ENTRE· 
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - IÜ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O que me traz a esta tribuna é relativo a professores da Universi
dade Federal do Rio de Janeiro, Falo, especificamente, sobre o Colé· 
gio de Aplicação, que í: um estabelecimento de curso médio, mas que 
pertence à Universidade. e um colégio modelo, pela sua eficiência, 
pela sua programação, pela capacidade dos seus professores, c que 
tem sido um dos mais procurados, dos mais conceituados estabele· 
cimentos de ensino que eu conheço, Estâ funcionando cm conjunto 
com a Faculdade de Educação, mas ligado precisamente à Univcr· 
sidade Federal do Rio de Janeiro. A Faculdade de Educação tem 
professores que ministram aulas naquele Colégio, como por cxcm· 
pio, o professor de Pedagogia c Didática. 

Sr. Presidente, nessa reestruturação, que saiu hfl pouco tempo, 
atingindo os estabelecimentos de ensino médio pertencentes ao 
Ministério da Educnçiio e Cultura, temos o Colégio D. Pedro II, a Es· 
cola Técnica Nacional, denominada também Colégio Celso Sukof da 
Fonseca, Escola Comercial e outros cducandflrios. 

Vem uma reforma, um enquadramento e, neste enquadramento, 
pelo qual clamamos tantas vezes aqui, nesta Casa, através de vários 
discursos, chamnndo a atenção do Governo para a situação dos 
professores, uma situação realmente dificil, uma situaçiio penosa; 
porque ninguém pode imaginar quais os proventos dos professores 
do ensino médio. 

Há pouco tempo vi o contracheque - que aliás foi exibido uo 
Chefe do Gabinete Civil du Presidência da República - de um 
professor com 43 unos de Magistério. Ainda está lá, dando suas 
aulas, porque não vale a pena aposentar-se no momento. e um 
professor que conquistou a cátedra através de um dos mais sérios 
concursos, dos mais importantes realizados no antigo Distrito Fe· 
dera!, na Cidade do Rio de Janeiro. ou seja, a cátedra do Colégio D. 
Pedro 11. 

O Sr. Lehe Chaves (MDB- PR)- Quanto ele ganha? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Vou dizer já. 
Esse professor que com vinte c trôs pura vinte e quatro unos de 

idade derrotou todos os grandes mestres naquele concurso, 
arrebatando-lhes a cátedra, exibiu o seu contracheque: três mil e 
quinhentos cruzeiros, computados os vencimentos, o adicional por 
tempo de serviço, o salário familin e tudo o mais. Sabemos que muito 
funcionário subalterno aufere muito mais do que isto, muito mais 
mesmo, 

Falamos tanto cm Democracia, falamos em desenvolvimento, 
falnmos em progresso, mas o instrumento principal para preparar, 
pnru educar o povo i: 01'rofessor. 

O Sr. Lehe Chaves (MDB- PR)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Um momento c 
darei o aparte a V, Ex•. 

Nilo podemos preparar n nossa juventude com um professor 
ganhando isso. E um 'dos professores mais antigos; agora, avalie os 
outros, Hã nomes rcsponsãvcis, nomes sérios, conhecidos aqui c no 
estrangeiro, com obras publicadas, catcdrllticos, ganhando dois mil c 
poucos cruzeiros; c os do ensino sccundllrio, mil c tantos cruzeiros. 
Agora, com a reclassificação, vilo melhorar naturalmente, alcan· 
çarão uma base mais ou menos de cinco mil cruzeiros, mas depois de 
'uma luta terrível, mas ainda estll faltando os incentivos, se não me 
falha a memória, de 30%. 

Ouço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (MDB- PR) - Com esse esclarecimento 
de V. Ex•, tem-se uma denúncia que, por certo, ficará nos Anuis do 
Senado, V. Ex• traz à baila um dos pontos em que repousa a crise da 
Universidade no Brasil: a falta de estimulo ao professor. Das 
universidades houve verdadeiro êxodo, verdadeira fuga, cm razão, 
sobretudo, dos amesquinhadores salários, dos mesquinhos salários 
que passaram a ser pagos aos mestres, de algum tempo 1> esta parte, 
Então, aos professores bons substituíram os professores que se têm 
algum mérito não fazem da cátedra sua preocupação fundamental, 
porque dispõem-se de outras alternativas para complementar o salfl· 
rio devido. São professores desestimulados; aos bons substituíram os 
frágeis ou desinteressados, e os alunos não têm uma orientação mais 
sólida, entram em vestibulares através de verdadeiros funis, saem das 
universidades dcspreparudos. ou mesmo antes de surrem já ti:m a 
certeza de não encontrar um mercado condigno. Aqui está a razão de 
todo esse estremecimento, que muitos atribuem apenas a superficiais 
movimentos provocados por estudantes agitadores, quando, na reali
dade, as causas são muito mais profundas. Os grandes professores, 
os grandes catedráticos, desapareceram em razão, sobretudo, dos 
salários. Ninguôm pode fazer do Magistério a sua vida, sem que per
ceba um salário condigno. Esse ponto que V. Ex• focaliza i: um dos 
que, realmente, constituem motivo, ou causa. da crise universitária 
brusileira. Muito obrigado a V, Ex•. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- V. Ex• tem toda 
a razão, porque um professor com vencimentos abaixo de um 
funcionário, qut: muitas v~Les nem ostenta o curso primário, c, 
portanto, sem u responsabilidade do professor que precisa dar aula, i: 
obrigudo ~~ estudar, comprar revistas, livros, perder horas durante a 
noite pura melhorar u sua cultura, e mais ainda, quando faz provas, 
perde muita tempo puru corrigi-las. Para mim, o trabalho mais fati
gante não era dar uulu, mas corrigir as provas, 

Os vencimentos dos professores do curso médio são, realmente, 
irrisórios; e os do curso superior, apenas melhoram um pouco. 

O Sr. Ruy Snntos (ARENA- BA)- Permite V, Ex• um apar-

O SR, JlENJAMIM FARAH {MDB- RJ)- Com prazer. 

O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Sempre que se trata de 
dar aumento u servidores públicos, fixa-se um vencimento baixo pa
ru o professor. r. o fundamento é o de que o professor pode acumular 
com outra cátedra ou com cargo técnico, havendo correlação de 
matéria e jncompntibilidade de hordrio, no caso, por exemplo, de 
professor com o curso de juiz. Mas seria o caso de, quando nuo hou
vesse acumulação, dar um adicional a esse professor, porque sem 
ucumulaçilo ele fica com o vencimento muito buixo. e isto que acho 
que o Poder Público deveria fazer, u fim de que nuo ficasse bou parte 
dos professores, pessimamente remunerada. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- V, Ex• tem toda 
a razão e fula com conhecimento de causa. 

Sr. Presidente, nu verdade, os professores foram reclassificados, 
os do Colégio Pedro II e desses outros estabelecimentos de ensino. 
Os do Calógio Pedro II receberam atrasados upenus de 1976 e 1977, 
não lhes tendo sido pagos os atrasados de 1974 e 1975, 
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Sou professor do Colégio Pedro Jl, mas sabe V, Ex• que estou 
emprestado à polftica aproximadamente hã uns trinta anos c houve 
um intervalo na minha vida pública cm que tive que voltar ao Colé· 
gio Pedro Jl para dar nula, Defendendo aqui aqueles colegas que 16 
estão, mourejando, porque os que estilo na ntividadc é que vilo ser 
beneficiados por estes aumentos, 

Sr. Presidente, como professor do Colégio Pedro 11 sempre nfir· 
mo que tenho a maior admiração pelo Colégio de Aplicação, porque, 
realmente, cumpre uma missão nobre. Seus professores dilo aulas 
com a maior eficiência c os alunos que dali saem brilham cm todas as 
atividndcs a que se ,dedicam, Enfim, trata-se de um colégio admirA· 
vcl, cm vista de sua programação e sua eficiência, 

O Ministério da Educação c Cultura fez muitas exigências, mas 
até agora os professores do Colégio de Aplicação não foram bencfi· 
cindas cm nada. Esse aumento ainda nilo chegou até lã, Por quê? 
Nilo sei! Exigiu-se muita coisa, tais como tempo de serviço antcrio'l à 
Universidade, as fichas dos professores, número de filhos, De quan· 
do cm quando chega um documento, com nova exigência. Enquanto 
isso, protela-se a aplicação da reclassificação, 

Sr. Presidente, peço desta tribuna que a ETAN, equipe técnica 
de alto nlvcl que funciona junto à Universidade, tome logo as provi· 
dências cablvcis, pois os professores se encontram cm situação de 
desespero, sobretudo os professores do Colégio de Aplicação; que a 
ETAN autorize. desde logo, este pagamento, juntamente com os 
atrasados de 1974, 1975, 1976 c 1977, até porque a ETAN informa 
que essa verba h6 três anos jâ cstâ aprovada, No entanto, até hoje 
não pagaram os atrasados nem a diferença da reclassificação dos pro. 
fcssorcs do Colégio de Aplicação. Também deixaram de pagar, de 74 
c 75, os atrasados dos professores do Colégio Pedro II. Ainda mais, 
os incentivos foram prometidos c, até agora, não chegaram, 

Portanto, Sr. Presidente, dirijo apelo ·à Universidade, para que 
atenda, o mais depressa possível, ao Colégio de Aplicação, que a ela 
cstâ ligado, Igualmente, dirijo um apelo ao Sr. Ministro Ncy Braga, 
da Educação c Culturà, S. Ex• é um dos Ministros que gostam do diâ· 
logo, Sempre tem uma palavra de estimulo c de solidariedade, Todos 
os casos de interesse de escolas, Faculdades, serviços médicos, enfim, 
todos os assuntos que têm sido encaminhados ao Sr. Ministro cncon· 
tram uma resposta favorâvcl. Portanto, acredito que S. Ex• dctcrmi· 
narâ as providências para atender ao Colégio Pedro 11, no que diz 
respeito aos incentivos c aos atrasados de 74 e 75, bem como a rcclas· 
sificaçiio imediata cm favor do Colégio de Aplicação, c o pagamento 
dos atrasados c do reajustamento determinado pela reclassificação. 

Era o que tinha a dizer, Sr, Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE9-9-77 EQUE, ENTREGUE À 
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o scguin· 
te discurso,)- Sr. Presidente, Srs, Senadores: 

Os jornais do meu Estado noticiaram, esta semana, a aprova· 
çiio, pelo Senhor Presidente da República, do nome do ex-Governa· 
dor Arthur Carlos Gherardt Santos para presidente da Companhia 
Siderúrgica do Tubarilo, a siderúrgica que o Brasil irá erguer nos 
arredores de Vitória, segundo determinaçilo do Plano Siderúrgico 
Nacional, 

Trata-se, Sr. Presidente, de um homem público do meu Estado, 
engenheiro ilustre, ex-governador do Esplrito Santo, que tem todos 
os tltu!os para, dirigindo a Empresa Siderúrgica de Tubarilo, 
conduzi-la a bom destino. 

Mas, Sr. Presidente, a estn altura, devemos dizer: o Espírito San· 
to ganhou a medalha mas perdeu a guerra. Ganhou a medalha 
porque recebeu a direçilo da Empresa Siderúrgica de Tubarilo, cm 
virtude da renúncia à Presidência do General Ary Pires que, diante 
das diõcu!dades reinantes, das negociações e renegociações de Tuba· 

rilo com os associados japoneses c italianos, diante dessas dificu!da· 
dcs c empecilho,,, renunciou-se ao cargo. Entilo, parece que o Sr, 
Ministro da Indústria c do Comércio resolveu sugerir, ao Prcsid•:ntc 
da República, a indicaçilo do nome do ex-Governador Arthur Carlos 
Gherardt Santos, para dirigir a Empresa Siderúrgica, substituindo o 
General resignutârio, 

Ganhou uma medalha, portanto, porque coroou a vida pública 
de um homem que, como Governador, conduziu bem, conduziu com 
acerto c cquil!brio o nosso Estudo, numa hora de luta eleitoral, sem 
dcscambamcntos, sem perseguições, como um verdadeiro magistra· 
do, Foi o p!ancjador de toda a infra-estrutura do Espírito Santo, de 
apoio ao seu desenvolvimento, 

Presto esta homenagem, aqui, ao ilustre homem público que, 
embora pertencendo à ARENA, merece essas expressões de aplauso 
de um homem que, nas fileiras do MDB, tem lutado, bravamente, 
contra os opositores da ARENA. Portanto o Espírito Santo ganhou 
a medalha, mas perdeu a guerra, Sr, Presidente, porque o Estado do 
Esp!rito Santo devia fazer funcionar, nos primeiros meses de 1978, a 
Usina Siderúrgica de Tubarão c este projeto foi adiado alne-dle. ~ 
um projeto p!ancjado, estudado, amadurecido durante trés ou qua· 
Iro anos. Os associados do projeto, brasileiros, japoneses, italianos, 
cansaram de medir, de medir a capacidade de carga das terras, de 
examinar Agua, de estudar a localização, de estudar o rumo do vento, 
a posição gcogrâfica, a poluição, o mercado de mão-de-obra, enfim, 
todos os fatores que poderiam determinar ou não aquela localização, 
c chegaram à conclusão de que, se hã um ponto lógico, técnico e si· 
dcrurgicamcnte aprovado niio pelos siderurgistas do Brasil mas do 
mundo, esse ponto é Tubarão, no Estado do Espirita Santo. A 
localização da Usina cm Tubarão não é reivindicação capixaba, é 
imposição geográfica brasileira atendendo indicação dos centros si· 
dcrúrgicos do mundo. 

Sr. Presidente, essa decisão não foi nossa; não foi reivindicação 
dos capixabas; foi decisão dos grandes sidcrurgistas do mundo, que, 
cm duas reuniões do UNIDO - Organização das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Industrial, com a presença de 64 países do 
mundo, indicaram que, a melhor solução para os países produtores 
de minério de ferro não era a exposição desse produto, mas a cxposi· 
ção de produtos scmi·acabados do aço, no caso de Tubarão, placas 
de aço. 

Verifica o mundo, Sr. Presidente e Srs, Senadores, que, os países 
industriais c desenvolvidos, onde o terreno custa fortuna, onde a 
poluição já é intolerável, onde a miio·dc-obra é cara c onde outros 
fatores encarecem cxtrordinariamcntc os produtos, que é melhor 
importar placas de aço, - produtos scmi-acabados - do que insta· 
lar grandes siderúrgicas que absorvem quantias fabulosas e agravam 
seus problemas internos, tornando-as indcscjâvcis. Foi o que a 
UNIDO, cm duas reuniões, decidiu c então, a !oca!izaçiio de Tu· 
burilo foi o local ideal para instalação de uma siderúrgica de grande 
porte. 

O único projeto de instalação de usina siderúrgica àc gra~de 
porte no mundo, até: I 980, ê o de Tuharilo, no Espírito Snntc. En:ilo, 
Tubarilo constituiu um ponto de convcrgõncia dos sidcrurgistus, 

Tubarilo constituiu, naquela hora, a primeira ir.dicaçiio dos si· 
derurgistas do mundo: Tuburilo, perto de Vit6ric, no Território 
Capixaba, 

Portanto nilo foi decisilo nem do Governado• c!o meu Estudo, 
nem dos Ministros da Indústria e do Comércio, ou das Minas c 
Energia c nem do S~nhor Presidente du República. !"oi uma àocisiio 
tí:cnicu e 16gicn dos sidcrurgistns do mundo. Os quo conhecem H mu· 
téria, Os que estilo medindo c contando as pulsações da indústria si· 
derúrgicu mundial. 

Sr. Presidente, vou repetir o que disse aqui ontem: o que tem 
ocasionado uma modiõcaçilo nos rumos da nossa pol!ticn sic•J'ú~~i· 
cu é que o Governo Federal tc:mumu usscssoriu cGrr:ssu do munr:'o t!o 
petróleo. O Sr, Ministro de Minas c Energia é o homem que llc!~v:\ 
com petróleo; u sun equipe, os seus us11essores, ti~O homr.ns com;J::o:J· 
tes do mundo do petróleo, mus, os grandes sidcruraistus do :>urs ni:o 
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estão assessorando nem uo Senhor Presidente du República nem uo 
Sr. Ministro. 

Então, Srs. Senadores, o Brasil que fixou suas metas sidcnlrgi· 
cus no 11 PND no aço, exigência de seu futuro e base para o seu de· 
scnvolvimento, já que o aço ó o produto mais necessário no presente 
e a base da nossa projeçüo no futuro, nuo só do Brasil mas do mun· 
do, deu uma guinndu de 180 graus na sua orientação ministerial. 

Abandonou a faixa siderúrgica tiio importante, c se fixou na 
área petrolífera, pensando em resolver todos os nossos problemas 
equucionnis com esse cmbasnmcnto. 

Foi assim que o Brasil abandonou u localização ideal de sua si· 
derúrgica básica, indicada pela siderurgia do mundo, através de ma· 
nifestações unânimes de Comissões Técnicas das Nações Unidas, co· 
mo é o caso da UNIDO, que aconselhou sua localização em Tuba· 
rllo, ao derredor de Vitória, no Espirita Santo, a beira-mar pura faci
litar o escoamento de seus produtos de porto a porto, através de um 
meio de transporte mais barato, pura localizar sua próxima etapa no 
interior, a 1.000 metros de altitude, rodeada de montanhas, bem no 
interior, longe do mar, caminho natural de todas as· grandes siderúr· 
gicas, bem no coração de Minas Gerais. 

Todas as grandes siderúrgicas do mundo estão a beira-mar, cu· 
mihho natural de escoamento de seus produtos, possibilitando o 
transporte mais barato que existe. Não se conhece hoje, nu geografia 
do ferro e aço, nenhuma usina afastada do mar. E todas as plane)a· 
das pelo mundo afora, se localizam à ourila do mar, onde ouvem 
suas canções, de embalo. 

Pois, no caso do Brasil, os técnicos dos Ministérios não atende· 
rum ás indicações dos técnicos do mundo. Inverteram o sistema. 
Sublevaram as linhas de força. O carvão terá que subir a 1.000 me
tros de altitude, forçando todo o sistema de transporte c encarecendo 
o produto para encontrar o minério que ali se encontra. Contrarian· 
do tudo, inclusive o próprio 11 Plano Nacional de Desenvolvi
mento do Governo, desobedecido c violentado nas exigôncias e pres· 
crições, como iremos demonstrar nos nossos pronunciamentos, 
subseqUentes. 

Substituíram os técnicos do Ministério de Planejumento o nome 
Tubarão, escrito no Plano Siderúrgico Nacional, c aconselhado pe· 
los siderurgistas do mundo, pelo nome Ouro Brunco, com u Aço mi· 
nas. 

Foi uma substituição simples e forçada: onde se lê Tubarão, leia
se Açominas. 

Minas Gerais, com seu poderio, sua força, sua presença atuante 
nu vida brasileira, cuja retaguarda, Sr. Presidente, com 8 milhões de 
eleitores, provocou esta decisão nos altos topos du floresta espessa. 
Nós, com SOO mil eleitores, h:mos que "'enfiar u viola no saco" e ou· 
vir o ussovio ou a cunçtLo mint:ira. com a vitória da Açominas, 
Sr. Presid~ntc, quero dizer que esta vitória nós a devemos no Sr. Au
reliano Chaves, que l'oi meu companheiro na Ci1mara dos 
Deputudos, durantt: cerca lh: dez anos nu Comisstto de Minas c Ener
gia, elo na A R ENA c cu no M D B. Mas niio posso, Sr. Presidente, I e· 
vantur sobre u condu tiL desse homem, sobre os seus conhecimentos 
técnicos, sabre u munt:ira com que dirigiu :.~qucla ComissUo, sobre us 
suas decisões c sobre o seu equilíbrio, não posso lcvuntar umu som
bra, de dúvid:•: pelo contrilrio, sô posso butor palmas e apludir aque
le homem p!•blico. E, por isso, ele ô, hoje, no mundo civil go Brusil, 
umu das ulirmnr;õt:s mais catcg.ôricas c mais sensíveis qut: temos nu 
conjuntUnL política brasileira. Eh: ~ lJ denominador comum de mut· 
tas cspenmcus, pelo que SÍJ.milic:l na vida pública do Brusil. 

A ele dcv~:mos creditur essa magnilica vitórlu de M in;.1s. 
Sr. Pre!iidentc, ~JUero ler dois ou trés documentos(jÍ1e di:t.em nl· 

gumu coisn sobre Tuhurno, situando-a bem no plano nuclonal cm 
que e lu se situu, 

Hú, aqui, um lll'ício de dois Ministros de Estado, de ~4 de agosto 
d~.: 1976- de um atlll atrús- quc.: ~um a testudo eloqUente d~.: nossas 
ulirmucõcs sobre Tubar~o. 

Húl.lias. num tliSL'Ut~o llll ScnaUll. tumh\!rn sobre Tu burilo, 1l os 
acordos assinados cm ·~·úquin. pdll Sr. Pn:'>idcntc.: Ja Rcpúhlica, as-

sessorndo por quatro Ministros de Estudo, S1·s. Reis Vcllosa. do Pia· 
ncjnmcnto, Ueki, das Minas e Energia, Azeredo da Silveira, das Rela· 
çõcs Exteriores c Severo Gomes, da Indústria e do Comércio, alêm 
do Chefe da Cnsu Militar e pelo Primeiro Ministro do Jupüo, repre· 
sentando o Imperador Hiroito, cm Que se declara no ~eu item 8.3: 

"8.3 - Os dois lados concordam em cooperar nu cons· 
truçilo du primeiro estágio da Usina Siderúrgica de Tubarão 
e em colaborar fim de assegurar o seu sucesso como empreen· 
dimento de Alta Eficiência Econõmlca," 

"Ademais, ambos afirmaram que parte da produção de 
placas de aço da Usina de Tubarão será exportada para o 
Japão em termos estáveis, e delongo prazo, de acordo enten· 
dimentos prêvios acertados pelos parceiros do 
empreendimento." 

Mas, assegurada a plena e total validade desses acordos de Tó· 
qui o, passemos aos offcios trocados entre Ministros brasileiros a res
peito do assunto. 

Vejamos o primeiro, firmado por dois Ministros brasileiros, o 
da Fazenda e o da Indústria e do Comércio: 

AV/GM/N• 166 

Exm• Sr. 
Brusflia, 24 de agosto de 1976. 

General Alfredo Américo da Silva 
DO. Presidente du Siderurgia 
SIDERBRÁS 

Senhor Presidente 

Brasileira SJA 

Temos a satisfação de comunicar a V. Ex• que, levando 
cm conta 

-o caráter prioritário do Projeto de Tubarão, confor· 
me Resolução n• 25/74, do CONSIDER; 

-o inegável interesse nacional do empreendimento: e fi. 
nu! mente: 

-o compromisso firmado pela SIDERBRÁS com os as· 
saciados estrangeiros, no Acordo Geral de 24 de maio de 
1976, asseguramos, em nome do Governo, a concessão de gn· 
rantias, diretamcnte pelo Tesouro Nacional, sem ânus, para 
os contratos de financiamentos estrangeiros, necessários à 
aquisição, pela Companhia Siderúrgica de Tubarão, de bens 
e serviços técnicos destinados à construção c instalação da 
Usina de Tubarão. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar n V. Ex• protestos 
de elevada estima e consideração. - Severo Fagundes Gomes 
-Mário Henrique Simonsen. 

Outro oficill, Sr. Presidente, de agosto de 1976, h6 um uno, por· 
tanto, ao Embaixador do Japão. 

Fixam-se, nesse oficio dos Ministros da Fazenda c da Indústria 
e do Comércio, pontos essenciais que valeu pena destacar: 

I) curilter prioriti~rio do Projeto Tubarão; 
2) inc~úvellntcres.•• Nuclonal do Empreendimento; 
3) compromisso firmado pela SJDERBRÃS com os Associados 

Estrungelros; 
Mas, vejamos, outros oncios de outro Ministro: 

AVfGM/N•I96 

A Sua Exccléncia o Senhor 
Doutor ,\tsushi Uyama 
DD. Embaixudor do Jupão 

Senhor Emhuixador 

Em 19 de agosto de 1975 

Tenho u honru de comunicur u Vossu Exct:ICnciu qur: 
estou acompanhando com interesse us ncgocinçõcs que u 
Siderurgia llrusiloira S.A.- SIDERBRÃS vem mantendo 
cu1n os rc!'lrcsentuntcs Uos Grupos KA \VASAKI c 
FINSIDER sobre a Companhia Siderúrgica do Tubarão -
CST. 
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l:$sc:, l.!ntcmlimcntos constituem penhor de êxito para o 
Projt:to de TulmrUo, ao qunl o Governo brnsilciro empresta a 
m:ti..r õnfaso, dada a sun importância no Plano Siderúrgico 
N:ll'ion:ll. 

Esteja Vossa Excelênciu seguro de que este Ministério 
apui:trú o esforço da SJDERBRÃS pura alinhar a Usina de 
Tuh:trüo cm nosso parque produtor de aço, dentro dos pra
zos previstos, contundo o Govt.:rno brusilciro com o apoio c o 
intcrc:sst.· do Governo japonés, de modo que nossas relações 
CLlmcrduis possam dcs~nvolvcr·se cm ritmo cada vez mais 
conlínuo c ~\celerado. 

Aproveito u oportunidade pura apresentar u Vossa 
Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta 
consideruçiio. -Severo Fagundes Gomes. 

Ainda há outro oficio, Sr. Presidente, de 7 de fevereiro de 1977, 
portanto, há sete meses e que diz o seguinte: 

AV(GM/N' 24 
Em 7 de fevereiro de 1977 

A Sua Excelência o Senhor 
Doutor João Paulo dos Reis Velloso 
DD. Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Plnnejamento 
da Presidéncia da República 

Senhor Ministro 

Com o Aviso n' 221, de 18 de outubro de 1976, 
encaminhei a Vossa Excelência, por cópia, carta da 
Kawusaki Stecl Corporation comunicando decisão do 
Governo japonês de financiar os fornecimentos relativos à 
sua parte no projeto da Usina de Tubarão, a juros de 7,5% 
a.a. e para resgate em 12 anos, exclusive carência, sob a condi· 
ção de serem adotadas bases idênticas por parte dos demais 
Governos envolvidos no projeto. 

Na oportunidade, c levando também ao conhecimento 
de Vossa Excelência os termos do meu Aviso n' 23, de 
30-J-76, pelo qual haviam sido transmitidas à SIDERBRÁS 
recomendações e orientaçiio sobre diversas questões susci· 
tadas, solicitei fosse submetida ao Conselho de Desenvol
vimento Econõmico proposta no sentido de o Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico - BNDE dar aos 
financiamentos tratamento igual ao dispensado pelo Indo 
japonês. 

Ocorre que telex dirigido a Vossa Excelência em 20 de 
novembro de 1976 pelo Presidente do BNDE faz referência 
apenas à parcela de financiamento de 30 a 33% dos 
equipamentos n serem fornecidos pela indústria nacional, 
silenciando quanto à de responsabilidade brasileira nu 
implantação, ou seja, 95% dos serviços de obras civis e 20% 
de engenharia geral, todas objeto de cláusula incluidn no 
"Acordo Geral de Acionistas", em conseqUóncin de uma das 
recomendações feitas à SIDERBRÃS no citado Aviso n' 23. 

As providências necessárias à implementação do projeto 
estão sendo adotadns pelos associados estrangeiros, o que 
não se verifica do lado brasileiro, por falta de definição rclnti· 
vnmcnte u essa parte dos financiamentos. 

Por isso, reformulando u solicitaçilo feita n Vossa 
Excelência, encareço seja levada no CDE proposição no senti· 
do deu recomendaçilo ao BNDE ubrungcr também os 95% 
de obras civis e os 20% de cngenhnriu geral, de modo u se 
utcnder aos compromissos assumidos pela SlDERBRÁS cm 
nome do Governo brasileiro. 

Aproveitou oportuntdnde pura reiturar a Vossa Exceli:n
cin protestos de elevadn estima e distintn consideração. 
Severo Fagundes Gomes. 

Nesse ofício, Sr. Presidente, empresta-se maior ênfase no proje· 
to quando o Sr. Ministro da Indústria c do Comércio afirma: 

"Esses entendimentos constituem penhor de êxito para o 
Projeto Tubario, ao qual o Governo brasileiro empresta a 
maior ênfase dada a sua Importância no plano siderúrgico 
nacional." 

AI está uma informação categórica do Sr. Ministro que exalta n 
qualidade do Projeto e destaca n colaboraçilo dos sócios estrangeiros. 

Mas, passemos no oficio do Sr. Ministro da Indústria e do Co· 
mércio ao Sr. Ministro do Plunejnmento, Sr. Reis Velloso, datado de 
7 de fevereiro de 1977, portanto de 1 meses apenas, Sr. Presidente, 
que contém uma afirmação de suma gravidade pura nosso Governo, 
pois denuncia a falta de providências do lado brasileiro, enquanto 

"as providências necessárias à implementação do proje
to estão sendo adotadas pelos associados estrangeiros" "de 
modo a se atender aos compromissos assumidos pela 
SIDERBRÃS, em nome do Governo brasileiro". 

Aí está, cm documento oficial, u confissiio de que o Brasil não 
vem cumprindo, satisfatoriamente, o que pactuou nos acordos de Tó· 
quio. 

E, Sr. Presidente, hú mais ofícios, que nilo vamos ler, mas que li
xam a posiçiio duvidosa do Brasil. 

Devo dizer a V. Ex• que tenho em miios vários documentos: cs· 
te discurso é uma espécie de cartiio de visita, pois vou ocupar a aten· 
ção do Senado, infelizmente, porque estou descrente de muita coisa e 
niio quero me lançar a descrença total. 

Portanto, há u assinatura do Senhor Presidente dn República 
com a do Primeiro Ministro japonês, e mais as assinaturas de quatro 
Ministros de Estudo assessorando, assegurando que Tubarão é o úni· 
co projeto siderúrgico do Japão até 1980: o único, não há mais 
nenhum em pais algum. 

A Austrália seduz o Japão pura o Wasp: a África o seduz pura o 
Saldanha Bay, mas ele se fixou em Tuhariio, porque nele se durá o 
encontro do minério que leva a produçuo do Vale do Rio Doce, com 
os navios ore-oi/ que trazem o carvão. E nesse lugar, Já cm Tubarão. 
é que se deve dar o encontro histórico. que o nosso Calógerns, como 
visionário, já sonhava que ali i: que devia se instalar a siderúrgica do 
Brasil, no encontro do minério de ferro com o carvão há 70 anos pas· 
sados. 

Pois bem, Sr. Presidente, existe esse acordo internacional de pais 
para pais. E, agora, o Sr. Ministro da Indústria e do Comi:rcio -
que vamos convocar para depor, aqui, na Comissilo de Minas e Ener· 
gia - vai chefiar uma comissão para renegociar tudo que foi estubc· 
Jecido com os sócios estrangeiros. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho aqui uma notfcin up· 
to-date, ediçuo japonesa do Jornal Nihon Kei:ai, de sábado, din 27 de 
agosto de 1977, que consegui com um japonês e mundci trnduzir. 
Niio posso ler toda a noticia porque niio convém que a leia aqui no 
Senado, mas o que pude traduzir, atravós de tradução oficinl. 

Preliminarmente, quero salientar que esse jornal, cm artigos fi· 
nanceiros, corresponde ao Wa/1 Stret•t, de Nova Iorque. Financial Ti· 
me.l', de Londres. Esse i: o Nihon Kt•i:ai, de sábado, 27 de agosto de 
J977,cquediz: 

"0 Governo do Brasil acabn de solicitar o aumento nu 
participnção jnponcsn do projeto siderúrgico d~ Tuburào. 
Tanto o sotor governamental juponés, quunto a Knwasuki 
Steel ni\o esti\o cons~guindo ... " 

Vou ler devugur pura que V. Ex•. os Srs. Lideres. os Senudoros 
que estão me honrando, ouçum, bem como outros que possam ouvir: 
o osjornuis. se lhes der nu tolha de ouvirem ostu dcclaraçuo: 

" ... tunto o sctor govcrnnmcntul jnponCs, quunto ti 

Kawusuki Steol ni\u ~sti\o conseguindo compreender o vordu· 
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deiro motivo de tal pedido, não tendo passado nem um ano 
após a visita do Presidente Geiscl." 

Vou reler isto aqui: 

" ... nilo estilo conseguindo compreender o verdadeiro 
motivo de tal pedido, não tendo passado· nem um uno após a 
visita do Presidente Gciscl." 

Quer dizer, menos de um uno depois de que foram assinados 
aqueles a tos, já estamos querendo mudar o que neles se pactuou. 

"Nilo havendo auxilio japonês, será preciso adiar a exe
cução do projeto Kawusaki·Tubarilo; e o Governo japonês cs-· 
tá examinando a questilo, procurando saber o verdadeiro 
motivo de tal pedido para então definir a sutl atitude." 

Sr. Presidente, a nota cru maior c a traduçilo estâ comigo, mas 
cu só quero dar conhecimento desta parte, o resto vamos suprimir pa
ra que o Senado nilo tome conhecimento do que eles estilo pensando 
de nós. 

Os japoneses entrariam com 31%, os italianos com 31% c nós 
com 38%. No capital a proporção é maior, nós com SI%, os japone
ses 24,5%, c os italianos com 24,5%. Pois bem, agora nós vamos ao 
Japão pedir que os japoneses entrem com 900 milhões de dólares, aci
ma do que foi estabelecido. E não foi assinado por mim, nem pelo 
Presidente do MDB, Deputado Ulysscs Guimarães, não foi gente do 
MDB quem assinou isso, Sr. Presidente. Hã gente altamente 
comprometida, quatro ministros e o Senhor Presidente da República. 

Devo dizer a V. Ex•, Sr. Presidente, que nilo estou fazendo 
ucusaçilo, estou apenas significando o seguinte: a assessoria siderúr
gica do Senhor Presidente da República nilo está no mesmo nível da 
sua assessoria petroleira, porque se o fosse eles estariam dizendo que 
a coisa ê muito séria, para que nós salsscmos disso sem arranhões. 

Mas, Sr. Presidente, se não vamos iniciar Tubarão, que deveria 
fumegar cm 1978, e se começamos com a Aço minas a mil metros de 
altura salmos de um terreno a seis metros do nível do mar, onde é 
quase só raspar c colocar os equipamentos, para subirmos a serra, pa
ra mil metros de altura, pura ali instalar u Açominas, produto do 
prestigio, do valor, do dinamismo do Sr. Governador Aurcliuno Cha
ves. 

10 a ele, Governador de Minas, moço ilustre, das mais altas 
expressões da vida pública brasileira, das mais dignas figuras do utu
ul quadro de Governadores de Estudos brasileiros, se não aquele que 
está se destacando polas suas virtudes cívicas e pelas suas qualidades 
morais c pela vislio de estadista, que devemos lhe creditar esta re
tumbante vitória no caso de disputa da usina cm que vimos, milu
grosumcntc, uma mão benfazcja, substituir a palavra Tubarão; pela 
mâgica palavra Açominas, numa forçada substituição. 

Agora, que nós ganhamos a mcdalhu, perdemos a guerra; c ugo
"' que o nosso Estudo ganhou a Presidência de Tubariio, mas per· 
demos u oportunidade de construção da Usinu ... 

O Sr. Eurico Rczendc (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um 
upurlc'~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rczcndc (A RENA - ES)- Coloco-me, com todu 
a :;inccridudc. crn gênero, número c gruu superlativos. diante dufi re .. 
fercncius <JUc V. Ex• fuz tt escolhu do ilustre capixubu Dr. Arthur 
Carlos Gcrhurd Santos 4ue. a~ora. no próximo diu 22 scrú eleito prc· 
sidcnh: d<~ Usim1 Sidcrúrgka de Tubariio. Mas, infelizmente, niio 
posso cuncordur com o pessimismo ugorn refletido nus puluvras de 
V. E:t•, nn sentido de que u usinu licou pura as cuh:ndm ..... 

O SR. DIRCF.U CARDOSO (MDil- ES)- Calcndus gregas. 

O Sr. Eurico ll••zcndc (1\RENA- ES)- Calcndus grc~us. Cu
lendas t!rt!l'.as ~c ~ntcnd~ no scntidll de qut: não vai sair mais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nno. Sair~. mus ... 

O Sr. Eurico Rczcnde (ARENA- ES) -- ~'""·hoje. Oldendas 
gregas equivale a Onls coronal opus. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES\ - Vai ·'"''· 11\e!:· 
nem no Governo do Presidente Geiscl, nem r1o Guvcrno 1:apix:.).bi.l 
próximo, de que V, Ex• talvez seja o mandu~~·;rio ,·,tJ ~;.\:tdo do 
Espírito Santo, no próximo periodo, se a turma "'"' """ lutando 
contru V. Ex• não for bem sucedida. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V. E'' me deixar as 
ilusões douradas c ingressar cm fatos concretos. Agora, cu não tenho 
que fazer referências apenas no seu pessimismo, tenho tumb\:m que 
mi: preocupar com a sua futurologia, entendendo que só podcrú $Uir 
na alternação dos dias e das noites de vã rios governos estaduais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES) -Talvez V. E,,. 
possa inaugurar. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Os fatos bri~o,-. ,.,,, 
o pessimismo de V. Ex•, e o fazem violentamente. O Sr. Mir.i.::·· c::. 
Indústria c do Comércio declarou que houve um rctardameu:c, r::' 
que o Governo ainda está empenhado cm iniciar os tr~b:·.:;i;l-, !.lu 
construção da Usina de Tubarão. E, veja V. Ex• com rciuçi'.o à 
Usina de Tubarão, foi feito lã o desmatumento. A pena:. i,;.,o. !'ortan
to, peço a V. Ex• que construa ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - r; ;•;matamento 
não, vamos dizer: roçaram o terreno, Isso roçaram me:;mo. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Eu peco u V. Ex• que 
constrúu comigo ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES) - ... c não digo que aban
done, mas coloque cm licença prémio a sua jocosidade e construa 
comigo um raciocinio: se o Ministro não tivesse a convicçlio de que 
Tubarão é perfeitamente viável, cnlbora com o retardamento do iní
cio das suas construções, o Governo Federal não iria, a traves da elei
ção acionária, preencher o cargo de presidente na Usina de Tubarão. 
Isso equivaleria a designar uma ociosidade. V. Ex• cai cm contradi
ção, anuncia à Casa, através das suas vozes congratulutórias, a 
nomeação do presidente de uma empresa que não vai sair. Se a 
nomeação se deu, é porque o Governo deu o primeiro, grande e 
importante passo para a concretização do empreendimento. Mas, sei 
que cm matéria de pessimismo V. Ex• é incorrigivel, c esse pessimis
mo há de colonizar os gloriosos campos du eternidade quando 
V. Ex• foi convocado pela mão de Deus, o Todo-poderes. Eu não 
tenho forças, ninguém nesse Pais tem forças para desidratar o "" 
pessimismo. V. Ex• vai ter, acredito, uma surpresa muitq ugru!.!:~v!!l, 
quando verificar que o seu pessimismo caiu cm cucos pelo chão c que 
a Usina de Tubarão tcrú o início de suas obras assegurado, a fim de 
que esse Pais possa resolver um problema fundamental, porque 
Tubarão não interessa só uo Espírito SLlnto, Tubarão interessa uo 
Pais, truta-se de um empreendimento que está sendo objctt> dtt firme 
determinação do Governo, c da constante colahornç:lo do cminent" 
Ministro Ãngelo Calmon de Srt. Então, cu pediria a V. :!x• que niio 
ficasse nessa contradição, achando que uma usim\ nüo vui :-;:do, :; ao 
mesmo tempo se congratula com o Govc:rnu purquc: n~.-l!:l:.:üu o 
presidente dessa usina. e uma contradição de arrepit,r. ~nta vé·:!a. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- ;>,:r;c "V. ~:::• qcte 
ntto muis conccdu apartes, pois o seu tempo cstú finl.lo. ~·Ji~.h:!'!~;,.· q•:e 
V. Ex• tcri1tempo pura concluir o seu dis~:urso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- i.rc•:: :c C:";.::·c 
do Diu, Sr. Presidente, de quanto tempo Ui .. ;li..: 0 urador'~ 

O SR. PRESIDENTE (P,.trónio Portel~:,;- Di,oüe do meiu ho· 
ru. Mus nuo foi depois du Ordem do Ditt, fui at:to> da Ordctn do Dia. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDil-I'Si- V. E'" ::nunciou 
que nilo haviu quorum puru Votaçl!o, cntnn. rm~SL')U !: Orden do Dia. 
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~· o·~·:. ;··:;:,;s:DENTE (Petrónio Portella)- Não anunciei que 
niio !uwl:t liÜmero puru votuçiio, houve enguno de V, Ex• 

O Sl!. J)!RCEU CARDOSO (MDB- ES)- Entilo, foi enga· 
nu /llo\1, o as minhas oiçus me falharam. 

O S:l. PHESIDENTE (Petrónio Portelln) - Exato. Apenas 
dedu rei quo um requerimento não poderia ser votado, pela evidente 
r,lita do nitmcru. Se V. Ex• tivesse querido falar após a Ordem do 
uh1. p:~ru que o tempo fosse maior, evidentemente que a Mesa só te· 
riu mzõos p:1ru conceder-lhe o lugur, pois V. Ex• é uma das mais 
eminentes !igur;.ls destu Cusa, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Bondade de 
V. Ex< 

O Sll. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• acaba 
de cometer outro equfvoco. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço a 
V. Ex• mus se falo meiu hora sobre isso estou muito satisfeito, por· 
que se pudesse fulur em dez minutos, me sentiria feliz e não aborrece· 
ria o Senado, e ficaria futisfcito, mas é do meu dever lutar pelo meu 
Eswdo. custe o que custar. 

Sr. Presidente, o nobre lfder está equivocado. Nilo uso as lentes 
do Dr. Pangloss que S. Ex• usa, os óculos de lentes cor-de-rosa. Ele 
pensu que a nomeação do Presidente de Tubarão í: um estágio, mas í: 
urna fichn de consolação, como nós dizemos. Condecoramos o gene· 
rui, m<JS u guerra de perdeu, Deu-se uma condecoração ao Espfrito 
Santo, a rrcsidéncin de Tubarão: isso é uma concessão, é uma ufirma
ção nossu - u esta altura o nobre Líder está se detendo com 
jornulistus, interpretando as suas afirmações. 

Jú houve certa figura do Governo que afirmou o seguinte: "O 
tubarão virou s:11dinha." Isso quer dizer tudo. tl uma afirmação que 
poderemos colocar nu placa, na lápide, na tumba de Tubarão, diante 
de Vitôriu, espiando o grande mar murmuroso de terna poesia, 
esperando que ali se plantasse a usina mais decantada das Américas. 

A Missuo esta semana partiu para renegociar, o que foi objeto 
de acordo entre o Presidente da Republica, assessorado por quatro 
ministros- t:s:;cs mesmos que ussinum ~sscs ofícios- e o Primeiro 
Ministro Juponês, Li o jornul que dií'!, c: isso tudo cstil correndo nus 
nossas embaixadas e reduções mostrando que o Brasil por falta de 
cumprinwnto de suas obrigu~õcs internucionais estú querendo 
renegociM o qucjú contratou. 

Sr. Presidente. cntno, só pura mostrar ao nobre Senador que 
S. Ex• está cngmntdo com esse negócio de dizer que foi desmatado o 
terreno- c V. Ex• vai ver- a preparação do terreno, u terraplenu
gcm de Tubar:io fica cm doze milhões de dólares este é o preço da 
tcr:uplenngom de Tubarão, no Espírita Santo; u terruplenugcm da 
AÇOMINAS. quo vai custar inteiramente dinheiro brasileiro, por· 
que niio tem sócio nenhum estrangeiro, vai ficar' em oitenta milhões 
de dólares. 

Sr, /rcsicentc, tenho aqui'" provas de carga do terreno ... 

O Sr. :::uy S~r.tos (ARENA - BA) - Permite V. Ex• um 
npurtr:'! 

O ~;:·: . .''~':t.s:DENTE (Petrünio Portella, Fazendo soar a 
cumpc.in:1n.) - Lamcntuvelmcntc, (.l orudor j{l não pode conceder 
;.lrartc, ;"~O!s SGU tl!lilpo c~aú lindo c apelei puna S, Ex• no sentido de 
r..1uc nfw cor.c(.;~C!~St: t.qmrtc u ningu~m. Peço desculpas c: u 
co!ubor~t~~'-' do apurtctultc. 

O Sr, .~·~u:l S:tr.!os (ARENA- BA)- Obrigudo u V. Ex• ll que 
o tuburào, pelo vulto do~ g:tstos,já cstú buleiu, 

Os:,:. r;;::c2~1 CMWOSO (MDB- ES)- Tuburilo está or
çado cm dois bi!!Jõc., c dulcntos c se!'lscntu c: cinco milhões de dólares 
e a Açominus cm trés bilhões c quinhentas milhões de dólares, 

O Sr. Presidente. s<i rara dizer que o nosso terreno de Tuburilo, 
o ulto-f'orno qu!..: s~..:riu u maivr d:ts Am~ricus do Norte, Central c do 

Sul, não iriu exigir estaqucumento, porque u terru firme, com duas ve
zes e meia mais rcsisténciu do que Voltu Rcdondu, revelou-se cm óti· 
mus condições nus provus de curgu que possuo em milos e que revela· 
rum umu consistência c uma contextura c uma resistência que võo 
permitir o crguimcnto du estrutura pesada do alto-forno sem o es· 
taquenmento que outrns estruturas exigem nos locais onde silo ergui
das. 

Com obras de desbaste dos morros e ulevuntnmento de vales, 
com uma movimentaçilo de um volume de terra que será igual ao vo
lume da Bufa de Guanabara. Açominus tcrú, no estuqueamcnto para 
suas estruturas pcsudus c principalmente para o ui to-forno, uma des
peza vultuosu que absorverá grande parte do seu investimento. 

Vejam os Srs. Senadores, u disparidade entre os dois projetas. 
Mas não estamos condenando u construção da Açominus. Esta· 

mos mostrando o que o Brasil preferiu: entre u usina de menor custo 
e maior lucro, com capital estrangeiro alocado no empreendimento 
nu proporção de 31% de seu volume pura cadu um dos trés sócios, o 
Brasil preferiu a construção de uma usinu u um custo muito mais al
to, com problemus maiores, e que vai produzir aço u um preço muito 
mais alto do que Tubarão vai produzir ... 

Sr. Presidente, mais isto: antes du Açominus fumegar, produzin· 
do o primeiro trilho ou a primeiru placa, terá que pagar o primeiro 
dinheiro estmngeiro, do empréstimo de 505 milhões de dólares nego
ciados cm Londres. 

O nosso- Tubarão- tem umu curéncia de trés unos e um pra
zo de dezoito unos. Dezoito, Sr. Presidente, com u guruntia de que o 
produto de Tubarão será comprado, durante dezoito anos, pelos ita
lianos e japoneses, a um preço sustentado; quer dizer, ficamos com 
uma parte, um milhão c 500 mil toneladns, pura a Siderurgica Nacio
nule pura a COSIPA. e um milhão c 500 mil sairão do Porto de Vitó· 
riu, a custo sustentado pura Kwasaki. no Japão, e para Finsider na 
Itália, a um preço sem oscilações do merendo. 

~ o que se chama o custo remunerado. Mas o Espírito Santo 
conta com 500 mil eleitores, e Minas com oito milhões. Temos, do 
nosso lado. a Governador do nosso Estlldo e o Sr. Líder do Gover
no, e Minas tem o Sr. Govf.!rnador Aurcliuno Chaves. Minus é com .. 
poncnte dt: um sistcma de forças civis, que cstú ;ttuundo na conjuntu .. 
ra politicu nacional: precipitando suus decisões. 

O Brasil, politicamente, cstú saudoso da liderança política de 
Minas, cxatamcntc tlgoru que repontu nas montanlws mincirus umu 
figuru exemplar de cidadão c cstadisw que é o Gawrnador Aurelia
no Chaves, 

Temos, do nosso l11do, o nosso Governador do Estado c o Sr. Lf. 
der do Governo no Senaúll, Senador Eurico Rczcndc, c ugora, o 
Presidente, Dr. l.rtur Carlos G. Santos. do lado d:1 Açominas, cm 
Tubarão está u grande figura, imponente c inconfundível, do Gover· 
nador Aureliano Chaves, 

Ele só, sozinho. representando u grandeza de Minus c tendo 
atrás de si o poderio desse grundc Estado, pesa muis. nu huluncu das 
decisões nucionais, do que todos nós juntos, num dos pratos da 
bulança do poder. 

Foi Mi nus Gerais que nos ganhou a prinrid11dc que o Governo 
nosguruntiu nos alicias c nos ilCordos, Mas, Minas, impúvida c pode· 
rmm, tirou-nos u vitôria. 

O Esrírito Santo vui se conh.mtur com u Prc:siúênciu que ela acu· 
bu de g:mhur nu pcssuu de um capixabu ilustre sob todos os titulas, o 
que ir{l empreender, estamos certos, todos seus esforços puru rccon· 
quistur o <rue perdemos. 

Os três do nosso lado nüo t~m poderio bastante pura rcutivur 
Tuburiío c fm•.ê-Ju fumegar dentro de seu cronogrumn. 

Previsto o inicio úe sua prnduçiío pnru 197R, níndu não temos 
nem o infcio de •uos obrus no começo do próximo uno. 

Serhunnlmenh:, 1rcmos ocupur a utcnçâo do Scnudo, sobre Tubu· 
ri\o, Mus o meu protesto, a minha luta indormidll pdos interesses do 
meu Estudo, nUa sô peJos interesses do meu Estudo, mas do Brusil, 
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porque Tubarão cstú no plano sider~rgico nacional, c i: uma sidcr~r
gica cuja localizuçiio os sidcrurgistas do mundo aprovuram, indica
ram, apoiaram, mas os sidcrurgistas politicas do Brasil resolvcrum 
subir u serrn, mil metros de ultilude, c localizar a Açominas como de 
prioridade n• I, pelas razões acima expostas. 

Sr. Presidente, para finalizar, vou ler apenas o titulo c um peque
no trecho de umu noticia que nos chega de Minas. 

Até os próprios mineiros condenam a lo~alização da usina de 
Açominas cm Ouro Brunco. 

Eis a noticia que nos chega de Minus, através'd·a Jornal do Brasil 
desta sem ano. 

MINEIRO ACUSA USIMINAS POR MÁ LOCAUZA· 
ÇÃO DA AÇOMINAS 

Belo Horizonte- Rompendo uma conspiração do silên· 
cio, o cx-dirctor do Usiminas durante nove anos, economista 
Waldcmar Pereira Coronha, revelou ontem cópia de um do· 
cumcnto por ele enviado hú lO dias no presidente da A"ocin· 
ção Comercial de Minas, cm que ucusn diri::;cntcs du Usimi· 
nas, entre outros, pela cscolhu inndcr~uat\;• . .: .. :~ ,';r::;~ c!c Ouro 
Brnnco pnrn n construçiio da Açominas. 

Voltaremos ao assunto nu próxima :.;cnwr.::, ;:L. ·.r.:e d:cgu.:m 
aos ouvidos do Sr. Presidente c dos Srs. !\1ini:nros :.s ~;n~;~;:;l:~ qucj .. 
xas pelo que fizeram no Espirita Santo e ao llra::ii. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 
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MESA 

Presidonter 3'·Secretdrior 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lide r 

Petrónio Portella (ARENA- PI) Henrique de La Rocque (ARENA- MA) 

Eurico Rezende 
Vlce·Lideres 
Heitor Dias 

Helvidla Nunes 
Jo•é Sarney 
Mattos Leão 

Osires Teixeira 
Otta Lehmonn 

Saldanna Derzl 
Virgllio Tóvora 

1 o.vkt'·Prcsidonter 

leso tincloso (ARENA- AM) 4'·5ecrotórlor 

Renato Franco (ARENA- PA) 

2<:-·Vice·Presidenter 

Amaral Peixoto (MDB- RJ) 

1 Y.Secretório: 

Suplentes do Secretório, 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 

Mendr.s Canale (ARENA- MT) 

2"'·5ecretário: 

l/louro Bonevides (MDB- CE) 

Altevir Leal (ARENA- AC) 

Evandro Carreiro (MDB- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montara 
Vice-lideres 

Roberto Saturnina 
Itamar Franca 
Gilvan Racna 

Lázaro Barboza 
Dantan Jabim 

COMISSOES 

Di~~tr.r: Josr: Soares de OliYciru-?iiho 

taco:: Anexo 11- Têrrco 

To:l••tcn.,, :3·6244 e 25·8505- Ramo is 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chr:i,•t C!ciuc..iio Carlos Rodrigues Costa 

Lo.:o:: Arw;:o 11- Tórr"o 

Tok·fonu: :!5·fl50~- Remai~ 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Agenor Maria 

Vice·Presidento: Otair Beckor 

Titulares Suplente• 

ARENA 

1. Otair Bccker 1. Oinarte Mariz 

2. Benedito Ferreiro 2. Saldanna Derzi 

3. ltnlivio Coelho ,, Mattos Leflo 

4. Murilo Paraiso 

5, Va:ic-::~nc:clo~ Torre~s 

MDB 

~. ,\~1cnor Maria 1. Adalberto Sena 

2. Rabcrto Saturnino 2. Eveláslo Vieira 

.':.~·.i"t'' ,•·:, ..:J.:udio Cor/os Rodrigues Casto- Ramals301 e 313 

l:ot.:.,i~t"~; ";crças·feiras, às 10:30 horas 

lace.: Sala "Clóvis Bevilcicqua'1 
- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Di norte Mariz 
Vice·Presidente: Evandro Carreira 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarto Mariz 
4. Teotónio Vilela 
S. Braga Junior 

1. Agcnor Maria 
2. Evandro Carreira 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanna Derzl 
2. José Sarney 
3. Otair Becker 

MDB 
1. Evelósio Vieira 
2. Gilvan Rocna 

Assistente: Lêda Ferreira da Racho- Rama\312 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
local! Sala 11CLóvis Bevilócqua11

- Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membro•) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Daniel Krioger 
19-.Yice·Presidentez Accloly Filho 
29-·Vice·Presidente: leite Chaves 

Titulares 

1, Accioly Filno 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4, Eurico Rozonde 
S. Heitor Dias 
6. Helvidia Nuno• 
7, Wilson Gonçalves 
8. ltalivio Caolho 
9. Otto Lenmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leite Chaves 
3. Nelson Carneiro 
4. Paulo Broua rd 
S. OrDstes Querela 

ARENA 

MDB 

Suplente• 

1. Maffas Le6o 
2. Lenolr Vergas 
3, Arnon de Mello 
4. Vasconc.,los Torres 
5, Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

1. Franca Montara 
2. Lózoro Sarboza 
3. Cunha Lima 

Auistento1 Moria Helena Bueno Brandão- Ramai30S 
RouniOcs1 Quortas·feiras, às10:00 horas 
local 1 Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

Titulares 

1. Heitor Dias 

'2. Murilo Paraíso 

3. CaHete Pinheiro 

A, Osires Teixeira 

S. Saldanha Derzi 

6, Wilson Gonçalves 

7. Virgilio Távora 

8. Alexandre Costa 

l. Itamar Franco 

2. Lc:izaro Barboza 

3. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidente• Wilson Gonçalves 

Vice·Presldonte;ltamar Franco 

Suplentes1 
• 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. José Sarney 

3. Braga Junlor 

4. Altevir leal 

5. lulz Cavalcante 

MDB 

1. Evandro Carreiro 

2. Nelson Carneiro 

~uistcntc~; Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal306 

Reuniões; Quintas·felras1 às 1 0;00 horas 

local; Sola 11 Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosidonte1 Marcos Freire 

Vico·Presidente, Vasconcelos Torre• 

Titulares 

1. Mi1.on Cabral 

2. Arnon de Mello 

3, Jasê Guiomard 

4. luiz Cavalcante 

S. Murilo Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinartc Mariz 

8. Otair Becker 

1". Franco Montare 

2. Marcos Froire 

3. Roberto Saturnino 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Augusta Franco 

3, Jos6 Sarney 

4. Domlclo Gondlm 

5. Jorbos Pauorinho 

1. Agenor Mario 

2. Orastes Qu,rclo 

Anistentet Daniel Reis de Souza- Ramal675 

Rauniõelt Quartas·feiras, Os 10t30 Moras 

·local! Sala "Rui Barbo1a"- Anexo 11- Ramals621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, João Calmcn 

Vice·Presidenlet Evelásio Vieira 

Titulares 

1. Tono Outra 

2. Gustavo Capanema 

3. João Calmon 

4. Otto lehmann 

S. Jarbas Pouarinho 

6. Cattete Pinheiro 

1. Evelásio Vieira 

2. Paulo Brossard 

3. Adalberto Sena 

Supluntu~ 

ARENA 

1. Helvidio Nuntts 

2. Ruy Santos 

3. Arnon do Mello 

4. Heitor Dias 

MDB 

1. Franco Montara 

2. Itamar Franco 

Assistente• Cleide Mario B. F. Cruz- Ramol598 

Reuniõest Quintas·feiras, àslOtOO horas 

locah Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentet Paulo Brouard 

Vice·Presidente: Oomicio Gondim 

Titulares 

1. Teotónio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4, Domlcla Gondim 
S. Halvldio Nunes 

6. lenoir Vergas 

7. Mattos leão 

8, Ruy Santas 

9. Braga Junior 

1 O, Torso Outra 

11. Vlrgllio Tóvara 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brouard 

2. Eveláslo VIeira 

3. Gilvan Rocha 

4. Roberto Saturnlno 

s. Cunha lima 

ARENA 

MDB 

A11istente• Cóndldo Hlppertt- Romol 676 
Reuniões, Qulntas•felros, às 9t00 horas 

Suplentes 

1. Cattete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3, leuri\fal Baptiste 

4. Daniel Krieger 

5. Jos' Guiomord 

6. José Sorney 

7, Saldanha Derzi 

1. Dontan Joblm 

2. Dirceu Cardo•• 
3, Evandro Carreira 

local, Sala "Clóvis Bevllócquo" - Anexo 11 - Romol623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidenta, Jossé Freire 
Vicc·Presldentet Oi-~stes Quérc:ia 

Titulares 

1. Jo~só Freira 
2. Ruy Santos 
J. L6noir Vargas 
4. Jarbos Passarinho 
S. lourival Baptista 
6. Accioly Filho 

1. Fronco Montara 
2. Orestes Ouórcio 
3. Ncl:;on Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Braga Junior 
2. Virgllio Tóvoro 
3, Oslres Teixeira 
4. Dom leio Gondim 

1. Lázaro Barboza 
2. Cunho Limo 

Assistontct Daniel Rei~ de Souza -Ramal 675 
Reuniões: Quintas·feiras, Os 11,00 horas 
local: Sala "Cicivis Bevilácqua" - Anexo 11- Rama/623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Milton Cobrai 
2. Domício Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jorbos Passarinho 
Vice·Presidente: Luiz Cavalcante 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgilio Távora 

S. Jarbos Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2, Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira -Ramal 306 

Reuniõess Quartas·feiras, âs 1 OsOO horas 

Locais Sala 11Rui Barboza"- Anexo li - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvidio Nunes 
2. Ol!o Lehmonn 
3. Saldanha Dorzi 

1, Oanton Jobim 
2. Adalberto Seno 

COMPOSIÇÀO 

Presidentes Adalberto Sena 
Vice·Presidente, Helvldio Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1. Virgllio Tóvoro 
2. Arnon do Mello 
3, Jarbas Passarinha 

MOB 
1, Dirceu Cardoso 

Assistentes Maria Carmen Castro Souza- Ramal 134 
Reuulàest Qulntas·feiras, às 12t00 horas 
Local. Solo "Cidvls Bevllócqua"- Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentes Magalhães Pinto 

1'~-Vice·Presidontas Saldanha Oen.i 

2'~-Vice·Prosldentes Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4, Jessé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Derz:i 

7, José Sarnoy 

B. João Calmon 

9. Augusto Franco 

10. Otto Lehmann 

1. Oonton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cândido Hipportt- Ramal676 

Reuniõess Ttrças·feiras, âs 10s30 horas 

Suplentes 

1. Accioly Filho 

2. Fausto Castelo-Branco 

:l. Helvídio Nunes 

4. Domlcio Gondlm 

5. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3, Roberto Saturnino 

Local: Sala 11Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentes Ruy Santo' 

Vice·Presidontos Altevir leal 

Titulares 

1. Altevir Leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattete Pinheiro 

4. Fausto Castljlo·Branco 

S. Lourival Baptista 

1. Adalberto Sono 

2. Gilvon Rocha 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Saldanha Dorzl 

2. holivio Caolho 

3, Osires Teixeira 

1. Benjamim Faroh 

2. Cunha Lima 

Assis tontos Lôda Ferreira da Rocha -Ramal 312 

RO\Jniõe$s Quintas·fsiras, Os 1 lsOO horas 

Local: Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Romal1 621 a 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

Titulares 

1. José Guiomord 

COMPOSIÇÃO 
Presldenteo Milton Cabral 

Vice·Presidente, Augusto Franco 

ARENA 
Suplentes 

1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 
3. Virgllio Tóvoro 
4. Augusto Franca 
S. Milton Cabral 

1. Adalberto Sena 
2. Benjamim Faroh 

3. Di norte Mariz 

MDB 
1. Agenqr Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistantez Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões, Quartas-feiras, às 9,00 horas 
local! Sala "Rui Barbosa11

- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulares 

1, Lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Heitor Dias 
S. Saldanha Oerzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Presidentez Benjamim Farah 

Vice·Presidente, Lenoir Vergas 

Suplentes 
ARENA 

1. Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3. Manos leOa 

MDB 
1. Danton Jobim 
2. lózaro Barboza 

Assistente, Sónia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:00 horas 
Local1 Sala ''Rui Barbosa" -Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PúBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Laurival Baptista 
Vice·Presidentes Alexandre Casta 

Titulares 

1. Alexandre Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. Lourival Baptista 
S. Manos leóo 

1. Evandra Carreira 
2. Evelásia Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Otto lehmann 
2. Teot&nlo Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnina 

Assistentes Ronalda Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões1 Terças·feiras, às 1 Q,OQ horas 
local, Sala ''Rui Barbosa"- Anexa 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporórias 

Chefeo Ruth de Souzo Castro 
locais Anexo 11 -Térreo 
Telefono; 2S·SSOS- Ramol303 
1) Comissões Temparârias para Projetas do Congresso Nocional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissõe-s Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do Regir:.ento. 

Comum), 

Assistentes de Comissões1 Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 6741 
Alleu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Lopes de Sá - Rama131 O. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS TERÇA 5 A L A S ASSISTENTE HO!Wl QUINTA S A L A 5 ASSIS~EIITE 

-~ 

c.T. RU\' BARBOSA RONAI.DO 09:00 C,F, CLOVIS BEVII..IC.uA Cl!IDIDO 
Rumu.iu .. 621 o 716 Run;nl .. 623 

10100 

C.A.R. CLOVIS BEVII..ICQUA LI! DA 09:30 c.s.P.c. RUY BARBOSA SONU 
Roma.1 .. 623 Ro.ma.\a .. 621 e 716 

C,A. CLOVIS BEVII..ICQUA Cr..IUDIO C,E,C, CLOVIS BEVII..ICQUA CLI!IDE 

lO:)O 
RaiDQ1 - 623 COSTA 

lO:OO 
Ro.mu.1 - 623 

C.R.E, RUY BARBOSA CANDIDO C,D,P. RUY BARllOSA RONALDO 
Ro.llllll.U .. 621 o 716 Ro.n o.~a .. 621 e 71 

UOPJ.S -~ARTA 5 A L A 5 ASSlS'rENTE c.t..s. CLOVIS BEVII..ICQUA DAIIIEL 

lloOO 
Ru.IDQ1 .. 623 

09100 c.s.N. RUY BARllCSA LI!DA RU\' BARBOSA c.s. LI! DA Ramou .. G21 o 716 RI1111111D - 621 e 71 

c.c.J CLOVIS BEVII..ICQUA MARIA l2oOO C.R, CLOVIS BEVII..ICQUA IIARIA 

10:00 Rumol - 623 HELENA Ra .. l - 62) CAIOO!M 

C,J4,E, RUY 6ARJl0SA RONALDO 
Ro,IDQiB .. 621 O 716 

101)0 c.E. RUY 6AllBOSA DANIEL 
Ro.mniB .. 621 11 11G 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

'Seção 11 

ANO XXXII- N9 103 QUARTA-FEIRA, 14 DF. SETEMBRO DE 1977 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 141• SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 

1977 

I. l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Comunlcaçio da Presidência 

- Rererente ao Requerimento n• 303/77, do Sr. Senador 
·Benjamim Farah c outros Srs. Senadores, propondo que o tempo 
destinado aos oradores do Expediente da sessão de 28 de outubro 
próximo vindouro, seja dedicado a comemorar o "Dia do Fun
cionário Público", o qual não roi votado por ralta de quorum. 
Aprovado. 

1.2.2- Leltun de Projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 175/77, de, autoria do Sr. Se
nador Nelson Carneiro, que acrescenta parágraro ao art. 73 da 
Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de 
Trânsito), 

1.2.3- Oficio 

-Da Liderança da ARENA na Câmara dos Deputados, de 
substituição de membro em Comissão Mista do Congresso Na
cional. 

I .2.4 - Requerimento 

- N• 304/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Kricger, soli
citando tenham tramitação conjunta os Projetas de Lei do 
Senado n• 51/76 e da Câmara n• 74/77. 

1.2.5- Dlscunosdo Expediente 

SENADOR LOURJVAL BAPTISTA- Discurso pro[erido 
pelo Ministro Ney Braga, por ocasião do 7• Curso de Estudo dos 
Problcmus Brasileiros, promovido pelo Forum de Ciências e 
Cultura do Univcrsidude Federo! do Rio de Janeiro. 

SENADOR DANTON JOBIM-"Dia da Imprensa". Bo· 
letim da Associuçilo Brasileiro de Imprenso, em dc[csa de jorna
listu do Estudo de Silo Paulo, cnquudrudo na Lei de Segurança 
Nucionul. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 109/74 (n• 349-C/71, na Casa de origem), que dispõe sobre os 
,estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino superior c 
de ensino profissionalizante do 2• Grau c Supletivo, c dá outras 
providências. Aprovado em turno suplementar, com emendas. Â 
Comissão de Redução. 

-Projeto de Resolução n• 60/77, que autoriza a Pre[eitura 
Municipal de Tcresina (PI) a elevar cm CrS 2.645.000,00 (dois 
milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) a sua divida 
consolidada. Aprondo. À Comissão de Redução. 

-Requerimento n• 255/77, do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos 
discursos prorcridos pelos Presidentes Ernesto Gcisel e Hugo 
Banzcr, no dia 15 de agosto de 1977. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 34/76 (n9479-Cf71, na Casa 
de origem), que acrescenta dois parágraros ao art. 98 da Lei 
n• 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra). Dls
a.ssio adiada para reexame da Comissão de Agricultura, nos 
termos do Requerimento n• 300, de 1977. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 2/77 (n' 3.071-B/76, na Ca
sa de origem), que declara [criado nacional o dia 12 de outubro. 
(Tramitando cm conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 
306/76.) DliiCIIsaio adiada para a sessão do dia 22 do corrente, 
nos termos do Requerimento n• 305/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 306/76, do Sr. Senador Vas
concelos Torres, que considera [criado nacional o dia consagra
do a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. (Trami
tando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmura n• 2/77 .) 
Dlscussio adiada cm virtude da aprovação do Requerimento n• 
305/77. 

-Projeto de Resolução n• 57/77, que autoriza o Governo 
do Estado de Minas Gerais a elevar cm CrS 111.000.000,00 
(cento c onze milhões de cruzeiros) o montante de suo divida 
consolidado. Aprovado, após a retirada do Requerimento n• 
298/77. Â Comissão de Redução. 

-Parecer n• 343/77, da Comissão de Legislação Social, que 
conclui pelo arquivamento do Oficio n• S/45, de 1974 (n' 130, de 
1974, na origem), solicitando autorizuçilo do Scnudo Federo! 
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pura que o Governo do Estudo de Minas Gerais possa alienar 
áreas de terras devolutas daquele Estudo à Jtupevu Florestal 
Ltdu., sediada em ltupevu, Estudo de Silo Paulo, Aproudo, após 
a retirada do Requerimento n• 299/77. Ao Arquivo. 

1.4- MAT~RIAS APRECIADAS APOS A ORDEM DO 
DIA 

- Redução final do Projeto de Resolucrto n• 57/77. cons
tante do sôtimo item da Ordem do Diu. 1\provudo, nos termos do 
Requerimento n• 308/77. Ã promulgaçrto. 

- Redução final do Projeto de Resolução n• 60/77. cons
tante do segundo item da Ordem do Diu. Aprovada, nos termos 
do Requerimento n• 309/77. A promulgaçiio. 

1.5- DISCURSOS Ai'OS A ORDEM DO DIA 

SENADOR l.iZARO BARBOZti-Considcruções sobre 
emenda apresentada pela representaçilo federal do Estado de 
Goiás ;lo Projeto de Lei n• 15/77-CN- Complementur, que cria 
o Estudo de Mato Grosso do Sul, e dá outras providências, dis
pondo sobre a anexaçr1o àquele Estado, de área de Mato Grosso. 

SENADOR RVl' StiNTOS- Avaliação, pelo Governo, dn 
opiniilo pública, com vista i! identificação das tendências na
cionais. 

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Congratulando-se 
com o Sr. Ministro da F3zendu, pelas provid~ncius odotudns no 
sentido da reabertura do POLOCENTRO; c com n direçeío do 
jornal Carreio Bra:ilirn,ff, pelo lançamcntn c!t"! primeiro núm~.:ro 
do seu cudcrno ugrícola. 

vida entre empresários da indústria de construção civil c técnicos 
do BNH, objctivundo encontrar novos ~roccssos para reduzir o 
custo de construção de imóveis residenciais. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES AN
TERIORES 

- Do Sr, Senador Dirceu Cardoso, proferido na sessilo 
de 15-!0-76. 

- Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, proferido nn sessão 
de 12-9-77. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

- N•s 16,17 c 18, de 1977. 

4- PORTARIA DO SR. PRlMEIRO-SECRET ÃRIO 

- N• 137, de 1977. 

5- PORTARIAS DO SR. DlaETOR-GERAL 

- N•s 212,113, 214,215 e 222, de 1977. 

6- CONSULTO RIA-GERAL 

-Parecer n' 68, de 1977. 

7- COM!SSÀO DO DISTRITO FEDERAL 

-Ato do Presidente da Comissão, referente a normas que 
deverão ser observadas durante ,. tramitação da Proposta Orça
mentária do Distrito Federal pura o exercício nnanccir~ del978. 

SENADOR M.WRO BENEVIDES-Possc da Diretoria 8-MESADIRETORA 
da Associaçiio Cearense de Imprensa. 9- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

SENADOR NELSON CARNEIRO-Noticia inserida em lO-COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANEN· 
O Globo, ediçiio de 13 de agosto último. a respeito de r"uniüo ha- TES 

ATA DA 141~ SESSÃO, EM 13 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Leg~slatura 

PRESIDENC!A DOS SRS. J>ETRúNIO PORTELLA, JOSf: L!NDOSO E MAURO BENEVIDES 

ÁS U HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE Pfi.ESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

.~dalhcrt<> s,·na- llra~a Júnior- Josó Lin<hlSO- C:ttlete Pi
nlh:iw- J~1rh~1s P:tssarinlh)-- Renato Fntnc~)- :\l<.:.'l.::tndrc (O:<!I;J 
-José S:trn~y- P~trúnh1 Pnrtt.•lla- Mauro Rt.:ncvidcs- Yir~ílio 
Távora - Agonor Mari11 - Dinarte Mari" - Milton Cabral -
Cunha Lima - Marcos Freire - Arnon de Mello - Lourival 
Baptista- !·leitor Dias- Ru)' Santos- Dirceu Cardoso- Eurico 
Rezende- Benjamim Faruh - Danton Jobim - Nelson Carneiro 
- Itamar rranco- Orestes Qui:rciu- Lázaro Burboza - ltalivio 
Coelho - Mendes Canule - Suldunhu Derzi - Acciolv Filho -
Evelósio Vieira- Otair Becker- Daniel Krieger. • 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
••cusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, decl••ro aberta u sessão. 

O SR. PRESIDENTE O'etrúnio Portella)- Na sessuo de sextu
t'eirll l'<>i lido o Re<luerimento n• JOJ, de 1977, do Sr. Senador Ben
jamim Farah c <llltr<lS Srs. Senudores, propondo que o tempo destina
do llllS ormlmes do E.<pcdiente da sessüo do diu 28 de outubro seja 
dedicado a comemorar o "diu do funcionário público", o quul nuo 
foi votudo ror falta de "quorum". 

P\Jr e:<!sa r:t;~rto. vou suhlllet~-lu i1 votuçào, 
Os Srs. S .. .'lladores qut: \l aprovmn rt:rrnunccnrn como se acham. 

ll'ausa.) 
Aprnv;u.\n, 
,., l)n.:!'liU~nl!i:t fotr:'t ~urnprir :1 Jdihcraç:lo do Plcníario. 

O SR. PRESIDENTE (i'wdnio Portella) - Sobre a mesa, 
projctu de h.:i 'fUC ser:'! lidll pelo Sr. Jl•.sccrcttirio. 

n liUu n scguintt.: 

PROJETO DE :.E! DO SENADO N• 175, DE 1977 

Acrescentu purór,rufo uo urtigo 73 da Lei n• 5.108, de 21 
de setembro de !966 (Código Nuclonul de Trunslto), 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O urtigo 73 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 
1966, pussa a vigorar acrescido de par:ígrufo 4', com u seguinte rcdu
çilo: 

"Art. 73. . , , ...... , , , , . , ... , , , . , , .. , , . , , , . , , . , , , 
§I' ......................................... .. 
§ 2• ......................................... .. 
§ 3• ........................................... . 

,, 
:! ,, 
' . .. 
" 

ii 
•' 
:\ ., 
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§ 4• Os exumes psicotécnicos, se estendidos a categoria 
de motorista amador, para estes somente deverão ser renova
dos quando o condutor tenha sido considerado culpado cm 
ocidente de trânsito," 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 311 Revogam-se as disposições em contr~rio. 

Justificação 

O parltgrnfo 3• do urtigo 73 do Código Nacional de Trânsito, 
promulgado cm 1966, estabelece: 

"Art. 73. . , ........ , ................. , , ... , ... , , 
..................................................... 

§ 3• Os exumes psicotécnicos poderão ser cstcndid~s •. 
pelo Consclhq Nacional de Trúnsito, n todas as categorias de 
motoristas, à medida em q11e as "'flartiçrit•s de trànsiro esteJam 
aparelhadas para esse jim." (grifamos). 

Exercitando essa faculdade inscrita na lei. o Conselho Nacional· 
de Trânsito baixou a Resolução n' 499, de 23 de dezembro de 1975, 
que "regulamenta o funcionamento das Escolas de Formação de 
Condutores de Veículos Automotores, estabelece o respectivo currf· 
cuio c determina as condições pura habilitação". 

Entre outras coisas, essa resolução estabeleceu a obrigatorieda
de dos exumes psicotécnicos, para todas as categorias de motoristas, 
c determinou que esses "ames devem ser renovados periodicamente. 

Mas, ao arrepio dos limites da faculdade legal, o CNT confessa 
que as repartições de trânsito não estão aparelhadas para esse fim, 
tanto que o parágrafo 2• do artigo 18 da Resoiuçilo n• 499/75 
procura dissimilar tal circunstância, dispondo que: 

"Art. 13 .......................... , , , . , , ...... . 

§ 2• Os exames de sanidade lisica c mental e o 
psicoti:cnico poderão ser realizados: 

n) no DETRAN; 
b) cm consultórios módicos credenciados pelo 

DETRAN ou em estabelecimento módico oficial, para os exa
mes de sanidade lisica e mental; 

c) em estabelecimento oficial especializado ou sob fisca
lização do Conselho Federal do Psicologia para o exame 
psicott:cnico. 

Ora, sabemos todos que a alínea "a" do pnrâgrafo 2• do artigo 
18 ó letra absolutamente mortn: não hã, cm todo o Território Nacio
nal, um só DETRAN ttpareihado para n renlizaçüo de exames 
psicotécnicos. 

Ocorreu, então, o norcscimento da "indústria do psicotécnico", 
operada pelos tais cstubciccimcntos especializados sob a fiscalização 
do Conselho Federal de Psicologia. Isso, nu falta (assim confessada) 
de capacidade dos DETRANs c na inexistência de estabelecimentos· 
oficiais especializados. 

Mas, como jú dissemos, u rcsoluçüo foi além. O exame 
psicotécnico, necessitrio pura u habilitação inicial, é também exigido 
periodicamente. 

Pois bem. Vejamos o que a própria resoiuçuo do CNT deter
mina como requisitos de avaliação pura o exume psicoti:cnico 
(art. 44): 

a) pcrsonulidudc (agressividade não controlada) e mstabilidade 
emocionul: 

b) utençilo (reaçilo u estimulas auditivos e visuais); 
c) coordenuçilo psicomotora (renexos manuais e pedais), 
As caracterlsticus fundamentais da personalidade, não mais se 

discute, sofrem fnfimus mudanças no decorrer de toda a vida do 
individuo; u pcrsonalidude, portanto, nua carece de avaliações 
constantes ou pertOdicas, senão cm circunstüncius bastante cxccpcio
nois, 

O estado emocional, este sim, é extremamente variável; ir.stávct 
mesmo. Mas, pura a perfeita aferição dos múltiplos estados emo· 
cionuis, seriam necessários exames dillrios, não apenas periódicos ... 

Quanto à atenção, nilo podemos considerll·ln apartada do esta· 
do emocional. Tanto isso é certo, que se define emoção como: 
"imprcssilo produzida no ânimo pela vistn ou audição de qualquer 
coisa" (Caldas Aule\e. Vai. 11, pág. 1657). Assim, se a resolução de· 
linc atencilo como reação a estímulos audith·m c visucds, emoção c 
ntcnçüo contitucm~sc numa só coisa. 

Por fim, os renc<os manuais ou pedais podem perfeitamente 
merecer avaliação adequada, atravt:s de exame clínico. 

Portan'tc1, o exame psicotécnico periódico ~ absolutamente 
dispensável, a nUo ser em circunstâncias excepcionais (como culpa 
cm acidente de trânsito) ou para abarrotar os coiros dos chamados 
"cstubdecimcntos cspccializudos sob fisculizucJ.o do C~Jnsclho Fc· 
dera! de ~;icologiu". 

Eis aí os fundamentos da nossa proposiçrio: ~xamc psicotécnico 
por ocusiüo da hubilitução inicial ou, cm caniter oxcepcio~ul, sempre 
que o condutor tenha culpa em acidente de tritnsito. 

Parece-nos que essa fórmula atende aos interesses de incalculá
vel número de motoristas amudorcs. sem pôr cm risco a necessária 
segurança do trânsito. Entretanto, o juízo nnal fica com os nossos 
eminentes· pares, a cuju criteriosa u.preciação estamos submetendo o 
projeto. 

Sala das Sessões, 13 do setembro dt: 1977.- Nebon Carneiro. 

{ ,Js Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, 
Comunicações e Obras Plih/icas.) 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O projeto será 
publicado c remetido às comissões competentes. 

Sobre u mesa, ofício que será lido pelo Sr. I•·Sccretúrio. 
~lido o seguinte 

OFIC!O N• 155/77 
Bmsíliu, 13 de setembro de 1977. 

Senhor Presidente: 
Tenho u honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Senhor 

Deputado Dib Chorem para integrar, cm substituição ao Senhor 
Deputado José Alves, a Comissão Mista destinada u apreciar o Projc· 
to n• 15/77 (CN) referente à criação do Es•ado do Mato Grosso do 
Sul. 

Aproveito partt renovar a Vossa Excelência os protestos de 
elevada estima c apreço, - Deputado Pnrente Frota, Vice-Lfdcr no 
exercício da Lidernnça da ARENA. 

C SR. PRESlDENTE (Petrõnio Portelltt) - Será feita u 
substituição solicitada. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccretário. 
~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N•304, DE 1977 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que 
tenham tramitação cm conjunto o Projeto de Lei do Senado n• Si, 
de 1976 c o Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1977. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente da Comissão de Constituição c Justiça, 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O requerimento 
lido será oportunamente incluído em Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Coneedo a palavra no nobre Senador Lourivnl Bnptistn. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O sétimo curso de Estudo dos Problemas Brasileiros, promovi· 
do pelo Forum de Ciência e Culturu dn Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, propiciou oportunidade pura importante pronunciamen· 
to do Ministro Ney Braga, no diu I• do, corrente, sobre problemas 
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que reputo fundamentais para o futuro brasileiro. E foi com 
excepcioqal felicidade que o Ministro da Educação e Cultura expôs o 
pensamento do Governo do eminente Presidente Ernesto Oeisel 
sobre assuntos de tamanha significação. 

Acentuou o Ministro Ncy Braga que "uma das grandes 
contribuições da Universidade brasileira ao desenvolvimento cientlfi. 
coe tecnológico do nosso Pals deverá partir da meditação sobre a or. 
ganização da sociedade brasileira. seu funcionamento· e seu a per· 
feiçoamento possível, cm harmonia com as nossas raízes culturais". 

Com acerto e patriotismo, destacou que o encontro, que S. Ex• 
encerrou, possibilitará "unir cm uma mesma oportunidade c submc· 
ter a uma mesma rcncxão, ciência e cultura", permitindo "o confron• 
to das idéias submetidas a exame" e a "Circunstância· oportuna c 
importante de para aqui convergirem homens de pensamento, das 
mais variadas formações· e experiências". • 

Sobre o papel da Universidade "diante dos grandes problemas 
do mundo e as situações por ele criadas", o Ministro salientou a 
necessidade de um "incessante repensarsobre o homem e o mundo". 

"f::, nesses momentos" - disse S. Ex• - "que .o· repensar é: 
profundo c 1: nesse momento em que algo está sendo avaliado, que se 
separa o joio do trigo, para que este possa frutificar. e alimentar o ho. 
mem. A universidade, mais do que eni qualquer outra ocasiijo, deve· 
rã, como na parábola, distinguir o trigo c fazer com que dê frutos." 

E afirmou: 

· "Não resta dúvida de que é importante zelar para que a 
atividnde criadora da inteligência seja cm favor do bem co
mum e nós sabemos que este impõe o respeito .à lei ·e às ins·. 
tituições como forma de se alcançar,·na sociedade; ·a realiza· 
ção das faculdades naturais do Homem." 

Nesse mesmo pronunciamento, o Ministro· 1'-'ey Brag~ afirmou 
·que se deve ter em mente que "o desenvolvimento económico só se 
justifica no bojo mais amplo e menos materialista do desenvolvimen
to social". 

"Fora dessa perspectiva - acrescentou o Ministro Ncy 
Braga - considero que qualquer outra colocaçilo. hierárqui
ca merece ser alijada como joio. A preocupaÇüo com·o desen· 
volvimcnto social tem sido a tônica da ação do Govemo.E as 
realizações objetivas ar estão para evidenciar o grande passo 
que o Brasil estâ dando para alcançar o·bcm estar dos seus. 
cidndãos.H 

Citando o Presidente Ernesto Ociscl, para quem o desen· 
volvimento econõmico e social é condição essencial para "evoluir e 
cada vez mais termos uma democracia melhor'.'· Ney Braga disse: 

"Sabemos que somos capazes de encontrar os nossos 
próprios caminhos, I! certo que não se constrói uma grande 
naçilo com o simples transplante de cxpcriéncias, de cópia de 
modelos. E nós cswmos realizando o possível para atingir· 
mos o melhor; e não entendemos os que fazem apenas o coro 
ncgativistu, sem enxergar a realidade. c constatar o nosso 
avanço de País independente e soberano." 

Sr. Presidente, mais uma vez. soube o Ministro da Educaçiio e 
Cultura expor seu pensamento sobre questões tão decisivas, que são 
vistas, de igual forma, pelo eminente Presidente Ernesto Oeiscl, coin· 
cidénciu essa que tem permitido ao Ministro ·uma gcs(ilo fecunda 
desincumbindo-sc, de forma excepcional, d1: árdua tarefa para n qual 
a convocou o Presidente da Rep~blicn. . . 

Apoiando as pnlavrns proferidas pelo Ministro Ncy Brogu, 
congratulo-me com S. Ex• pelo cr.celcntc trabalho de csclnrecimcnto 
c pcrsunsuo que vem realizando com i:.1ito, no tocante ~ po11içi\o do 
ntuul Governo cm torno de assunto que sabcmos··dizor. respeito ao 
futuro deste Pais! (Muito bem! Pulmus.) 

O SH. !?Ri!:SIDEN'l'E (Petrünlo ?ort~l!n) ..,.. Concedo :: ~nlnvra 
ao nobre Senador Braga Júnior. (~'\\::i~.) 

S. Ex~ nüo cst~ presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Jos6 Lindoso. 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA - AM) - Sr. Presidente 
desisto da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - S. Ex• desiste da 
palavra. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 
S .. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra no nobre Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dnnton Jobim, a quem 

não havia feito nntes, em razão de S. Ex• estar designado, aqui, para 
falar após a Ordem do Dia. 

O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr:Presidcnte, Srs. Senadores: 

Estivesse eu presente no início da sessão de ontem, nesta Casa, c 
teria ocupado a tribuna para registrar, como faço habitualmente des
de o primeiro dia do exercício do meu mandato, a passagem do Dia 
da Imprensa. 

Na Câmara, o eminente líder da Minoria, jornalista Freitas 
Nobre falou, com sua costumeira eloqUência e inegável autoridade, 
sobre o mesmo tema. Aproveitou então o momento para ferir um as· 
sunto da maior importância: a. coexistência de dispositivos penais 
relativos a delitos de Imprensa da legislação específica de segurança 
nacional, com outros da legislação específica sobre os abusos no 

. exercício do jornalismo. 
·. Com isso limita-se ou coarta-se uma das franquias mais caras no 

mundo civilizado; queJ a da liberdade de informação ou de opinião. 
Pois a bi ·de Segurança não somente é de severidade extrema, mas 
deixa ao arbítrio do juiz a definição de certos delitos, que são 
conceituados, no texto, de maneira vaga c imprecisa. 

Se existe no Pais uma lcgislaçilo específica para a Imprensa, os 
abusos que pela Imprensa. sobretudo no campo da opini~o. se 
cometerem deveriio estar sujeitos a essa lei. 

Com isso não se está sancionando ou abonando pontos de vista 
expendidos por qualquer jornalista. Este responde, c deve responder 
-segundo a regra âurca da regulamentação da liberdade de lmpren· 
saem todos os países civilizados, em todo o mundo ocidental, talvez, 
eu poderia dizer'- pelos seus delitos ou·abusos, como qualquer cida· 
dilo. 

· Nilo li o artigo incriminado de um conhecido jornalista de Silo 
Paulo. Penso, porém, que, se as autoridades o julgaram abusivo, 
ferindo os brios de instituições respeitáveis, têm o direito de chamá· 
lo à responsabilidade perante os tribunais, mas devem preferir 
aplicar-lhe a lei específica, que é a de Imprensa. 

A meu ver, esse entendimento, uma vez acertado, uma vez 
definitivamente incluído em nossa jurisprudência, seria importante 
para uma política de distensão. 

De qualquer modo, Sr. Presidente, creio que os juizes brasilci· 
ros, mesmo os dos tribunais especiais, teri!o critério suficientemente 
aberto para optar pela competancia mais lógica no caso. Outros ca· 
sos semelhantes têm ocorrido, c assim tem sido. De qualquer modo, 
cumpre reconhecer que jlt é um progresso preferirem as autoridades 
o recurso à Justiça do que o recurso à força, ou seja, às leis de exce· 
çilo que, infelizmente, ainda persistem neste Pais. 

Ao invocar o Diu du Imprensa, não poderlamos deixar de atacar 
esse ponto, contra o qual sempre objetei,. desde o inicio do meu 
mandato. 

Mns o que cu queria assinalar, nesta oportunidude, i: u defeso 
intrnnsigentc que vem fazendo, fiel u sua gloriosa trndiçilo, u Associo· 
ção Brasileira de Imprensa, da liberdade de opinou ~ de informar, 
através de v~ículos impressos, ou de vclculos de comunlcaçno 
electrónica. 

Durnnte minhn rassngem, rclatlvnmentc longa, pela Presidência 
du Associacuo Brasileira ·de Imprensa, fiz questão de acentuar, 
sempre, em diversos pronunciamentos, n solidariedade irrecusável 
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entre os diversos principias da tábua dos Direitos Humanos, nos 
quais se inclulam o da. libcrd11dc de expressão c, num sentido mais 
restrito, o da liberdade de Impr.~nsa. · · · 

Herbert Moscs sempre sust~ntou essa bandeira, c ela vem sendo 
corajosamente empunhada por figuras de prestigio c de renome na· 
cional, que se acham, atualmentc, para felicidade nossa, à frente da 
Casa do Jornalista, ou seja, Prudente de Morais Neto, Presidente da 
ABI, c Barbosa Lima Sobrinho, Presidente do seu Conselho 
Administrativo. 

Essa solidariedade entre os princfpios que consubstanciam os 
Direitos da Pessoa Humana está claramente definida c, mais uma 
vez, acentuada, num documento de alta importância, publicado no 
último boletim da Associação Brasileira de Imprensa. f; uma declara· 
çilo debatida c aprovada unanimemente pelo Conselho 
Administrativo desta Casa,· 

Em resumo, o que se diz, Sr. Presidente, é que estamos lutando 
pela liberdade de Imprensa c, por isso mesmo, lutando pelas demais 
liberdades, fora de cujo contexto ela nilo poderia existir; como pela· 
supressão da censura, que ainda pesa sobre determinados sctores da 
Imprensa, apesar das providências, sem dúvida amenizadoras, dessa 
medida radical. Pugna-se no documento pela P.rgente·convocação do 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que permanece 
"letra morta", instituição que foi totalmente relegada ao olvido pelo 
atual Governo. O Conselho nunca mais se reuniu; nunca mais. o 
Ministro da Justiça o convocou. Pede-se ainda a restauração do Esia
do de Direito, a começar pela extensão do habeas corpus a todos os 
casos de violação dos direitos individuais, c, ainda, o restabeleci· 
menta das prerrogativas que asscgur.cm a independência do Poder 
Judiciário, sem a quid nilo se pode falar cm Estado de Direito. Or· 
dcm, mas ordem jurldica legitima, diz declaração, fruto da vontade 
soberana do povo, manifestada de forma livre, dircta ·e garantida. 

Esse documento é magistralmente redigido, Sr. Presidente. Não 
há eiva de paixão no seu contexto. Afirma-se, por exemplo, que 

"o Conselho Administrativo da ABI, ao mesmo tempo cm 
que se congratula cont o Povo c o Governo, pelos efeitos sa
lutares colhidos da suavização da censura de Imprensa, 
pleiteia a respectiva consolidação, a qual venha a liberar, 
indistintamente, todas as publicações, diárias ou periódicas, 
de quaisquer medidas ccnsórias". 

reconhece o progresso que se fez nesse sentido. 
No entanto, o Conselho reclama mais. Reclama muito mais, Sr. 

Presidente, porque no campo do Estado de Direito nilo se pode pedir 
medidas parciais ou medidas que apenas atendam a determinados ti· 
pos de franquias. ti nccessârio que sejam restabelecidas cm bloco. E é 
isto que a Nação está pedindo por todos os modos, por todos os seus 
segmentos, através de manifestações de todas as classes intelectuais c 
profissionais: Silo medidas reclamadas por univcrsitârios, ·quer do 
alunado, quer do magistério, por expressivos grupos empresariais, 
pela Igreja, medidas, enfim, que hoje constituem um anseio de toda a 
Nuçüo Brasileira. A esse clamor nilo pode deixar de atender o Govcr· 
no da República, ou melhor, o Governo revolucionário, nesta altura 
da evolução dos acontecimentos, quando a Revolução jâ ultrapassa 
os 13 unos de controle da Naçiio, 

Um espelho do new-look da mais consplcua instituição jornaHs· 
tica, a ABI, é o seu veterano Boletim, ora atualizado, sob a rcsponsa· 
bilidadc do Presidente e a cargo de uma brilhante equipe profis· 
sional, que u transformou, sem dúvida, no lábaro a iluminar o comi· 
nho du reconquista da liberdade de expressão no Brasil. 

Curacterlsticn importante desse Bolerlm -.exemplar órgilo de 
comunicaçiio - é que ele se conserva estritamente voltado parn a 
defesa de jornalistas c da Imprensa em geral, procurando fugir a de· 
finiçõcs poltticns c ideológicas, nilo tolerando qualquer tipo de dis· 
criminuçilo, o que é uma tradição du Casa desde os seus primeiros 
tempos, com Gustavo Lacerda e Dunschee de Abranches. O grande 
Herbert Moscs preservou essa linha de conduta. Durante os dias 
dinccis do Estudo Novo, sua atividude indormida cm favor dos 

homens de Imprensa de quaisquer condições politicas, tornou-se 
lcndâria. E houve respeito c comprccnsilo - é preciso que se diga, 
Sr. Presidente - por parte das autoridades quanto a essa missão a 
que se impôs Herbert Meses, como aliás, lembrou daquela tribuna, o 
então Lldcr da Maioria, Senador Filinto MUller, que fora o Chefe de 
Policia precisamente nessa época sombria para as'instituiçõcs de· 
mocrâticas. · 

Isso justifica o ·número maciçq de matriculas de jovens na·vclha 
Casa da Imprensa. ti sangue novo que se inocula na nova Institui· 
çilo c nos leva a nutrir uma grande esperanÇa de que os nossos esfor
ços, os esforços das ·gerações mais antigas .que construlram aquele 
baluarte da liberdade de cxprcssilo na cidade mais culta do Pais, 
obterão êxito cm futuro próximo. Mãos mais vigorosas, mais ãgcis c 
maisjovcns,,sustcntarilo o lâbaro que empunhamos até agora. 

Desses moços muito se deve esperar, sobretudo que não deixem 
morrer esse espirita que edificou a nossa Casa c a fez nilo uma sim· 
pies instituição sindical, de empregados c patrões, mas um escudo da 
lmpn:nsa; que a tem acompanhado às batalhas mais duras pelo livre 
cxercfcio da nobre profissão. 

sr: Presidente, solicito seja inserido nos Anais desta Casa, logo a 
seguir ao meu discurso, o texto integral da declaração aprovada pelo 
Conselho ;O.dministrativo da Associação Brasileira de Imprensa. 
Será uma justa homenagem à açilo dcmocratizadora do nosso jorna· 
lismo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cum-
primentado.) . . 

. QOC,UMENTQ.·A. QUE SE .REFERE .O .SR •. DANTON.· 
.· 'JOBli.f.EMSEUDlSCURSO: ·. ·. · ·. . 

"O Conselho Administrativo da Associação Brasileira dc'lm· 
prensa vê jubiloso o amplo debate cm curso no Brasil como um cs· 
forço destinado a definir o futuro pátrio, aspiração geral que nilo 
mais pode ser travada. Manda a verdade rcconftcccr que o levanta· 
menta parcial da censura à imprensa, determinado pelo Governo 
Gciscl, tem sido decisivo para a criação c desenvolvimento do de
bate. ti preciso, .no entanto, ir além c suprimir de vez as restrições 
que ainda pesam sobre determinados setorcs da imprensa, tornando 
letra morta o preceito constitucional da livre manifestação de pensa· 
menta .. · 

A Nação compreende a importância dessa discussão c deseja 
sua continuidade c aprofundamento. O acordo, a pacificação,. a 
soma de forças, são hoje ideais comuns a todos os sctorcs da sacie· 
dadc. · . . . 

Por. outro lado, episódios recentes largamente divulgados pela 
imprensa, dilo conta da retomada de práticas anti·humanas, cuja 
eliminação figurou entre os propósitos da atual administração 
federal c comprovam a necessidade de nilo se descurar na luta cm 
prol dos direitos humanos. Ao rejeitar rccalda na violi:ncia, o Conse
lho Administrativo insiste na urgente convocaçilo do Conselho de 
Defesa dos· Direitos da Pessoa Humana, que a ABI integra nos ter· 
mos da lei. A fiscalização dos direitos' humanos por órgãos cstran· 
geiros tem sido apontada como atentatório à soberania nacional. 
Mas, que se pode alegar para manter i nativo, anos a fio, o organismo 
próprio· criado por lei brasileira para exercer. precisamente tal 
sindicância? . . 

Nestas condições, o Conselho Administrativo da ABI, ao 
mesmo tempo cm que se congratula com o Povo c o Governo, pelos 
efeitos salutares. colhidos da suavizaçao du censura de I mprcnsa, 
pleiteia a respectiva consolidaçilo que venha a liberar, indistintamen· 
te, todas ns publicações, diâria~ ou periódicas, de quaisquer medidas 
ccnsórias. O Conselho Administrativo aponta, ninda, o imediato 
funcionamento do. Conselho de Dcli:sa dos Direitos da Pessoa 
Humana como providi:ncia capaz de frear ou anular a retomada da 
violnçilo desses direitos, que ora começa a f:c fazer senti; no Pais. 

E diantc.do movimento fundado na comcmoraçilo do scsquicen· 
tcnúrio dn fundação dos cursos jurldicos no Brnsil, considera de seu 
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estrito dever manifestar a sua solidariedade com as aspirações nncio• 
nais pela restauraçilo do Estado de Direito, n começar pela extcnsilo 
do habeas·corpus n todos os casos de vlolaçilo de direitos lndivi• 
duais, complementado com o restabelecimento das prerrogativas que 
asseguram a independência do Poder Judiciário. Órgão que procura 
intcrpretnr os ideais da Imprensa brasileira, com n tradição de 70 
anos de lutas em defesa .da Liberdade, a Associação Brasileira de 
Imprensa fnz questão de proclamar que a vocação do povo brasi· 
Iciro, nr.rmada cm 155 unos de vida de Nação independente. é uma 
vocnçiio democrática, que só se realiza através de todas as ins· 
tituições que complementam o Estndo de Direito, tonto mnis quando 
o wpeito ii lei, fundamento da ordem pública, impõe, como condi· 
çuo prêviu, que a lei emnnc dos órgiios legltimos du soberania 
nacionnl. A ordem í:, como todos reconhecem, um desejo universal, 
assim como a repulsa u qualquer tipo de subversão. Mas essa ordem 
hú-de ser a ordem jurídica legítima, fruto da vontade soberana do 
povo, manifestada deforma livre, diretaegarantida. Em suma, o 
Estado de Direito, que sabe unir a scgurnnça do Estado com n se· 
gurancu da pessoa humana. 

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1977." 

COMPARECEM MA/SOS SRS. SENADORES: 

}osí: Guiomard ~ Evandr~ Carreira - Henrique de La Rocquc 
- Helvldio Nunes- Wilson Gonçalves- Jessê Freire- Domíeio 
Gondim- Murilo Paraíso- Luiz Cavalcante- Augusto Franco 
- Gilvun Rocha- Luiz Viana- João Culmon - Roberto Satur· 
nino- Vasconcelos Torres . ...: Magalhães Pinto- Franco Montoro 
- Otto Lehmnnn - Benedito Ferreira - Osircs Teixeira - Leite 
Chaves- Lenoir Vargas- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Pcirônio Portella)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, cm turno suplementar, do Substitutivo do Se· 
nado no Projeto de Lei da Cãmara n• 109, de 1974 (n• 249· 
C/71, na Casa de origem), que dispõe sobre os cstãgios de 
estudantes de estabelecimentos de ensino superior e de ensino 
pror.ssionalizantc do 2• Grau c Supletivo, c dá outras provi· 
dôncias, tendo 

PARECERES, sob n•s 395, de 1976, c 484 n 487, de 
1977, das Comissões: 

-de Redaçio, oferecendo n redação do vencido; 
-de Conotltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade das Emendas de Plenário de n•s I a 5, com voto 
vencido do Sr. Senador Dirceu Cardoso; 

-de Educaçilo e Cultura, favorável às emendas, com a 
subemcnda que nprcs~nta à Emenda n• 2; 

-de Leglolaçio Social; fnvorâvel às. emendas de Pie· 
núrio e à subemcndn da Comissão de Educação e Cultura; c 

-de Finanças, favorável às emendas de Plenário c con· 
trârio à subcmcndn da Comissão de Educação c Cultura. 

A matériu teve sua discussão encerrada nu sessão de 16 de junho 
ultimo, com a apresentação de emendas de plcnàrio. 

Em votação o substitutivo, sem prejulzo das emendas. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 

e o seguinte o substitutivo aprovado 

Redaçio do vencido, para o turno suplementar, do Subs· 
tltutlvo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 109, de 
1974 (n' 249·C/71, na Casa de origem), 

Substitua-se o projeto pelo seguinte: 

Dispõe sobre os eotáglos de eotudantes de estabelecimentos 
de ensino superior e de ensino profi,.lonallzante do 2• Grau e 
Supletivo, e dó outras providências. 

O Congre5SO Nncional decreta: 

Arl, 1• As Pessoas Jurídicas de Direito Privado, os Orgilos da 
Administrnçiio Pública e as Instituições de Ensino podem aceitar, 
como estagiürios, alunos regularmente matriculados c que venham 
freqUentando, efetivnmente, cursos vinculados à estrutura do ensino 
público c particular, nos níveis superior, de 2• Grau c Supletivo. 

9 I• O estúgio somente poderá verificar-se em unidades que 
tenham condições de proporcionar experiência prática na linha de 
formação, devendo o estudante, para esse fim, estar cm condições de 
estagiar, segundo disposto na regulamentação da presente lei. 

§ 2• Os est:ígios devem propiciar a complementação do ensino 
c du aprendizagem, executados, acompanhados e avaliados cm con· 
formidadc com os currículos, programas e calendários escolares, a 
fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de 
treinamento pr:\tico de aperfeiçoamento tí:cnico·culturnl, cientifico e 
de relacionamento humano. 

Art. 2• O est:ígio, independentemente do aspecto profissionali· 
zantc, direto c especifico, poderl1 assumir a formo de atividades de ex· 
tensão, mediante n participação do estudante em empreendimentos 
ou projetes de interesse social. 

Art. 3• A realização do estágio dar-sc·á mediante termo de 
compromisso celebrado entre o estudante e a porte concedente, com 
intcrvcniência obrigatória da instituição de ensino. 

Parágrafo único. Os estágios curriculares serão desenvolvidos 
de acordo com o disposto no parágrafo 2• do art. I' desta lei. 

Art. 4• O estágio nüo cria Yínculo cmpregaticio d~ qualquer 
natureza e o estagi:írio poderá receber bolsa, ou outra forma de con· 
traprcstaçiio que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a 
legislação prcvidenciária, devendo o estudante, em qualquer hipó· 
tese, estar segurado contra acidentes pessoais. 

Art. 5• A jornada de atividadc em estágio, a ser cumprida pelo 
estudante, deverá ser compatibilizada com o seu horário escolar c 
com o horário da parte que venha n ocorrer o estàgio. 

Parágrafo t!nico. Nos períodos de férias escolares, a jornada 
de estágio será estabelecida de comum acordo entre o estagiário c a 
parte concedente do estágio. 

Art. 6• Ficam sujeitas no que preceitua a presente lei c n 
respectiva regulamcntaçilo, as entidades ou instituições de direito 
público ou privado, cujas finalidades se ajustem aos objetivos desta 
lei c que, visando propiciar oportunidades de estágio a estudantes, 
desenvolvam ntividadcs de articulaçilo entre as instituições de ensino 
e as partes que concedam vagas de estágio. 

Art. 7• O Poder Executivo regulamentará n presente lei no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 8• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições crn contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Passa-se à votação, 
em globo, das Emendas n•s 1,3,4 c S, que receberam parecer 
fnvorúvcl. 

Em votação. Os Srs. Senadores que os aprovam queiram 
permanecer sentados, (Pausa,) Aprovadas. 
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Silo as seguintes as emendas aprovadas 

EMENDAN• 

No urt. I• do projeto, onde se lê: 

" ... nos nfvcis superiores, de 2• grau c supletivo." 
Leia-se: 

" ... nos níveis superior, proilssionalizantc de 2• grau c 
supletivo," 

EMENDA N• 3 

Art. 3• Acrescente-se o seguinte parágraro, trunsrormando-se 
em parúgraro I• o atual parágraro único: 

"§ 2• Os estágios realizados sob a rorma de ação 
comunitária estão isentos de celebração de termo de 
compromisso." 

EMENDAN• 4 

No parágraro único do art. 5• do projeto onde se lê: 
" ... entre o estagiário e a parte concedente do estágio." 

Leia-se: 

" ... entre o estagiário c a parte concedente do estágio, 
sempre com a interveniência da instituição de ensino.'' 

EMENDAN• 5 

Suprima-se o urt. 6• do projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em votação a 
subemenda apresentada pela Comissão de Educação e Cultura à 
Emenda n• 2. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 
dos. (Pausa.) Rejeitada. 

1':: a seguinte a subemcnda rejeitada 

SUBEMENDA CEC À EMENDA N• 2 DE PLENÁRIO 

Art. 1• ............................................. :. 
§ 2• Os estágios, que serão curriculares-obrigatórios e extra-' 

CUI'riculares-livres, devem propiciar 11 complementação do ensino e 
da aprendizagem, a serem planejudos, executados, acompanhados c 
avaliados em conrormidade com os currículos, programa.s e calendá
rios cscol:arcs, u fim de se constiluírcm cm instrumento de integra· 
ção, em termos de treinamento prático, de aperreiçoamcnto técnico
cultural, cientíilco e de relacionamento humano. 

§ 3• Entende-se por estágio curricular.'obrigatório, pnra os 
ercitos desta l<i, o estágio de treinamento complementar, de caráter 
proilssionalizante, supervisionado e desenvolvido de acordo com o 
disposto no§ 2• deste artigo. 

§ 4• Entende-se por estágio extracurricular-livre, aquele 'que se 
realiza em qualquer momento da vida escolar do estudante, indc· 
pendentemente do estúgio curricular-obrigatório, caracterizando-se 
por um treinamento complementar, de curâtcr proilssionalizantc, 
junto a utividades técnicos-proilssionais e por um desenvolvimento 
vivencial, junto a atividades de interesse comunitârio, de carátcr so
cial, cultural ou sócio-cconômico. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Rejeitada a 
subemcndu, passa-se à votação da Emenda n• 2. 

Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 
permanecer sentados. (Pausa.) Aprovada. 

"a seguinte a emendu aprovada 

EMENDAN•l 

No pardgraro 2• do art. I• do projeto, onde se lê: 
" ... do ensino c da aprendizagem, executados .. .'' 

Leia-se: 
" ... do ensino c da aprendizagem a serem planejados, 

executados ... " 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 2: 

Votação, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 60, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 577, de 1977), que auto· 

.riza a Prcreitura Municipal de Tcresina (PI) a elevar cm 
CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta c cinco 
mil cruzeiros), a sua divida consolidada, tendo 

Parecer, sob n• 578, de 1977, da Comissão: 
- de Conslitulção e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai i1 Comissüo de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 3: 

Votação, em turno único. do Requerimento n• 255, de 
1977, do Senhor Senador Louriv:~l Baptista, solicitando a 
trunscrição, nos Anais do Senado Federal. dos discursos 
prorcridos pelos Presidentes Ernesto Geiscl c Hugo Banzer, 
no dia 15 de agosto de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) Aprovado. 
Será rei ta a transcrição solicitada. 

I! o seguinte o discur.vo proferido pelo Presidente Ernmo 
Gei.•e/: 

"Senhor Presidente, 

" com grande satisração que saúdo Vossa Excelência em terra 
brasileira. Sua presença entre nós demonstra, d..: muneirn. expressiva, 
a importância que atribuem nossos Governos às relações entre os 
dois países. Essas relações, calendas cm tradicionul respeito rccípro .. 
co, rerorçam:se pela comunidade do aspirações c pela semelhança de 
objetivos de nossos povos. Dai serem nuentes os entcndimen10s que 
corporiilcum o desejo mútuo de dar sentido cada vo. mais construti· 
VO à rraterna vizinhança que nos une, 

"· pois, com especial agrado que retorno o diillogo com Vossa 
Excelência, sobre os grandes temas de interesse comum. 

No contexto latino-americano, a convicção de que nossos países 
se encontram em uma rase particularmente importante de sua evolu· 
ção histórica completa-se com o sentimento, de que ambos com· 
partilhamos, da necessidade da solidariedade continental. Nesse 
sentido, o Brasil e 11 Bolívia não tém poupado esrorços em busca de 
soluções satisratórias para os problemas do continente. Temos 
procurado contribuir para a renovação dos mecanismos da organiza· 
ção dos Estados americanos relativos à segurança continental, 
inclusive a económica, pur:1 a reativação do procc;so de integração 
económica da Associação Latino-Americana de Livre Comércio e 
para a consoliduçilo do sistemu económico latino· americano. 

No âmbito sob-regional, não podemos desconhecer a disposição 
geográilca que nos raz condôminos, ao mesmo tempo, das Bacias do 
Amazonas c do Prata, circunstância que é uma das características 
dominantes da individualidade do nosso relacionamento. Dela 
resulta, também, o imperativo natural que raz, da Intima colabora· 
çilo, instrumento necessârio no melhor aproveitamento dos recursos 
naturais que ambos possuímos em vastas áreas de rrontciru. A 
dinâmica da interdependência regional e sob-regional vem levando 
nossos Governos a explorar positivamente as potencialidades de de· 
scnvolvimcnto das relações reciprocas, para o bcncrrcio comum dos 
nossos povos. 

Nesse quadro geral, assume características especiais o 
relacionamento bilateral. Assim, os acordos económicos que 
assinamos c que têm repercutido de modo tão ravorável no nosso 
lntcrc4mbio vieram a se constituir cm verdadeiros precursores de um 
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sistcmn de complementação industrial que beneficiará, indistin· 
tamcntc, as populações dos dois lados da fronteira c transformaril as 
áreas ndjaccntes cm centros cconômicos ativos. Entre os mnis cxprcs· 
si vos exemplos dessa formn de coopcrnção estú o ncordo de coopera· 
çiio e complemcntaçiio industrial que assinamos cm Cochabamba, 
cm 22 de maio de 1974. 

A tradição de entendimento que se estabeleceu entre os dois 
países, em setores de importãncia para ambas economias, poderá 
estendc:r·se, com proveito, n novos campos de interesse comum. 
ainda não totalmente explorados, mas que tendem a se sobressair no 
panorama de nossas relações. Dentro dessa ótica inscrc·sc o 
programa de cooperação na Amazônia, objcto da consulta que o 
Governo brasileiro cfctuou ao Governo da Bolivia c aos demais 
Governos da região, com vistas a criar condições para uma maior 
coopcraçiio entre todos os puises amazónicos. Silo animadoras as 
perspectivas pura o exercicio dessa colaboraçilo, através da ins
titucionalização de um sistema de cantatas multilaterais c que consa
gre, no mesmo tempo, o principio de que o desenvolvimento cconô· 
mico da Amazônia e a preservação de seu meio ambiente silo 
responsabilidade soberana de cada Estado, em seus respectivos 
territórios, 

Senhor Presidente, 
1:: motivo de sutisfação ver como as relações entre o Brasil e a 

BoUvia se processam e evoluem num espirita de cooperação franca c 
de solidariedade espontânea, A reiterada comprovação desse clima 
de entendimento é a mensagem que gostaria que Vossa Excelência 
levasse de volta a sua pátria. 

Com esses votos, ergo minha taça, em nome da Nação 
brasileira, pela crescente prosperidade do povo boliviano c pela felici
dade pessoal de Vossa Excelência c da Sra. Banzer." 

E o .reguinre o discurso proferido pelo Presidente Hugo 
Ban:er: 

"Excelentíssimo Senhor Presidente: 

1:: para mim uma grande satisfação estar novamente nesta terra, 
junto ao seu povo, aos seus governantes e a seu Presidente, que cm 
todos os momentos demonstrou sincera amizade por minha pátria c 
por meu povo, 

Gostaria de mostrar a minha gratidão para com os brasileiros, e 
posso confirmar o interesse que aqui existe de conhecer a realidade 
boliviana, c, sobretudo, de estreitar cada vez mais os vinculos que 
unem nossas Nações. 

Esse interesse nos inspira a seguir trabalhando intensamente 
para abrir novos caminhos que' mostrem a realidade, c em menor pra· 
zo uma maior cooperação solidária entre Brasil c BoUvia, a fim de 
elevar os níveis de bcm-estar dos povos de ambos os paises, 

A BoUviu, ExcelcnUssimo Senhor, está empenhada na ace!:ra
çilo de um verdadeiro desenvolvimento. Conseguindo atingir um de 
nossos principais objctivos que nos haviamos imposto, que era o de 
criar um ambiente de estabilidade po!Ctica c de paz social, estamos, 
agora, procurando a edificaçilo de uma nova sociedade que represen
te as legitimas aspirações de meu povo e a expressão mais elevada de 
seu amor pela liberdade. 

O que desejamos, cm realidade, é que a BoUvia alcance um 
progresso auto-suficiente e constante para eliminar definitivamente 
as diferenças sociais que ainda existem. Desse modo, não só teremos 
cocsilo nu comunidade nacional como queremos que a imagem 
boliviana tenha sua justa dimcnsilo no cenário internacional. 

Mas sabemos que as nações não podem nem devem marchar 
sozinhas, Cada vez mais, com mais força, é necessária a integraçi!o 
regional e continental. 

E é defendendo este postulado que u BoUvia está fortalecendo 
seus vinculas com todas as nações do continente. Ao fazer parte da 
Buciu do Pruta, do Pucto Andino, da Associaçilo Latino-Americana 

de Livre Comércio, meu pais aspira -c de certo modo tem consegui· 
do- a servir de pais de contatos, Uma nova iniciativa·vcm rcvi~orar 
os ideais intcgrucionistas que compartilham nossos povos: a 
concrctizaçuo de um acordo umuzônico pura acelerar o dcsenvol· 
vimcnto harmónico c equilibrado de umu importante llrca gcosrllfica 
de incgiwcl futun>. 

E muis: não só aspiramos a que as idéias e planos de integração 
econômica fiquem reduzidos ao âmbito estritamente comercial, mas 
que esses plancjamentos recebam o respaldo poUtico necessário por 
parte dos Governos e, assim, se consiga uma real integração em to· 
dos os aspectos da atividude humana. 

Dentro de nosso espírito profundamente integracionista, propo· 
mos que esse processo se realize com amplo desprendimento, 

Nas circunstancias em que o mundo vive, uma das mais criticas 
de sua História, u BoUvia espera que as diferenças ainda existentes se 
possam resolver pelo entendimento, devendo prevalecer o diillogo 
acima de qualquer outra alternativa. 

Cremos que, assim como a paz não é responsabilidade 
individual de cada Estado, senão o resultado de esforço coletivo, a 
cultura, a ciência c a tecnologia devem ser também património a 
serviço do bem-estar de toda a humanidade. 

Excclcntissimo Senhor Presidente: 

Em nome de minha mulher e de minha comitiva, agradeço 
sinceramente a Vossa Excelência por sua palavras e pela amabilidade 
com que nos recebeu, ao Governo e ao povo bovo brasileiros, pelas 
atenções que nos deram, 

Permita-me formular meus mais calorosos votos para que vossa 
gestão continue a ter os maiores êxitos c pelo permanente engrandeci· 
mento da nobre Naçilo brasileira, para sua felicidade pessoal e de sua 
mulher, curo colega c amigo," 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteira) -lte~ 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 34, de !976 (n• 479-C/71, na Casa de origem), que acres· 
centa dois parágrafos ao art. 98 da Lei n• 4.S04, de 30 de 
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), tendo . 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 3S2 e 353, de 
!977, das Comissões: 

- de Aarlcultura; e 
- de Economia, dependendo da votação do Reque-

rimento n• 300, de 1977, de adiamento da discussão para 
rcexamc da Comissão de Agricultura, 

Em votação o Requerimento n• 300/77, lido em sessão anterior, 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tados, (Pausa,) 
Aprovado, 
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria será enca

minhada ao rccxame da Comissão de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 5: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N9 2, DE 1977 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado 
,. 306/76) 

Discussão, em turno llnico, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 2, de 1977 (n• 3.071-B/76, na Casa de origem), que 
declara feriado nacional o dia 12 de outubro, tendo 

PARECERES, sob n•s S28 e S29, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidude; e 

- de Educaçilo e Cultura, favorável. 

'i 
I 

·i :I 
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário. 

!;: lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 305, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alfnca "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n' 2, 
de 1977, a fim de ser feita na sessão de 22 do corrente. 

Saiu das Sessões, 13 de setembro de 1977,- Eurico Rezende. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Em conseqUência, 
a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão de 22 do corrente, 
juntamente com o item seguinte da pauta em face da tramitação con· 

~~ '· 
!;: o seguinte o item n• 6, que tem sua discussão adiada: · 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE 1976 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara 
,. 2/77) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 306, de !976, do Senhor Senador Vasconcelos 
Torres, que considera feriado nacional o dia consagrado a 
Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, tendo 

PARECERES, sob n•s 528 c 529, de 1977, das 
Comissões: . 

- de Constltulçio e Justiça, pela prcjudicialidadc; c 
-de Educaçio e Cultura, pela prcjudicialidadc. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 7: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução 
n• 57, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 571, de 1977), que auto· 
riza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar cm 
Cr$ 111.000.000,00 (cento c onze milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 572, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade 

c juridicidadc, dependendo da votação do Requerimento 
n• 298, de 1977, de adiamento da discussão. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 •·Secretário. 

!:.lido c deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 306, DE 1977 

Nos termos do urt. 280 do Regimento Interno, requeiro a reti· 
rada do Requerimento n• 298/77, de minha autoria. 

Sala dus Sessões, 13 de setembro de 1977. -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Com a retirada, 
pela autor, do Requerimento n• 298/77. passa-se 11 discussão do pro· 
jcto. 

Em discussão. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro· 

u encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

lados. (Puusu,) 
Aprovado. 
A matí:riu vai 11 Comissão de Rcdação. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 8: 

Discussão, cm turno único, do Parecer n• 343, de 1977, 
du Comissão de Lcgisluçilo Social, que conclui pelo arquiva· 
menta do oncio n• S/45, de 1974 (n• 130/74, nu origem), soll· 
citando autorização do Senado Federal pnru que o Governo 

do Estado de Minas Gerais possa alienar ilrcas de terras de· 
volutas daquele Estado à ltapeva Florestal Ltda., sediada em 
!ta peva, Estado de Silo Paulo. 

(Tendo a indu Pareceres, sob nos 344 c 345, de 1977, das 
Comissões de Constituição e Justiça c de Agricultura, tum· 
bém pelo arquivamento), dependendo da volUção do Reque
rimento n•.299, de 1977, de adiamento da discussão. 

Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctúrio. 

~lido c deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 307, DE 1977 

Nos termos do art. 280 do Regimento Interno, requeiro a retira· 
da do Requerimento n• 299/77, de minha autoria. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1977. -Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Retirado o requeri· 
menta n• 299/77, passa-se à imediata discussão do parecer. 

Em discussão. (Pausa,) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer queiram permanecer 

sentados, (Pausa.) 
Aprovado. 
A matí:ria será arquivada. 

~ o seguinte o parecer aprovado 

PARECER N• 343, DE 1977 
Da Comlssio de Leglslaçio Social 

Sobre o Oficio "S" n• 45, de 1974 (n' 130, de l·ll-74, na 
origem), do Senhor Governador do Estado de Minas Gerais, 
solicitando autorização do Senado Federal para alienar 'reas 
de terras devolutas do Estado de Minas Gerais à ltapeva Flo
restal Ltda., sediada em ltapeva, Estado de Silo Paulo. 

Relator: Senador Ruy Santos 

1. A Comissão de Legislação Social jú se pronunciou sobre 
esse Oficio n• 45, de 1974, do Senhor Governador de Minas Gerais, 
que pede autorização do Senado Federal para alienar terras devo· 
lutas do Estado, à empresa ltapcva Florestal Ltda.; c nesse pronun· 
ciumento, tendo sido Relator o nobre Senador Lázaro Barboza, soli· 
citou que o Governo cumprisse as exigências do art. 410 do Regi· 
menta Interno do Senado Federal. 

2. Algumas destas exigências foram cumpridas, porém nem 
todas. Assim, nilo há, no processo, indicação quanto 11 posição da 
ârea uracc dos transportes aos centros consu~ldores", nem csclnreci .. 
menta sobre a existência, na área, de posseiros com mais de 1 O unos 
de ocupação e de silvicolas. 

3. Atraví:s do Oficio n• 2.033/75, de 11·11· 76, porí:m, o Sr, Go· 
vernador do Estado de Minas Gerais encaminhou a esta Casa os 
seguintes esclarecimentos prestados pelo Sr. Secretário de Estado da 
Agricultum daquele Estudo: 

"Apesar do interesse do Governo de Minas, verificou-se 
nilo haver mais disponibilidade dé: área para a implantação 
do projeto du Jtupcva Industrial. A área que se pode alienar 11 
empresa nilo ultrapassa u três mil hectares, pelo que, nos 
termos do parágrafo único do artigo 171 da Constituiçi\o Fe· 
dcral, í: dispensada a prí:via autorização do Senado Federal, 
bastando a da Asscmblí:ia Legislativa do Estado, se a em· 
presa se propuser a implantar em área tilo pequena," 

Face uo exposto, o meu parecer í: pelo arquivamento da matí:· 
riu. Salvo melhor juizo. 

Suln das Comissões, 28 de abril de 1977.- Jessé Freire, Presi
dente - Ruy Santos, Relator - Bruga Junlor- Jarbas Passarinho 
-Nelson Carneiro- Franco Montoro- Oslres Teixeira, 



451!6 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Setembro de 1977 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln) - Esgotada n maté· 
riu constante da Ordem do Diu, (Pausa.) 

Sobre a mesa, reduções finnis dos Projetes de Resolução n•s 57 
e 60, de 1977, aprovados na Ordem do Dia da presente sessiio e que, 
nos termos do parágrafo único do nrt. 355 do Regimento Interno, se 
nilo houver objcçüo do Plenário, serão lidas pelo Sr, I •-Secretário. 
(Pausa.) 

Siio lidas as seguintes 

PARECER N•611, DE 1977 
Comlssio de Redaçio 

Redaçio flnal do Projeto de Re!IOluçilo n• 57, de 1977. 

Relator: Senador Vlrgfllo Távora 

A Comissão apresenta n rcdnçilo final do Projeto de Resolução 
n• 57, de 1977, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
elcvnr em Cr$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Vlrgnlo Távora, Relator- Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER Ni 611, DE 1977 

Redaçào flnal do Projeto de Re!IOluçio n• 57, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso Vl, da Constituição, e cu, , Presidente, pro· 
mulgo n seguinte 

RESOLUCÃON• ,DE1977 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar 
em Cr$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. l• 10 o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, 
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de ll de outubro de 1976, 
do Senado Federal, n elevar cm CrS III .000.000,00 (cento e onze mi· 
lhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidndn, u fim de 
que possa contratar empréstimos, junto ao Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais S.A .. na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nocional da Habitação (BNH), destinados à complementação da 
contrapartida obrigatória de responsabilidade estadual na composi· 
çiio de recursos do Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos do 
Estado de Minas Gerais- FAE- MG, para financiar a execução 
do Plano Estadual de Saneamento Básico, programado para o pre· 
sente c:xcrcício. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor n,a data de sua publica· 
çüo. 

PARECER N• 612, DE 1977 
Coml.,ilo de Redaçilo 

Redaçilo flnal do Projeto de Resoluçilo no 60, de 1977. 

Relator: Senador lielvidlo Nunes 

A Comissilo apresenta a redução final do Projeto de Rcsoluçilo 
n• 60, de 1977. que autoriza a Prefeitura Municipal de Tcresina -
PI'- a elevar cm Cr$ ".645.000,00 (dois milhões, seiscentos c 
quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida consolida· 
dn. 

Sala das Comissões, 6 de setembro de 1977.- Adalberto &!na, 
Presidente- Hlevidlo Nunes, Relator- Danton Joblm. 

ANEXOAOPARECERN• 612,DEI977 

Redaçio flnal do Projeto de Re!IOiuçio n• 60, de 1977. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do 
nrt. 42, inciso VI, da Constituíçilo, c cu,--------
Presidente, promulgo o seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Tereslna, Estado do 
Pfaul, a elevar em CrS l.64S.OOO,OO (dois milhões, seiscentos 
e quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua divida 
COO!IOildada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• t: a Prefeitura Municipal de Tcrcsinn, Estado do Pinuf, 
nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizàda a contratar empréstimo, junto à 
Caixa Econômica Federal, por conta do Fundo de Apoio no Descn· 
volvimcnto Social (FAS), no valor de CrS 2,645,000,00 (dois mi· 
lhões, seiscentos c quarenta c cinco mil cruzeiros), destinado no 
financiamento da implantnçilo de uma unidade integrada de saúde 
no bairro de Monte Castelo, naquela Capital. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor nu data de sua publi· 
cnção. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - As reduções finais 
lidas vila à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. I'· 
Secretário. 

Silo lidos c aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 308, DE 1977 

Nos lermos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação, pura imediata discussão e·votaÇ':lo, da rednçiio final 
do Projeto de Resoluçào n• 57, dcl977. 

Sala das Sessões, 13 de setembro de 1977.- Vlrgfilo Távora. 

REQUERIMENTO N• 309, DE 1977 

Nos termos do nrt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação, para imediata discussão e votnçilo, da redução linul 
do Projeto de Resolução n• 60, de 1977. 

Saiu das Sessões, 13 de setembro de 1977.- Hehidlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Aprovados os 
requerimentos, passa-se à aprccinçilo das matérias. 

Em discussão a redução final do Projeto de Rcsoluçilo n• 57, de 
1977. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-ln, declaro-a cncerrudn. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam u rcdnçilo final, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgaçilo. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Passa-se, agora, à 
npreciaçilo da rednçilo final do Projeto de Rcsoluçilo n• 60, de 1977. 

Em discussilo n rednçiio final. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira discuti-lu, declaro-a encerrada. 
Em votnçüo. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer 

sentados. (Pausa.) 
Aprovadu. 
A matéria vai b promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portelln)- H6 oradores imcri· 
tos, 

Concedo a palavra ao nobre Senador LL\znro Barboza, por 
ccssilo do nobre Senador Benjamim Fnrnh. 

,. 
' 
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O SR. LÁZARO BARBOZA PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADcJR, 
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra no 
nobre Senador Ruy Santos, 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

Cada um de nós carrega consigo duas grandes c fortes marcas. 
A da terra e a da formaçilo profissional. Por vezes, até mais vivas que 
as da herança, ou do temperamento, ~ que tanto a formação pro
fissional, como a procedência, aqui c ali, nos vila reduzindo a& mar
cas do sangue, ou abafando os impulsos pessoais. A marca da terra é 
entilo um elemento bem à vista, em pais de nossa extensão. 
Amazonenses silo diferentes de gaúchos; mato-grossenses de 
baianos, apesar da llngua, da religião, do sentimento de pâtria que 
une a todos. O minunno, ao lado da fronteira, dâ no gaúcho uma 
caractcrlstica própria; o "mar nmnzônico" como que liquefaz cm 
ternura, a gente do Norte; o pantanal modela o brasileiro de Mato 
Grosso, como o sol queima a tez c a alma dos nordestinos. E cada 
um com a sua maneira de ser, a sua filosofia de vida, Verdade que a 
unidade nacional como que faz com que o minuano chegue ao Nor
te, agitando apenas ainda mais as pororocas; já o pantanal mato
grossense leva o desespero ao nordestino que vive o drama das secas. 
E nortistas, nordestinos, sulistas, homens do Brasil Central, na paisa
gem humana da Pâtrin silo tipos com fisionomia própria. Comporta
mento. Rençiio. 

Ao lado porém, das marcas da terra se firmam cm cada um de 
nós, as marcas da profissão, ou da formação profissional. Rcmciros, 
vaqueiros, mincradorcs, peões, plantadores de café c de cana trazem 
o selo do seu trabalho, como o médico, o advogado, o engenheiro, o 
professor, o padre, o militar. E não silo idênticos, embora parecidos, 
os romeiros do mar c os romeiros do rio; os vaqueiros do sertão c os 
do Sul; os mineradorcs de ferro c os batcadores de diamante; os 
canaviciros do Sul c do Norte; como não têm o mesmo comporta
mento social, o mi:dico que raciocina fisiológica, ou patologicamen· 
te; o advogado que tem o misticismo da lei; o engenheiro feito na 
cxatidào das ciências matemâticas; o professor que só crê em sua 
disciplina: o padre que só sente u sua religião; o militar afeito à 
disciplina e à hierarquia, E estas marcas, principalmente estas, nos 
forçam a reacões diferentes, ante o fato social, ou politico. Cnda um 
de nós reage, mesmo à vida, no modo que lhe foi imposto, Sua luta é 
feila com armas diferentes, Seus anseios por vezes nilo se harmoni
zam, Todos querem, uma Pátria forte próspera e grande, mas por 
caminhos diferentes, ou por processos às vezes até nntagônicos. E se 
isso se dá nos países menos populosos, de menor extensão territorial, 
quase sem desníveis regionais, com mais ruzlo aqui neste Brasil que 
nua é um só, mas vários. Com marcas que nos fazem seres diferentes, 
com opiniiio variante, com sonhos nem sempre: o:i mesmos. 

Disse Ruí Barbozu- o inexcedível :tui, sempre atual- que 

"Os debutes parlum~.:ntures não são apenas espelho, silo 
tambi:m escolas de opiniilo. E u opinião nem sempre é essa 
parte da sociedade que mais se agita, mas se evidencia, mais 
fula. O legislador - continua Rui - tem que ir sondar, 
abaixo dessa superncie flutuante, as cnmndas profundas. 
Nela i: que se acha u garantiu da independência das 
assembli:ias politicas contra as mentes superficiais que nilo 
representam u força do oceano," 

Fala-se pori:m, n todo instante, nas Assembléias Politicas, como 
nu imprensa, na apiniilo pública, que cnda um de nós, coma as suus 
prefcri:ncins, se julga intérprete, ou u que jura fldelidnde, Difícil, 
porém, í: termos uma opiniüo púhlicu, ou identlficâ-ln. A vida na' 
cionnl niio é ucampnnhudu igualmente, ou n tempo, por todos 
milhões de brnsileiros, E se compreende que assim seja. S que upenus 
20% dentre nós ll!cm jornais, e npcnus ·10% v~~m a tclcvi:i~o. A 
muiorin, sem que se desvincule do sentimento de pâtria, como que 

restringe o Brasil à sua cidade, ou à sua rua, ou à sua casa, Não se faz 
n troca de idéias, a permuta de impressões, Num inquérito - a que 
se chama hoje, pesquisa de opinião - feito nos Estados Unidos -
nos Estados Unidos! - oitenta por cento dos entrevistados, todos 
adultos, falaram símplesment~ de problemas pessoais c familiares, c 
apenas . 6% mencionaram questões nacionais ou mundiais, Um 
americano, estudioso destes problemas de opinião pOblica, estra
nhou que 95% dos homens do campo brasileiro fossem incapazes de 
indicar o nome do Presidente dos Estados Unidos. Mas nilo hã que 
estranhar.~ que acredito que mais da metade da população de Nova 
Iorque- a maior cidade do mundo- não sabe quem é o Presidente 
do Brasil. ~ a preocupação de cada um, cm qualquer parte, apenas 
com os problemas que dizem mais de perto com a sua vida. O seu dia 
a dia: O homem do povo· sabe quem é Pclé, mas não dâ o nome do 
Ministro da Educação; sabe de cor tudo quanto é música popular, 
mas nilo repete toda a letra do Hino Nacionall · 

Charles Coolcy descreveu a opir.iilo pública nilo "como um me
ro conglomerado de juizos individuais separados, mas como um pro
duto comum de comunicação", E Stadt, um comentador prussiano, 
dcflniu como "a vontade da classe média"; ou diz Bryce que a opi· 
nião p4blica na Europa é a de quem "vive cm boas casas". Aquilo é 
verdade no que toca à opinião dos povos dos palses desenvolvidos. A 
classe média é, de fato, a mais poderosa, a rccalcar·para baixo a infe
rior e a se infiltrar ou estreitar a classe mais alta."Embora indiquem 
outros que, com a massificação, ela vem perdendo a sua força, Nos 
países em desenvolvimento, ou atrasados, a opinião pública é a da cli· 
te. Elite que, entre nós, nilo representa possivelmente 5% da popula
ção. No Brasil entretanto, aquela classe, a classe média, não é pode
rosa, economicamente ou mesmo culturalmente. e. a classe dos cm .. 
pregados de catcgbria, dos funcionârios públicos, de maioria dos pro
fissionais liberais. ~ que mesmo esse grupo está na sua maior parte 
assalariado. ~talvez a classe mais recalcada, mais que a proletâria, O 
brasileiro que vive do salário mlnimo, como que conformado com a 
sua situação, não' se dâ ao luxo de ter recalques;jâ o profissional libe
ral sim, o funcionalismo público, o empregado acima de cinco salá· 
rios, a quem a sociedade obriga a um srarus que não pode manter. A 
roupa melhor, a melhor escola para o filho, a ambição de vê-lo dou· 
tor. Mas mesmo esta classe média nilo tem como impor a sua venta· 
de, A não ser na hora de votar, onde prefere, mas nilo impõe. E, por 
vezes, se decpciona com suas preferências, c aguarda novo pleito pa
ra a correçüo do equivoco, ou para a vingança. Classe média que nilo 
tem uniformidade de pensamento, pelas marcas que cada um dos 
seus membros carrega, O bacharel faz do seu estada de direito a sua 
grande reivindicação; os assalariados.lutam.c gritam principalmente 
por melhores salúrios e melhor distribuição de renda. A marca, aqui 
e ali, da formaçiio ou da vida de cada um. Muitos, talvez a maioria, 
dentre eles, nilo se interessem pelo restabelecimento do habeas corpus 
ou pelo estudo de direito, Muitos não se inquietam com o AI-S, por
que se julgam acima dele, ou à distância dele. O Rio de Janeiro C: a ci
dncc ainda consid~rndu u Capital do Brasil, pelu cultura de sua gen
te, pelo dosonvolvimento do seu povo, por sua politização; o jornal 
porém de moior circulação na Rio- jornal que se acredita faz opi
nW.o- o um órg"o de imprensa que d~ pref:rõncia ao noticiário poli
cial, para quem um crime passional i: mntória de manchete. E por 
que a preocupuçüo destcjorn~l apenas com csze tipa de noticia? Por
quc ó n que lhe conv6m fmunceiramcnt~. ou cm te:mos de circulação 
tt que dá pu!llicidude. E se servem até da perversão do gosta dos leito
res ... Jornul ussim nilo exprime n opinião públicn carioca, mas atende 
à curiosidade, ou a predil:ção do povo, ou de boa parte do povo; e 
pode, cm certo momento, urr:.l~tf!~lo n umu posiçno que~ a sua, 

Que i: porém, opini!io pilblica? Nu tracluçõo, ou na interpreta· 
çõo mcis correta i: a opini;o do povo. Hâ porém quem considere a 
opinião pública- ó o caso de Kcy- a opinião sobre "questões" pú· 
blicas, hnvcndo até qucm con~iclcrc a opiniüo pt\blicn n opinl:lo do 
Governo, ~l;.;,ro qu~: consi~~;r!l:,citJ o Cov.::rnu como e;..;prc:~süo dn 
muioriu ele cornunidude, E tdvez por isso, é que hâ estudiosos que 
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procuram observá-la, nos regimes totalitários;.ou nos autoritários ou 
nos liberais, Sente-se, pela divisão, que a opinião varia cm função da 
liberdade gozada pelo cidadão. Assim, nos regimes totalitArios, ela é 
una c forte; é ditada de cima para baixo; é feita pelo ditador; é dirigi· 
da c controlada, como destaca Locwcnstcin, Já nos regimes autoritá· 
rios, como ainda salienta o mesmo autor, o Poder não procura domi· 
nar a totalidade da vida sócio-económica da sociedade; há respeito 
aos principias do estado de direito: cm "matéria não politica, a opi· 
nião pública é muito parecida ou idêntica à das democracias constitu
cionais c só nos temas politicas encontraremos maior ou mcnór intcr· 
vcnçilo do Estado''. com o controle dos meios de comunicaçil:o, a te
levisão, o rádio, a imprensa, ou com a censura: providências essas 
desnecessárias nos regimes totalitários, ondco Estado é tudo. Já nos 
regimes democráticos, tudo parte do principio da liberdade de ex· 
pressão, Cada individuo diz.o que quer, diz o·quc,pcnsa,,sujcito; é 
claro, à ação da lei quando dcscainba para a injúHa Ou parii-a·calú· 
nia. E ar entra o papel do Congresso, mormente no sistema parlamcn· 
tar de Governo: A opinião é auscultada, scntída, ·com repercussão 
nas discussões, A maioria pregando a adoção de certas medidas, c a 
minoria combatendo. E, do-debate podendo surgir a queda do gabi· 
nctc, ou o esfacelamento da maioria, · · 

Dai se conclui que a opinião_pública, nos palscs.dcscnv~lvidos, é 
cristalizada cm funçlio da liberdade da'.imprcnsa, Fechada nos regi· 
mcs totalitários, e parcialmente nos autoritários, ou livre nas demo
cracias constitucionais. A imprensa pode assim manipuh\-la cm fun· 
ção dos seus interesses, ou do grupo económico que encarna, .ou do 
partido politico a que se ''incuta. E dai, a meu ver, a instabilidade da 
opinião. 1:. que o fato, ou a medida defendida hoje, jll iião o é ama· 
nhi\. Com justificativas fáceis de encontrar. O interesse é. que nem 
sempre esta opinião é forjada a serviço do.:interesse _pessoal do pro· 
prictúrio. O emprcga1o do jornal, o jornalista profissional, ora veJa. 
dnmcntc, ora nllo, esquece, ou nilo conhcce o pensamento interessa
. do do cmprc0ador. J4 houve quem dissesse que certo grande 6rgiio 
da'imprensa brasileira era um Jlns segundas, quartas e sextas·feirus e 
outro nus terças •. quintas e sábados. E com o revezamento do edito· 

, ,rialista, a opiniõo do jornal cru 'uma nos dias pares du semana; c ou· 
tru nos dias ímpares. Mas, ist.o 1: u opiniiio pública? 'claro. que. ~ilo_. O 
leitor, poróm, ouc c leu nu:ndia, nilo tendo u oportunidade de lê-lo 
no seguinte, pode ser inOu~ncindo no sentido da paluvru-do "plantão 
do dia" .. E o próprio editorialista não se mantêm coerente,: Deixa-se 
inOuenciar por W.to o~ posiçao mo~lesltfmca, e ·o _que c.screve hoje 
nlio repete mes•:s depois ... E aquela parte 'do povo influenciado pelo 
que la, aceita. os novos urgumo~tos •. ou se deixa \nOucnçi~rpelobri· 
lho âo articulista. A imprcin'sa dessa lormri; lli're, nJci:éonsolida'uinà 
opinião, A:Jtcs u fnz ziauc:na~c~nte ou (:ontrndit6ri~ no,tempo. Opj .. 
nião que é nds l'oita il base ele iatos noticiados, que da opiniiiojorna· 

1 lfutica 6:~prt:SSU, . 
Ruy dis:;~ que "NEo {; u imprema que faz o opinião, mas a.opi· 

n!ão q~~ fn7. r: imprenso". Que ~~ impi"~nsa não f~z ~.·opinião:. é ver
' gad~. Ela nom .·:cm pro. cxprma o pensament_o.popului;. Mas,; com 
·di~. buscun1 c~ govC:-n05 ajl:r:tc.r o cnseio· do gOvCrnadl{à ·s~n ~çüo~ 
?ara uns, co:n is~o d:1 se cmfr:!quf.!ce, Pérde fol'çn c pOder.' E diz 
:.l;.Ju!·':l 3o:'lav:d:::s: 

"A opinião públieec dcspersonulizn·sc: de criadora e 
aftr,nçadoru. du instituiçüo se transfnz, clu mesma, numa 
insti:uiç5o criada e ufiançad~ pelo Estudo purl muntcr outras 
institL:içõe~. u · · 

t';, corroo destucu Philips Duvison, a utilização du publicidade, 
da propusunda, du censura. Deixa ussim, .de ser aquela potôncia 
anônimu a que se referia Alfrcd Suuvy, ou aquele quarto poder referi· 
do por outros publicistas. 1:: a manipulação de dados, 1:. a cticiôncia 
técnica da propaganda, I> a comunicaçiio de massa. J;: a manobra, 
por vezes, das sondagens du opiniilo populur. · 

Já houv~ quem dissesse que o povo só se exprime bem, cm ver· 
dadc, nos plebiscitos, no referendum e nus eleições, Mus só cm maté· 
ria politica, ou mnnlfestuçilo politico, E sempre, vale repetir, sob a 

açilo da propaganda. Opinião que não é criadora, antes criada, Sujei· 
ta à modificação de última hora. A propaganda do marmitciro, na 
primeira cleiçilo a que Eduardo Gomes se submeteu, pesando forte 
na sua derrota; o suicídio de Getúlio, traumatizante, innuindo no 
pleito seguinte i1 sua morte, Pode assim, esta opinião criada, perder 
substância em certos momentos, inverter-se, mudar. E mesmo os 
inquéritos da opinião, tecnicamente bem traçados; se desmoralizam. 
A derrota de Roosevelt estava prevista cm todos os pleitos a que se 
submeteu: c. venceu a todos. e que nilo há técnica eficiente na 
sondagem dà.alma humana, da rcação das criaturas cm certo instan· 
te du sua vida, 

Conta Jossc Mclange como nasceram estes inquéritos: 

"Em 1930, nos Estados Unidos, George Gallup, cspc· 
rando a sua vez de ser atendido pelo merceeiro, mergulhou 
distraidamente a mão num saco de feijão que teve a curiosi· 
dadc de contar. Eram 30: 20 vermelhos c 10 brancos, Rcpetin· 
do a experiência, contou novamente: 60 feijões, 41 vermelhos 
c 19 brancos, 

Tendo executado esse jogo várias vezes com idênticos 
resultados, interrogou o merceeiro. "Preparamos nossos 
sacos" -:-respondeu este- "colocando dois quilos de feijões 

'vermelhos paru um quilo de. feijões. brancos", Gallup era 
observador: os feijões iam representar um grande papel cm 
sua vida c na história do mundo," 

Nasceram então os inquéritos da opinião pública. 
O homem porém, não i: grão de fcijilo. O vermelho pode, cm ccr· 

tas circunstâncias passar a branco c o branco a vcrmclhÕ. E está-se 
suJeito à rc:lçiio do momento, ligada a fatos do dia-a-dia de cada um 
de nós. Uma resposta duda hoje, numa dessas sondagens, pode não 
ser a mesma na semana seguinte. E tanto niio é que os resultados 
apurados, pura as mesmas perguntas, sobem ou descem. Homem 
não é feijão. Há dias, na vida de cada um de nós, cm que não estamos 
nem acccss(veis a qualquer sondagem: já alguns, por temperamento, 
niio se abrem ou não se dispõem a esse tipo de cobaismo. A cobaia 
humana é especial. Tem que ser. especial. 

Maquiavel já aconselhava os príncipes a ouvir o povo, E go· 
.verno que se preza tem que ouvi-lo sempre. Não depois de lhe impor, 
pela propaganda, um pensamento, ou uma posição. Antes, ouvindo· 
o nu pureza das suas intenções, não contaminado pelo dirigismo. 
Presidentes c. parlamentares americanos recebem chuvas de tele· 
gramas c cartas à hora de certas decisões importantes, 1:. a pressão da 
consciência popular. Mas esta pressilo é, por vezes, conduzida, 
munipuiada.' Órgiicis dC Ópiniilcs a forçam, contaminando-a, ou até 
umpliando u sua força. M, no Brasil, isso nilo se dá. Só senti esta 
pressão, nestes nicus trinta e dois anos quase de vida parlamentar, 
quando d'a votação da emenda do divórcio. Galerias cheias. As vaias 
c os aplausos, Pelo número porém, aquilo não era toda a comunida· 
de nacional. Mesmo os inquéritos de opinião feitos niio deixaram de 
ser dirigidos. ~:.·a forma do inquérito de opinião pública, nem sempre 
sincera, nem sempre fiel. 

A opinião pública existe, Opinião que niio é a mesma no Sul c 
no Norte: nos grandes centros c no meio rural. Num grupo proOs· 
sional e cm outro. Nilo i: uma, silo várias, Carregadas todas pelas 
marcas·. da terra é da formação profissional c innucnciadas pela 
propaganda: Ora opinião criadora, ora criada, Ora pura, ora impu· 
ra. E são estas várias opiniões, de grupos ou de ambiente, que os go· 
vernos, como nós parlamentares, temos que saber recolher c unuli· 
sar. E nüo se fazendo de opinino pessoal a opiniilo pública, As 
tendências nacionais têm que ser :.purudas, E devem. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Permite um aparte, 
nobre Scnudor? 

OSR. RUY SANTOS(ARENA- BA)- Poisnilo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Ouviu v. Ex•, com gran· 
de interesse, esperando que qunsc terminasse o seu discurso para, 
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respeitosamente, perguntar a V. Ex• se, no Brasil, a opinião p6blica 
não está sendo prejudicada com a chamda Lei Falcão. 

O SR. RU\' SANTOS (ARENA - BA) - Nilo cstâ, porque 
nilo há opiniilo p~blica. 

O Sr. Itamar Franto (MDB - MG)- Nilo há opinião p6blica 
no Brasil. e o que declara V. Ex• 

O SR. RU\' SANTOS (ARENA - BA) - E cu já apresentei 
dados a V. Ex• de que apenas 20% dos brasileiros lêem jornais c 
apenas 40% assistem a tclcvisilo. 

o Sr. Itamar Fr~nco (ARENA - MG)- Eu digo quanto ao 
acesso à tclcvisilo. Nilo acha V. Ex• que poderia formar opinião 
p~blica com o conhecimento dessa realidade. nacional, através da 
televisão, p~los partidos polfticos? Essa realidade que V. Ex•. di~ que 
se desconhece hoje. 

O SR. RU\' SANTOS (ARENA- BA) - Nilo forma, nobre 
Colega, e agradeço u sua intervenção, porque nós procuramos impor 
uma opiniiio ao povo. 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Nós que V. Ex• diz (: 
nós da ARENA. V. Ex•s da ARENA. 

O SR. RU\' SANTOS (ARENA - BA) - Ou no râdio ou ao 
jornal, procuramos impor. !:: o que se diz, é: a opiniilo p~blica não 
criada nu alma do povo, mas imposta. 

O Sr.ltamar Franco (MDB- MG)- Esse é o pensamento de 
V. Ex• . 

O SR. RUY SANTOS (ARENA - BA) - !:: o meu 
pensamento, é claro. · 

Os governos só silo fortes - fortes no bom sentido - quando 
süo exprossão destas tendõncius: . da média destas tendõncias. Se a 
obra de um gov.rno é: voltada para o povo, para o bcm-estar do po. 
vo, tem ele que sentir- mais ati: sentir que apurar- o que o povo 
entende como o seu bem-estar. A roaçuo da cobaia liumuna tem que 
ser avaliada pdo. er.pcrimentcdor que i: o ~overno. As cobaias 
hunumas que constituem o povo, estiio à esp~ru desta experimen· 
taci•o. À base ue boa tí:cnic::. utilizados bons reutivos. o solití~rio 
que é a govt:rnantc noll r!!gimcs presidt:nciuis, como destacou Milton 
Campos, precisa sair da prisão que o regime lhe criou e que a 
entourage torna muissem ar: E ter olhos.dc ver é ouvidos de. ouvir o 
que se pass:t fora da prisão. Nilo através d~ opinino criada. mas cria· 
dor a. Da opinião vcruudoira da comunidado. (Muito bem! J:'alrnas.)' 

O SR. PRESlOE!'iTE (Mauro Dcncvido:;)- Conccéo o p~l:w::t 
ao nobro Senador Virgílio Túvora. 

O SR. VIRGILIO TAVORA (AREN/,- CE. Sem revis~o co 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Scnudoros: 

Cumprindo compromisso assumido com o ilu;;trc s~nador. Pau
lo Brossard, trouxemos hoje' dados nece»:irios 1: elucidação de dllvi.' 
das lcvant:ldas por S. Ex' que, infelizmente, nco se acha presente. 
Mal temos aqui o quomn: míc':r,c ro ''"lentai p::rn a smiio con:inu:.r 
u funcionar. 

Assim, deixando declar~do ''"' o.; ~auos hoje ni!o apresentados 
süo pela auséndu do intcrpel~eo··· 'S?crumo.; amanha fazê-lo ''• de 
umu vez per~ sempre, :clnru:- ~!.: f;·~:.,•i;.'as de S. ê:~v 

O Sr.Itumnr Franco (MD:!- ,.:Gi- ?ermitc V. E::• um npàr. 
te? (Aquiescência do or~dor.) t': :1~,,,.,,, paru csclnrcccr u V. Ex• que 
o Scnudor Pau!o Drossurd c1m::"~;:.: :·:~'jc: um compromis:.;o cm São 
Puulo, ruzão pcln qu:!l ni'io ·!~tú ~;~:~.,:!.:~. 

O SR. VlRG(L!O Tii\'0 :,,., (.A:csl";.- CE)- I'! uma pena, 
mus nos rcscrvmnos oarn ~~~n~u~h:·~. v:.:·.~ ~~~te t!l!pois de amunhit viujore
mos puru o c~:tcrior, ~ nilo \':.r·.:; .. ····-.. ,.: .t;m!s~..:ntur nómcrN ~em n r r·~~ 
sença do dcbntedor. 

O Sr. Itamar Franto (MDB - MG) - Muito obrigado a 
V. Ex• por essa gentileza. 

· O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Benjamim Farah. (Pausa.) 

· S. Ex• ni!o está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. (Pausa.) 
S. Ex• riilo cstâ prescnt~. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Benedito Ferreira. · 

O SR. BENEDITO FERREIRA (ARENA - GO. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisi!o do orador.)- Sr. Presidente c Srs. 
Senadores: 

Em verdade, a cada dia c cada ve~ mais, com o passar dos anos, 
vou-me convencendo, podcr-sc-ã esgotar, no Brasil, o chamado ciclo 
revolucionário. iniciado em março de .1964. Podcr-sc·é esgotar -
repito ;.. scni que realizemos tudo quanto estavam a exigir medidas 
revolucionárias para ser resolvido no Brasil; poder-se-li esgotar- va· 
!e enfatizar- sem que resolvamos de todo a iniqUidade no relaciona· 
mento da economia urbana com a economia rural; podcr·sc·é esgo
tar o ciclo revolucionário sem que resolvamos, cm definitivo, proble· 
ma tão·acendrndo·cntrc nós- o dcsecjuillbrio regional, que jâ pcrmi· 
tiu .a alguns 'pensadores adjetivar o nosso sofrido Brasil como um 
"arquipélago eccinõmlco". 

Sr. Presidente, nem os mais insenslvcis, nem mesmo os cmpc· 
dernidos. poderão negar que, dentre as muitas realizações da Rcvolu· 
çiio de Março de 1964, inegavelmente ressalta-se, para glória nossa c 
feliéidndo das futuras gerações, que se restaurou em definitivo, no 
Brasil, o principio da autoridade, o valor da palavra oficial empenha· 
da, embora..;. é verdade- ainda se registrem nas áreas menos infor· 
madas da nossa população, algumas d~vidas quando um homem do 
Executivo, quundo um Ministro de Estado anuncia predeterminado 
prazo pam reuliznçiio de uma obra. 

Não cbstanre,'Sr. Presidente, para o grande Brasil, para o gros· 
se da nos$a população, tenho observado, com muita alegria, cada 
diu e cuda vez mnis, que se respeita a palavra oficial. 

De minha pane; criado que fui no doloroso e de triste memória, 
período de desgoverno, em que ·tudo se prometia sem a menor 
prcocup:tção. de ser realizado, hoje, sou daqueles que louvam, com 
muita ·alegria, obro!j :mun\:iadas ·com prazo _marcado, e cumprido, o 
que n mim pareceu, nu 'oportunidade, excesso de otimismo c- por 
que niio dizer?·..;. ati: dcmugogia dos meus corrcligionãrios de entao 
no Govornci, tais como a Trnnsam:~zónicn, asfnltnmento de estradas 
como n ilcli:m-Brasília: 

iíoj~. Sr. Prddcnté, wrir.cürnos que obras do p~rte de Tucuruí 
Obt:dcccm rig(lros:.rrnen~c ao r.:ronogrnmn p:ec:stubeiecido, bem como 
po; que :::1o lembr.11'- a grar.di•?sa, senão :1 mais grundio!la de todas 
- u hidr~;l~tri\::l de l~uipu v::m .::umprindo rigürosamentc o cronog:rn
m~ c c,; ~~:~zo:~ ;jrc:~~:o•b:;!.:cido~. 

S:-. ~;;-..;,id.:.:;;~.;;. ·s::. nos.;~ :-:l::r:ift:-;t::;ç:o ~ paru .r::ssr.ltar p~ra 
en:Jl:cc:!:\ ,jt~~ ·~~jt~trt.~, nj± .~.r.ui:; d:. c:.::sa, aquilo quC vimos a1ir· 
mc.néo: .,..~·.::;·~~:::-::~:.-:o:. (!;:::~Ds ::::1os, acredi:ilj: ~sperar n~ palavra 
empcr:hc.~:::. ~.;~;:~v::;.~.;; ;.:rL:i·;lro;; de 2stnêo. T~nto ê verdadC, que
confirr:.~::·::; . .::c.: .. ::..~::.::·!iv;.:. - ~~ menos de um mas procu:-nmo,s, 
jun:::uncr.~:: ~cm o s~:;zdo: S:JCunb:. Di:r::i, c ílus!rndo Ministro Má .. 
rio :-!c:·dqU;,: · Simonscn. L~:vnrnos :l S. E~' as· nosSns preocupações, 
0s .::ts:::o.:; .:, .. por qu~ nàc· di:ur, n :1ngl1sti~ dos rur!colJs d:t Região 
Contro·Oes;:, d~ roDiõo ~brisadu pelo POLOCENTRO: consigna
mos junto o S. s~· u no~~u preocupação com u intcrr"pç"o duqaele 
Prosram.:, princ:palmcnte tendo =m contn que, na âren, -:ercu di.! 560 
p:·ojc:o> haviam sidJ r~colhidos pelos agentes oficiais, ou seja, os 
:,:.:n~I)S t:stadunis ~o' B~nco do Br~tsil Esses projetes implicaram em 
disp~nà!o por pnr~~ C;Jâ seus nu tores, dispf:ndio esses, muitns vezes 
fruto de cmpri:stimo; tomndos n juros elo;vados. Após a pré-nnC\Iise 
hnbitudl, coruinC:os numa tradi<;1iJ do Branco do Brasil que vui ulém 
de I 50 ~.~nos, os propon(!ntcs, :!quo:.lcs faZendeiros passurnm u com· 
prometer os recursos pretendidos por nntecipacuo, visto haverem 
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at~ndido toda~ us exigências formuladas pelos agentes financeiros. 
Eis que, Sr. Presidente, preocupado com esse câncer terrível que v~m 
corroendo todo o esforço da economia nacional - a innaçilo -
entenderam o Conselho Monetllrio Nacional c o Ministério da 
Fuzcndu de fazer uma revisiio das aplicações de alguns programas, c 
surpreendidos fomos com o sobrcstumento das 560 propostas reco· 
lhidas pelos agentes financeiros do POLOCENTRO. 

Naquela oportunidade, fizemos ver ao ilustrado Ministro da Fa· 
zcnda que muitas das propostas estavam mais do que analisadas, 
estavam até mesmo deferidas, dependendo exclusivamente da sim· 
pies contratuçilo, vez que jú com os contratos elaborados, faltando 
tão-somente serem firmados pelas partes para o recebimento dos re• 
cursos postulados. 

Sensibilizado, o Sr. Ministro da Fazenda, determinou ao Banco 
do Brasil o atendimento daqueles 56 projetas já deferidos, que mon· 
tavam a cerca de cento c quarenta milhões de cruzeiros. 

Hoje, ao chegar de viagem, verifico no Corre/o Bra:/1/ense de on
tem, sob a manchete: "Reaberto o POLOCENTRO- Mais cento c 
cinqUenta milhões ati: o fim do ano ... " 

Significa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Sr. Ministro da 
Fazenda, cumprindo o prometido, honrando o compromisso assumi· 
do conosco, naquela oportunidade, foi alé:m da marca; foi além por· 
que, atendendo os 560 projetas já acolhidos e em exame, determinou 
que se acolhessem mais outras propostas cujos projetas já estivessem 
sendo elaborados, para o que há esse destaque de mais cento c cin· 
qUenta milhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, Goiás e Mato Grosso receberam a sua boa parte; 
Minas Gerais também, na sua área aquinhoada pelo programa, rece
be essa substancial injeçiio de recursos, cuja resposta, sabemos todos, 
será mais que significativa para o desenvolvimento nacional, cmbo· 
ra, em verdade, no anonimato e muitas vezes com fundadas razões 
para clamar por melhor tratamento, a nossa agropecuãria, mais do 
que qualquer setor tem respondido presente ao apoio recebido do 
Governo nos últimos tempos e a tão desassistida agropccuãria, desas· 
sistida quase que sob todos os aspectos, em todas as épocas, vinha se 
ressentindo mais do que qualquer outro sctor du economia neste pe· 
riodo, na chamada cru das comunicações, da publicidade, era da pro· 
pagnnda bem orientada. 

Mas, parece-me, Sr. Presidente, que o espirita de justiça, os ela· 
mores da agropccudria vilo sensibilizando, também, os meios de 
comunicaçiio. A ugropecuária, pela sua baixa rentabilidade, que 
nunca pôde custear os onerosos projetas ou agências publicitárias, 
pouca ou quase nenhuma divulgaçilo tem obtido dos seus reclamos 
nos nossos órgãos de comunicação. Mas, o Correio Bra:/1/ense, num 
momento de rara felicidade para a agropecuãria e fazendo justiça às 
gloriosas tradições do seu mérito fundador, lança o caderno Agrfco· 
la; c é e~atumente no Caderno Agrlcola, n• I, datado de 12 de setem· 
bro, que vamos encontrar essa benfuzeja noticia. 

E, Sr. Presidente, a importância aesse Caderno Agrfcola, a sua 
signiflcuçilo se faz maior vez que, segundo os editorialistas do jornal, 
nuo será ci< mais um simples cuderno pura discutir aspectos técnicos 
da agropccuària, mtts objctivar:i. antes de mais nada c sobretudo, a 
divulguçiio dos fatos politicas da agrop.cuária. Pelo que se pode per· 
cebcr ser:i elo o primoiro caderno, o portu·cstundurte, o arauto mudo 
que irá, utravb; da imprensa, motivar e sensibilizar u consciência d~ 
todos nós para que, cadu vez mtds, emprestemos à agropecuáriu o 
apoio que cl:t eslú a reclamar de cada um de nós. 

Sr. Presidente, congratulo-me com S. Ex• o Sr. Ministro da Fa· 
zenda. com o povo de Goiús, de Muto Grosso c de Minas Gerais. 
bencflcii<rios do Programa do Centro-Oeste. Congratulo-me tum· 
bém, com a dir,çiio do Cnmio /Jra:l/i,•ftse pela feliz idóiu de nos pro· 
piclur mais t':;tas p:iginas que.: espero cm Deus possum frutificar c dur 
i1 u~ropccu:"1ria cstr.: meio de divu!guçüo nos moldes cm que ela vinha 
r..:cl:.r'l•uHJ\;, il:': ;r;u;:ll t:.:;·;Jp, .. 

!vi ui to ubri~:ado a V, E:.; .. (Muito bem! P:limus,) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENA
DOR BENEDITO FERREIRA. EM SEU DISCURSO: 

O POLOCENTRO terá recursos adicionais de I 50 milhões de 
cruzeiros no corrente ano, destinados ao atendimento dos projetas 
enviados à apreciação do Banco do Brasil ato o dia 23 de junho, data 
cm que os investimentos foram paralisados, por força do reexame 
das contas do orçamento monetário. A decisão foi tomada pelo 
Ministro da. Fazenda cjú comunicada ao Banco.do Brasil. 

Além dos I 50 milhões de cruzeiros adicionais, que serão aplica· 
dos sem prejuízo da determinação de manter as aplicações do Banco 
do Brasil nos estritos limites do. orçamento monetário, o 
POLOCENTRO poderá beneficiar-se de outros recursos, eorrespon· 
dentes ao retorno das aplicações anteriormente feitos. Contudo, as 
autoridades não podem estimar o volume dessa faixa adicional. 

Revisio 

Como se recorda, cm 23 de junho passado, o Conselho 
Monetário aprovou uma reavaliação das principais contas do orça· 
mento monetário, com o propósito de compensar uma redução de 
Cr$ 26.738 milhões no passivo não monetário e um acréscimo de 
CrS 6.772 milhões nos empréstimos do Banco do Brasil. 

Esse valor - CrS 33.510 milhões - foi compensado com a 
absorçuo integral de CrS 23.930 milhões da reserva de contingi':ncia, 
redução de CrS 5.935 milhões em diversas contas ativas e Cr$ 3.645 
milhões nos repasses do FUNAGRI ao sistema bancário. 

A reavaliação foi justificada com o argumento de que as fontes 
de recursos estavam abaixo das previsões, por causa de uma 
captação de recursos monetários consideravelmente inferior à 
previsto, principalmente colocuçilo de títulos públicos federais 
(CrS 13.458 milhões a menos) e recolhimentos restitulveis sobre a 
importação (CrS 4.461 milhões a menos). 

Embora niio tenha havido redução nos valores destinados ao 
crédito agrícola, o Conselho Monetário decidiu que as aplicações 
seriam restritus às estimativas constantes do orçamento monetário c 
elaboradas em janeiro. Assim sendo, os programas como o 
POLOCENTRO, que em junho já haviam comprometido os recur· 
sos alocados para todo o exercício, seriam paralisados, somente 
reiniciando suas operações no próximo ano. 

Duas semanas depois o governo fez a primeira abertura, permi· 
tindo que os projetas aprovados até 23 de junho fossem financiados, 
mesmo que os recursos estivessem fora das previsões do orçamento 
monetário. Agora, um novo passo é dado, com o aproveitamento 
dos projetas elaborados c enviados à consideração do Banco do 
Brasil até a mesma data. 

Segundo as autoridades do Ministério da Fazenda, a medida foi 
tomudu pura niío desestimular os cmpresúrios que invcstir~m na cJu .. 
boração de projetas visando u cnptnçilo de recursos do 
POLOCENTRO c que foram pt·cjudicados com n parulisaçilo dos 
investimentos. 

O número de projetas u st!rcm atendido~; com os \50 milhôc:: de 
cruzoiros adicionais dcpcnucrit do valor do linanciumcnto proposto 
puru cud:.t um, mas us autoridndcs acredit:.tm que n/gumas d:zc:nas de 
empresi<rios scrüo beneficiados. 

O Sl!. PaESlllENTE (Pctrônio Portcllu)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Mauro llencvides. 

O S!l. MAURO l!ENZ'I!DES (MDB -CE. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Sn;. Scnadorc': 

Em solenidade realizada no último s:\bado, tomou posse, em 
Forwlez:.t, a nova dirctoriu da t\ssat:i~I\Ül1 C.:a:-cr:::..: de ::\1:-n:;n!i:!, 
conccitu:tdn cntidadl! C]Uc congrt!gn os hom.:ns qu~ fe~:~1:1 jornr.l. n: .. 
dia c tclt:visno cm meu Estado. 

Com 5~ uno:: J.: ;.:.\istêih:i.:l, :; ''d,·r:lo~:· , .~- !-:. ·! ,::,.;·,J-
raçUo dos meios ..:ultu'r:ds c de tod:.. u ~un1dii;~;;,-.,; al..:nc•l!·in;l, .:l..:~·.:n-
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volvendo um programa de trabalho dos mais notáveis, voltado para 
os legftimos interesses da classe que congrega, 

Ã sua frente estiveram, durante todo esse lapso de tempo, vultos 
exponenciais do nosso jornalismo, como C~sar Teles de Magalhães, 
Gilberto Pessoa Torres Câmara, Pcrboyrc c Silva, Trancrcdo Mo
rais, Carlos de Oliveira Ramos, Teodoro Cabral, Kcrginaldo Caval
cante, Alfcu Faria de Aboin c o Comendador Luis Cavalcante Sucu
pira. 

O último presidente a comandar os destinos da tradicional ins
tituição foi Antonio Carlos Campos de Oliveira, que, por 16 anos, 
viu-se sucessivamente reconduzido, numa demonstração de rcconhc· 
cimento aos seus m~ritos pessoais c à dinâmica atuaçilo que im· 
primiu a todas as atividadcs sociais. 

Hoje, a ACI possui apreciável património, no qual se inclui ma
jestoso cdifrcio no centro da cii!adc, erigido após mcmorâv~is cam
panhas de arrecadação de fundos que, na época, sensibilizaram a opi· 
niilo pública do Ccarã. 

Para a melhoria do nfvcl profissional c a conscicntizaçilo dos 
nossos pcriodistas foram, sob patrocfnio daquele velho sodal!cio, ins
titu!dos prêmios para as melhores reportagens publicadas durante ca
da ano, com ressonância favorãvcljunto aos meios intelectuais doEs
tado. 

Ressalte-se que, durante a sua longa existência, a Associação Cc
arcnsc de Imprensa tem assumido corajosas posições cm defesa das li· 
bcrdadcs públicas, condenando os que procuram restringi-las, pra· 
ticando arbitrariedades c desmandos. 

Para substituir Antonio Carlos Campos de Oliveira na Presidên
cia do prestigioso órgão, foi eleito c empossado o jornalista José Ca
minha Alencar Araripc, Dirctor-Editor de ".0 Povo" c nome dos 
mais acatados cm todas as camadas sociais de nossa terra. 

Membro da Academia Ccarcnsc de Letras c do Instituto do 
Ccarâ, Alencar Araripc possui numerosas obras publicadas, dcsfru· 
tando, assim, de invcjãvcl conceito entre os seus pares. 

Ao discursar na sessão magna de posse, o novo Presidente anun
ciou as Unhas mestras de sua conduta, no cumprimento das quais cn
vidarã todos os esforços. 

Focalizando a realidade brasileira, enfatizou Araripc: 

"Não afirmaria que não existe liberdade de imprensa ~o 
Brasil, como não negaria que ela sofre vexames, vez por ou
tra, aqui e ali. Pesa-lhe a ameaça do arbftrio, falta-lhe a 
garantia do estado de direito," 

E arremata o novo Presidente: 
"Saudemos, pois, neste Dia de Imprensa, os novos tem

pos que se prenunciam c formulemos votos para que as lide
ranças politicas, do Governo e du Oposiçilo, encontrem o ca
minho pela plena restauração democrãtica," 

Os demais membros da Diretoria, que com ele estarão certamen
te afinados, oferecendo-lhe decidida e permanente colaboração, silo 
os seguintes: 

Conselho Superior: Almir Macedo de Mesquita, Astrolábio 
Queiroz Filho, Carlos Neves D' Alge, Edson Queiroz, Francisco 
Anastácio de Souza, Francisco José Vieira Luz, Francisco Osmundo 
Pontes, Geraldo da Silva Fontenele, José Afonso Sancho, José Ari
matéia Antunes Diniz, José Cubrul de Araújo, José Pessoa de Araú
jo, José Raimundo Costa, Luiz Cavalcante Sucupiru, Manuel Eduar· 
do Pinheiro Campos, Maria Albunisn Rocha Sarasate, Rômulo Ra· 
mos Siqucira, Themfstocles de Castro e Silva c Wenclouis Xavier Pe· 
rcirn. 

Dirctoria: Presidente, José Caminha Alencar Aruripc: I•·Yice· 
Presidente, Sténio Azevedo; 2•-Vice-Presidentc, Adlsiu Sú: Ex-Presi
dente, Antonio Carlos Campos de Oliveira: Secretário-Geral, Anto· 
nio de Pádua Campos: 1•-Secrctário, Antonio Alves de Moruis Nê: 
2•-Sccrctllrio, José Gusm~o Bastos: Tcsourciro·Gcral, Amurflio Fur· 
tudo de Aquino: 1•-Tcsourciro, Josó Outra de Oliveira: 2•-Tcsourei· 
ro, Puntule~o Dumusccno: Diretor de Bibliotecu, Ciro Colures da Pc· 
nha: Diretor de Hemeroteca, Flávio Manuel de Burros du Ponte: 

Dirctor de Putrimõnio, Carlos Bastos Tigre: Diretor de Assistência 
Social, João Vieira Uchôa; Dirctor de Atividadcs Culturais, Eliczcr 
Rodrigues Barbosa: Dirctor de Atividndcs Sociais, Maria Teresa de 
Aquino Moura: Dirctor de Comunicaç~o Social, João Coelho Cor
deiro: Dirctor de Sede, Daniel Carneiro Job. 

Suplentes da Dirctoria: Epitácio Klcbcr Franco, Francisco Mo
zcnito Soares Pedrosa, Geraldo Oliveira Souza, José. Hilário de Mou
ra, Pauli no Marques da Silva c Tancrcdo de Souza Carvalho Filho. 

Conselho Fiscal: Eduardo Silva, José Mdrio Pinto c José Tamcr 
Braga Sancho. 

Suplentes do Conselho Fiscal: José Dcuscnir Braga, José Naza
reno Ncpomuccno de Freitas c Raimundo Correia Saraiva. 

Ao registrar, pois, desta tribuna, o expressivo evento, formulo 
votos por que os novos dirigentes da Associaç~o Ccarcnsc de Impren
sa levem a cabo uma prof!cua gestão, no pcrfodo social ora iniciado. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Purtella) - Concedo a palavra 
ao riobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Noticia O Globo cm sua edição do dia 13·8·77, que os "cmprcsâ
rios da indústria da construção estiveram reunidos ontem com os 
técnicos da Assessoria de Coordenação de Pesquisas c Plancjamcnto 
do Banco Nacional da Habitação, debatendo o projeto de implan
tação de um campus experimental de protótipos de unidades habi
tacionais, cm Salvador, dentro do projeto de Narandiba, cuja inau
guração scrâ no Simpósio sobre Barateamento da Construção Ha
bitacional, a realizar-se na Capital baiana, de 26 a 31 de março do 
próximo ano. 0 objctivo do BNH, segundo foi explicado, é o de cn· 
centrar novos processos para construção de imóveis, tendo cm vista 
a redução do custo c, consequentemente, dar prioridade ao aten
dimento de financiamento de imóveis às pessoas de baixa renda". 

Curiosamente, o noticiãrio adiante diz que "os emprcsãrios per
guntaram aos técnicos do Banco quais seriam os limites de crédito de 
que iriam dispor para executar esse projeto" c os técnicos in
formaram ·que por enquanto o BNH financiará apenas o protótipo 
do imóvel no limite mãximo de CrS 138,9 mil ou seja: 650 UPCs. 

Sr. Presidente, é paradoxal que, após tantos anos de existência, 
o BNH ainda procure como baratear as construções populares, para 
isso dispcndcndo quantias elevadas. E que fixe, a priori, o quantum a 
ser financiado por unidade ainda desconhecida. 

Toda a noticia ê vasada no conhecido e desmoralizado linguajar 
técnico, que muitos vão abandonando mas ao qual o BNH se man
tém õel, na enfatização de que nuda e força alguma logra inovar 
aquela instituição. 

Nuo í: difícil compreender o fracasso da politica habitacional im· 
pluntuda com a criação do BNH, hoje um gigantesco e implacável al
goz do povo brasileiro, e tilo complacente c·generoso pura com u in· 
dústria, os intermediários e agentes financeiros. O deficit habi
tucionnl brasileiro cresce a cada uno: conjuntos residenciais cuja 
construção resultou em descontos em quase todos os Estados: os mu
tuários do BNH vêem seus débitos multiplicados por juros e cor· 
reçüo monetária, us prestações se tornando acima de suu capacidade. 
Estes os frutos principais do BNH após tantos anos. Em contra parti· 
da, pululam os agentes finunceiros, os intermediários c o BNH se tor· 
nou, notoriamente, criador de grandes fortunas c sempre presente na 
insolvência de instituições financeiras que fecham sem que seus diri· 
gentes sofrum quuiquer sanção lcgul: as agências c empmus falem, 
mas os fundadores se tornam donos de grandes fortunas, 

Pelo noticiúrio a que uludimos, o BNH continua impussivcl, 
imun~.: u todu mudunçu que o torne instrumento de açüo sociul no se
tor hubitucionul, no prolongumento de um insucesso que se torna 
perigoso e que jú tornou o Banco um ndjotivo pnrn aqueles que são 
suas vitimas. 

Ern o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - Nilo há mais 
oradores inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, 
designando para a próxima sessão, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, cm turno único, da Emenda da Câmara ao Projeto de 
lei do Senado n• 26, de 1968 (n• 1.867-B/68, naquela Casa), que dá 
nova rcdnção no § I• do art. 449 da Consolidação das leis do 
Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 571 c 572, de 1976 c 236, 
de 1977, das Comissões: 

-de Constltulçilo e Juotlça; 
- ~ Leallllaçio Social; e 
-de Economia (exame solicitado cm Plenário). 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 256, de 1977, do 
Sr, Senador lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, da declaração conjunta dos Presidentes Ernesto 
Gciscl c Hugo Banzcr. 

-3-

Discussão, cm turno único, do Projeto de lei da Câmara n• 56, 
de 1917 (n• 3.476-B/17, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que dispõe sobre ãrcas de protcção para o 
funcionamento das estações radiogoniométricas de alta frcqfiência 
do Ministério da Marinha c de radiomonitoragcm do Ministério das 
Comunicações, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 586 c 587, de 1977, das 
Comissões: 

-de Seaurança Nacional; c 
- de Transporteo, Comunicações e Obra• P4bllcao. 

-4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
126, de 1975, do Sr, Senador Orestes Quércia, que altera a rcdação 
do art. I• da lei n• 5.9Sg, de 10 de dezembro de 1973, que dispõe 
sobre a rctroatividadc da opção pelo regime do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, tendo 

PARECERES, sob D'S 475 a477, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dadc c, quanto ao mérito, favorâvcl; 
-de Leslslaçilo Socllll, contrário; c 
-de Finanças, contrãrio. 

-5-

Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
173, de 1975, do Sr. Senador Franco Montara, que restabelece, cm 
favor do aposentado que tenha retornado à atividadc, o direito de 
receber os bcnctlcios decorrentes da legislação sobre acidentes do 
trabalho, tendo 

PARECERES, ~ob,J19s 9 a I I, de 1977, das Comissões: 
-de Constllúlçilo e Justiça, pela constitucionalidade c íuridici

dadc c, no mérito, pela aprovação; 
-de Leslslaçilo Social, favorável; c 
-de Finanças, favorável. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 
307, de 1976, do Sr. Senador Saldanha Dcrzi, que altera a Lei n• 
4.737, deiS de julho de 1965 (Código Eleitoral), tendo 

PARECER, sob n• 158, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçilo e Justiça, favorável ao Projeto, nos termos do 

Substitutivo que apresenta. 

-7-
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n• 

312, de 1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a 
inclusão obrigatória de um aposentado, como representante das cato
gerias profissionais, junto aos órgãos de deliberação colctiva c con· 
trolc administrativo jurisdicional da Previdência Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 341 c 342, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçio e Just1ç1, favorável, com voto vencido cm 

separado, do Sr. S=nador ltallvio Coelho; c 
- de Leslsllçio Social, contrário, com voto vencido dos Srs, 

Senadores Nelson Carneiro c Lãzaro Barboza. 

-8-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da constitu
cionalidade nos termos do art, 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senado n• 157, de 1976, do Sr, Senador Paulo Gu=rra, 
que autoriza a dispensa da taxa de Kw de energia clétrica fornecida 
pelas subsidiárias da ELETROBRÁS para irrigação de lavouras no 
sctor rural, c dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n•272, de 1977. da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo

to vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvidcs) - Estã encerrada a 
sessão, 

(Levanta-se a sessão ãs 16 horas e 40 minutos. J 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE JS-10-76 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma br=vc 
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hâ dias, Sr. Presidente, o Pais foi sacudido por uma tragédia 
que tem tido ressonância incomum na Pãtria brasileira. No interior 
de Mato Grosso, numa delegacia de policia de Ribeirão Bonito, um 
soldado de policia do destacamento local, usando arma de guerra, 
com munição de guerra, que b a bala dum-dum, assassina, no recinto 
da delegacia, um Padre que tinha c 'teve missão destacada na cvangcli· 
zação dos nossoslndios. Ali fora o Padre João Basco Pcnido Burnicl' 
assessorando c acolitando o Bispo da Prelazia de Diamantino, o 
Bispo de Silo Féliz, Dom P=dro Casaldáliga, que ali comparecera 
para reclamar c protestar contra sevicias c torturas que os soldados 
locais infligiam a duas mulheres. 

Ora, Sr. Presidente, nós que somos homens do interior, que 
prezamos a policia c a consideramos elemento mantcncdor da tran· 
quilidadc c da nossa segurança, da preservação da nossa vida c da 
nossa propriedade, quando lemos atentados como este, enchemo-nos 
de tristeza c de melancolia c a nossa alma tem rcssumos de protestos. 

Assim, quero trazer também a minha estranheza c o meu pro· 
testo contra essa cena selvagem com que perdeu a vida este padre de 
destacada atuaçilo na catequese c na evangelização de nossos Jndios, 
de uma famnia tradicional - a famnia Pcnido Burni=r - que tem 
dado nomes eminentes à ciência brasileira. 

Hoje, rcocbi um telegrama de Dom João Batista da Mota c 
Albuquerque, Arcebispo do Espirita Santo, vazado nos seguintes 
termos: 

"Nilo posso deixar macular Bandeira nossa Pátria 
assassinato padre João Bosco Pcnido Burnicr vg na trilha 
antigos jcsu!tas defensores lndios pt Amigo desde bancos 
Universidade Gregoriana admiro doação vida saudoso 
companheiro vg causa cristã protcçilo lndio c salvação 
pobres vg glória prelazia Diamantino c Silo Fcllx pt peço sua 
palavra Senado pt Arcebispo- Joio Balista." 

Recebi, Sr. Prcsidcnt=, esta delegação, cst= pedido, esta ordem 
de Dom João Batista da Mota c Albuquerque, Ilustre Arcebispo do 
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meu Estado, de uma atuaçilo nobllltante no Arcebispado do meu 
Pais, com atuação marcante cm todos os sctores da vida nacional. 
Colega que foi na Universidade gregoriana de Roma do Padre João 
Bosco Penido Burnier, sacrificado, Dom Joi!o Batista pede, em nome 
daquele Arcebispado, que nós façamos nosso protesto pelo assassina· 
to de que foi vitima esse Padre, com a vida toda devotada ao 
holocausto da evangelização dos nossos lndios, 

Assim, Sr. Presidente, cumpro o meu dever e, cm nome do 
Arcebispado do Espirita Santo, associo-me ao, pesar que cobriu a 
Nação brasileira com o covarde assassinato de que foi vitima um 
Padre, numa delegacia de Policia, num dos municlpios de Mato 
Grosso, quando ali fora protestar contra o Bispo Dom Pedro 
Casaldâliga cm virtude de torturas e sevicias com que eram tratadas 
duas mulheres daquele povoado. , . 

O Sr. Mauro BtneYides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Mauro Btnevldes (MDB- CE) -Nobre Senador Dirceu 
Cardoso, creio que V. Ex• poderia ampliar esse protesto que faz cm 
nome da Arquidiocese do Espirita Santo, porque passou a constituir 
realmente um clamor nacional. Toda famnia católica brasileira, c 
mais do que isto, a opinião pública nacional estâ a exigir uma puni· 
çi!o exemplar aos responsãvcis por esse bârbaro trucidamcnto do 
Pailre Joilo Bosco Burnicr. V. Ex•, portanto, neste instante, pode-se 
transformar, com a autoridade que tem, em intérprete da indignação 
nacional. 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• que dâ, portanto, relevo a esta comunicação que 
faço em nome do Arcebispado e dos católicos do Esplrito Santo, jã 
agora cm nome dos católicos brasileiros pelo arcabuzamento, com 
arma c munição de guerra, de um Padre desarmado, que ali fora 
protestar por duas mulheres que eram torturadas pela policia local. 

O Sr. ViraRia Tbora (ARENA -CE) - Eminente Senador, 
permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo. 

O Sr. VlraRio T'Yora (ARENA -CE) - Nilo estava V. Ex• 
cm plcnãrio, se ni!o me engano, quando o caso aqui ventilado foi, e 
vamos repetir as mesmlssimas palavras que, então, o nosso Llder 
Pctrônio Portella, em nome do Governo, transmitiu a esta Casa. e 
ponto de honra do atual Governo esclarecer este caso aos últimos 
detalhes, punir todos aqueles que em falta forem encontrados, seja 
qual for a escala hicri\rquica que pertencerem na policia, nas Forças 
Armadas, em que for. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço ao 
aparte do nobre Lldcr que tranquiliza, assim, o nosso csplrito, c 
mostra que o Governo não cstâ surdo a estas explosões de indig· 
nação com que o povo brasileiro recebeu o trucidamento do Padre 
João Bosco Penido Burnier, no municlpio de Bonito, no Estado de 
'Mato Grosso. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE /2-()9·77 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTE· 
RIORMENTE: 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o scguln· 
te discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sexta-feira última 
reclamamos nós contra o impedimento que não nos permitiu anun· 
ciar à Nação, o inicio das obras de implantação da Usina Sldcrllrgica 
de Tubarão ao derredor de Vitória. Se, porém, Deus nilo nos pcrmi· 
tiu essa alegria, permite-nos hoje, Sr. Presidente, outra alegria que 
não dependeu de esforço de governo algum, nem do Governo do Es· 

tudo e nem do Governo Federal c se constitui numa das maiores afir· 
mações do destino siderúrgico do meu Estado. e que, uilo conseguin· 
do a Usina de Tubarão, que a força de Minas ultrapassou c subs· 
tituiu pela Usina de Ouro Branco, quero anunciar à Nação, através 
desta Tribuna c através do Senado, que no dia 22 último, foram fei· 
tos os testes de embarque de minério, pela primeira vez, no navio ltel· 
Hércules, de sessenta mil toneladas de Pel/ets, conglomerados na 
Praia de Ubu, nos arredores de Anchicta, testando o equipamento de 
embarque ali implantado. Testado foi o equipamento de pclctizaçilo, 
com o funcionamento da usina, como testado foi o pipe 1/ne, a tu bula· 
ção transportadora, Sr. Presidente- o maior mincroduto do mundo 
-.que transporta o minério das minas de Germano, a 1330 metros 
de altura, cm Minas Gerais, até o nlvcl do mar, um Ubu, municlpio 
de Anchicta, no Estado do Espirita Santo, magnifica realização de 
SAMARCO, a grande Empresa que realizou esta portentosa faça· 
nha. 

Sr. Presidente, este transporte nilo é feito por estradas de ferro, 
como é comum no mundo, ou por barcaças como nos Estados Uni· 
dos. Pela primeira vez, na América, - c poucas, no mundo - o mi· 
nério é transportado cm pipe line, numa tubulaçilo de 20 polegadas 
de diâmetro, com 400 km de cxtcnsilo, que transporta uma polpa for· 
.mada de minério de ferro c ãgua, através de um mincroduto c, infeliz· 
mente, este fato nilo tem ressonância cm Brasnia, porque aqui os jor· 
riais, às vezes, dilo mais ressonância a uma jaca podre que cai de uma 
ãrvorc de certo Estado, do que esta afirmação histórica que estamos 
fazendo, com a qual o Brasil passou a ter, rasgando o seu solo, entre 
dois Estados, o maior mincroduto do mundo. Estâ para se inaugu
rar, nos próximos dias, esse mincroduto, cm que o minério de ferro é 
transportado cm tubulaturas de vinte polegadas, numa tão grande ex· 
tensão, com duas estações de bombeamento cm todo seu percurso. A 
polpa formada pelo minério reduzido a uma granulomctria pequena 
c a i\gua ao qual ele é associado, é impulsionada por gravidade nos 
maiores declives c bombeada duas vezes, nos aclivcs mais acentua· 
dos, numa perfeita conquista de tecnologia moderna. 

Esse fato, Sr. Presidente, revela um acontecimento incomum na 
História do Pais, c não vai gerar noticia alguma, nilo vai ganhar uma 
linha dos jornais da capital, que se preocupam mais, como jâ disse, 
com uma jaca podre que cai de uma ãrvorc ·no Nordeste, como um 
boi que morre de aftosa no Pantanal de Mato Grosso, ou ou com o 
trigo que nilo germinou bem cm conseqUência da seca no Rio Gran· 
de do Sul, do que com um Estado pequeno onde se testa o maior 
mincroduto do mundo, que transporta minério de ferro, colocando o 
Brasil, hoje, numa posição de destaque nesse tipo de transporte, na 
história siderúrgica do mundo. 

Sr. Presidente, essa iniciativa não foi cfctuada nem com a partici· 
paçilo do Governo do Estado, que não entrou com coislssima algu· 
ma, nem também com a do Governo Federal, Sr. Presidente, porque 
talvez se fosse pelo Governo Federai, ao invés do mincroduto ter seu 
terminal no Espirita Santo, ele iria terminar no Estado do Rio de Ja· 
nciro, cm São Paulo, na Bahia ou no Rio Grande do Sul. 

O Sr.ItaUYio Coelho (ARENA- MT)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo. 

O Sr.ItaUYio Coelho (ARENA- MT)- V, Ex• sabe que o Go· 
vcrno Federal tem estado muito atento ao Brasil, ccntlmctro por ccn· 
tlmctro. O Espirita Santo, até mesmo pelo nome, merece uma atcn· 
çilo especial. E Tubarão, nilo significa nada? A Estrada do Aço nilo 
vai alimentar também a economia do Espirita Santo? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Tubarão, nobre 
Senador, virou sardinha ... 

O Sr. Italhlo Coelho (ARENA- MT)- Tubarão vai ser c cst~ 
sendo um grande empreendimento. Nilo é poss!veiinaugurar-se o mi· 
ncroduto c todas as obras ao mesmo tempo porque, cada uma de· 
las, de per si, silo grnndiosas c, sendo grandiosas, têm o suporte eco· 
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nómico do Pais. " preciso cuidar, também, do meu Mato Grosso, 
ndo é só do Espírito Santo. Mas estou com V, Ex• na necessidade de 
ressaltar obras como essa a que V. E~• se refere, para que o povo brn· 
sileiro tenha conhecimento c consciência do nosso grande desenvolvi· 
mento, inclusive na navegação marltima. 

O Brasil não cstâ ocupando posição de destaque somente na ex· 
portaçllo c produção de minérios mas, também, no frete marltimo 
onde, hã I O ou 12 anos, tinha uma presença insignificante c, hoje, 
sendo o terceiro adquirente c produtor de navios no mundo para o 
transporte marltimo, está também, fazendo forte a sua presença no 
mercado de fretes, c, sobretudo, transportando as mercadorias que o 
Brasil exporta c importa, Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr, Milton Cabral (ARENA- PB)- V, Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ARENA - ES) - Vou apenas 
responder ao nobre Senador ltaUvio Coclh~ c concederei o aparte a 
V, Ex• 

Agradeço o aparte do nobre Senador por Mato Grosso que lon· 
gc do Espírito Santo, nüo está sabendo o que ocorre no meu Estado. 

Nobre Senador, sexta-feira ultima tive a oportunidade de 
comunicar à Casa que a localização da Usina de Tubarão, noR arre· 
dores de Vitória, Espírito Santo, não foi escolhida pelos sidcrurgistas 
brasileiros, mas pelos sidcrurgistas do mundo, cm reunião onde 
compareceram 64 pulses da ârca sidcrurgica mundial. Acharam eles 
que a localização ideal dessa Usina, para um pais exportador de 
minério de ferro, como o nosso, seria Tubarão. Pois bem, por arics 
de um poder maior c por prestigio do Governador de Minas·Gcrais, 
- a quem todo o Estado de Minas Gerais deve esse bcnetTcio, -
substituiu-se no'plano Sidcrurgico Nacional, o nome Tubarão pelo 
nome Açominas. E então, ao invés de o Governo Federal dar inicio à 
implantação da Usina Sidcrurgica de Tubarão no meu Estado, deu 
inicio, na mesma época, à Usina de Ouro Branco no Estado de 
Minas Gerais; com uma diferença: enquanto, Sr. Presidente, a 
siderurgia do mundo condena a sidcrurgica longe do mar c aplaude a 
implantação da Siderurgica de Tubarão à beira c à orilha do oceano, 
por causa da facilidade de transporte, os sidcrurgistas pollticos deste 
Pais, que assessoram os Srs. Ministros das Minas c Energia, da 
Industria c do Comércio c at~ o Senhor Presidente da RcpOblica, 
resolveram colocar a Usina Sidcr6rgica Tubarão que tem dois sócios 
que garantem a sua viabilidade, o seu sucesso c o seu futuro, a mil 
metros de altura, cm Ouro Branco, no interior de Minas Gerais. 

V, Ex• estava ausente, na sessão de sexta-feira -justifico - c 
não ouviu esta minha reclamação, que fiz não cm nome dos capi
xabas, mas cm nome dos brasileiros, porque vamos ter um aço duas 
vezes mais caro, como vamos demonstrar no correr das nossas 
palestras, aqui, do aço que a Siderurgica de Tubarão ia produzir 
pura o Brasil, para a Itália c para o Japão. 

O Sr. ltallvlo Coelho (ARENA - MT) - V, Ex• conta com 
minha colaboração c solidariedade, na defesa de Tubarilo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço, Agora 
V. Ex• se convenceu, como cu, da injustiça que sofremos. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Senador Dirceu Car
doso, V, Ex• fez trés afirmações, das quais uma merece o apoio total 
desta Casa, evidentemente, e duns outras não. A primeira quando 
V. Ex• ressalta a magnifica rcalizaçilo do mincraduto, que será 
inaugurado dentro cm breve, Isso significa uma realização da 
tecnologia brasileiro, por quanto essa obra de engenharia tem 
carncterlstica inéditas. t sem dúvida, n maior realização no gênero, 
no mundo inteiro. Existem outras, porém, de dimensões muito 
menores. E essa, realmente, ó uma obra que dignifica a engenharia 
brasileira, sobretudo, porque ela foi projetada, construlda, com 

equipamentos nacional>, e administrada por brasileiros. " uma obra 
100% nacional. E, no ~ên:ro, ó: uma das mais importantes do mundo, 
inclusive, até de curittcr pioneiro, dndn a imensa distância com que 
vai funcionar. Ma~. com rclaçiio nos outros dois argumentos, V, Ex• 
comete injustiça. Já que V. Ex• esta v~ mencionando a palavra justi
ça, acho que V, Ex• está sendo injusto, primeiro, quando esconde ou 
procura negar u participação do Governo do Estado c a do Governo 
Federal ne.sn obra do minerodmo; jamais ela poderia ter sido. 
construldu sem o apoio do Governo Federal, sem o apoio do Go
verno Estadual, Se V. Ex• foi examinar, detidamente, a participa· 
çiio, a nlvcl federal, c a nível estadual, V, Ex• certamente encontrará, 
ali, o apoio c o incentivo necessitrios. 

O SR. DIRCEU CARDOSO 1 ... JJB- ES)- V, Ex• aguarde 
meu pronunciamento para saber, cxa:amcntc, como se constituiu a 
empresa que lançou o mincroduto c vai inaugurá· lo agora, no dia 19 
deste mês. 

O Sr. MUton Ca~ral (ARENA - PB) - Mas, contou com o 
apoio, indiscutivelmente, do Governo do Estado c do Governo Fe
deral. 

O SR. I;liRCEU CARDOSO (MDB - ES) - As autoridades 
federais visitaram a obra. 

O Sr. MUton Cabral (ARENA- PB)- V, Ex• sabe que não se
ria poss!vcl, a começar pelos financiamentos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Solaparam os fi· 
nanciamcntos de Tubarão. V, Ex• está "sacando" para o futuro. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Permita-me concluir o 
aparte. A começar pelos financiamentos, que seriam imposslvcis sem. 
o apoio do Governo Federal. Em terceiro lugar, é uma injustiça, tam· 
bém, a maneira como V. Ex• coloca o problema de Tubarão, por· 
quanto a Usina de Tubarilo não foi cancelada, não consta que seja 
um projeto considerado desprezado pelo Governo, apenas está, 
evidentemente, aguardando a oportunidade, porquanto envolve a 
mobilização de recursos que- sabe V. Ex• muito bem- neste Pais 
são escassos. Era o que queria adicionar ao seu pronunciamento. 
Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o a par· 
te de V, Ex•, mas devo respigar, cm alguns pontinhos, rapidamente, 
porque o meu objctivo é falar sobre o mincroduto da SAMARCO. 
Mas, quero dizer que V, Ex• csttl equivocado com relação a Tuba· 
rão, E o Senado também cstú enganado c não o sabe. 

Li, desta Tribuna, na scssi!o de sexta-feira, oficies de quatro 
Ministros de Estado dizendo que Tubarão tinha primeira prioridade 
no Pais; que o Pais punha nela todo o seu interesse, cm virtude de ser 
um item do Plano Siderargico Nacional, E como, nobre Senador, se 
substituí Tubarão, que ia produzir aço já vendido por dezoito anos 
para a Itália c para o Japilo a um preço sustentado substituldo por 
uma indOstria sobre cuja viabilidade económica há pouca possibilida
de de seu sucesso, exigindo pesado onus para nosso povo que vai te!" 
que comprar aço mais caro produzido por usina colocada fora da 
posição natural de escoamento da linha de seus produtos. Eu convo
co o Senado para discutir sobre Tubarão c Açominas, c que para tan
to os Srs. Senadores se munam de dados, porque cu os tenho à farta, 
cu os estudei, cu os estudo c estou acompanhando. Portanto, o que 
digo pode ser um pouquinho motivado pela emoção da hora, mas tu
do é calcado cm dados verdadeiros, 

Sr. Presidente, o rnincroduto testado no dia 22 do mês passado, 
que teve o primeiro cnrregumcnto de 60 mil toneladas de minério, de 
pel/ets de minério de !'erro, foi construido cm sociedade por duas 
companhias: a SAJ-.I!TRJ, que é nqucla empresa que exporta o mun
ganês do Amupit, do Grupo Antunes, c n MARCONA, uma cmprc· 
sa nmcricar., rt:1' '' r•mencentc no Grupo UTAH Intcrnntionnl Com· 
pany, Ess1.:. '·'·'''·empresas constituíram o capital du SAMARCO, u 
empresa que l~nçou, realizou o mincroduto, construiu a usina de pel· 
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/ets, na Praia de Ubu, c jã carregou, no dia 22, as primeiras 60 mil 
toneladas de minoria de r erro, transportadas, Srs. Senadores, por um 
mincroduto de 400 quilômctros de distância, sem igual no mundo, c 
que parte de 1.330 metros das Usinas de Germano, cm Minas Gerais, 
c vai ao nível do mar, com duas estações apenas de bombeamento, 
nas dcflcxõcs que raz o mincroduto cm dois pontos, c é recalcada 
aquela polpa de granulomctria apropriada para deslocar-se no intc· 
rior das tubulações de 20 polegadas. 

Sr, Presidente, nós brasileiros podemos nos orgulhar daquilo 
que scrã inaugurado dentro de lO a IS dias, no Espirita Santo, que é 
o mincroduto. Porque mincrodutos existem; nos Estados Unidos 
existem IS mincrodutos, mais ou menos, mas que variam de 2 a 8 
quilômctros de comprimento com 8 polegadas de diâmct'ró, na Flóri· 
da, transportando rosfntos; hâ mincrodutos no Canadâ, de 12 qui
lômetros, com 8 polegadas de diâmetro, transportando nnos de car· 
vila; hã nos Estados Unidos um grande mincroduto, o maior deles, 
de 170 quilõmctros, transportando nnos de carvilo, que tem outra 
consistência, c se desloca com outra velocidade; hã mincrodutos na 
Rússia, de 60 quilõmctros, transportando finos de carvão; hã mine· 
redutos, no Chile, transportando concentrados de minérios de cobre; 
hã mincrodutos, na França, transportando minérios de urânio; há IS 
mincrodutos, na Ãrrica, de dezenas de quilõmctros, apenas, de dcscn· 
volvimcnto, transportando dircrcntcs minerais; no Brasil hã um 
mincroduto, de 400 quilômctros c 20 polegadas de diâmetro, o maior 
do mundo. Esse mincroduto é aquele que vai se inaugurar no dia 19 
do corrente, com a presença do Senhor Presidente da República, c 
talvez de alguns Senadores, Lideres do Senado c Ministro que vão 
conhecer a proeza ma~n!fica de SAMARCO. 

Sr. Presidente, o mineroduto vai transportnr dez milhões de 
toneladas de minério, Onde o minoria com uma granulomctria abni· 
xo de duzentos mesh adicionado à ãgua, se desloca, Sr, Presidente, cs· 
tâ ai a curiosidade, com uma velocidade de I metro e moi o por segun
do. Consome dos altos de Minas Gerais, do Germano, ati: às praias 
capixabas três dias parn vencer :.:sta di~l~nciu . ."viaD ~ o trn:-tsporteje 
minério mais barato que existe no mundo pcn:t1e n~o t:.:m o retorno. 
Muito mais barato do que n estrnJ:~ d:: ú:rro, inclu:JÍ\';.~ ~ '.i:dc do Rio 
Doce, com tri!ç~do csp:!ci:ll ;::1.:-:. tr:~n .. ;;::o:-L·.: c::.~ ;;;;!·::·:·:c. · ·~1ito r.1ú> 
barato do que qualquer ot::ro m.!io Ce tr~:n~.por:c. 

E há mais, Sr. P:--.!;~id::ntc; o ~::i~t.::·oC:.::n, ccr:-1 o c~sto .:·c.:1t:lst:co 
de 600 milhõ::s d.; d6!u:c::.s ~ ~r:1 preço r;:::i::: b:ü·r.w ~:.:. (_(.:.; ~::. !o:;se 
construídn um~: ..:::tn:C:~: '.:t: :·~:·:o cu um::: :::::r::,~~. d:: :-_;:!<:..;::1 .; r.ur::.;: 
Jist:lnci: menor. Po;r::1..: :. -.::.~.::.(:;;.C..: :'t!;~J i.::i:::;t.: ~::r:"· .-:·· m:~~:i
mo cli! ut~ 1% à..: d::di~·idaG:.:; ~~ :·oJO'.'i[: :·:tl· ~~.::,r:, ... : ~:,:;:~><c:8~~:: ~a 
;·.;in-.:~odu~c ')~rmi~::; ~l dc:::li•iit: . ..::~ r:.~::::- :-"Y ·-;:~ <.~ ~~!:!6:-r:r;t:-c;;. 
t~h: :'.5 ~r.::;·, c!t.ií!$ .:;~t;:.ç~.~::; ~">.: ::(•,,::j~:: ... n~u. ~:;:; :::·:;-

'--: .: . .-.1:-.i .. 

;,;-.; · .. ~-: ~:oe~:-; :.;::·:·,··v 
.::c;:.:iv;-.~rl:.::: ·.1:·.: · •• :. -~ "· · ,. 
cl:!;locu, 

Assim, Sr. Pr~:;id:~.n~ .. ::·.~:(.-·t: 
!c.rcs- quo: foi o prim;;:::o in .'~sl;.~·:.:.l'.o --· 
roduto, E ttlnho :l .:::ttll:!r;:r.;) c~ f;l;:.!; ::l'~l;i r:t •. ·-

.-~. ~;; ~~- .. ~ .::~:. ::= ·.::-. -- ·-~·-:·.:J ,1!': 

'1. •. i:-

petróleo, querosene, gasolin~ ou como ~e fc:"""· •OC r:.::·:::•;ê · 
transportam na Ásia Menor ~té c ~:?:1lto, 

Pois bem, é como brasileiro'!!.!~ :!1:1.!1~c~r. -:~~:.. .::.; •• :· .•.. :: 

coroou de pleno êxito, destas duas empre&n:; C!! lj~.: 0::..: ;..;·,:: .• 

o nome: a SAMITRI, que exporta mangan'' r; c /.::.c;. ............. · 
nàsjã visitei c é o-sistema de embarque mcis moderno o: :.:c: . .'; •:c:: 
navios que ali recebem este minério indispcns~vel jJ:lr:: ... ::,:.:.:: ;!. 
do mundo; c a MARCONA, a outra empresa ~:neri:":" c_.; o·;:-,. 
correu com ela, cm minoria de capital, para rormur uSA;.; ... :·.;:;:.." 
empresa que realizou o mincroduto de Germano a Ubu, ;::: .. ·.:. :
ta, no meu Estado, um empreendimento que /; um cr""lbo .... :·c c 
Brasil. 

Sr. Presidente, Anchicta, aquela grande õgu:~ c!o ;~o,.:-." ,,,,; 
começou ali nas praias do Espírito Santo, neste mesmo !u;ur, o:-: C:.: 
talvez tivesse escrito na areia o seu poe:na ferr.oso, c.! i, .:!-CC une;, d~.; > 
·is, joga·sc no porão de navios, por um si teme. d~ ccrr ~i-~ L;· L:~:.~ 

portadoras com uma capacidade de milhi.!r:.:s C:e ton::!::t::::;; ;:.: :~.::·.:~ 
o minério de r erro trazido lã do coraçiio d: iViinas Gertü:, 

Sr. Presidente, ainda outra considernçCo: este mir~;:::c.:.::.:::; ·:;.: 
render para o País, por ano, 200 milhõcn de dólares, o inzrc::o " 
quantia vultosa na nossa minguada balança de P"Jnr.lOc.to:,. 'J "· 
dia haverâ de se ratar mais neste Pais sobre o mir.eroc!ctc ja 

SAMARCO, que liga o coração de Minas Gerais às praic: éo. ':spiri· 
to Santo. 

Ainda hã mais, Sr. Presidente, esta empresa suste" c!o <G"i· 
pamcnto brasileiro 120 milhões de dólares c com um in·ôicc ,;, •'•cio· 
nalizaçào de 67%, equipamentos rabricados no Brasil. Cs '"bos s:io 
de rabricação nacional, tecnologia nacional, produzidos ?";"' :r.c.c;. 
do operário brasileiro, cm rábricas c usinas do Brasil. 

Então, Sr, Presidente, a SAMARCO vai permitir qu; '' "'--'·" 
hoje, ou melhor, dentro de lO dias, dentre cs puiscs qu< tiim rnit;o
roduto, seja o primeiro, com o csrorço dessas empresas purtico!"rcs, 
uma colaboraçilo do capital brasileiro, reunido no capital ar,,.,,;,_,·,o 
da Utah lntcrnational Company, isto o, uma joillt·ventur< [orrr.cda 
pela MARCONA, que associada à SAMITRI tizernm entoe a 
SAMARCO, essa grande empresa, que saúdo, neste instante, s.·. ?te· 
<ide~te, como uma das grandes realizações do Brasil. 

Sr. Presidente, assim, ao registrar o fato, que orgulh2. o Brusil, 
eu o raça com muito prazer, embora acostumado a dar estas noticias 
à Casa c elas me reboarem .no ouvido por dias inteiros, sem que cu 
leia ncsjormti~ C~qui n mfnima nota. 

Vejo, com .':utisf:;çto, que o Brasil s~ coloca em primeiro lugar 
cm :n~téria c!' o1!noroduto transportador de minoria de ferro, Como 
brJ::ileiro, r.:! r::·. o minha r; babalãvcl ~os d~stinos desta Pâtria. 

O::;:.;.::·· .-~·: ... :_:;!: .. (;viDB- RN)- Permite V, Ex• um ~par· 
te? (Asscntin: ~·r ,o c:.:: or:Cr.r.)- Senador Dirceu Cardoso, eu não li 
todos osjorr:.:.:i~. ;·;l;t:;:! ?tibuna da lmprensa I! o Jornal de Brast1ia rc .. 
:·i::r~1;-nm. C.):--:1 r.~Sl:.!l~~t: ti..:s!aquc, o discu-:so d:: V, Ex' de sex.ta-fci
:-·~. ::-:t.:\:rO -::0:-:·3:":!:~::~.;·-;~·.e C\11:1 V. Ex; e posso afirmar que, quanto 
. , ·::·:j: ::··: ·),::.:hoje, os jcrnuis que registraram o de 6~-feirn 

>:;:~:=-=Lo, porq~c. n~ :~~~!idade, truttHH:: de u:osun· 
c·~-. ~·:-1:.: ..... ,-L ~.r:.::·: .• .:r,rl! n~ sensibilidade d:?.queles que. sendo bra-

i1~i:o::, t:.::~L.• ~.:·:· ::G:· este Paíz, csp~rum que eli! ri!r.lmcnte tird: r.s 
·:- ... ;·:r._, ·!::~:-.-: ·.:--.:::.lo i!xt::rno. o que só scrU poss!vcl u:r~vi.:s de 

....... : '!t c-:· ·c;.,_,.,;,·, rentubilid~de. O que V. Ex• vem afirm:1náo, 

.... ~-

' ci:o c::> p;oblema de miní:rio, tem encontrado da 
, ·.-. :.;·)s:o .:, tl.!nho ce:t:za nbsoluta, nUo strú n im .. 

.;. :d ~~J:l.r tC~:\1 solidaricCedc u V, Ex~ Muito 

:·.: ~- .:~: .. ~· ::s:: (rv:~s- ::~~- Asiacie-~o o J:)a:~ 
· ::· .. ,' ;~:-.d t~~-~ sidc o;;~·.-.• ::.:~::':~ clc c.s::l\L'1~~.:i d:: -"l!· 

i:::::.;-., ~l :-:c-:~:.;~ .. ·,.::;· ::~:: :-:.:1:·:::c .. :~:·-: __ . 
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, ·r:l· .. · .·· m:'ü)·J~·\)\lra npt·nas, de G~rmnno ati: Ubu no 

ti :~.5(', l:tiOh:ms. isto mostra o estudo ntual e nvnnço.: 
.: · ·,!c'Ct~rn~. c ~cu clcv.1do gr1\U de automnciio . 

• I r~.:j)(.'n::tnH.'!ltQ da polpa produz [i evaroruç~() d:t 

·::li::u, :! pedrinho amarda, com u qual a !.!rnprcsa ra;r c1 
:·· · ·;:~·.lomcraclo balllng dr:m1.1·. ;.u~u~l:: !:·~·!ntinh~ nmun:l~l i.fth' 

v:: ·Grão do navio e vol::.~r:': C·..::·,.··: •::. ·:::1quinm: opcrador~ts, 
~:: : .-.. :, aviõt:s, siderúrgica~. i'• :._ ~F· ;, ::::: ~·. ·11 ·.>:..:is, nt:'lquina~; l" lo~ 

J· . !:1 '1".:~ da tccnolotd:I mn~k~·~~ · . 
. ·· !m, Sr. Pr .. ~:;t·:,:J:t.·:, l:L1.::·::, ;u;;in:dandn o fatn, qu~ nindu nilo 

_,"~ · ,.,~ ':.., •:•:t:::~ .. !t:~·t·· dr, carr1.w~~:nt::1ttl, p.1rqucj6. foi fci~ 

........ ··;,,.:,o t~.;:iU.: J~l fabric:!çi':n dn pr!lh:rs c o tt:ste ago
... ~ ·,:: ::- ·.;:l:(•), estando ·:•<illfd~t:l l!KÍO o sistema da 

·._.: .), p:i.r~1. no dia 19, talvez, ll ~)J', Pn:sidcnte dn RcpUb1ica, 
·: ns :;!tiS Ministros pisar n terra do Espfrito Santo para inaugurar 

o r.ooior mineroduto do mund~. de Minas Gerais no Espirita Santo. 
Sr. Pre~idcntc, nuo tivemo; a glória de anunciar o inicio do Usi

nn Sidcrt'1r;;icn t!c TuharZio, a 80 quilômt:tros mais acima, também 
. outra grnnde '""lizuçüo que o mundo veio c localizou ali como a ârea 
· cstriH6gic:.t, técnica, ideal, lôgica para ser ::t usina siderúrgica de três 
milhõos de toneladas, mns que Minas Gerais conseguiu por intermé
dio do seu grande Governador, essa figura magnífica de homem plt
blico de descortino, um homem que vislumbro de horizonte a hori
zonte. A ele devemos a derrota que o Espirita Santo sofreu, nós, pe
queninos, registramos, do fundo das nossas amarguras mais esta: a 
de termos sido derrotados, quando o mundo pedia Tubarão, quando 
a S!DERBRÃS queria que fosse Tubnriio, qu·1ndo os grandes side
rurgistas do Brasil achavam que deveria ser Tubarão, mas os políti
cos mudaram para Ouro Branco, no interior de Minas Gerais. 

~ o t·egistro que faço, Sr. Presidente, citando aquelas palavras 
luminosas de Tngore: "Se choras por teres perdido o sol, as lágrimas 
não te deixarão ver as estrelns.'' Nós estamos vendo umn estrela lu mi .. 
nosa despertando nu praia de Ubu, com a rcalizaçuo do mincroduto 
daSAMARCO. . 

Eru o que tinha a dizer, s·r. Presiden:,,. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DO PRESIDI:N7'E 
N• IG, de 1977 

O Presidente do Senado Federal, no uso dos atribui•;õcs que lhe 
conferem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV do ~egimcnto Interno 
c de conformidade com a delegação de compctê::c':c que lhe foi 
outorgada pelo Ato n• 2, da Comissão Diretora, de 4 de .abril de 
1973, 

Resolve ~posentor, por invalidez, Marília de Carvalho Brlcio, 
Técnico Le:;iolativo, Classe "C", Código SF-AL-011, Referência 52, 
do Qundro ~crmancnte do Senado Federai, noc. termos dos artigos 
101, ind~o! e 102, inciso I, nl!nc::t 11b", da Constitcír;ào da Ilcpúblicn 
Fe-:~r:.ttivr. do Era~;il, combinados com os urtigo~ ~03, inciw 1U, § 21?, 
~c.:, inci:o III, 359 c 392, § 4~? da Rt::ioluç~o rJ'.' 5~. c\: !972, com 
t•l·;~~=:.":·-·:ltJ~ intc~rais c!! :.:r:~ificaç~o udicion~l; 2- qn:.: t~-::n dir:.:ito na 
f.:r:":"l· ·>:: .":-~i[;O 3~ dr, Ld :1° 5,903, C c 9 de julho d~ i973. 

·: ~~~:~:-n:l, 12 r:'c :-::~:::ilb:--1 C:c l~?i.- ?. ·:--:·.:-.•·.~;~~. 

/:.TO ;:;ç ~'!:~2SrD21"!":•_"~ 
~!<:' 1','. t~~ !~·-·.r-;-

·• :(:·'"'.'. ~ ~';'! S·.:n:tl!o ;:~c:cn~!. r:o u:~o c:::· 
canf~r~:;: ·.::.~~~:·~i~ JS 52, it•:r:1 :~~c 9?, ir'r.Lc ~": (:. 
(! C!: c-~:-·rc·,·mi:':·.:.>: cm:1 :". C:'.!l::~:~<\0 t:~.: c•.)r.:n.-: 
ou~e~·:-:'_~-· ·.,,_~]:):.~r. c:;: Cl•;DL::;::o ~:;":~Wi:~ :1? 2. ·· 

r.:::.:::·."··:: ::pos·:!;t~'.:", ;-''J,' ::".';: 1 :!~ :·:, .. ~ ... 
kc!~e~. /·.:;::1!: /.dmi::i::~n:~i.,r., Cl:·:,:·:: 
Refc:<:~n:i;~ 2?, Uo Ouer~:-...:• ·::··:m·::~:.::-: ,: 
termo!: ú;~ ::.:-~i~~o!'\ 10!, i:·r:::·t: ·-~i~:~.:::.-:::.· 

'!' !h:: ;"{·.\ 
. :('•7?.-, 

>:l...: 
-:r.:. 

!''" 403, inciso 111, § 2•, 404, inciso III, 359 e 392, § 4• da Resolução 
SF n• 5H, d< : '172, com vencimentos integrais e o sratificaçilo adicio
nal " que tem direito, na forma do artigo 3• da Lei n• 5.903, de 9 de 
iulh de 1973. 
- Senudo Federal, 12 de setembro de 1977.- Petrônlo Portella, 
Pwidentc. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 18, del977 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
conferem os artigos 52, item 38 c 97, inciso IV do Regimento Interno 
c de conformidade com n delegação de competência que lhe foi 
outorgada pelo Ato da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, 

Resolve aposentar, por invalidez, Francisco Ramalho, Assisten
te de Plcntlrios, Classe "C", Código SF-Al.-014, Referência 30, do 
Quadro Permanente do Senado Federai, nos termos dos artigos 101, 
inciso I e 102, inciso l, allnea "b" da Cllnstituiçüo da República 
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso lll, § 2•, 
404, inciso lll, j59 c 392, § 4• du Resolução SF n' SS, de 1972, com 
vencimentos integrais e a gratificação udicional a que tem direito, na 
forma do artigo 3' da Lei no 5.903, de 9 dejulha úc 1973. 

Senado Federal, 12 de setembro de 1977. - Petrônlo Portella, 
Presidente. 

PO:nARIA N> 237, DE !977, 
DO PR!MEIRO-SECRET ÁRIO 

O Primeiro .. Secrc:tário, no uso de suus utriOuiçõct. regimentais, 
Resolve: 
Baixar as seguintes normas a serem observadas pelos Motoristas 

encarregados de conduzir viaturas do Serviço de Transportes do 
Senado Federal: 

I- Aos Motoristas compele mc.nter em vigor suus Curtdrns de 
Habilitação, cuidando para que nilo expire o prazo ele vdidadc deste 
documento, indispensável i>uru o exercício d~s suas ~~tíviciudes fur.· 
cionuis; 

II - A Chefia do Serviço de Transportes manterá o controle 
sobre a validnde das Carteiras de Hnbilit~ç5o dos seus servidores, 
avisando a cada um, ent tempo hábil, da ncce<«ickr!c d·.: revalidar 
seus documentos profissionais: 

lll-O Motorista que deixar ultrapassar o prazo de validade de 
sua Carteira de Habilitação, enquai!to ni\o regularizar sua situação 
será impedido de dirigir qualquer veiculo, perdendo o direito às 
Horas E•traordiniirias de Serviço e ao ccmo,recimcnto ar. Sessões 
Extraordinárias e Conjuntas; 

IV- Aos Motoristas do Senado Federal quando crn serviço, é 
obrigatório o uso do uniforme regulamentm·, cm casos excepcionais 
permitindo~sc trajur camisa branca de mangas compridus com grnva~ 
ta pretu ajustudo uo colarinho; 

V - O Dirctor da Subsecretaria de Sorvi~os Gcraic. expedirá 
Ordem de Servko determinando c: c~pccificnndo in~truções relativas 
:K~ <::\·-~~:~~i:r~~~tn l

4o disponu no n9 XV, do nrt.. ~2G, Scçiio III, 
·:.:;;ftt<(l VI. do Regulamento Administrativo dn Scnudo F!!deral 
{r\e;:o!·.!r,Jc n'J 5G, ~e 197:!): 

':;- ~;ó ~~~I'~. o utendidos or. cmrm~ r,ue 5c J';'Hcseo.ntnrf!.m pnru o 
~-);•_;'l:d!':'H:nto Cid~idos pc:\o Motori~it~t titular e observnndo o 
c~i:,:~r_,:;~o :~o ,-, ~V. r: :.1:; instruções contidu~ na Ord~m dr: Sc1·v!ço 
~:T'.']r.::i r·-~~:)~~\'\',~~~ rm::ientr. P:'lrtnria: 

; ·- :'... -C":~e:::t do Scrvi1;o c!c Tran~;port!!S c:u.:l'<.::c!'{t rigoro~o 
~~o:~t:r·!·· :1 ~·::: ,~~~ ~(Ut: s~·jtlm cumpriC:!S intt:sr:il!ll•.·n:c <t:> rJi~·r-o'licties 
''1 ;-.;:.:, '~ :...· ·_ .:; : • :·: ~; ~~ .u·la; 

·.;::: - ..\.:; transgressões serão u~!icach.: advcrténcia<i e rr: .. 
~~·:.·:·:•·:t·~::; ~~. rdnddcntr:s, us penas rr:.·~i.\in:.:·~n!:\fr.·:· c:Jbivcis. 

;'•.1:~•~o Fcdcrlll, tJ de ::et!.!l11bi"O t:c 1977.- :V!cnclr'~ Cn:~n!c, 

: :· ~ ~-- , ~.: · : .. -~:(.,!-;r:.:t;~ulo. 
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PORTARIA N•212, DESDE SETEMBRO DE 1977 

O Dirctor-Ocral, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 177 da Rcsoluçilo n• 58, de 1972, 

Resolve: 
1 -A partir de I• de outubro do corrente ano, nenhum servidor 

posicionado cm Arcas da competência administrativa da Dirctoria· 
Geral, poderá mudar de lotação mais de uma vez por ano, salvo 
quando houver interesse para a Administração ou existir motivo rele-
vante a justificar a medida; · 

2 -Os servidores do Senado, ao se ausentarem de BrasOia, cm 
virtude de férias ou outras razões regulamentares, deverão comuni· 
car, obrigatoriamente, à Secretaria Administrativa o local c endereço 
cm que poderão ser encontrados. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1977. - Alman Nogueira da 
Gama, Diretor-Ocral. 

PORTARIA N• 213, DE 5 DE SETEMBRO DE 1977 

O Diretor-Ocral, no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 177 da Resolução n• 58, de 1972, 

Resolve: 
Determinar que todos os originais de contratos de serviços c 

obras assinados pelo Senado Federal sejam enviados para a Secreta· 
ria Administrativa, para permanecer sob a guarda c responsabilidade 
do seu Diretor, sendo uma cópia remetida ao Diretor-Oeral c outra 
ao Dirctor do órgilo competente. 

Senado Federal, 5 de setembro de 1977.- Alman Nogueira da 
Gama, Diretor-Ocral. 

PORTARIA N• 214,DE8DESETEMBRO DE 1977 

O Dirctor·Ocral, no uso das atribuições que lhe conferem os 
arts, 177 c 453, § 1•, da Resolução n• 58, de 1972. 

Resolve: 
Designar Aloisio Barbosa de Souza, Assessor Legislativo, Luiz 

Carlos Lemos de Abreu, Diretor da Subsecretaria Financeira, c 
Zuleika de Souza Castro, Técnica Legislativo, Classe "C", para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Sindicãncia 
incumbida de apurar as causas do acidente havido com o automóvel 
do Senado, placa OF-2145, dirigido pelo servidor Lourimbcrguc 
Alves Pedrosa, Agente de Segurança Legislativa, Çlassc "A", 
Referência 21, do Quadro de Pessoal CL T, bem como avaliar os 
danos sofridos pela viatura. 

Senado Federal, 8 de setembro de 1977.- Alman Nasuelra da 
Gama, Diretor-Oeral. 

PORTARIA N• 215, DE 8 DE SETEMBRO DE 1977 

O Diretor-Ocral, no uso das atribuições que lhe conferem os 
arts, 177 e453, § 1•, da Rcsoluçilo n• 58, de 1972, 

Re>olve: 
Designur Aloísio Barbosa de Souza, Assessor Legislativo, Luiz 

Carlos Lemos de Abreu, Dirctor da Subsecretaria Financeira, c 
Zuleiku de Souza Castro, Técnico Legislativo, Classe "C", para, sob 
a presidência do primeiro, integrarem a Comissilo de Sindícüncia 
incumbida de apurar as causas do acidente havido com o automóvel 
do Senado, pluca OF-5385, dirigido pelo servidor lnãcio Bertoldo 
Sobrinho, Motorista Oficial, Classe "B", Referência 16, do Quadro 
de Pessoal CL T, bem como os danos sofridos pela viatura. 

Senado Federal, 8 de setembro de 1977.- Alman Nogueira da 
Gama, Diretor·Oerul. 

PORTARIA N• 222, DE 12 DE SETEMBRO DE 1977 

O Diretor-Oeral do Senado Federal, usando das atribuições que 
lhe confere a ulfnea a do item III do art. 443 da Rcsoluçilo n• 58, de 

1972, do Senado Federal c tendo cm vista o que consta do Processo 
n• 005.124/77, 

Resolve: 
Suspender, por 15 (quinze) dias, o servidor Adcrbal Jesus Alves, 

Agente de Segurança Legislativa, Classe "A", do Quadro de Pessoal 
CL T, a pprtir da data da publicação desta Portaria. 

Brasília, 12 de setembro de 1977.- Alman Nosuelra da Gama, 
Diretor-Ocral. 

CONSULTO RIA-GERAL 

PARECER N• 63/77 

Sobre conaulta de GENILDO LOPES DA SILVA. 

OENILDO LOPES DA SILVA, funcionário público de Per· 
nambuco, lotado na Assessoria de Divulgação da Assembléia Lcgis· 
latíva daquele Estado, onde "exerce a função de grâfico, executando 
serviços de impressão", consulta-nos sobre se o cxcrcfcio dessa fun· 
çiio lhe dá o direito de aposentar-se com vinte c cinco (25) anos de 
serviço, "cm igualdade de condições com seus colegas que exercem a 
mesma função pelo regime CL T cm repartições públicas estaduais c 

. federais". 
11. Dois são os regimes a que estão sujeitos os servidores públi· 

c os: 
a) quando funcionârios, pelo do Estatuto dos Funcionârios Pú· 

blicos Civis (no caso, o dos Funcionários do Estado de Pernambuco, 
que não pode discrepar da Constituição Federal nem daquele Estatu· 
to); 

b) quando empregados, pelo da CLT. 
São, o cstMutârio c o cclctísta, dois regimes diferentes, dentro 

dos quais os servidores têm vantagens c obrigações nem sempre coin· 
cidcntcs, 

III. O servidor regido pela CLT (empregado), mesmo se servi· 
dor público, federal, estadual ou municipal, tem suas atividadcs disci· 
plinadas pelo referido Código. 

Não é o serviço cm si, mas o sistema legal cm que cstâ integrado, 
que hã de ser invocado, no que tange à fixação de seus direitos c deve-
rcs. 

IV. Ora, o funcionário público, por força do disposto no artigo 
101 da Constituição Federal (válido para todos os funcionários públi· 
cos do Brasil, incluindo os estaduais c os municipais), será aposenta· 
do, voluntariamente (se do sexo masculino) após trinta c cinco anos 
de serviço, 

Assim, seja qual for a tarefa que desempenhe, o funcionário pú· 
blico nilo pode aposentar-se com menos de trinta c cinco anos de ser· 
viço, 

V, Evidentemente, jã houve c podcrã, na espécie, haver cxcc· 
ções, ou seja, dada a natureza do serviço, um funcionário podcrâ, 
amanhã, ter reduzido o tempo de serviço, para aposentar-se, como 
sucedia, ântigamcntc, cm relação, por exemplo, aos Taqufgrafos do 
serviço público, 

Hoje, porém, uma medida desse jaez só poderá ser tomada pelo 
Presidente da República, ex •I do rrcccituado no artigo 103 da Cons· 
tituiçilo, verbls: 

"Art. 103, Lei Complementar, de iniciativa exclusiva do 
Presidente da República, indicarA quais as cxccções às regras 
estabelecidas, quanto ao tempo c natureza de serviço, para 
aposentadoria, reforma, transferência para a inatívidadc c 
disponibilidade," 

VI. Sendo o Consulente funcionário público, sujeito ao regime 
estatutário, nenhuma lei tendo sido promulgada, beneficiando os grâ· 
ficas servidores com menor tempo de serviço, para efeito de aposen· 
tudoriu, nilo hú como possa, ele, favorecer-se da aposentadoria aos 
vinte c cinco unos, com que silo contemplados seus colegas cclctistas. 

B o parecer. 
Braslliu, 9 de setembro de 1977.- Paulo Nunes Augusto de FI· 

guclrcdo, Consultor·Ocral. 
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~'CMlSS,'i.O DO DISTRITO FEDERAL 
Oi((M,lENTO DO DISTRITO FEDERAL PARA 1978 

C Pr~siJcntc da Comissuo do Distrito Federal, no cumprimento 
Ja.s J'rcscriçiics inscrt:ls no nrt. 17, ~ 1• da Constituiçilo da República 
:';'!.!d.:rativa do Dr:1sil c cm :ucndimcnto às disposições regimentais, 

RESOLVE baixar as seguintes instruções a serem observadas 
c!urantc os processos de discussão c votaçilo da Proposta Orçamentá· 
ria do Distrito Federal paru o exercício financeiro do 1978: 

I. Os Senhores Senadores poderão apresentar emendas. de 
:;uhvcnçlics pura entidades cducacionnis e assistcnciais do ÜF, 
t)b:;dcddos os s~~uintcs critérios: 

11) Secrctarlu de Educação e Cultura: quota por Senador: 
Cr:O 7.000,00 (sete mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros) por entidade; o 

b) Secretaria de Serviços Sociais: quota por Senador: 
CrS 7.000,00 (sete mil cruzeiros), com o mínimo de Cr$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros) por entidade. 

2. As emendas e boletins de Subvenções seriio recebidos pela 
Subsecretaria de Orçamento da Assessoria do Senado Federal 

(Andar Térreo, sala 17, Anexo ll do Senado) impreterivelmente até o 
dia 6 de outubro; 

l As emendas dcvcruo ser datilografadas cm 4 (quatro) vias, 
cm formulário próprio; 

4, Não serão recebidas emendas que niio contcnhom, nas 
quutro vius, u assinaturn do Senador: 

5, No processamento c classificaçiio das emendas, seriio obscr· 
vados os critérios fixados na Lei n• 1.493, de 13 de dezembro de 
1951, que dispõe sobre o pagamento de auxílios e subvenções, c na 
Lei n• 4.320, de 17 de março de !964, que cstatui normas gerais de 
Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos c 
balanços da União, dos Estados, dos Municfpios e do Distrito Fc· 
dera!; e 

6, Os trabalhos orçamentários obedecerão ao seguinte calendá· 
rio: 

a) 6 de outubro: término do prazo para apresentação das 
emendas: c: 

b) até 26 de outubro: aprecioçilo, pela Comissão, dos pareceres 
sobre o projeto e emendas. 

Comissão do Distrito Federal, 6 de setembro de 1977.- Wllso11 
Gonçalves, Presidente da Comissiio do Distrito Federal. 

COJIISS~O po n!STRITO FEDERAL 

PRO.H.'TOS DF. LEI no SF.!lADO !:ll::I 168 E 1691 nE 1927-Pe 

Relatores o Relatare~ SUbctitutoe de: Pnrte§ do Proleto de Loi do Senn.do quo "aprova o Orcae~ento Plur1· 
~r.t::'l do Ir.vcstir::entos do Dhtr1to Federal pare. o trionio l9?!J/1980 11 c do Projeto ele Loi do Sonndo que "estima a. Receita 
c fl:o:~~ :J Df>$!)es;~-cln,·n1~t 1t.~--,:.~r."~",. M1"" n" ,.,. •ft r~ "l.,r"('1rr.- i! I"' 1C'!?FI 11 •• 

i ;'I PARTES RELATORES SUBSTITUTO~ 

L G:\!1 I:IET~ 00 COVER~ADOR 
I·---,.;.. - Scn•dor t.DALBERTO SEI!.\ Senador SALDJI.NHA mmz I 

i -~":~:=:c":'?:~:"º:":·':~~c:~:R:~:L-------------------f----------------------------1----------------------· i :- ---. 
i '

I 

i 
., - ~.E_~ f'! F'WMIÇ~ 

I·~ - ~::CP.Z':':.R::. ~ EDUCAÇ!!E ~-~ 

Son.:~or m::TOR D!;;s 

Senador ALZ:c.~.~Slrm COS'::\ 

<-----------------------------t----------------------~-----------------------1 i S!Ooor;,n!~ DE SAODE I 
! :: .. - ---- SoM~o: m~::o:: D":: .:·; IJ.:::1:.~o:.· ::~~:rtts -::::~Ill.\ 

s:c~::':",",r-:!,\ o:: S!:!\VICOS SOCio\IS 
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MESA 

Presidentes 3•-Secretdrlao 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

Lido r 

Potrónia Partella (ARENA- PI) Henrique de La Racque (ARENA- MA) 

Eurico Rezando 
Vice·Lideres 
Heitor Dias 

Helvldlo Nuno• 
José Sarney 
Mattos Leóo 

Osires Teixeira 
Otto lohmann 

Saldanha Dorzi 
Vlrgllio Tóv:)ro 

l9·Vice·Prosidentel 

José Llndoso (ARENA- AM) -''·Secretârloo 
Renato Franco (ARENA - PA) 

29-Vice·Presidenter 

Amarai Peixoto (MDB- RJ) 

l9·Secretárior 

Mondes Cana lo (ARENA- MT) 

2'~·Secretário, 

Moura Benovido• (MDB- CE) 

COMISSOES 

Di rotor: José Soares de Oliveira Filho 

Local; Anexo 11 - Térreo 

Telefonei: 23·6244o 25·8505- Ramai1 193 o 257 

Suplentos de Secrotârloo 

Allovir Leal (ARENA- AC) 

Evandra Carreira (MDB- AM) 

Otair Becker (ARENA- SC) 

Braga Juniar (ARENA- AM) 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MiNORIA 

Lide r 
Franco Montara 

Vice-Lideres 
Roberto Saturnino 

Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

lcizaro Sarboza 
Danton Joblm 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membro1) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente1 Oinarto Mo ri% 
Vice•Prosldenteo Evandro Carreiro 

Titulares Suplontol 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 1. Heitor Dias 
ARENA 

1. Saldanha Dorzi 

Chefe: Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

local. Anexo 11- Térrea 

Telofonoo 25·e~05- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otair Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. llallvia Caolho 
4. Murilo Paraíso 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Agenor Maria 

Vice·Presidente, Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 
1. Dlnarto Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Manas LeOa 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 

1, Agonar Maria 1. Adalberto Sena 

2. Roberto Saturnino 2. Evolóslo Vieira 

Assistente o Cláudio Cariai Rodrigues Costa- Ramais 301 o 313 

Reuniões, Torças·fuiro,, à' 10130 hora~ 

Lacaio Sola "Clóvis Bevllácqua" - Anexo 11 - Ramal623 

2. Jarbas Pauarinho 
3. Dinarte Mariz 
~. Teotónio Vilela 
5, Braga Junior 

MDB 

2. José Sorney 
3. Cttair Becker 

1. Agenor Maria 1. Evelósio Vieira 
2. Evandro Carreira 2. GUvan Rocha 

A11istenteo Ltda Ferreira da Rocha- R·amal312 
ReuniOIII Terças-feiras, as 10100 horas 
Lacaio Sala "CLóvis Bevllâcqua"- Anexo 11 -Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Daniel Kriegcr 
1•·Vice•Presidenteo Accioly Filho 
2'·Vice·Presldentel Leite Choves 

Titulares 

1. Accialy Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
5. Heitor Dias 
6. Heivldio Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
B. ltollvio Coelho 
9. Cttto Lehmann 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2, Leito Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Branard 
5. Orestes Querela 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. MaHos Loào 
2. Lenoir Vergas 
3, Arnon de 1'~e1lo 
4, Vasconcelos Torre& 
5. Milton Cobrai 
6, Benedito Ferreira 

1. Franco Mantoro 
2. lá>aro Barbo>o 
3. Cunha lima 

Anistente1 Mario Holona Buono Brrmdao- Ramal 30~ 
Reunl6es1 Quartas-feiras, às l0100 horas 
Lacaio Sala "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11 - Ramaló23 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
( 1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdsidenlet Wilson Gonçalves 

Vlce·Presldenterltamar Franco 

Titulares 

1. Heitor Dias 

2. Murilo Paraíso 
3. CoHete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

S. Saldanha Cerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgllio Távora 

8. Alexandre Casto 

1. Itamar Franco 

2. Lázaro Barbaza 

3. Adalberto Seno 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. Augusto Franco 

2. Jos• Sarney 

3. Braga Junlor 

4. Altevir Leal 

S. Lulz Cavalcante 

1, Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

A11istentet Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 

ReuniOesr Quintas·felras, às lOrOO horas 

loco!. Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldenter Marcos Freire 

Vlce-Presidente, Vasconcelos Torre' 

Titulares 

1. Mi1oon Cobrai 

2. Arnon de Mello 

3. Josó Guiomard 

4, Luiz Cavalcante 

5. Murilo Paralso 

6, Vasconcelos Torres 

7; Dinarte Mariz 

8. Otalr Becker 

1', Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnlno 

ARENA 

MOB 

Suplent11 

1. CaHete Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jos• Sarney 

4. Oomlclo Gondlm 

S. Jarbas Pa11arlnho 

1. Agenor Maria 

2. Orestes Qu•rcla 

A11istentet Daniel Reis de Souza- Ramal 675 

ReuniOest Quortas·fel ros, às 1 Ot30 horas 

•Locait Solo "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldentet JoOa Calman 

Vlce·Presidentor Evelósio Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvldio Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Otto lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6. CaHete Pinheiro 

MDB 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montoro 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente: Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598 

Reuniões, Quintas~feiras, às l0100 horas 

localt Sola "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente' Paulo Brossard 

Vice·Presidente, Domlcio Gondim 

Titulares 

1. Teot6nio Vilela 

2. Aloxondre Casto 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domlcio Gondim 

S. Helvldio Nunes 

6. lenolr Vergas 

7. MaHos leão 

B. Ruy Santos 

9, Braga Junior 

1 O. Tarso Outro 

11. Vlrglllo Távora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossard 

2. Eveláslo VIeira 

3. Gllvon Rocha 

4. Roberto Saturnlno 

5. Cunha lima 

ARENA 

MDB 

Assistontet ..:andldo Hlppertt- Ramol676 

Rounl611s, Qulntos·folras, às 9,QQ horas 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. Lourival Baptista 

4. Daniel Krieger 

S. Jos• Gulomard 

6. Jos' Sarney 

7. Saldanha Cerzi 

1. Danton Joblm 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

local. Sala "Clóvis Bevllácqua"- Anexo 11- Ramal623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jes" Freire 
Vice·Presldente, Orestes Qu,rcia 

Titulares 

1 , Jesse Freire 
2. Ruy Santos 
3. leno1r Vargas 
4. Jarbas Passarinho 
S. lourlval Baptista 
6. A~cioly Filho 

1. Franco Montara 
2. Orestes Quércia 
3. Nelson Carneiro 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junlor 
2. Vlrgilla Távora 
3. Oslnos Teixeira 
4. Domlclo Gondim 

MDB 
1. Lázaro Barboza 
2. Cunha lima 

Assistente: Daniel Reis do Souza- Ramal675 
Reuniõesr Quintas-feiras, às ll100 horas 
Local. Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo U - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Domlcio Gandim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 

(7membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jarbas Passarinha 
Vice·Prosidenter Luiz Cavalcante 

Suplentos 
ARENA 

1. Jow Guiomord 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgllio Távora 

S. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montoro 

Assistentll Ronaldo Pacheco de Oloveira - Ramal 306 

Reuniões, Quartas-feiras, às 1 o,oo horas 

local: Sala "Rui Borboza"- Anexo 11 _:Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Helvldio Nun11 
2. O"o lohmonn 
3. Saldanha Derzl 

1, Danton Jobim 
2. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Pr11ldento: Adalberto Sono 
Vlce·Presldentll Helvldio Nun11 

Suplentos 
ARENA 

1. Vlrgilla Távora 
2. Arnan de Mello 
3. Jarbas Passarinha 

MDB 
1. Dirceu Cordo10 

Aulstente1 Maria Cafmen Castro Souza- Ramal 134 
Reuniões. Qulntas·f•lros, às 12.00 horas 
Local: Solo "Clóvis Bovllácquo" -Anexo 11 - Ramal623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

. COMPOSIÇÃO 

Presldont11 Magalhóos Pinto 

1•·Vice·Presldonto: Saldanha Dorzl 

2'·Vic .. President•• Nelaon Carneiro 

Titulares 

1. Magolhóos Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Virgllio Távora 

4. Jeué Freire 

5, Arncn de Mello 

6. Soldanho Dtrzi 

7. Jow Sarney 

8. João Calmon 

9, Augusto Franco 

1 O. Ono lehmonn 

1. Donton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. Leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Suplontos 

l. Accloly Filho 

2. Fausto Castola·Branco 

3. Holvldlo Nunos 

-'· Damlcio Gondlm 

5. Jarbos Pas10rlnho 

6. luiz Cavalcante 

1. Marcos Frolro 

2. Paulo Brossord 

3. Roberto Saturnino 

Assistento: Cóndido Hippor"- Romal676 

Reuniões1 Terças·feiras, às 10,30 horas 

Locah Saio "Rui Barbosa"- Anexa 11- RC'mais 621 1716 

COMISSÃO DE SAúDE - (CS) 
(7mombros) 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3. Co"ete Pinheiro 

COMPOSiçAO 

Pmldonto: Ruy Santos 

Vlco·Prosldento: Altovlr l.oal 

Suplontos 

ARENA 

1. Saldanha Dorzl 

2. ltallvlo Coelho 

3. Oslnts Tolxolra 

4. Fausto Castelo·Branco 

5. lourlvol Boptl1ta 
MDB 

1. Adalberto Sena 1. Benjamim Faroh 

2. Gilvon Rocha 2. Cunho lima 

Asslltente: l6da Ferreiro da Rocha- Ramal312 
Rounlóe11 Qulntas·f•lras, às 1 l100 horas 
Loco I: Sala "Rui Borbo1o"- Anexo 11- R'omol•621 o 716 
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COMI:iSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presldenteo Milton Cabral 

Vica.Pre&idente, Augusta Franco 

Titulares 

1. José Gulomord 
2. Vasconcelo5 Torres 
3, Virgilio Tc.ivora 
4, Augusto Franco 
S. Milton Cabral 

1. Adalberto Sena 
2. Benjamim Farah 

ARENA 

MDB 

Suplontto 

1. Al .. andro Costa 
2. Braga Junlor 
3. Olnarte Mariz 

1. Agenor Maria 
2. Dirceu Carda10 

Assistente; lida Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9,00 horas 
locah Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramai&621 • 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

Titulare~ 

1. Lenoir Voraas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4, Ht!itor Dias 
5. Saldanha Oerzi 

1. Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÃO 
Presidente, atnjamlm Farah 

Vica·Presidente, Lenoir Vargas 

Suplentts 
ARENA 

1. Ale•andrt Costa 
2. Gintavo Capanema 
3. Maltas Ltaa 

MDB 
1. Oantan Jablm 
2. Lázaro Barbaza 

Assistente, Sônia Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões, Quintas·feiras, às 9:00 horas 
Lacaio Sala "Rui Barbosa"- Ane•o 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prtoldenteo Lourlval Baptista 
Vice-Presldenter Alexandre Casta 

Titulares 

1. AIOKandre Casta 
2. Lulz Cavalcante 
3, Braga Juniar 
4. Lourlval Baptista 
5, Manos Leóo 

1. Evandro Carreira 
2. Evelásio Vieira 

ARENA 

MOB 

Suplentto 

1. Ot!o Lehmann 
2. Teot6nlo Vilela 
3. Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente o Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuni6es, Terças-feiras, às 10100 horas 
Lacaio Sala "Rui Barbosa"- Ane•o 11- Ramais 621 e 716 

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

Comlss6es Temporóriaa 

Chefeo Ruth de Souza Castro 
Lacaio Anexa 11- Térreo 
Tolefoneo 25·8505- Ramal 303 
1) Camiss6ts Temporárias para Projetas da Congresso Nacional 
2) Comlss6es Temporárias para Apreciaçóo do Vetos 
3) Camlss6ts Especiais o de Inquérito, e 
4) Comlssóo Mista do Projeto de Ltl Orçamentária (art. 90 do Regir:.ent<> 

Comum). 

Auistentes da Comissões, Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Aliou de Oliveira- Ramal674, Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal 598, 
Mauro Lopes de Sá- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS ~ERÇA SAL A S ASSIS~ENTE HORAS QUINTA SAL AS A!!SIS:ENTE 
~· 

c.:. RUY BARBOSA RONALDO 09o00 C,P, CLOVIS BBVIU~-uA CAN~IDO 
Ra .. u - 621 • 716 RaM1 - 62) 

10o00 

c.;..a. CL~VIS BBVIUCQUA LBDA 09ol0 c.s.P.c, RUY BARBOSA so::u 
Ra•a1 - 62) Ru.maus - 621 o 716 

c.;.. CLOVIS BBVIUCQUA CUU~IO C.B.C, CLOVIS BEVIUCQUA CLEI~E 

101)0 
Ra .. 1 - 62) COSTA 10:00 

Ra.ma1 .. 62J 

C,R,B. RUY BARBOSA CAN~IDO C.D.P. RUY BARBOSA RONALOO 
Ra .. io - 621 • 716 Ru.n.a~a .. 621 1 716 

HOP..;S ~~/.RTA S A L AS ASSISTENTE C,L,S. CLOVIS BEVIUCQUA DA!fiEL 

lloOO 
Ramal - 623 

09o00 c.s.N. RUY BARBO~A LBDA RUY BARBOSA c.s. LBDA Ru111uia - 621 1 716 Ra.IDII.U - 621 I 71 

c.c.J CLOVIS BEVIUCQUA !!AR! A l2o00 C,R, CL~V!S Bl!V!UCQUA MARIA 

lOoOO Ra,.l - 62) HELENA aa .. l - 62l CARl2M 

c.~.B. RUY BARBOSA 
Ramaia - 621 • 716 

RONALDO 

lOo)C C,E, RUY BAIIBOSA DANIEL 
Rama11 - 621 1 716 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso V I, da Constituição, e eu, 

Petrônio Portella, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N9 56, DE 1977 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 111.000.000,00 (cento 
e onze milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. 19 Ê o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, 
de II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em Cr$ 111.000.000,00 (cento e onze milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimos, junto ao Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais S.A., na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinados à complementação da contrapartida obrigatória de responsabilidade estadual na 
composição de recursos do Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do Estado de Minas Gerais -
FAE- MG, para financiar a execução do Plano Estadual de Saneamento Básico, programado para o pre
sente exercício. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 14 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N9S7, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, a elevar em 
CrS 2.645.000,00 (dois milhões seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. )9 Ê a Prefeitura Municipal de Teresina, Estado do Piauí, nos termos do art. 29 da Resolução 
n9 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a contratar empréstimo, junto ü Caixa 
Económica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), no valor de 
CrS 2.645.000,00 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), destinado ao financiamento da 
impluntução de umu unidude integrada de saúde no bairro de Monte Castelo, naquela Cupitul. 

Art. 2Y Estu Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Scnudo Federal, 14 de setembro de 1977..- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 
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SUMÁRIO 
1- ATA DA 142• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 

1977 

!.l-ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da Repdbllca 

De agradecimento de comunicações: 

- N• 212/77 (n• 343/77. na origem), referente à aprovação 
das matérias constantes das Men~agens n•s 178, 191 e 299, de 
1977, da Presidência da Repóblica. 

Submetendo ao Senado a escolha de nome Indicado para cargo 
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 211/77 (n• 341/77, na origem), referente à escolha do 
Sr. Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha, Embaixador 
do Brasil junto ao Reino da Bélgica, para, cumulativamente, 
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Grilo-Du· 
cado de Luxemburgo. 

l.l.l- Comunlcaçio da Pr .. ldêncla 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 223/75, 
que assegura o respeito ao direito dos segurados da Previdência 
Social que jâ tiverem preenchido as condições exigidas para sua 
aposentadoria. Dâ nova redaçilo ao art. 29 da Lei n• 5,890, de 8 
de junho de I 973, por ter recebido pareceres contrãrios, quanto 
ao mérito, das comissões a que foi distribuído, 

l.l.3 - Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n• 176/77, de autoria do Sr, 
Senador Nelson Carneiro, que modifica a redaçào do arl. S• da 
Lei n• 3.999, de IS de dezembro de 1961. 

-Projeto de Lei do Senado n• 177{77, de autoria do Sr, Se
nador Saldanha Derzi, que altera a redação do§ I• do art, 91 da 
Lei n• S. 172, de 25 de outubro de 1966. 

-Projeto de Lei do Senado n• 178{77, de autoria do Sr, Se
nador Nelson Cerneira, que introduz alterações na Consolidação 
das Leis do Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provi· 
sória ao trabalhador durante a tramitação judicial da reclama· 
tória trabalhista. 

l.l.4 - Requerimento 

- N• 310/77, de autoria do Sr. Senador Renato Franco 
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado .Federal, d~ 
artigo "Treze Anos Depois", de autoria do Sr. Senador Jarbas 
Passarinho, publicado no jornal Correio Brazlllense, edição de li 
do corrente mês. 

1.2.5 - Discursos do Expediente 

SENADOR VIRGILIO TÁVORA, como Líder- Esclareci· 
mcntos a respeito da intervenção do Governo Federal na 
RIOCEL e da situaçilo da Faculdade Católica de Medicina, de 
Porto Alegre, como resposta a discursos proferidos pelo Sr. 
Paulo Brossard, cm sessões anteriores, sobre a matéria. 

• SENADOR OTAIR BECKER - Artigo do engenheiro· 
agronomo Anselmo A, Hess, publicado em O Estado de 21 de 
agosto último, alertando as autoridades governamcn'tais sobre 
conseqUências danosas para a suinocultura nacional advindas 
com a importaçilo de reprodutores híbridos. 

SE":ADOR BENJAMIM FARAH - Congratulando-se 
com a d1reçilo da Rede Bandeirante de RAdio c Televisão, pela 

instalação da TV-Gunnbara, canal 7, na cidade do Rio de Ja· 
nciro, 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 26, 
de 1968 (n• 1.867·8/68, naquela Casa), que dá nova redaçi!o ao 
§ I• do art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho. Apro
vada. Ã Comissão de Redação. 

- Requerimento n• 256/77, do Sr. Senador Lourival Bap· 
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
declaração conjunta dos Presidentes Ernesto Gelscl e Hugo Dan· 
zcr. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 56/77 (n• 3.476-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúbli· 
ca, que dispõe sobre áreas de protcçilo para o funcionamento das 
estações radiogoniométricas de alta freqUência do Ministério da 
Marinha c de radiomonitoragem do Ministério das Comuni· 
caçõcs. AproYado. À sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n• 126/75, do Sr. Senador Ores· 
tcs Quércia, que altera a redação do art. 1• da Lei n• 5.958, de 10 
de dezembro de 1973, que dispõe sobre a retroatividade da opção 
pelo regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Reje1· 
lado. Ao Arquivo. · 

-Projeto de Lei do Senado n• 173/75, ~o Sr. Senador 
Franco Montoro, que restabelece, em ravor do aposentado que 
tenha retornado à atividade, o direito de receber os benellcios de· 
correntes da legislação sobre acidentes do trabalho. Aproyado, 
cm primeiro turno, · 

- Projeto de Lei do Senado n• 307/76, do Sr, Senador 
Saldanha Derzi, que altera a Lei n• 4.737, de IS de julho de 1965 
(Código Eleitoral), AproYado nos termos do substitutivo da 
Comissão de Constituição e Justiça. Ã Comissão de Rcdação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 312/76, do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a inclusão obrigatória de um 
aposentado, como representante das categorias profissionais, 
junto aos órgãos de deliberação coletiva e controle administra· 
tivo jurisdicional da Previdência Social. Dl~e~~ssio adiada para a 
sessão do dia 13 de outubro próximo vindouro, nos termos do 
Requerimento n• 311/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 157/76, do Sr. Senador 
Paulo Guerra, que autoriza a dispensa da taxa de kw de energia 
clétrica fornecida pelas subsidiárias da ELETROBRÃS para irri· 
g~ção de lavouras no setor rural, c dá outras providencias. (Apre· 
c1ação preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

1.4- DJSCURSOSAPOSAORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Apelo ao Sr. Oo· 
vernador do Estado do Espírito Santo cm favor da preservação 
da reserva biológica de Santa Lúcia, situada naquele Estado. En· 
trevista concedida ao jornal A No(lcla, de Manaus- AM, pelo 
General Tasso Vilar de Aquino, sobre o desmatamcnto da Ama· 
zônia. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Revisão, pelo De· 
parlamento Administrativo do Serviço Público - DASP, dos 
proventos de i nativos do Serviço Público. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Apelo à Liderança 
da ARENA em favor de projeto de lei de sua autoria, ora em tra· 
mitaçilo, que proíbe a pesca da baleia nas costas brasileiras. 

1.5 -.DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO, 
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2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Dirceu Cardoso, pronunciado nu sessilo 
de 15-1 Q. 76. 

3- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de I• a 31 de ugosto/77. 
(Retlncaçilo.) 

'' 

4- CONSULTO RIA-GERAL 

- Parecer n• 69/77. 

5- MESA DIRETORA 

6·- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANE~ 
TES 

A TA DA 142• SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO DE 1977 
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. MENDES CANALE 

;1.1' /4 1/0R,.IS E 30 MINUTOS. t!CH,tM·SE PRESENTES 
OS SIIS. Sl:':\'..f/J0/1/:'S: . 

Aualhertl> Sena - Braga Junior - Renato Franco - Alexan, 
ure Custa- Henrique ue l.a Rucquc- José Sarney- Helvídio Nu
nes- Virgilin Túvon1- ,\tumor M~iÍ-ia- Dinarte Mariz- Domí
cio Gunuim- Miltun Cabral- Cunha Lima- Murilo Paraiso
Louriv'il Baptista- Heitor Dias- Ruy Santos - Dirceu Cardoso 
- Eurico Rc,cnue - Roberto Saturnino - Benjamim Fnrah -
Dantun Jobim - Nelson Carneiro- Itamar Franco - Magalhães 
Pinto - Fr:111co Montoro - Orestes Qui:rcia - Otto Lchmann -
Bcncdito Fcrrdru - Uw1ro Burboza - Osires Teixeira - ltalívio 
Coelho- Mendes Camile- Saldanha Dorzi - Accioly Filho
Leite Clwves- Evclúsio Vieira- Lenoir Vargas- Otair Bccker
Dunicl Kricgcr. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- A lista de presença 
acusa o compmccinH:nto de 40 Srs. Senadores, Havendo número re
gimental, dceh1ro abcrtu a sessão, 

O Sr. 11'-Sccrctúrio irú proceder à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

De agradecimento de comunicações: 

N1• 212/77 (nO 343(77, na origem), de 13 do corrente, referente à 
aprov:u;ào das mat~rias constantes das Mensagens n9s 178, 191 e 
299, de 1977, da Presidência da República. 

MENSAGEM 
Do Senhor Prc•sidente da Rt•ptihlira, suhmett•mlo ao Stmado a es· 

colha de twmt• indicado para cargo rt~jo prtwimt'lllo dt•pende de sua pré
via uquitwrt!ncia: 

MENSAGEM N•lll, DE 1977 
(n• 341/77, na origem) 

Excelent!ssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o urtigo 42 (item III) du Constituição, te· 
nho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco
lha, que desejo fazer, do Senhor Carlos Frederico Duarte Gonçalves 
da Rocha, Embaixador do Brasil junto ao Reino da Bélgica, pura, 
cumulativamente, exercer u função de Embaixador do Brasil junto 
ao Grão-Ducado de Luxemburgo, nos termos do Decreto n• 56.908, 
de 29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Carlos Frederico Duarte Gonçalves 
da Rocha, que me induziram u cscolhi:·lo pura o desempenho dessa 

elevada função, constam da anexa informação do Ministério d 
Jações Exteriores. 

Brasília, 13 de setembro de 1977.- Ernesto Gelsel. 

JNFORMACÃO 

Currlculum-VI ta e' 
Embaixador Carlos Frederico 
Duarte Gonçalves da Rocha. 

Nascido em Resende, Rio de Janeiro, 6 de junho de 1920.: 
rei cm Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade Nacional de 
to da Universidade do Brasil, 1943. 

Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1943, 
Secretário da Comissão Nacional de Fiscalização de En 

centcs, 1945. 
Vice-Cônsul em Nova York, 1946 a 1951. 
Membro da Delegação do Brasil às IV e V Sessões da A 

bléia-Geral das Nações Unidas (ONU), Nova York, 1949 c 195< 
Membro da Delegação do Brasil à X Sessão do Conselho e 

mico c Social (ECOSOC) da ONU, Nova York, 1950. 
Terceiro-Secretário da Missão junto às Nações Unidas, 19: 
Delegado à Conferência sobre Declaração de Mar 

Desaparecidos, Nova York, i950. 
Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1951, 
Segundo-Secretário da Missão junto à ONU, 1951 c 1952. 
Representante junto ao Conselho de Administração do l 

Internacional de Socorro à Infância (FI SI), 1951. 
Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 19 
Membro da Delegação do Brasil à X Conferência lntcruu 

nu, Caracas, 1954. 
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1954, 
Cônsul em Romu, 1954 a 1957. 
Primeiro-Secretário da Embaixada no Vaticano, 1957 a 19 
Primeiro-Secretário da Embaixada em Roma, 1958 a 1959. 
Membro da Deleguçiio do Brasil à Reunião da Organizaç 

Nações Unidas para Alimentação c Agricultura (FAO), Roma, 
Membro du Missão Especial às Cerimônias du Coroaç 

Papa Joiio XX111, Romu, 1958. 
Chefe, interino, da Divisão Politica, 1959. 
Secretíorio da Seçüo de Scgurunça Nucionul, 1960. 
Membro da Delegação do Brusil às Negociuçi\o com n F 

sobre Acordos de Pugnmento e Comércio, 1960, 
Delegado do Brasil às IV, VI e Vil Reuniões de Consul 

Ministros dus Rcluções Exteriores dos Estudos Americunos ( 
Sun José, 1960, 

Secretário do Grupo de Trubulho, pura estudo du Agend 
visóriu du XI Conferência lnterumericana, Quito, 1961. 

Chefe, intel'ino, do Departamento Culturul, 1961. 
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Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 
1961. 

Chefe da Divisão da América Central, 1961, 
Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 

1961. 
Membro da Delegação do Brasil à VIII Reunião de Consulta· 

dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados Americanos 
(OEA), Punta dei Este, 1962. 

Ministro-Conselheiro cm Vic.na. 1962 a 1964. 
Delegado do Brasil à XI Sessão Ordinâria da Confcrancia Geral 

da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Viena, 1962. 
Encarregado de Negócios cm Viena, 1962 c 1964. 
Delegado do Brasil à Conférência das Nações Unidas sobre Rc· 

laçõcs c Imunidades Consulares, Viena, 1963. 
Delegado do Brasil à VII Sessão Ordinâria da Conferência Gc· 

ral da AIEA, Viena, 1963. 
Chefe da Delegação do Brasil ao XV Congresso da União Pos-

tal Universal, Viena, 1964. 
Ministro·Consclhciro cm Santiago, 1965 a 1966. 
.Encarregado de Negócios cm Santiago, 1965. 
Auxiliar do Sccrctârio-Gcral, 1966 a 1967, 
Delcgado·Suplentc do Brasil à XXI Assembléia-Geral da ONU, 

Nova York, 1966. 
Chefe, interino, da Seçi!o de Segurança Nacional, 1966. 
Embaixador no Panamâ, 1967 a 1973. 
Delegado do Brasil à XXIV Sessão da Assembléia-Geral da 

ONU, Nova York, 1969. 
Embaixador cm Kingston, cumulativamente, 1969 a 1973. 
Chefe da Missão Especial às Solenidades de Posse do Presidente 

da Costa Rica, 1970. 
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 

1971. 
Representante do Brasil na Missão Especial às Solenidades de 

Posse de Suas Excelências os Senhores Dcm~rito B. J,akas c Arturo 
Sucre nos cargos de Presidente c Vicc-Prcsidcntc, respectivamente, 
da República do Panamâ, Cidade do Panamâ, 1972. 

Chefe da Delegação do Brasil à X Assembléia-Geral do Institu· 
to Pan·Amcricano ~· Geografia c liistória, à XII Reunião Pan· 
Americana de Consulta sobre Cartografia, à IX Reunião Pan· 
Americana sobre Geografia: à VII Reunião Pan-Amcricana sobre 
História, à III Reunião Pan·Amcricana de Consulta sobre Ciancias 
Geollsicas, Panamã, 1973. 

Embaixador cm Missilo Especial para representar à Brasil nas 
Comemorações de Independência das Bahamas, Nassau, 1973. 

Embaixador em Ottawa, 1973 a 1974. 
Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 

197Sa 1977. 
Delegado do Brasil ao V Pcr!odo Ordinârio de Sessões da 

Asscmbléia·Gcral da OEA, Washington, 1975, 
Chefe da Delegação do Brasil à Confcrancia sobre o Sistema 

Económico Latino·Amcricano (SELA), Panamâ, 1975, 
Representante Especial Plcnipotcnciârio à Reunião Ministerial 

para a constituição do SELA, Panamá, 1975. 
Membro da Comitiva Presidencial à Rcp6bllca Oriental do 

Uruguai, 1975. 
Delegado do Brasil ao VI Pcrlodo Ordlnârio de Sessões da 

Asscmblêia·Geral da OEA, Washington, 1976. 
Chefe da Delegação do Brasil à 11 Reunião Ordinária do Consc· 

lho Latino-Americano do SELA, Caracas, 1976. 
O Embaixndor Carlos Frederico Duarte Gonçalves da Rocha 

foi designado, por Decreto publicado no Dldrlo Oficial de 28 de jU• 
nho de 1977, Embaixador do Brasil junto ao Reino da,Bélgica. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 6 de setembro de 
1977.- Séralo de Queiroz Duarte, Chefe da Divisão do Pessoal, 

(À Comissão dt Rtlaçi1ts Exltr/orts,) 

O SR. PRESIDENTEE (Mendes Canalc) - O Expediente lido 
vai à publicação. 

A Presidência comunica que, nos termos do artigo 278 do 
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei 
do Senado n• 223, de 1975, do Sr. Senador Franco Montoro, que as· 
segura o respeito ao direito dos segurados da Previdência Social que 
jâ tiverem preenchido as condições exigidas para sua aposentadoria. 
Dâ nova rcdaçilo ao art. 29 da Lei n• 5,890, de 8 de junho de 1973, 
por ter recebido pareceres contrârios, quanto ao mérito, das comis· 
sõcs a que foi distribuldo. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Sobre a mesa, proic· 
tos de lei que serão lidos pelo Sr. l•·Sccrctârio, 

Silo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 176, DE 1977 

Modifica a reda,io do art. S• da Lei n• 3,999, de IS de 
dezembro de 1961. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O artigo 5• da Lei n• 3.999, de IS de dezembro de 
1961, passa a vigorar com a seguinte rcdação: 

"Art. 5• A remuneração mfnima dos médicos, no caso 
do artigo anterior, é fixada cm quantia correspondente a 10 
(dez) vezes o valor do salário mfnimo da Região cm que 
exercerem a profissão." 

Art .. 2• Esta Lei entrarA cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário, 

Justlllcaçio 

A medicina é, talvez, a mais nobre de todas as profissões, eis que 
dirigida ao conforto das dores Osicas c pslquicas do homem. 

Desde os tempos mais remotos, os médicos'mcrcccm as homcna· 
gcns, o respeito c a gratidão das comunidades onde exercem o mister 
de prevenir males,- aplacar sofrimentos c salvar vidas, 

· Seu campo de trabalho é o corpo humano, que procura conhc· 
cer minuciosamente, através de longos c cansativos estudos c 
experiências práticas. 

Em nossos dias, para a formação de um médico silo ncccssârios 
quase quinze anos de escolaridade, desde o primeiro grau até a 
universidade, onde os cursos silo ministrados cm regime de tempo 
integral c de conscicntização plena. 

Mesmo depois de formados, mesmo depois de prestarem o 
sagrado juramento de liipócratcs, os médicos jamais deixam de apli· 
car-sc no sentido do conhecimento de novas técnicas, que vão surgin· 
do cm decorrência do desenvolvimento cientifico do mundo modcr· 
no. 

Silo profissionais incansáveis, que se dedicam inteiramente à 
atividadc que abraçaram: estão sempre prontos, dia c noite, para o 
atendimento de todos os pacientes que os procuram. 

Ora, o cxcrcfcio de atividadc assim relevante ni!o pode conti· 
nuar merecendo remuneração mlnima tão dcsprczlvel, como aquela 
que é prevista pela legislação vigente, · 

Embora a esmagadora maioria dos médicos tenha a rcmune· 
ração como problema de valor sccundârio (pois o importante é o 
exercfcio profissional cm si), devemos reconhecer que a contraprcsta· 
çi!o financeira atual avilta a nobre classe médica. 

Eis porque tomamos a iniciativa desta proposição, fixando para 
os médicos que prestam serviços sob rclaç.ão de emprego uma 
remuneração nunca inferior a dez vezes o salário mlnimo da região 
onde exercem a atividadc. 

As razões alinhavadas, por certo, haverão de sensibilizar o cspl· 
rito dos nossos eminentes pares, a cuja apreciação estamos submctcn· 
do este projeto de lei, esperando que emprestem seu inestimável 
apoio à sugcstilo nele contida, 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1977.- Nelaon Carneiro. 
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LEGISLAÇilO CITADA 

LEI N• 3.999, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961 

Altera o aalArlo mlnlmo dos m~lcos e clruraliiel dentistas. 

········································· ·················· 
Art. 5• Fica fixado o salltrio mlnimo dos m~dicos cm quantia 

igual a três vezes c o dos auxiliares a duas vezes mais o salltrio 
mlnimo comum das regiões ou sub·rcgiões cm que exercerem a 
profissão. 

(Às Comissões de Constituição e Jusri(a; de Legislação 
Social e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•177, DE 1977 

Altera a redaçio do par6arafo 1• do art. !11 da Lei· n• 
5.172, de 25 de outubro de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O parágrafo I• do art. 91 da Lei n• 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, passa a vigcr com a seguinte rcdação: · 

"Art. 91. ....................................... . 

§ I• Para os efeitos deste artigo, consideram-se os M U· 

niclpios regularmente instalados at~ 31 de julho dos anos de 
milésimos O (zero) c S (cinco), atribuindo-se a cada Municl· 
pio instalado nos anos intermcdiltrios coeficiente segundo o 
número de seus habitantes na data da respectiva instalação, 
deduzindo-se, dos Municípios de que se desmembrarem, o 
número de habitantes do novo Municlpio, para efeito de 
cltlculo do coeficiente a ser fixado para o Municlpio ante· 
cedente." 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrArio. 

Justlftcaçio 

A Lei n• 5.172, de 1966, ao estabelecer o critério de distribuição 
do Fundo de Participação dos Municlpios, colocou as bases de 
cltlculo segundo o número de habitantes, numa escala que varia de 
dez mil até cem mil habitantes, com percentual mltximo (4%) para os 
Munic1pios com população acima de cem mil habitantes. Ao mesmo 
tempo, considerou como Municlpios integrados nessa si~tcmtltica os 
"regularmente instalados até 31 de julho dos anos milésimos O (zero) 
c 5 (cinco)", enquanto. para os Munic!pios instalados nos anos in· 
tcrmediârios, o critério foi o de atribuir-se "uma parcela deduzida 
das quotas dos Municlpios de que se desmembrarem, calculada pro· 
porcionalmcnte do. mlmcro de habitantes das áreas a ele incorpora· 
das". 

Como se observa, tal critério prejudica sensivelmente os novos 
Municlpios, que, assim,.passam a fazer jus a um percentual de uma 
quota, cm vez de auferirem, como de justiça, a parcela normal 
distribulda igualitariamente a todos quantos se encontram na mesma 
situação. 

O proJeto, portanto, procura ajustar os parâmetros da distribui· 
ção do Fundo, sem causar impacto na sistemtltica global da divisão, 
uma vez que se estabelece a revisão do cltlculo relativamente ao 
percentual do Municlpio que sofreu desmembramento, a fim de 
situâ·lo conforme o coeficiente populacional, verificado cm con· 
seqUência do desmembramento. 

Estes, os aspectos que recomendam o presente projeto, na altera· 
ção que recomenda para o parltgrafo I• do art. 91 da Lei n• 5.172, de 
1966. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1977. - Saldanha Derzl. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.172, DE 25 Dr. OUTUBRO DE 1966 

Dispõe sobre o Sistema Trlbut6rlo Nacional e lnsdtnl 
normas aerals de direito trlbut6rlo apllc6nl i Unlio, Estado e 

. Munldploa. 

············································ .... 
SEÇÃOIII 

Crltfrlo de Dlltrlbulçio do Fundo de Partlclpaçio doe Mllllldploe 

Art. 91. A distribuição do Fundo de Participação dos Municl· 
pios, a que se refere o artigo 86, far-sc·tl atribuindo, a cada Municl· 
pio, um coeficiente individual. de participação, estabelecido da 
seguinte forma: · · 

Cateaorla do Munldplo aealando seu a4mero de babltaatn: 
· Coeftclcate 

I - até 10.000, para cada 2.000 ou fração cxcedcn.tc ...•..... 0,2 
II - acima de I 0.000 até 30.000: · 
a) pelos pr.imciros I 0.000 . .. . • . . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • 1 'º 
b) para cada 4.~ ou fração excedente, mais .•...•.•.......• 0,2 
III - acima de 30.000 até. 60.000: 

a) pelos primeiros 30.000 : .. . .. • .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. • .. . 2.0 
b) para cada 6 .. 000 ou fração excedente, mais ......•...•.•.... 0,2 
IV .,.... acima de 60.000 até 100.000: 

a) pelos primeiros 60.000 ....... : .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 3,0 
b) para cada 8.000 ou fração excedente, mais •....•..•••.•..• 0.2 
V - acima de 100.000 .... : ............................. 4,0 

§ I• Para os efeitos deste artigo, consideram-se os· Municlpios 
regularmente instalados até 31 de julho dos anos de milésimos O (zc. 
ro) c S (cinco), atribuindo;sc a cada Municlpio instalado nos anos 
intcrmeditlrios uma parcela deduzida das quotas dos Municlpios de 
que se desmembrarem calculada proporcionalmente ao número de 
habitantes das ltrcas a ele incorporadas. 

§ 2•: Os limites das faixas de números de habitantes previstas 
neste artigo serão reajustados sempre que, por meio de recensea
mento dcmogrtlfico geral, seja conhecida· oficialmente a população 
total do Pars, estabelecendo-se os novos limites na proporção do 
aumento percentual daquela população, por referência ao 
recenseamento de 1960. 

§ 3• Aos Municlpios resultantes dé fusão de outras unidades 
scrtl atribulda quota equivalente à soma das quotas individuais dcs· 
sas unidades até que se opere a revisão nos anos de milésimos O 
(zero) c 5 (cinco). 

o • • • • • • ~ o • • • o •• o ••••••••••••••••• o • o • • • • o • • • • • • • • • • • • • o 

( ils Comissões de Consrituição e Justiça, de Economia e 
de Finanças.) 

PROJETO PE. LEI DO SENADO N• 178, DE 1977 

Introduz alterações na ConsoUdáçio das Leli do Traba· 
lho, para O nm de 11J5e1Urar Htabllldade proYIII6rla 1D traba
lhador· durante a tramltaçio judicial da reclamatlsrla tnblliiJ.. 
ta.' 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Os arts. 837 c 838, da Consolidação das Leis do Traba· 
lho, passam u vigorar com u seguinte redução: 

·"Art. 837. O oferecimento de reclamação trabalhista 
acarreta . estabilidade provisória para o trabalhador nela 
envolvido como parte, o qual não podcrâ ser despedido antes 
de a respectiva decisilo transitar cm julgado. 
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Art, 838, Nas localidades em que houver mais de uma 
Junta ou mais de um Juizo, ou escrivão do Clvel, a reclama· 
ção sujeita-se a pr~via distribuição (Capitulo II, Scçilo II,' do 
Titulo X) e nas em que houver apenas uma Junta, ou um 
escrivão do Cível, será apresentada diretamcntc à secretaria 
ou cartório." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

Juatlftc:açio 

O projeto que ora submetemos à consideração da Casa pretende 
modificar os arts. 837 e 838 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
No segundo englobam-se as matérias até aqui contidas cm ambos, 
reservando-se o primeiro, n• 837, para consignar a medida principal 
aqui preconizada. 

Dita medida, devo dizê-lo logo de inicio, constitui uma sugcs· 
tão, ao mesmo tempo que reivindicação, do Sindicato dos Conduto· 
res de Veículos Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte, 
com sede em Natal, 

Consiste em dar à reclamação trabalhista a conseqUência 
imediata e inafastável de acarretar estabilidade provisória para o 
trabalhador nela envolvido, como parte. 

A estabilidade provisória, talvez nem fosse preciso lembrar, não 
í: uma inovação em nosso direito social. Ela já está prevista como 
vantagem, ou privilégio, para o trabalhador eleito para cargo de dirc· 
ção sindical ou de representação profissional, prevalecendo desde o 
momento do registro da respectiva candidatura até um ano depois 
do término do mandato (v,§ 3• do art. 543, CLT, com a nova rcda· 
çíio dada pelo Decreto-lei n• 424, de 1969), bem como, embora de 
modo não muito cxpllcito c eficaz, para a mulher trabalhadora que 
contrair matrimônio ou que se encontrar grAvida (v, art. 391, CLT, c 
seguintes), 

No caso concreto deste projeto, impõe-se a adoçi!o de idêntica 
solução. 

Na verdade, como bem pondera o Sindicato dos Condutores de 
Vclculos Rodoviários no Estado do Rio Grande do Norte, cm cor· 
respondência a nós dirigida, todas as vezes que o trabalhador se vê 
na contingência de reclamar na Justiça do Trabalho, imposslvcl é 
escapar a certas invariáveis e danosas injunções, dentre elas, a do 
imediato e rancoroso despedimento e outras envolvendo carãter de 
mera vindita. 

No processo trabalhista, diferentemente do que ocorre no 
processo cível, u parte que reclama ~ sempre dirctamcntc 
subordinada à outra, de modo que dificilmente consegue manter to· 
tal independência, altivez. 

De ressaltar, ainda, que muitas empresas, conduzidas por 
empresúrios mau formados e incscrupulosos, nilo só despedem 
imc~iutam~:nte o empregado .. atrevido''. que ousou reclamar, como, 
também, ni1o se pejam de innucnciar outros empregadores para que 
nilo o acolham ou nilo o admitam. Nilo é raro que empregados assim 
acabem tomando o inexorável caminho do desemprego, marcados 
que licum pela estranha c injusta perseguição, 

O trubulhudor precisa, pois, de estar efclivamcntc garantido •. ao 
menos durante o prazo que durar a tramitação judicial da rcclama~6-
riu. Depois dessa, quando já nilo subsistirem condições de pcrmanen· 
cia no emprego, cntào poderú ser livremente dispensado, na forma 
du lei. 

O presente Projeto truz consigo, ainda, a grande vantagem de, 
uma vez trunsformudo em lei, contribuir eficazmente para o 
desafogo dos ju!ws e tribunais trabalhistas, já que as empresas 
emprcgudoras não tcrilo mais qualquer interesse em procrastinar o 
undumcnto dos feitos, 

Saiu das Sessões, 14 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro, 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprofa a Co11101Jdaçio das Leio do Trabalho, 

SEÇÀOI 

Da forma de reclamaçio e da notiOcaçio 

Art. 837. Nus localidades cm que houver apenas uma Junta 
de Conciliação e Julgamento, ou um escrivão do clvcl, a reclamação 
serú apresentada diretamente à secretaria da Junta, ou ao cartório do 
Juizo. 

Art. 838. Nus localidades cm que houver mais de uma Junta 
ou mais de um Juízo, ou escrivão do clvcl, a reclamação será, 
preliminarmente, sujeita a distribuição, na forma do disposto no 
Capítulo li, Seção 11, deste Titulo, 

(Às Comissões de Constituição c Justiça c de Legislação 
Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Os projetas lidos, 
após publicados, serão encaminhados às comissões competentes, 

Sobre a meia, requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Sccrctãrio. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 310, DE 1977 

Nos termos do art, 233, item 2, do Regimento Interno, requeiro 
a transcrição nos Anais do Senado, do artigo "Treze Anos Depois", 
da autoria do Senador Jarbas Passarinho, publicado no jornal Cor· 
reio Bra:lfiense, edição de I I do corrente mês, por oportuno, rcal!sti· 
co c de alta visão patriótica. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1977.- Renato Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - De acordo com o 
art, 233, § 1•, do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. 

Hã oradores inscritos, 
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgllio Távora, como 

Líder, 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE. Como L!dcr, 
pronuncia o seguinte discurso, Sem revisão do orador.)- Sr, Prcsi· 
dente, Srs, Senadores: 

Ausentando-me do Pais amanhã, cm missilo deste Senado, não 
poderíamos fazê-lo sem antes dar as respostas, aqui, tão reclamadas 
pelo eminente Senador Paulo Brossard quanto, primeiro: o aflaire 
RIOCELL ou cx·Borrcgaard; segundo, a situação da Faculdade 
Católica d~ Medicina de Porto Alegre. 

Nilo é nosso hábito proceder às respostas sem que o interlocutor 
presente esteja. Ontem, ventura nilo tivemos de ver no plcnârio o 
eminente Senador c fizemos a declaração que consta, ar, nos Anais, 
Hoje, último momento de nossa estada no território pátrio, no mês 
de setembro, embora não presente S. Ex•, esperamos que os demais 
membros da Oposição dela tomem a devida conta c transmitam a 
S. Ex•. que, por sua vez, através das notas taquigráficas, dos Anais, 
do Diário do Congresso, terá melhor ciência, 

Inicialmente, pergunta S. Ex• "por que nilo lhe silo fornecidos 
pormenorizadamente todos os aspectos financeiros do atendimento 
à RIOCELL?" Respostas silo dadas, neste momento, por nós, As me· 
didas aprovadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Rcpú· 
blica, no caso cm apreço, tiveram como objctlvo principal equilibrar 
a situação financeira atuul da Companhia c viabilizar a instalação de 
uma unidade de branqueamento, cuja operação permitirá - aliAs, 
isto já foi dito atrús- eliminar-seu utual dependência da base para a 
obtenção de um produto comerciável no mercado internacional, 

1 
I 
I. 
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Estilo os Srs. Senadores recordados que aqui mostramos que a 
cx·Borrcgaard razia o procc,samcnto da celulose ni\o branqueada no 
Brasil c a enviava para a opcraçilo final de branqueamento na 
Noruega: 

Termina o contrato desta opcraçilo binacional cm 1979 c, assim, 
mister se tornava a implantação dessa unidade que, além de nos li· 
bcrtar do jugo da Borrcgaard norueguesa, ainda tornaria pcrrcita· 
mente solvãvcl c pcrrcitamcntc dcrcnsâvcl, economicamente, o 
empreendimento. 

Todas as unidades aprovadas se caracterizam pelo seu aspecto 
de rotina c normalidade; ou seja, ni\o orcrccc à RIOCELL nenhum 
tratamento discriminatório, O pacote inclui vArias 'fontes de financia· 
mente, porque se procura ajustar as diversas rentes de recursos dis· 
ponlvcis- Caixa Económica, Banco do Brasil, BNDE- às necessi· 
dadcs aluais da empresa, principalmente no que SC rcrcrc às suas eX• 
portaçõcs. 

As operações previstas c as condições de cada uma delas podem 
ser resumidas - este Governo nada tem que esconder; saberão os 
Srs. Senadores uma por uma de todas as operações, juros c mais 
condições: 

a) Caixa Econ6mlca Federü - cmprbtimo de Cr$ 22S mi· 
lhõcs, destinado a garantir a alienação oponuna de imóveis de 
propriedade do Montcpio da Famnia Militar, viabilizando, assim, 
seu aperte adicional de capital. 

Estão bem os Srs. Senadores recordados de que afirmlivamos 
ser uma operação stand by credlt: destinava-se esta operação a que o 
Montcpio da Famnia Militar pudesse ir se dcsrazcndo de bens imó· 
veis até aportar a quantia de 225 milhões, ncccssliria à capitalização 
da empresa. 

Essa operação se enquadra na anexa Norma de Serviço 
n• 186/73 da CEF, que a caracteriza como adiantamento a 'empresas 
para a normalização de sua situação financeira mediante a venda de 
bens imóveis, Os juros silo de 9% a,a,, sobre valores corrigidos trimcs· 
tralmcntc com base nas variações das ORTNs, O pagamento se raz 
por transrerência às pessoas fisicas ou jurldicas compradoras dos 
imóveis, Na insuficiência de cobcnura do adiantamento crctuado, o 
saldo da divida scrâ liquidado através de 24 prestações mensais, 

Estilo rigorosamente dentro da Instrução n• '!86. . 
b) BADESUL, Aparte de Capital - Como mesmo esse valor 

a ser obtido, pelo MFM para aperte de capital na RIOCELL era in· 
suficiente para manter uma proporção aceitável entre as panicipa· 
çõcs do sctor privado c do sctcr pablico, FIBASE, o pacore prevê 
Cr$ 100 milhões adicionais obtidos do BNDE atravb da linha 
FINA C. Nessa operação, como sabido é esses CrS 100 milhões de dl· 
vidas aluais da empresa com o BNDE seriam transrormados cm 
a porte de capital subscrito pelo BADESUL- Banco do Desenvolvi· 
mente do Sul - que, posteriormente, transrcrirli a um grupo priva· 
do. 

As condições dessa operação FINA C incluem juros de S% a,a, · 
mais 20% de ORTN. O prazo de carência c amortização pode ser de 
até 9 anos, ficando sua composição a critério da Di reteria do BNDE, 
No momento, as condições finais desse empréstimo estilo cm estudo, 
devendo ser de 2 anos de carência c 7 anos de amortização ou 4 anos 
de carência c S anos de amortização. 

c) Flb111e - participação adicional de capital estimada cm 
CrS 22S milhões cm 1977, CrS 12S milhões cm 1978 c CrS 12S cm 
1979. Essas participações se caracterizam como operações de rotina 
da FI BASE, previstas cm seu Estatuto c através das quais essa ag~n· 
cia do BNDE procura viabilizar projetes classificados como priorltA· 
rios no sctor de insumos bAsicos. 

As participações adicionais da FIBASE na RIOCELL scrilo co· 
bcrtas com seus próprios recursos, previstos cm seus orçamentos 
anuais, com cxccçilo de 1977, quando seu orçamento scrA rcrorçado 
com um aperte de recursos do BNDE de CrS 110 milhões, que, por 
sua vez, os receber{\ do Tesouro Nacional. Isso porque os orçamon· 
tos do BNDE c do FI BASE previam, para 1977, somente CrS IIS 
milhões como partlclpaçilo adicional no projeto da RIOCELL. 

1d) Emprntlmos, BNDE c Banco do Br1111l - Para viabilizar a 
implantação de uma unidade de branqueamento, além desses apertes 
adicionais de capital- como roi dito aqui- estilo previstos cmprés. 
timos de Cr$ 100 milhões cm 1977, a ser obtido do Banco do Brasil, 
c ÇrS 300 milhões por ano cm 1978 c 1979, a serem obtidos do 
BNDE. 

Essas operações também se caracterizam como de rotina c serão 
realizadas com base no exame técnico da viabilidade do projeto. 
Suas condições deverão ser as vigentes para as operações do BNDE, 
através do Fundo de Rcaparclhamcnto Económico. As condições va. 
riam, dependendo do tipo de projeto c da capacidade de pagamento 
da empresa, cabendo, cm cada caso, a decisão à Dirctoria do Banco, 
com base no exame técnico realizado, 

A operação com a RIOCELL estli atualmcntc cm estudos, csti· 
mando-se que os juros poderão variar de 4 a 8% a,a., com corrcçi\o 
monctliria plena. O prazo de carência dcvcrli ser equivalente ao pcrfo. 
do ncccsslirio para a implantação do projeto, mais um ano c meio, o 
que, no caso da RIOCELL, provavelmente se traduzirâ cm um prazo 
de carência de 4 anos c meio. O pcrlodo de amortização dcvcrli ser da 
ordem de 10 a 12 anos, Como cm todas suas outras operações, o 
BNDE cxigirâ, como garantia, a hipoteca da unidade de branquca. 
mcnto c o aval dos principais acionistas. 

3) CACEX/BACEN, Crêdltos de Exportaçio- Tendo cm vista 
tratar-se de uma empresa exportadora, r oram previstos recursos adi· 
clonais para racilitar suas operações externas, através da manutcn· 
ção das linhas de crédito que ela jâ possui junto à CACEX, cm caril· 
ter rotativo, durante o pcr!odo de execução do projeto. Os recursos 
previstos cm cada uma das linhas de crédito c suas respectivas condi· 
çõcssão: 

I) Cr$ 60 milhões através de recursos do CIC 15.6 da CACEX, 
Juros de IS% a.a. mais comissão de 1%, com prazo de I ano de amor. 
tizaçi\o; 

l) USS 3,9 milhões através da Resolução BACEN n• 398, Ju. 
ros de 8% a.a, com prazo de amortização de 12 meses, 

Até agora, vejam V, Ex•s, rigorosamente dentro de todas as CS· 

pccificaçõcs, resoluções a rotina do banco, 
3) Cr$ SO milhões de financiamento a exportações cm consigna. 

ção, através da FINEX: Também rotina do órgão monctârio que o 
realiza, Juros de 8% a.a. com prazo de I ano para amortização, 

4) Cr$ 66,7 milhões de financiamento a exportações através da 
Resolução BACEN n• 71 -também rotina -Juros de 8% a,a, com 
prazo de amonizaçi\o de 180 dias, rcnovâvcis, 

S) Cr$ 117 milhões através das Resoluções BACEN n•s 329 c 
330, que concedem financiamento às exportações de produtos manu. 
raturados mencionados na Portaria n• 130 do MINIFAZ. A Rcsolu. 
ção n• 329 se dirige à encomenda ou aquisição, por Trading Co., dos 
produtos mencionados nessa portaria. Silo previstos juros de 8% a,a, 
c prazo de amortização de 12 meses, A Resolução n• 330 prevê o fi. 
nanciamcnto dos mesmos produtos constantes da Portaria n• 130, 
quando jâ depositados cm armazéns. Os juros previstos silo de 12% 
a.a, c o prazo de amortização é de 180 dias, 

Repetindo, esses recursos adicionais serão canalizados à 
RIOCELL para racilitar suas operações com o exterior c se caracter!. 
zam como operações de rotina que a CACEX e/ou o BACEN rca!i. 
zam como incentivos às nossas exportações, Nenhum subsidio outra. 
lamento prcrcrcncial roi previsto nas operações a serem realizadas, 
com essa empresa, 

Anexas, as respectivas Rcsoluçilcs, para conhecimento de 
V, Ex•s 

Norma de Serviço n• 186/73 

Empréstimos a empresas para normalização de sua situação 
financeira mediante a venda de bens Imóveis, 
O Presidente da Caixa EconOmlca Federal- CEF, no uso de· 
suas atrlbulçilcs regimentais c tendo cm vista a Resolução da 
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Dirctoriu de 13·3·73, Ata n• 133, baixa a presente Normu de 
Serviço, 

I - A CEF concederá às Pessoas J urfdicas da indústria, do 
comércio ou de prestação de serviços, empréstimos sob garan· 
tia hipotecária, mediante promessa de alienação de imóveis, 
não necessariamente utilízúvel pela empresa, com recursos 
não vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, 

2- Os ftnnnciamentos referidos no item anterior obedecerão 
às seguintes condições: 

Finalidade: Obtenção de recursos destinados a normalização 
de sua situaçiio financeira, 

Valor do Adiantamento: Até 50% (cinqUenta por cento) do 
valor do pedido de empréstimo ou da avaliação do 'imóvel a 
ser alienado, prevalecendo o menor desses valores, 

Garanria: Hipoteca de I• grau, sem qualquer concorrência, 
do imóvel a ser vendido, 

Garantias subsidiárias: Outras garantias que a CEF julgar 
necessárias ao reforço du principal. 

Pra:o para a Venda: até 2 (dois) anos. 

Taxa de Juros de Operação: Calculados e exigfveis no último 
dia de cada trimestre civil c vencimento ou liquidação da d!vi· 
da. Os juros scriio cobrados à Taxa Nominal de 8,71% (oito 
inteiros c setenta c um centésimos por cento) no ano, cor· 
respondente à Taxa Efctiva de 9% (nove por cento) ao ano, 
identificando-se com a Taxa Equivalente de 2,1778% (dois 
inteiros, mil setecentos c setenta c oito décimos milésimos por 
cento) ao trimestre, Método Hamburguês. 

Correção Monetária: Calculada c exigível no último dia de ca· 
da trimestre civil c no vencimento ou liquidação dívida, pro· 
porcionalmentc aos saldos devedores verificados c aos dias 
decorridos no período, de acordo com o !ndice nplicltvcl às 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) fixa· 
do para o trimestre cm curso; 

Forma de Pagamento: Por transferência às pessoas tisicas ou 
jurídicas compradoras do (s) imóvel (eis). Na insuficiencin de 
cobertura do adiantamento cfetuado, pelos desligamentos 
ocorridos, ou por quaisquer motivos outros, o saldo da d!vi· 
da será liquidado através de 24 prestações mensais, iguais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira das prestações no 25• mês 
da data do adiantamento, 

/, O. F.: Cobrado de uma só vez, no ato da escritura ... 

3- Durante o prazo em que perdurar o adiantamento, cabc
rú à empresa proceder a venda do (s) imóvel (eis) hipotecado 
(s), utilizando-se, no que couber, das pondições previstas cm 
Normas de Serviço pertinentes, 

3, I -Em toda e qualquer operação de venda será obedecida 
a seguinte rotina: 

3.1.1- 50% (cinqUcntll por cento) do valor da venda se· 
rà utilizado pela CEF para amortização ou liquidação do 
débito existente. 

3. 1.2 - 50% (cinqUenta por cento) má liberado no 
proponente: 

4- Condições Gerais: 

4, I - 1\s propostas de financiamento que se enquadra· 
rem nas condições estipuladas, após os estudos preliminares 
nus respectivas Filiais, deverão ser encaminhadas à aprecia· 
çilo do Diretor Supervisor du Regiilo, obedecidas as alçadas 
pertinentes para aprovaçUo. 

4.2 - Ocorrendo atraso no pagamento do principal, ju· 
ros ou demais encargos da operação, a taxa de juros com· 
pensatórios será acrescida de mais 1% (hum por cento) ao 
ano, a título de mora. 

4.3 - Os bens oferecidos cm garantia serão segurados 
contra fogo, 

4.4 - Os custos de avaliação conforme tabela existente, 
e as eventuais despesas com serviços de natureza técnico-con· 
tábil, deverão ser ressarcidas pelos proponentes. 

4.5- Será objcto de estudo por parte da CEF, proposta 
de financiamento para aquisição de imóvel, acompanhada de 
projeto de implantação industrial. 

4,6- Vencido o prazo concedido para a venda do (s) 
imóvel (eis), ou caracterizando-se a inadimplêncin nesta fase, 
a CEF poderá vender, pública ou particularmente, os bens 
hipotecados e aplicar a importância apurada no pagamento 
da divida colocando à disposição do devedor o saldo que por· 
ventura se verificar. 

Esta Norma de Serviço entra cm vigor a partir do dia I• de 
abril de í973, revogando a Norma de Serviço n• 155/72, 
emitida cm 23 de novembro de 1972. Rio de Janeiro, 23 de 
março de 1973. 

Giampaolo Marcello Falco 
Presidente 

Sr. Presidente, passamos à segunda resposta: 

SITUAÇÃO DA FACULDADE CATÓLICA 
DE MEDICINA DE PORTO ALEGRE. 

Histórico 

1826- Inauguração do Hospital-Geral da Irmandade de Santa 
Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

Início do Século - Entra em funcionamento a Faculdade de 
Medicina mantida pela Santa Casa de M iscricórdia, 

Com a criaçiio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRS}, a Faculdade de Medicina foi agregada à mesma. 

1961 -A Santa Casa cria a Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre, em substituição à que foi incorporada à UFRS. 

1969- O Decreto-lei n• 781, de 22 de agosto de 1969, "prevé 
sobre o funcionamento como Fundação de Direito Privado da Facul· 
dndc Católica de Medicina de Porto Alegre", (Ato de fcderalização), 

1970- O Decreto n• 66.358, de 18 de março de 1970, aprova, 
nos termos do Decreto-lei n• 781, o Estatuto da Fundação Facul· 
dade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

1971-A referida Fundação dirige-se no Ministro da Educação 
e Cultura Jarbas Passarinho, reclamando o cumprimento da lei: o 
Ministro institui Comissiio "para sugerir so!uçilo para o cumprimen
to do Decreto· lei n• 781/69", 

A referida Comissão conclui o exame do assunto, sugerindo que 
a Uniilo teria de optar entre trés soluções, assegurando os recursos 
necessários a sua munutençilo; 

a) fcderulizução pura e simples; 
b) transformaçilo em fundação de Direito Público: c 
c) manutençilo do atual stat11sjur!dico. 
Além do mais, "a Comissilo é de parecer que a transformaçiio 

cm fundação de Direito Público será a soluçiio mais conveniente". 
1972- Parecer do Conselho Federal de Educuçilo (Relator Dr, 

Newton Sucupira) favorável à transformaçilo da Fundação de Direi· 
to Privado em Funduçüo de Direito Público. 

1973 - Homologação do referido pnreccr pelo Ministro da 
EducaçiloJarbas Passnrinho. 

1973 -O Sub-Chefe Administrativo do Gabinete Civil da Prc· 
sidêncin da República (Dr. Valmor Franco) levanta uma scric de 
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objeçõcs ao despacho do Sr. Ministro da Educação, as quais não fo· 
ram npensns no processo, não sendo do nosso conhecimento. 

1974- Volta n Fundação Faculdade Católica de Medicina de 
Porto Alegre a solicitar o andamento do processo, refutando os 
argumentos do Sr. Dr. Vnlmor Franco. (Nilo tivemos acesso a. este 
documento). 

1976 - O Conselho Federal de Educação aprova o Regimento 
da Fundação Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. 

1976- ·Em agosto o Senador Dr. Paulo Brossard historia no 
Senado Federal o problema da citada instituição e exige do Governo 
providências. 

Relatório '. 
Sobre o caso em tela, temos n fazer as seguintes observações: 
I. O Decreto-lei n• 781/69, que instituiu a fundação de Direi· 

to Privado, cm seu art. I•, determina, igualmente, dotações·anuais 
consignadas no Orçamento-Geral da União (art. 4•) c nomeação 
pelo Presidente da RepQblica dos Membros do Conselho 
Administrativo (art. 5•), artigos estes que até agora não puderam ser 
cumpridos cm toda a sua extensão, 

2. Somente no ano de 72 houve verba consignada no Orçamcn· 
to da União para a referida Instituição. 

Nos anos posteriores, a Fundação recebeu verba do FNDE, co· 
mo demonstra o quadro anexo para os anos de 1975 e 1976. 

Exerci elos 1975 1976 
Elem. Desp. 

3271-01 2.771.200 3,602.600 
3272-02 371.500 120.000 
3272-03 390.000 
3272-07 694.000 902.000 
3272-08 167.400 
4371-04 170.000 

Totais 4.004.100 5.184.800 

Fonte: Orçamento-Geral da Unlio: Recursos no FNDE 

FACULDADE CATÓLICA DE MEDICINA 
DE PORTO ALEGRE 
ORÇAMENTO FNDE 

1977 1978 % 

bcssoul 9.348.100 
utros CustciosfCupital 1.000,000 

Suhtutuis 10.348.100 

13.404.000 
1.200.000 

14.604.000 

43,39 
20,00 
41,13 

Suplcmcntação de Pessoal 
(previsão 30%) 3.104.400 

Totais 13.452.500 14.604.000 8,56 

3. Como se pode observar na s!ntesc histórica realizada, o 
MEC tentou efetivar as sugestões de Comissão assim como do CFE, 
transformando a citada Instituição em Fundação de Direito PQblico, 

Conclusão: 

I- A ajuda financeira do MEC cobre a quase totalidade(+ de 
90%) da folha de pagamento da Faculdade. 

2 - O crescimento de 77 para 78 serâ de 43% nessa ajuda, 
conforme a tabela. 

3- O Dirctor do Departamento de Assuntos Univcrsitârios do 
MEC esteve hll quinze dias com o Diretor da Faculdade Católica de 
Medicina, cm Porto Alegre, e lhe pediu u elnboração de um estudo 
preliminar sobre os vencimentos do cargo docente, indicando os nl· 
veis sulurinis que a Faculdade considera mais apropriados c compat!· 
veis com o professorado. Neste momento, a Faculdade cstll 
provideni:iundo este estudo. 

Vê-se pqis que, dentro daquelas três sugestões apresentadas pela 
Comissão institu!da para sugerir a observância do Decreto-lei o• 
781/69, e aqui referidas pelo eminente Senador Paulo Brossnrd
fedcralização pura e simples; transformação cm Fundação de Direito 
PQblico c manutenção do atual status jur!dico - o Governo, optan· 
do ·pela segunda forma, forceja, agora, dâ os passos reais para que 
esta intenção seja transformada em realidade. Mas, aqui, é preciso 
ficar bem claro que a União já paga 90% do custeio desta entidade c, 
repetimos, solicitou, por intermédio do DAU, à diretorin da Faculdn· 
de, a apresentação realfsdcn do seu quadro docente, com os venci· 
mentos que, propostos fossem, terão que ser subordinados ao mercn· 
do de trabalho existente, está claro, para, então, dar complementa· 
çiio a todo aquele processo que o Governo desencadeou quando as· 
sumiu as responsabilidades constantes do texto do Dccrcto·lci 
n• 781, de 22 de agosto de 1969. 

Sr. Presidente, consultamos a V. Ex•: ·dispomos de algum 
tempo ainda? 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- O tempo de V, Ex• 
já esta quase findo, mais a Mesa lhe concede mais cinco minutos 
para que possa concluir sua oração. 

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presiden· 
te, tcrfamos que esticar muito os cinco minutos. 

Aqui estâ, cm nossas mãos, a resposta, e esta gostar!amos de dar 
na presença de S. Ex•, Senador Brossard, que diz respeito à intcrven· 
ção da autoridade monetária no Grupo UEB. Mas, cinco minutos, 
confessamos a V. Ex•, é muito pouco, c S. Ex• o Sr. Senador Paulo 
Brossard não está presente. Se as outras duas são respostas 
absolutamente tranqUilas, a terceira, como envolve conceitos opina ti· 
vos, reservamo-nos para, na volta, apresentar a S. Ex• e com S. Ex• 
debater os fins c os porquês da intervenção, cert!ssimo estamos de 
que o Governo, neste, como nesses dois outros casos que acabamos 
de percutir, neste momento, agiu dentro daquilo que era o interesse 
pátrio maior. 

Assim, Sr. Presidente, fazemos a promessa -e cá está a rcspos· 
ta à intervenção da UEB - de, tão logo voltarmos da viagem em 
que, com muita honra, vamos representar o Senado Federal na 
Bulgária, dizer que essas afirmativas aqui feitas quanto à Faculdade 
Católica de Medicina de Porto Alegre e, por coincidência, também 
no Rio Grande do Sul, quanto à intervenção do Governo na 
RIOCELL, ex-BORREGAARD, desafiam qualquer contestação. 
Todos esses dados foram testados, verificados c são a expressão da 
verdade. 

Era o que t!nhamos a dizer. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. V!RGIL/0 
TÁVORA EM SEU DISCURSO: 

DECRETO-LEI N•781, DE22 DE AGOSTO DE 1969 

Provê sobre o funcionamento, como fundaçilo de direito 
privado, da Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, e 
dá outras providências. 

O Presidente da RepQblicn, no uso dus atribuições que confere o 
§ t•, do artigo 2•, do Ato Institucional nQmcro 5, de 13 de dezembro 
de 1968; 

Considerando a conveniência de condicionar os investimentos 
educacionais a fins altamente produtivos pura o desenvolvimento 
cconõmico·social do Pa!s e pura as investigações pioneiras, cm se· 
tores espec!ficos de trabalho cientifico; c 

Considerando que a formação de técnicos e especialistas, asso· 
cinda à formação profissional, é umu das diretrizes da nova for· 
mutação du educação superior do Pais, decreta: 

Art. t• A Faculdnde Católica de Medicina, com sede na cida· 
de de Porto Alegre, Estudo do Rio Grunde do Sul, i: nutoriznda a fun· 
cionur como runduçilo de direito privado, observando o disposto nes· 
te Decreto-lei. 
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§ I• O estatuto da fundação deverá ser aprovado pelo Pre· 
sidcnte da República, mediante parecer favoravcl do Conselho Fede· 
rnl de Educação. 

~ 2• O estatuto poderá ser alterado nas mesmas condições pre
vistas para sua aprovação. 

Art. ~ São fins da Faculdade Católica de Medicina de Pórto 
Alegre a formação de profissionais de medicina, a realização de cstu· 
dos c pesquisas c a divulgação cientifica c tecnológica, especialmente 
aplic6veis cm bases nacionais, h Cito-Oncologia. 

Art. 3• O património da fundação de que trata o artigo 1•, se
rã constituldo: 

I - Pelos bens, móveis c imóveis, de que atualmcntc a Facul
dade Católica de Medicina de Porto, Alegre tem uso c posse, c que lhe 
serão doados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Por
to Alegre: 

11- Pelos bens c direitos que vier a adquirir; 
III -Pelas doações que receber; 
IV- Por outras incorporações que revertam de ,trabalhos reali

zados pela instituição. 
§ I• Os bens c direitos da fundação serão utilizados ou apli· 

cados exclusivamente na consecução de seus objctivos, podendo, pa· 
ra tal fim, ser alienados, 

§ 2• No casódc extinguir-se a fundação, ou se houver mudan
ças de suas finalidade ou de localização, ou ainda, se o hospital geral 
da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre deixar de ser uti· 
lizado no ensino de cllnicas da instituição, os bens de que trata o in· 
ciso I do artigo 3•, reverterá ao patrimônio da.doad_ora. 

Art. 4• Serão rccursodinanceiros da fundação: 
I - As dotações anualmente consignadas no Orçamento Geral 

da União, especialmente para assc~urar. 
a) retribuição pecuniária no nlvcl dos padrões federais corres· 

pondentes, ao corpo docente e administrativo; 
b) manutenção, renovação e ampliação das instalações c cqui· 

pamcntos, segundo as exigências do ensino c da pesquisa; 
c) o funcionamento do Instituto de Pesquisas Cito-Oncológicas. 
11- As ajudas financeiras de qualquer origem; 
III - As contribuições oriundas de convênio, acordo ou con· 

trato; 
IV - Os saldos de exercícios financeiros encerrados. 
Art. S• A fundação será administrada por um Conselho de S 

(cinco) membros, nomeados pelo Presidente da República, e dos 
quais obrigatoriamente, um será o Cardeal-Arcebispo de Porto Ale· 
grc, outro o Provedor da Irmandade da Santa casa de Misericórdia 
de Porto Alegre, c, ainda outro o Dirctor da Faculdade Católica de 
Medicina. 

§ 1• Os membros livremente escolhidos cumprirão, no Conse
lho, o mandato de 4 (quatro) anos, sem direito a recondução, 

§ 2• Das deliberações do Conselho cabcr6 recurso de nulidade 
para o Ministro da Educação c Cultura. 

Art. 6• Revogadas as d·isposições cm contrário, o presente De· 
creto-.lci entrarA em vigor 11 data de sua publicação. 

Brasllia, 22 de agosto de 1969; 148• da Independência e 81• da 
República.- A. COSTA E SILVA- Tar10 Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Otair Beckcr, por cessão do Senador Renato Fran· 
co, 

O SR. OTAIR BECKER (ARENA - SC. Pronuncia o seguinte 
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No dia 8 deste mês, realizou-se, cm São Miguel do Oeste, a se· 
gunda estação de avaliação de machos reprodutores de Santa Catari· 
na, promoção do Núcleo de Criadores de Suínos do Extremo Oeste 
Catarincnse, juntamente com a Associação Catarincnse de Criadores 
de Suínos (ACCS), a Associação de Crbdito c Assistência Rural do 
Estado de Santa Catarina (ACARESC) c a ·Prefeitura Municipal de 
Silo Miguel do Oeste, 

Nilo. me foi possível, face a compromissos anteriores c inadid· 
veis, assistir a exposição conforme era do meu desejo. Estou, porém, 
informado de que alcançou ela pleno êxito, com a participação de 19 
(dezenovc) granjas que pertencem àquele núcleo, que criam suínos 
segundo métodos os mais modernos c fornecem reprodutores para o 
aprimoramento da sulnocultura nacional. 

Em fins de maio deste ano, fiz comentltrios, desta tribuna, acer· 
ca do relatório das atividadcs da Associação Catarincnsc de Criado· 
rcs de Suínos, apontando resultados que colocam a Suinocultura do 
meu Estado entre as mais aperfeiçoadas do País. Em outubro de 
I 976, enaltecendo o propósito do Ministério da Agricultura de execu
tar um Programa Nacional de Suinocultura, abordei de forma mais 
ampla importância e problemas desse setor da economia nacional, 
No final, dei realce a medidas para recuperação económica da suino· 
cultura brasileira, no tocante à produção, industrialização e comer
cialização propostas ao Ministério da Agricultura, após encontro 
dos mais positivos dos Secretários de Agricultura dos Estados do 
Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ocorrido 
em Campinas, São Paulo. Nessa oportunidade, acentuei o grande sig
nificado de um Programa Nacional de Suinocultura, que nos per
mitisse aprimorar a criação nacional, de tal forma que da suinocultu· 
ra viéssemos a obter lucros consideráveis, conforme se dá com outros 
países, como China, Uniílo Soviética e Estados Unidos, onde a suino· 
cultura apresenta resultados excepcionais, a que poderíamos nos 
equiparar átravésda melhoria técnieo-cicntffica. 

A propósito do assunto, o engenheiro-agrônomo Anselmo A. 
Hess, Presidente do Núcleo Concórdia da Associação Catarinense de 
Criadores de Sulnos e Supervisor Regional da ACARESC, escreveu 
artigo publicado no O Estado, de 21 de agosto passado, alertando pa
ra séria ameaça que recai sobre a suinocultura brasileira. Grande 
autoridade na questão, Dr. Anselmo A. Hess condena a importação 
de reprodutores híbridos, o que nos coloca cm permanente c cara 
dependência do Exterior, defendendo dê o Governo apoio total àque
les que, cm nosso Pais, há anos se dedicam à busca de reprodutores 
híbridos nacionais, a partir da importação de suln os de raça pura. 

Especialista renomado que é, o Dr. Anselmo A. Hess faz consi· 
dcraçõcs importantes em seu artigo, visando alertar as autoridades 
governamentais para aspectos os mais inconvenientes para o Brasil, 
no que diz respeito à suinocultura. Considerando procedente a adver· 
tência, incorporo o artigo a que aludo a este discurso, a fim de que fi· 
que constando de nossos Anais. E, simultaneamente, expresso a con
fiança de que o Ministério da Agricultura dele tomarlt conhecimen· 
to, agindo de modo a livrar a suinocultura brasileira da ameaça 
denunciada por um técnico dos m~is categorizados que possufmos, 
que hlt muito se dedica ao aprimoramento da suinocultura nacional! 

Desta forma, volto a abordar1assunto que reputo de importdn· 
cia para a economia brasileira e, também, presto merecida homena
gem a um técnico catarinense, que faz jus à reputa~ão de que desfru
ta no setor cm todo o Pais c tanto tem servido à suinocultura catari
nense. 

finalmente, Sr. Presidente, requeiro, também, seja transcrito 
nos Anais da Casa o convite que recebi para participação da XVI 
Exposição Nacional de Suínos, a ter lugar na cidade de Concórdia, 
no meu Estado, de 24 a 30 de outubro próximo. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. OTAIR 

BECKER EM SEU DISCURSO: 

UMAAMEAÇAÂ 
SUINOCUL TURA NACIONAL 

12- Agricultura 

O Estado, 21 de agosto de 197? 

Editor: Franclsc:o da Cunha Silva 

Esse urtigo, de autoria do cngcnhciro·ugrdnomo Anselmo A. 
Hess (presidente do Núcleo Concórdia da Associação Catarlnensc de 
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Criadores de Sulnos c Supervisor Regional da ACARESC) aborda 
um tema da mais alta importância para a agropccuária nacional. Um 
tema com injunçõcs, inclusive, na 'ârca de segurança por envolver um 
sctor tradicionalmente exercido por pequenos criadores c empresas 
brasileiras c que, no presente momento "está sendo totalmente dcs· 
nacionalizado" cm função das importações do porco hlbrido. Essas 
importações trarão conseqUência danosas â suinocultura brasileira 
que, já hll alguns anos vem investindo no melhoramento c na criação 
de linhagens nacionais e, até mesmo, na produção do "hlbrido bra· 
silciro". Um artigo que tem a pretensão de ser o primeiro brado de 
alerta contra essa "corrente" que poderá trazer consigo sérios 
prcjulzos ao pais. 

O futuro da suinocultura nacional está sendo seriamente 
ameaçado! A moda do porco hldrido já chegou por aqui c estamos, 
hoje cm dia, assistindo a um fenômeno que, se nilo fosse tão sério c 
de conseqUências tão funestas para o futuro de nossa suinocultura, 
daria para se dizer que é uma piada! 

A suinocultura brasileira, graças a vArias importações de 
rcprod~tores europeus c norte-americanos c a um trabalho de· 

aclimatação, sclcção c melhoramento animal, tem atingido, cm 
muitas propriedades c regiões, lndiccs de produção c produtividade 
comparáveis aos dos palscs da Europa, mais cvoluldos no sctor. Para 
citar apenas um exemplo, em 121 propriedades assistidas c controla· 
das pelo Serviço de Extensão Rural (Acarcsc) na região do Alto 
Uruguai Catarincnsc, cm 1976, foi alcançado um desfrute médio (va· 
lor que mede a produtividade de um rebanho sulno) de 179,6%, (a 
média brasileira é de 36%), o que prova sobejamente a nossa afirma· 
tiva. E esse resultado decorre de um recente- c sério- trabalho de 
melhoramento da nossa sulnocultura. 

Os granjciros, criadores de reprodutores sulnos no Brasil, basca· 
dos cm animais importados, têm oferecido aos demais criadores 
machos c fêmeas, cada vez melhores c mais produtivos. Muitos dcs· 
ses animais silo apoiados por testes obtidos cm Estações de Avalia· 
ção de Sulnos, mantidas pelo Ministério da Agricultura e pelos 
próprios criadores através de suas associações de classe (ACCS, 
ABCS, APCS etc). 

Dados compnadvos (média) de animais da raça 
Landrace testados em Estações de A vallaçio 
da Alemanha e do Brasil ( Concórdla-SC) 

ESTAÇOES DE A V ALIAÇÃO 

lndicos de Produtividade 
Idade de abate (até IOOkg) 
Ganho de peso diúrio 
Conversüo alimentar(*) 
Comprimento da carcaça 
Espessura média de toucinho 
Ãrca de lombo 

Schwarzcnan 
169 dias 

Grub 
165 dias 
835g 
2,78 
IOOcm 
2,62cm 
42,1 
0,51 
31,5% 

Concórdia 
165 dias 
843g 882g 

2,98 
IOOcm 
2,66cm 

2,76 
IOOcm 
2,S7cm 
36,4 

Relaçüo Carncfgordura 
Percc:ntugcm de penil 

Fonte: ACCS (Concórdia-Se) 

41, 
0,49 0,64 
31,6% 31,5% 

(*)Quanto mais baixo o lndicc, melhor o resultado para essas duas características. 

O quadro mostra que os resultados obtidos por animais da raça 
comparllvcis aos dados de entidades congéneres da Alemanha 
Ocidental. 

Vale ressaltar que os resultados dos reprodutores sulnos de raça 
pura silo uma realidade enquanto que os dados alardeados dos 
sulnos hlbridos ainda estilo na faixa da especulação, 

Tanto os técnicos como os criadores reconhecem, é claro, as 
vantagens oferecidas pelos cruzamentos é, por conseqUência, o 
processo conhecido como "hibridação". Em linguagem mais 
simples, a hibridação nada mais é do que cruzamentos - egais sim· 
pies ou mais complicados- entre hinhagens ou raças bem definidas, 
visando a obtenção de um produto final: o porco hlbrido. 

Mas entendemos que dispomos atualmcntc no Brasil de ma· 
teria! genético, cm suinocultura, tão bom quanto os palscs desenvol, 
vidos, Os dados oficiais de testes das Estações de Avaliação assim 
comprovam. Cremos que podemos, mediante maiores recursos, 
dedicação c pesquisa, produzir o porco hlbrido nacional, com pleno 
aproveitamento do nosso material genético e com aperfeiçoamento 
da nossa tecnologia c dos nossos recursos humanos, 

E esse trabalho já vem sendo realizado, inclusive, por empresa~ 
genuinamente brasileiras que vem selecionando, investindo e se 
preparando para a produção de seu próprio porco hlbrido. e o caso 
do Grupo Sadia (cujo trabalho já está adiantado com ótimos resulta· 
dos) c de outras empresas nacionais (no inicio do trabalho de hlbrida· 
çilo). 

Entretanto, ltlotivados por interesses comerciais imediatistas, di· 
versos grupos c empresas multinacionais dcOagaram o processo de 
importação do porco h!brido já pronto que, além da desvantagem 
financeira (um produto· mais caro para os criadores) criarâ uma 
dependência tecnológica. Essa dependência tecnológica ni!o se justifi· 
ca num pais onde se aplicam altas somas cm pesquisa! 

Hoje cm dia vem se discutindo c debatendo -em boa hora- a 
nova lei do "cultivar" que, caso fosse aprovada, poderia obrigar os 
nossos produtores a pagarem "royaltics" das sementes por eles 
plantadas. 

A "semente" na suinocultura silo os reprodutores. Com a atual 
importação dos hlbridos prontos, já estamos pagando c iremos pa· 
gar, cm carâtcr permanente, "royaltics" pela nossa criação de sul nos. 
Isto porque as linhagens bllsicas, "o segredo do negócio" ficarâ no 
exterior e os criadores brasileiros pcrmancccri!o sempre recebendo o 
"produto intcrmediârlo", a preços muitos caros, para a obtenção do 
"produto final", o hlbrido, 

Estamos assistindo com a suinocultura a um "replay" do que 
aconteceu na década pnssada com a avicultura que, em termos indus· 
triais, ficou totalmente dependente do exterior, pagando "royalties" 
das linhagens bâsicas. 

Scrll que valerâ a pena tamanho preço por alguns resultados um 
pouco superiores (e duvidosos) a' curto prazo? Scrâ que não seria 
muito mais proveitoso e seguro investir essa elevada soma; a ser 
dispcndida com as importações c "royaltics", num programa sério c 
amplo de pesquisa e apoio à criação de hlbridos nacionais? 

----- ··- -
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E o pior: essas Importações poderão tr~cr consigo algumas 
doenças desastrosas, desconhecidas at~ agora cm nossa suinociultura, 
como a "doença vesicular" c outras. As origens dos animais hlbridos 
atualmcntc importados da EUropa, pelo que súabc, silo de palscs 
contaminadas por esses males, de onde estA proibida a Importação 
normal. Para tanto, estilo sendo utilizados artitlcios de "triangula· 
ções" c outros. 

E o mais triste: essas importações estilo sendo realizadas com o 
bcncplAcito do Minist~rio da Agricultura c do próprio presidente da 
Associação Brasileira de Criadores de Sulnos (ABCS), não sabemos 
se por descuido ou desconhecimento de suas consequencias nefastas. 

Este 6 um brado de alertai Esperamos que seja ouvido c 
multiplicado enquanto ~ tempo. 

. Se nilo forein tomadas cn6raicú c rApidas providencias, esta· · 
:remos jogando fora todo o trabalho c os investimentos jA realiiados 
cm melhoramento. sulno para, numa atitude modista, paisarmos a 
receber o "pacote" pronto do cxicrior, Um· "pacote"· caro c com 
toda uma dcpcnd&ncia cm seu bojo quan~o. a mtdio prazo, po· 
dcrcmos nós mesmos produzi-lo a menores custos c com muito 
maior segurança para a suinocultura naáonal, 

Que não seja apénas o nosso brado a ser lançado. Eapcramos 
que, · especialmente o Ministtrio da Agricultura ·tome medidas 
urgentes para reavaliar e imJ!rimir. uma nova direçlo aos rumos da 
suinocultura nacional, atiVidadc básica para a subsist!ncia· e progres-
so de significativa parcela da população rural do pais.. · 

Da; Comissão de Pr&mios da XVI Exposição Nacion'al de Sulnos 
A; Otaír Beckcr 
Of. Circ. N• 065/11 
Assunto: Solicitação (faz) 

Prczado(s) Scnhol(es): . 
Concórdia cstarâ sediando, de 24 a 30 de outubro próximo, a 

XVI· Exposição Nacional de Sulnos, a realizar-se. no ·Parque Muni· 
cipal de Exposições. 

Concórdia, o maior centro suinocultor do Pais e agora acdc do 
Centro.Nacional de Pesquisa de Sulnos da EMBRAPA, dever! uma 
vez mais sediar um encontro do mais alto lndicc tecnológico c cxpon· 
do ao p6blico do pais a cvoluçilo c o· •.puro zoot6cnico das raças 
sulnas aqui criadas. E este ano deveremos contar. ihclusivc com a 
pmcnça honrosa do· Sr. Presidente da Rcp6blica Ernesto Gciscl. 
Gostarlamos de contar com a vossa presença sempre estimulante 
nesta oportunidade.· 

. E para premiarmos' dcvidarrient~ aos· en~ijo~cà que aqui 
comparecem com os .mclhom: animais, eatanioi. solii:itando' vossa 
preciosa colaboração no fornecimento doi prtmios a scrcni · distrl· 
buidos. · · · · · 

Esclarecemos que, de prcfcrincia, sostaÍiamos de recebei taças 
ou troftus a serem déstlnadol aos inimais prcmiadós e i:oin·êspaço 
para aqui ser feita à aravação de sua destinação, · . 

. Cremos ~r um~ ótíma pro;noçilo · p·ara :voÍsa: 'e~~rcsa.' parti· 
cipando c colaborando tambtm coni a mais ·Importante promoção 
duuinocultura brasileira. · . · .. 

Os primios ou. coiaboraçilo poderão ser envlàdas·A ACcs:óu 
Escritório Regional da ACARESC - Concórdia,. para serem desti· 
nados c distribuldos por ocasião da exposição. · : · ·. · . · . 

Ccrt~s de contarmos com mais esta colalioraÇào e ~pÍ'cço ·ao 
trabalho de melhoramento da suinoi:ultura. brasileira, subscrevemo· 
nos com nossas 

Cordiais Saudações - Sr. Frederico Relch, . 'Presidente da 
Comissilo Central da XVI EXNAS. - Enll' Agr' A111tlmo Antonio . 
Heu, Comissão de Prêmios - Presidente. 

.o sa. PRESIDENTE <Mc6dcs cánale;::.:.'c~li~cl6' /~~i~tr~ 
ao nobre Scnudot Benjamim Farah,.por ccssilo do Sr, Senador Mau. 
ro Bencvidcs. · · · · ' 

O SR. BENJAMIM FARAH PRONUNCIA DISCUR· 
SOQUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jost Guiomard...:. Evandro Carreira- Jos6 Lindoso - Cattctc 
Pinheiro- Jarbas Passarinho- Petr<lnlo Portella- Mauro Bencvi· 
dcs- Wilson Gonçalves- Jcssé Freire- Marcos Freire - Amon 
de Mcllo - Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela -Augusto Franco 
- Gilvan Rocha- Luiz Viana- Joilo Calmon- Vasconcelos Tor
res- Gustavo Capancma- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Estâ finda a Hora do 
Expediente. 

Passa-se 11 

ORDEM·oo DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, da Emenda da Câmara ao. 
Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1968 (n• 1.867·8/68, 
naquela Casa), que d4 nova rcdaçilo ao § 1• do art. 449 da 
Consolidaçilo das Leis do Trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n's 571 c 572, de 
1976 e236, de 1977, das Comissões: 

-de COIIIIIhalção e JUitlp; 
-de U.lllação Social; c 
-de Economia (exame solicitado cm PlenArio). 

Em votação a emenda. 
Os ·Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta· 

dos. (Pausa.) · 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Rcdaçilo. 

· 1:: a seguinte a emenda aprovada · 

. EMENDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N•l6, DE 1968 

. (09 1,867·8/68, na Cimara do• Deputad01l 

Di nova redação ao§ 1• do art. o649 da C01110lldaçio du 
Lei• do Trabalho, . 

·O Congresso Nacional decreta: 

· A~. ·i,. O§ 1• do.art. 449 da Co~solidaçilo das Leis do Traba· 
lho, áprovada pelo Dccrcto·lci n• 5.452, de I• de maio de 1943, passa 
a vigorar com a scguinte.rcdaçilo: 

"Art. 449 .................................... .. 

, .. . ", .:§.1, !'Ja falência, constituirão cr~ditos privilegiados a 
:totalidade dos salãrios devidos ao empregado e a totalidade 
das indcnizaçõcs a que tiver direito." 

Art. 2• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicação, 
revogados o Dccrcto·lci n• 192, de 24 de fevereiro de 1967, c demais 
disposições cm contrArio. 

O· SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) ;_Item 1: 

Votaçi\o, cm turno llnico, do Requerimento n• 256, de 
1977, do Senhor Senador Lourival Baptista, soliátando a 
transcriçilo, nos Anais do Senado Federal, da declaração con· 
junta dos Presidentes Ernesto O cisei c Hugo Banzcr. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs., Senadores que o aprovam queiram permanecer senta· 

· dos. (Pausa;) 
Aprovado. 
Scr6'feita a tnnscrlçilo. 

\ 
1 
I 
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E a s.gulnte a matéria cuja transcrlçao é solicitada: 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

A convite de Sua Excelência o Senhor llrncsto Gciscl, Prcsidcn· 
te da Rcpüblica Federativa do Brasil, Sua Excelência o Senhor 
Gcncral·d•·Ex~rcito Hugo Banzcr Sullrcz, Presidente da República · 
da Bol!via, visitou oficialmente o Brasil, nos dias 15, 16 c 17 de 
agosto de 1977. 

A visita representou mais uma demonstração da tradicional ainl· 
zadc entre as Nações brasileiras c boliviana c dos propósitos dos dois 
Paiscs de intensificarem c ampliarem a coialioraçilo entre eles 
existente. 

El!l BrasRia, os dois Chefes de Estado cfctuam provcltoslls 
conversações sobre aspectos fundamentais da politica mundial c re
gional, procederam a um exame das rclaç3cs bilaterais, estimuladas 
a partir do encontro presidencial de Cochabamba, c presidiram ii 
cerimônia de assinatura, pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores do Brasil c pelo Ministro, interino, d·as Relações Extc· 
riorcs c Culto da Boi! via, de um Tratado de Amizade, Coopcraçilo c 
Com~rcio; de um Convênio de Assistência Reciproca para a Rcprcs· 
silo do TrAfico illcito de Drogas que Produzem Dependência; de um 
C?nvênio de Sanidade Animal para Áreas de Fronteira; de um 
AJUSte Complementar ao Acordo Bllsico de Cooperaçilo Tknica, 
referente à Coopcraçilo cm Mat~ia de Telecomunicações c Serviços 
Postais; c de um Acordo por Troca de Notas, Complementar ao 
Acordo de Cooperação c Complementação Industrial, de 22 de maio 
de 1974. Os dois Ministros trocaram, outrossim, as notas para entra· 
da cm vigor do Acordo sobre Cooperaçilo Sanltllria, assinado cm 8 
de junho de 1972. 

O Presidente da Rcpüblica da Bol!via foi recebido pelo 
Congresso Nacional, reunido cm sessão solene conjunta, bem como, 
cm sessão solene, pelo Supremo Tribunal Federal. O Presidente 
Banzcr visitou, outrossim, o Governador do Distrito Federa~ Dou
tor Elmo Scrcjo Farias. 

Ao l~rmino da visita, o Presidente Banzcr agradeceu ao 
Presidente Gciscl c hospitalidade c calorosa acolhida que o povo c o 
Governo brasileiro lhe dispensaram. Os dois Chefes de Est~o salicn· 
taram a atmosfera amistosa c o espirita construtivo cm que decor· 
rcram seus entendimentos c, sob essa luz, decidiram subscrever a se
guinte Dcclaraçilo Conjunta: · 

-I..., 

Reafirmam sua adcsilo c respeito aos principias fundamentais 
que constituem a garantia para a convivência pacifica c o dcscnvol· 
vimcnto das nações, nos âmbitos sub·rcgional, regional c mundial, 
ressaltando aqueles referentes à igualdade soberana dos Estados, ii 
sua integridade territorial, ao fiel cumprimento dos tratados, à rcnún· 
cia ao uso ou ameaça de força, à não-intcrvcnçilo nos assuntos intcr· 
nos c externos de outros Estados, ao direito de autodetcrmlnaçilo 
dos povos c à sol~çilo pacifica das controvbrsias. 

-11-

to dos palscs desenvolvidos e de que é inaceltllvcl conceber a cxpan· 
silo da economia mundial exclusivamente com base no Incremento 
da interrelação econômlca entre as potênciu 'industrializadas 
afirmam a necessidade de uma transformação qualitativa na cstrutu~ 
ra econ6mica intcrn~cional e manifestam a vontade comum de conju. 
gar esforços no senttdo de lograr o estabelecimento de uma ordem 
cconômica internacional justa que, baseada na igualdade dos Esta· 
dos, crie co~dlçõcs l!lais propicias ao cxcrcfcio cfetivo do direito de 
todos os palscs ao desenvolvimento econômico c social. Expressam 
assim, o interesse de. seus Governos na crlaçilo, para seus produtos: 
de melhores condições de acesso aos mercados dos palscs desenvol
vidos, na concessão por esses paiscs cic traiamcnto diferenciado c 
mais favorllvcl aos pafscs cm desenvolvimento e no plena acesso de 
todos os Estados às conquistas da ciência c da tecnologia. 

-IV..:. 

Reafirmam a adesão de seus pafses ao pnncfpio da soberania 
permanente c inalicnllvcl dos Estados sobre seus recursos naturais, 
para promover seu desenvolvimento económico e social c o bem· 
estar de seus povos, sem nenhum obltéculo externo, 

-V-
. Reiteram a .necessidade de prosseguir com os esforços comuns 

para o aperfeiçoamento da cooperação regional no Ambito do Sis
tema lntcramericano. Reafirmam, nesse contexto, sua confiança na 
Organlzaçilo dos Estados Americanos como instrumento para a 
manutenção da paz e para o desenvolvimento dos pafscs membros c 
sublinham sua intcnçilo de fortalecer os mecanismos operacionais de 
intcgraçilo c cooperaçilo económica da Anociaçlo. Latino
Americana de Livre Com~cio e do sistema EconOmlco Latino
Americano. Reconhecem, finalmente, a importAncia c validade dos 
esquemas de lntcgraçilo su~rcglonais, tais como o Acordo de 
Cartagena, o Tratado da Bacia do Prata, o Mercado Comum Centro
Americano ·e a Comunidade do Caribe, para a acclcraçlo do pro· 
cesso global de integração latino-americana, num quadro de isual· 
dade c respeito mútuo entre os Estados. 

-VI-

O Presidente da Bollvia expôs ao Presidente do Brasil os prlncl· 
pios que orientam sua politica na busca de soluções amistosas e 
cfctivas para o cnclausuramento scosrAfico que afcta seu pala, assim 
como os fundamentos da ·proposiçlo boliviana de paz, descnvol· 
vimento c intcgraçilo no Pacifico Sul, destinados a alcançar tlo trans
cendental meta. O Presidente Ernesto Geisel ratificou, cm rclaçi!o 
que lhe disse o Primeiro MandatAria boliviano, a poaiçilo tradicional 
do Brasil favorével a soluções amistosas c equitativas c reafirmou, 
ademais, o propósito de seu Governo no sentido de colaborar efc
tivamcntc com a Bolfvia para esse fim atravbs da implcmcntaçilo do 
oferecimento de livre trAnsito pelo território brasileiro e do cstabelc· 
cimento de zonas francas nos portos de Belbm, Porto Velho, 
CorumbA c Santos; 

-VIl-
Reiteram seu apoio à Organizaçilo das Nações Unidas, como 

instrumento para a prcscrvaçilo da paz c segurança internacionais, c 
concordam na necessidade de ampliar-lhe a açilo cm favor do 
progresso cconômico, social c cultural dos paiscs cm dcscnvolvimcn· 
to. Neste sentido, convém cm aperfeiçoar as consultas c a coopera. 
ção entre os dois paiscs no âmbito daquela Organizaçilo e cm outros 
foros internacionais, com vistas especialmente a fortalecer a posição 
dos palscs em desenvolvimento: Reiteram, ademais, a dccisfto que 
informa o politica de ambos os Poises de opor-se a toda forma de 
colonialismo, domlmo c dependência politica ou econômlca entre 
Estados, bem como toda forma de discriminação racial. 

Dentro do esquema de intcgraçijo sub-rcaional da Bacia do 
Prata, realçam a importância da Declaraçilo de Assunçilo de 3 de 
junho de 1971, em rclaçilo ii qual os· dois Governos manifestaram 
sua coincidência, 

-III-

Conscientes de que a presente situação económica Internacional 
tende a aumentar a distdncla que separa os paiscs cm dcsenvolvimcn· 

-VIIl-

Tcrido cm conta a especial condição do Brasil c da Bolfvla como 
integrantes da Regiilo Amaz6nica, reconhecem as possibilidades que 
vantajosamente se abrem para o estabelecimento de um sistema de 
cooperação multilateral na Amazônia c concordam cm que sua 
concretização poderA contribuir para o pro$resso económico c social 
dos territórios localizados naquela rcglilo c para sua plena Incorpo
ração nas respectivas economias nacionais. Nesse sentido, coincidem 
no desejo de que a iniciativa do Governo brasileiro, para promover o 

" r. ,, •. , ,., .. 
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mencionado sistema, alcance concrctiznçilo dentro de um claro 
entendimento entre os países participes c do respeito nos tratados c 
compromissos internacionais vigentes. 

-IX-

Os dois Presidentes manifestaram seu interesse em promover 
estudos conjuntos para o exame das possibilidades que oferecem as 
áreas adjacentes à fronteira entre os dois países, com vistas à utili· 
znção dos trechos navegáveis dos rios Alto Madeira c seus afluentes 
nos territórios brasileiro c boliviano, como parte integrante de seu 
sistema de navegação contínua na rede fluvial da Região Amazónica, 
com especial ênfase na solução do problema das cachoeiras do 
sistema Beni·Mamoré·Madeira. 

-X-
Felicitam-se pelo quadro altamente favorável que caracteriza as 

relações entre o Brasil c a Bolívia e se comprazem em reafirmar a 
decidida vontade de seus Governos de incrementar· e aprofundar os 
laços de amizade e vizinhança que têm tradicionalmente unido os 
dois Países. Nesse espírito, salientam particularmente e com satisfa· 
ção: 

a) a assinatura do Tratado de Amizade, Cooperação c Comér· 
cio, que consagra o quadro global cm que se pautarão as iniciativas 
conjuntas e dá bases novas e dinâmicas ao relacionamento brasileiro· 
boliviano, com vistas a propiciar maior desenvolvimento económico 
c social em beneficio de ambas as Nações; 

b) a instituição da Comissão Geral de Coordenação Bra· 
sileiro·Boliviana, à qual incumbirá a sclcçilo c o desenvolvimento 
dos projetas e programas conjuntos mais adequados a contribuir, de 
forma significativa, para o estreitamento ainda maior das relações 
entre os dois Países, especialmente nos campos económico, finan• 
cciro, comercial, técnico, cultural, científico, tecnológico, dos 
transportes e das comunicações; 

c) a assinatura do Convénio de Assistência Recíproca para a 
Repressão do Tráfico ilícito de Drogas que Produzem Dependência, 
que atende aos objctivos de ambos os Governos de encetar pro· 
gramas bilaterais visando à maior eficácia na repressão do referido 
tráfico, mediante uma cooperação articulada c mutuamente 
conveniente: 

d) a celebração do Convénio de Sanidade Animal para Áreas 
de Fronteira, que estabelece os princípios c disposições especiais pa. 
ra um programa harmónico de defesa sanitária animal, a adoçilo de 
medidas consideradas necessárias para um melhor controle das 
enfermidades, assim como a manutenção de intercâmbio técnico c 
informativo de interesse para tais fins; 

e) a conclusão de Ajuste Complementar ao Acordo Bâsico de 
Cooperaçüo Técnica, referente à Coopcrâçiío cm Matéria de 
Telecomunicações e Serviços Postais, o qual consubstancia as bases 
de programas bilaterais de intercâmbio e treinamento de pessoal, vi· 
sundo ao aperfeiçoamento das comunicações entre ambos os Países; 

f) a assinatura de Acordo por Troca de Notas, Complementar 
ao Acordo de Cooperaçi!o e Complcmcntaçi!o Industrial, relativo a 
aspectos da implementação deste ato internacional, firmado em 
Cochabumbu em 22 de maio de 1974; 

Kl a entrada em vigor do Acordo sobre Coopcraçi!o Sanitêria, 
de 8 de junho de 1972, que dispõe sobre a melhor coordenação entre 
os serviços de saúde dos dois Países, cuja açi!o harmónica assume sin· 
gulur importância em função dos projetas de desenvolvimento 
económico e social em curso em suas regiões fronteiriças c, 
especialmente, em seus territórios umuzônicos, 

-Xl-

Os Presidentes do Brasil e da Bolívia verificam com satisfaçilo o 
avanço dos trabalhos que vêm sendo realizados normalmente pela 
Comissi!o Mista Brasileiro-Boliviana Demarcadora de Limites, j(l 
cm fase final de dcmnrcaçuo, consoante os instrumentos Interna· 

·---- ·--- .. ------·--·--··-

cionais firmados u respeito du fronteira territorial mais extensa dos 
dois países, 

-XII-

Ressaltam a convicçuo de que o Acordo de Coopcraçilo c 
Complementação Industrial, firmado cm Cochabamba cm 22 de 
maio de 1974, constitui o instrumento decisivo para uma cfctiva cola· 
boração visando à aceleração do processo de desenvolvimento 
económico dos dois pulses. Ratificam, nesse contexto, o propósito de 
promover a realização dos objetivos previstos no Acordo, bem como 
cm outros instrumentos dele decorrentes c expressam viva satisfação 
pelo feliz resultado das conversações relativas à sua implementação, 
no âmbito do Comitê Brasileiro-Boliviano de Cooperação Econômi· 
cu c Técnica- COBBET. Consigna, outrossim, com destaque a cfcti· 
vação do crédito de I O milhões de dólares norte-americanos, pelo 
Governo brasileiro, nos termos do artigo V do Acordo, c sua utili· 
znçiio pelo Governo boliviano nos estudos de viabilidade dos projc· 
tos industriais do pólo de desenvolvimento u que se refere aquele do· 
cumento. 

-Xlll-

Registram, com especial agrado, a conclusi!o, por parte do Go· 
verno brasileiro, do antcprojeto de lignçüo fcrroviâria entre Santa 
Cruz de ln Sicrra e Cochnbamba, bem como a elaboração, jâ cm fase 
de conclusüo, dos estudos de engenharia do projeto de ligação 
rodoviâria entre Pucrto Suarez c Santa Cruz de la Sierra. Ressaltam, 
outrossim, o valor desses projetas tanto para os objctivos de inter
conexão ferroviária transcontinental como para a interconexão dos 
sistemas rodoviârios brasileiro e boliviano, através de Santa Cruz ilc 
la Sierra e Corumbá, a fim de criar condições mais favorâvcis a uma 
cfctiva integração fTsica entre os dois países c de aperfeiçoar a infra· 
estrutura continental de transportes, 

-XIV-

Deixam constância de seu contentamento pela realização, cm 7 
c 8 de fevereiro de 1977, da Primeira Reunião da Comissão Adminis
tradora do Fundo de Desenvolvimento previsto no Protocolo Adi· 
cionnl do Tratado de Vinculação Ferroviária, bem como pela aprova
çuo, por parte do Governo brasileiro, dos sete projetas relativos à 
cooperação nos sctores agropccuârio, madeireiro c carbonifero, 
apresentados pelo Comitê de Obras Públicas de Santa Cruz durante 
aquele encontro. 

-XV-

Ressaltam com satisfação a assinatura de dois convênios ~c 
cródito, no montante, respectivamente, de 10 c de 40 milhões de 
dólares norte-americanos, os quais concretizam o apoio do Governo 
brasileiro à constituição do Fundo de Desenvolvimento Boliviano, 
destinado a atender às necessidades de desenvolvimento de zonas 
economicamente deprimidas. 

-XVI-

Coincidem nu conveniência de impulsionar ainda mais a tcndên· 
cia ao crescimento do intercâmbio comercial entre os dois países. 
Com o propósito de lograr a progressiva ampliação c diversificação 
desse intercâmbio, convêm em recomendar à Comissüo Geral de 
Coordcnaçilo Brasileiro-Boliviana o estudo prioritário de todas as 
possibilidades existentes no âmbito do Convênio Comercial c a 
ncgociaçuo, no mais breve prazo, por ambos os Governos, de Acor· 
dos para fornecimento de produtos industrializados c outros, com 
vistas ao abastecimento de seus respectivos mercados c à complcmcn· 
tacão das produções nacionais, no quadro do referido Convênio, 

-XVIl-

Ambos os Presidentes realçam o desejo do Brasil de participar 
regularmente dus feiras de Santa Cruz de lu Sicrru c Cochubamba, 
para o incremento do intcrcilmbio comercial entre os dois Países. 

I 

'' ' 
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-XVJJI-

Considcrando a crescente importância do turismo como ativi· 
'dndc ccon5mica c instrumento de aproximação dos povos, os dois 
Presidentes reconhecem a conveniência de serem adotadas medidas 
para intensificar os nuxos de turistas entre seus pa!ses, bem como 
para desenvolver a cooperação mOtua nesse campo para o qual 
recomendam a realização de estudos com vistas à cclcbraçiio de um 
Convênio de Cooperação Tur!stica. 

-XIX-

Coincidem, finalmente, cm deixar constância do perfeito 
entendimento entre seus Governos, evidenciado .nos importantes 
instrumentos bilatcrias nesta data celebrados, c congratulam-se pela 
elevada cordialidade felizmente existente nas relações brasileiro· 
bolivianas. penhor das mais amplas perspectivas de um 
aprimoramento cada vez maior da amizade c da colaboraçilo entre o 
Brasil c a Bol!via. 

FEITA na cidade de Bras!lja, aos dczcssctc dias do mês de 
agosto de mil novecentos c setenta c sete. 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL: 

PELO GOVERNO DA REPÚBLICA 
DABOLIVIA 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 3: 
Discussão, cm turno Onico, do Projeto de Lei da CAmara 

n• 56, de 1977 (n• 3.476 • B/77, na Casa de origem), de inicia· 
tiva do Senhor Presidente da RcpOblica, que dispõe sobre 
.áreas de protcçiio para o funcionamento das estações radio· 
goniométricas de alta freqUência do Ministério da Marinha c 
de radiomonitoragcm do Ministério das Comunicações, ten
do 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 586 c 587, de 
1977, das Comissões: 

-de Seprança Naclonll; c 
- de TransportH, Comunicações e Obru Pdbllcu. 

Em discussão o projeto (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrma· 

ncccr sentados. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

~o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 56, DE 1!177 

(n• 3.476 • B/77, na C111 de orlaem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre •reas de proteçio para o funcionamento du 
estações radloaonlomftrlcu de llta freqUência do Mlnlstblo 
da Marinha e de radlomonltoraaem do Ministério das Comunl· 
caçats. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Nas ârcas compreendidas pelas estações radiogoniomé· 

!ricas de alta freqUência do Ministério da Marinha c de radiomonlto· 
rngcm do Ministério das Comunicações, bem como nas faixas de ter· 
ra com um mil metros de largura, cont!guas aos limites dessas esta· 
çõcs, a instalação de meios de transmissão de qualquer espécie c a 
cdificaçilo de prédios c de estruturas mctAIIcas só serão permitidas 
após o assentimento do Ministério da Marinha ou Ministério das 
Comunicações, de acordo com a subordinação da estação. 

ParAgrafo único. Em ârcas consideradas lndispcnsâvcis h scgu· 
rança nacional, o assentimento de que trata este artigo cabcrA ao 

Conselho de Segurança Nacional, ouvidos os Ministérios interessa· 
dos, ' 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art, 3• Ficam revogadas as Leis n•s 5. 130, de I• de outubro de 

1966, c 5.946, de 29 de novembro de 1973, c demais disposições cm 
contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 4: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 126, de 1975, do Senhor Senador Orestes Quércia, 
que altera a rcdação do art. t• da Lei n• 5.958, de lO de de· 
.zcmbro de 1973, que dispõe sobrc:AI'rctroatividadc da opçilo 
pelo regime do Fundo de Garanfia do Tempo de Serviço, tcn· 
do 

PARECERES, sob n•s 475 a 477, de 1977, das Comis· 
sõcs: 

- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 
juridicidadc c, quanto ao mérito; favorâvcl; 

-de Lealslaçio Social, contrArio: c 
-de Finanças, contrário, 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra para discuti· 

lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrma· 

ncccr sentados, (Pausa.) Rejeitado, 
A matéria scrâ arquivada. 

e o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 126, DE 1975 

Altera 1 redaçio do art. 1• da Lei n• 5.958, de 10 de de
zembro de 1973, que dispõe sobre a retroatiYidade da opçio pe
Jo realme do Fundo de Garantia do Tempo de Smlço. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Passa a vigorar com a seguinte rcdaçilo o caput do art. I• 

da Lei n• 5.958, de 10 de dezembro de 1973, que dispõe sobre a 
rctroatividadc da opção pelo regime do Fundo de Garantia do Tem· 
pode Serviço, criado pela Lei n• 5,107, de 13 de setembro de 1966: 

"Art. t• Aos atuais empregados, que nilo tenham opta· 
do pelo regime institu!do pela Lei n• 5.107, de 13 de sctcm· 
bro de 1966, é assegurado o direito de fazê-lo com efeitos 
rctroativos a t• de janeiro de 1967 ou h data da admissão ao 
emprego, se posterior àquela," 

Ar!, 2• EntrarA esta Lei cm vigor na data de sua publicação. 

O SR, PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 5: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 173, de 1975, do Senhor Senador Franco Monto· 
ro, que restabelece, cm favor do aposentado que tenha reter· 
nado h atividadc, o direito de receber os bcncllcios dccorrcn· 
tcs da legislação sobre acidentes do trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 9 a li, de 1977, das Comissões: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc c, no mérito, pela aprovação; 
-de Lealslaçio Social, favorAvcl; c 
-de Finanças, favorAvcl. 

Em discussão o projeto, 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para dis· 

cuti-lo, irei declarar encerrada a discussão, (Pausa.) Encerrada. 
Em votação, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pcrma· 

ncccr sentados, (Pausa.) Aprovado, 
O projeto voltarA oportunamente h Ordem do Dia, cm segundo 

turno, 
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lj o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 173, DE 1975 

Restabelece, em favor do aposentado que tenha retornado 
à atl•ldade, o direito de receber os beneflcloa decorrentes da 
lcglslaçilo oobre acidentes do trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• De· se ao item I do art. 2• da Lei n• 6.21 O, de 4 de julho 

de 1975, a seguinte redução: 

"I - o aposentado por tempo de serviço, por velhice ou 
cm gozo de aposentadoria especial que tenha retornado à ati• 
vidade, em caso de acidente, terá direito no auxflio-docnçn ou 
ii aposentadoria por invalidez, conforme o caso, nos termos 
da Lei n• 5.316, de 14dcsctcmbrodc 1967." 

Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 6: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 307, de 1976, do Senhor Senador Saldanha Dcrzi, 
que altera a Lei n• 4.737, de r'5 de julho de 1965 (Código Elci· 
torai), tendo 

PARECER, sob n• 158, de 1977, da Comissão: 
- de Consthulçio e Justiça, favorâvcl ao Projeto, nos 

termos do Substitutivo que apresenta. 

Em discussão o projeto c o substitutivo. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando usar da palavra, declaro 

encerrada a discussão. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tados. (Pausa.) Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, lica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Rcdação, a fim de rcdillir o venci· 

do para o segundo turno regimental 
to seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CCJ (SUBSTITUTIVO) 

Acrescenta parágrafo ao art. 175 da Lei n• 4,737, de IS 
de julho de 1965 (Código Eleitoral), alterada pela Lei 
n• 4.961, de 1966. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O are. 175, da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Códi· 

go Eleitoral), alterada pela Lei n• 4.961, de 1966, passa a vigorar, 
acrescido do seguinte parágrafo: 

"Art. 175 ................... , .................. .. 

§ 4• O disposto no parAgrafo anterior não se aplica quando a 
dicisilo de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for 
proferida após a rcalizaçilo da eleição a que concorreu o 
candidato alcançado pela sentença, caso cm que os votos 
serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu 
registro," • 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicaçilo, 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 7: 

Discussilo, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senado n• 312, de 1976, do Senhor Senador Nelson 
Carneiro, que dispõe sobre a inclusão obrigatória de um 
aposentado, como representante dns categorias profissionais, 
junto aos órgilos de dcliberaçilo colctiva c controle admlnis· 
trntivo jurisdicional da Previdência Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 341 c 342, de 1977, das 
Comissões: 

- de Constltulçilo e Justiça, favorâvcl, com voto vcn· 
cido cm saparndo, do Senhor Senador I tal! vi o Coelho; c 

-de Leglslaçio Social, contrArio, com voto vencido dos 
Senhores Senadores Nelson Carneiro c Lâzaro Barboza. 

Sobre a mesa, requerimento que scrâ lido pelo Sr. I•·Secrctârio. 
a lido c aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 311, !JE 1977 

Nos termos do art. 310, nUnca "c", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado 
n• 312, de 1976, a fim de ser feita na scssilo de 13 de outubro 
próximo vindouro. 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 1977. -Itamar Franco. 
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - De acordo com a 

deliberação do Plenârio, a matéria é retirada da pauta, 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) -Item 8: 

Discussãq, cm pnmctro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento ln· 
terno), do Projeto de Lei do Senado n• !57, de 1976, do Se· 
nhor Senador Paulo Guerra, que autoriza a dispensa da taxa 
de K w de energia clétrica fornecida pelas subsidiárias da 
ELETROBRÃS para irrigação de lavouras no setor rural, c 
dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 272, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro. 

Em discussão o projeto, quanto à preliminar de constitucio· 
nalidadc, (Pausa.) 

Nilo havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per· 

mancccr sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

a o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 157, DE 1976 

Autoriza a dispensa da taxa de Kw de ener1la elétrlca fornecida 
pelas subsldlirlu da ELETROBRÁS para Jrrl1acio delavouraa no se
tor rural, e di outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• a a ELETROBRÃS autorizada a dispensar a taxa de 

K w de energia clétrica, fornecida pelas suas subsidiArias no setor ru· 
ral c utilizada para irrigação de lavouras destinadas ao abastccimen· 
to interno ou a cxportaçilo. 

Parágrafo llnico. A energia fornecida nos termos deste artigo se· 
rá contabilizada a fundo perdido pelas empresas fornecedoras, as 
quais rccebcrilo do Banco Central os subsfdios equivalentes. 

Art. 2• O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
90 (noventa) dias contados da data de sua publicação, 

Art. 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - EstA esgotada a 
matéria constante da Ordem do Dia. 

Ainda há oradores inscritos. 
Concedo n palavra no nobre Senador Agcnor Maria, (Pausa.) 
S. Ex• nilo está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O homem se debruça sobre perplexidades: isto hoje constitui um 
aforismo. O homem se encontra numa encruzilhada, Problemas de 
uma complexidade extrema angustiam as grandes decisões da huma· 

:i 
i 
I 
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·nldade. E, dentre estas angQstias, dentre estas perplexidades, ha uma 
que sobressalta que se agiganta c assoberba o homem. O que scrA o 
progresso? O que é o progresso? EstarA o homem na verdadeira trl· 
lha do progresso? Scrli isto tudo um verdadeiro progresso? Constitui· 
rã, isto tudo, o desejado para o homem? O verdadeiro, para a afir· 
maçi!o do homem? Nilo cstarli em contraposição à sua constituição 
psicofisiológica, esta luta tcrrlvcl que ele trava dentro da urbe? Dcn· · 
tro da cidade? Scrã a cidade o cadinho, o almofariz ideal para que o 
homem se realize? Estaremos certos ao palmilhar o caminho. do 
desenvolvimento c da afirmação na urbe? 

Parece-me, Srs. Senadores, que esta indagaç~o é de protundo ln· 

tcrcssc para a humanidade. Mas, nos preocupamos com o que é ad· 
jctivo, com o que é superficial. Parece-me que esta indagação impor· 
ta numa resposta séria, ajuizada, pensada, meditada c acertada, pois, 
se a vereda que tomamos, c a que chamamos progresso civiliza tório, 
c a que chamamos simplesmente de progresso, for a vereda errada, 
estaremos nos encaminhando, ilustres Senadores, para uma autofa· 
gia, para nossa própria destruição. 

Talvez o próprio problema institucional brasileiro, que não é, 
nada mais, nada menos, que o problema institucional universal, dian· 
te do desenvolvimento da pólis, quando se pile cm dúvida a afirlna· 
ção da autoridade e do individuo, que, valcrã mais? O individuo ou a 
autoridade? O Estado ou a sua célula componente? Vejam, Srs. Sena· 
dores, como a indagação é profunda. Ela exige uma resposta. 
Enquanto nos perdemos na órbita do problema, enquanto permane· 
cernes gravitando em torno dele, talvez a resposta esteja ligada a esta 
pergunta profunda: scrã isso tudo progresso? Suportará o homem es· 
se streu que a cidade, que a vida urbanlstica lhe impõe? Terá ele um 
preparo fisiológico, um preparo orgânico para suportar o impacto 
desta corrida desenfreada para a afirmação dentro da sociedade de 
consumo? Eu me preocupo cm percutir problemas desta natureza, 
Sr. Presidente c Srs. Senadores, que poderão parecer, até, ridlculo: JA 
disse muito bem uma escritora brasileira, que advogara c advogava 
há anos a presença da mulher brasileira na Academia Brasileira de 
Letras,- se ni!o me falha a memória, Dinah Silveira de Queiroz- o 
seguinte: quando encetara a luta cm favor da presença da mulher bra· 
silcira, na Academia Brasileira de Letras, muitos lhe disseram que 
aquela posição era ridlcula, c até hilariante. Mas, ela ni!o teve o rc· 
ceio, nem o medo de ser ridlcula. Ela, imbulda de sua personalidade 
c certa da sua verdade, continuou a sua luta, c teve a oportunidade 
de vê-la vencedora, com a presença de uma senhora que fora escolhi· 
da para a Academia Brasileira de Letras. 

Parece-me, então, que o que importa nesta grande universidade, 
que é o Congresso Nacional, é discutirmos, é abordarmos este tema, 
pois parece supérfluo que estejamos à procura de um passe de mâgi· 
ca, de uma prestidigitação, de uma varinha de condão, ou da pedra fi. 
losofal dos alquimistas, para transformar, milagrosamente, uma 
idéia cm um milagre, um arranjo politico-institucional que venha !ai· 
var' o povo brasileiro, lpao facto a humanidade, porque a angústia é 
ecuménica. A sociedade universal se debate deste grande dilema: 
quem valerA mais, a sociedade ou o individuo, a autoridade ou o indi· 
vlduo, o grupo ou a célula? Desde que é este o nosso grande problc· 
ma, por que nilo adentrar, por que não penetrar profundamente na 
sua anãlisc, talvez fazendo inúmeras indagações, c entre elas estA: cs· 
taremos certos ao afirmar que o nosso comportamento atual, na 
construção, no desenvolvimento c na hipcrbolizaçilo da urbe, trans· 
formando-a até cm mcgalópolc de dez, de doze de vinte milhões de 
habitantes, como jã ameaça Nova Iorque, como jd ameaça Xangai, 
como jã ameaça o complexo Rio-Silo Paulo? Estaremos certos? Es· 
ta velocidade com que corremos nas cidade, o desenvolvimento auto· 
mobillstico, a enfatização de certos comportamentos, ni!o estarão 
eles cm contradição com a tendência pslcofislológica do homem? 
SuportarA o psiquismo humano as tensões da vida citadina? Nilo se· 
rão as doenças cardiovasculares, não scrã o uso da droga o resultado 
desse péssimo encaminhamento para a afirmação do homem? 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, se a nossa formação jur!dlco· 
cconOmica não nos dA condições de perquirir o problema, se, por fal· 

ta de uma estrutura de conhecimentos biológicos, fugimos do problc· 
ma, nilo o encaramos c procuramos, apenas, na formallstlca, nos ar· 
ranjas institucionais, uma solução para um problema que tem raizes 
mais profundas, não estaremos apenas nos iludindo, não estaremos 
apenas tentando tapar o sol com uma peneira pois, na realidade, o 
problema se situa num plano mais Intimo, muito mais profundo; que 
é o plano da Biologia, onde vai se informar a Sociologia moderna c a 
Antropologia. Talvez esteja nesse encaminhamento crrônco para a 
urbe a causa c a origem de todos os males institucionais que angus· 
tiam o homem c, fatalmente, o transformarão num robô, o transfor· 
marão numa !ermita. 

Eu trago, talvez pleonasticamcntc, um problema jã aventado 
nesta Casa pelo ilustre Senador Dirceu Cardoso. Diz respeito à 
devastação que querem provocar numa reserva ecológica, no Estado 
do Espirita Santo. O trabalho foi publicado no Jornal do Brasil c o 
ilustre Senador Dirceu Cardoso, exaustivamente, tratou do assunto 
desta tribuna. 

Mas, Sr. Presidente c Srs. Senadores, faz-se mister que nós, lado 
a lado, lutemos cm coro, com o ilustre Senador Dirceu Cardoso, pa· 
ra que essa ignomlnia não se materialize no Esplrito Santo; faz-se 
mister prender a atenção dos responsáveis que, talvez, só precisem 
dessa reiteração, dessa insistencia, dessa repetição, para acordarem c 
não promoverem este crime de lcsa·Piltria c de lesa-humanidade. 

Sr. Presidente, falo de um homem que se chama Augusto Rus· 
chi, 62 anos, alto, olhos claros, andar batido de camponês, é uma so· 
litária espécie humana que cstâ dentro das norcstas hã 47 anos, 
olhando plantas, vendo Arvores, acompanhando bichos, descobrindo 
a ciencia na rrAtica. Conseguiu entrar no reino dos cientistas cm 
1937, aos 22 anos, depois que mandou para o professor Filippo Sil· 
vcstri, do Rcggio Laboratori di Entomologia Agraria di Portici, NA· 
poles, SOO caixas de percevejos. 

O extravagante presente chamou a atenção do famoso cientista 
italiano, que estava no Brasil ajudando a encontrar um remédio para 
combater a podridão da laranja. Filippo resolveu sair do Rio de Ja. 
nciro, para encontrar o doador, c acreditar nele, mostrando que as 
suas informações eram colhidas na noresta, enquanto as do Profcs· 
sor eram encontradas nos livros. Eu vi, o senhor leu. 

Essas eram as expressões que o ilustre Professor Augusto Rus· 
chi usava sempre no contacto diuturno com aquela natureza que ele 
aprendeu a amar. Duzentos c noventa c sete hectares, que ele prcscr· 
va, com milhares de espécies de árvores de todos os tipos. 

Mas o que é grave, Sr. Presidente, é que este homem chegou a 
uma decisão trdgica: ele está disposto a morrer. Ele declara, pela im· 
prensa, que não consentirA sequer uma decisão judicial. Ele está dis· 
posto inclusive a morrer. · 

Há necessidade de uma intervenção no sentido de evitar um gcs· 
to tresloucado deste cientista, cm virtude do amor que devota à sua 
biosfera, IA cm Santa Tereza, na reserva de Santa Lúcia, no Espirita 
Santo. 

A sua vida se circunscreveu àquele mundo Fitozoológico. Basta 
dizer que o seu nome já foi dado. a cerca de 200 espécies de orquldcas. 
Quatrocentos trabalhos cientificas deste homem correm pelo mundo 
inteiro - é de uma cultura reconhecida. Os cstagidrios cm doutora· . 
do, de universidades americanas, vêm fazer seu curso na sua reserva, 
tal a cxponência dessa reserva. 

Ela granjeou tal notoriedade no mundo cientifico, que nenhum 
especialista cm Zoologia ou Botânica dos Trópicos pode prescindir 
de um cantata com este cientista. Vejam a envergadura, a catadura 
cientifica deste homem, Pois bem, ele estA disposto a um gesto trcs· 
loucado, está disposto a defender a sua reserva natural à bala, seja 
ati: contra o próprio Governador- assim ele o declara. 

Ora, Sr. Prcsid~ntc c Srs. Senadores, o que estaria levando este 
cientista a uma atitude deste jaez? ~ o seu amor, é a sun compreen· 
são, é a racionalização que ele faz do problema. Ele já entendeu que 
este cqulllbrio biológico, a preservação de nichos biológicos naquela 
Arca é fundamental, imprescindlvcl. Ele se comporta como um vcrda· 



46%0 Qulnta·felra 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio 11) Setembro de 1977 

Cieiro sacerdote, 6 o sacerdote da Arvore, 6 o sacerdote druida, aquele 
que cultiva a árvore c se dispõe at6 morrer por ela. 

Quero ler alguns trechos a esmo para elucidar, pedindo depois a 
transcrição total deste trabalho, que importa Integre os Anais desta 
Casa, para que, se mais tarde, for martirizado, não se diga que nós. 
do Senado da RcpOblica, não levantamos o nosso estandarte, não fi. 
zcmos o nosso apelo, não conclamamos o entendimento daqueles 
que pensam que a Onica salda para o progresso 6 o caminho da cida· 
de, da urbe, do arranha-c6u, da avenida de 40m de largura, asfaltada, 
enfim, que o Onico caminho do homem 6 a selva de pedra. 

Este homem acredita naquclá verdade cósmica que nos liaa ao 
mundo filológico. Ele acredita que o homem não poderá preservar 
valores morais, 6ticos, sem que ele preserve estes valores naturais: 

"0 caso da Estação Biológica de Santa L11cia, influi mui· 
to no seu estado de espirita, pois estA desviando seu tempera· 
menta, transformando sua docilidade cm agressividade. Ele 
estA mesmo disposto a cumprir à risca sua promessa de resls· 
tir armado aos invasores oficiais. EstA inclinado at6 mesmo a 
nilo acatar sequer Hccisõesjudiciais. 

Ruschijamais se desviou da sua proposta Inicial. 
Ruschi tem 400 trabalhos cicntlficos publicados. Seu no· 

me virou at6 g2ncro de orquídea, ruschla. HA mais de 300 es· 
p6cies com seu nome. Descobriu gencros e mais de 100 esp6· 
eles vegetais. Todo seu trabalho foi feito dentro das florestas 
c no Museu Mcllo Lcitilo. Esse Museu 6 uma entidade parti· 
cular, mantida por ele próprio, com recursos de seu trabalho 
como professor titular da cadeira de Botânica do Museu Na· 
cional c da Universidade do Rio de Janeiro, cm regime de 
pós-graduação, al6m de recursos obtidos com a atividade de 
zoólogo c botânico cm parques- internacionais. Membro• 
ativos do Museu Mcllo Leitão - cientistas que tenham usa· 
do suas dcpcndencias para pesquisas - contribuem como 
doadores. E Ruschi conseguiu com a soma desses valores fa· 
zcr um Museu sem recursos dos Governos municipal, esta· 
dual ou federal. Entre doadores se encontram Crawford 
H. Grcncwalt, da Dupont, e Fernando E. Lcc, da Volks· 
wagen. Atualmentc, as dcpcndencias do Mcllo Leitão estilo 
sendo usadas para cursos de doutorado cm Botânica por vA· 
rios estagiários americanos. 

A Estação Biológica de Santa Ll1cia, motivo da discór· 
dia entre o Governo do Espírito Santo c o cientista Augusto 
Ruschi, tem 279 hectares de florestas ainda isoladas da esp6· 
cic humana, cxceção de Ruschi c outros cientistas que nela fa• 
zcm suas pesquisas. . 

Trabalhando ali desde 1939, o professor Augusto Ruschi 
conseguiu identificar c marcar com plaquetas 20 mil Arvores, 
além de levantar o maior acervo mundial de plantas epllitas. 
As orquídeas silo estimadas em 600 mil, sendo imprcvislvcl a 
variedade de beija-flores." 

A planta eplfita é aquela que vive sobre uma outra, sem parasitA· 
la. I' o caso especifico da orquídea, que vive ligada a uma outra, sem 
se alimentar desta outra. Pois 6 este homem, de alto coturno cicntlfi· 
co, de uma folha de serviço inestimável, que, imbuído, empolgado pc· 
lo seu amor à natureza, resolveu defender a sua reserva com todas as 
armas, com o sacriflcio da própria vida. t; um homem de 62 anos, 
profundamente mistificado com a natureza. Ele estA perfeitamente 
consciente da sua luta heróica, porque ele tem o-sentido proletico da 
mensagem cósmica, ele sabe que o homem não poderá sobreviver 
sem as Arvores, sem todo o mundo zoológico c litológico que ainda 
hoje aflora no Planeta Terra. 

Ele 6 um desses defensores da natureza, c cu pediria, apelaria, 
daqui, ao Sr. Governador do Espirita Santo, que entendesse o objctl· 
vo desse cientista. Ele nilo está pretendendo contestar o Governo, 
nem se contrapor à autoridade, porque 6 neste ponto, nesta 
encruzilhada, que a autoridade abstrata, imaterial, se materializa no 
individuo, que a encorna, c toma o insulto como um insulto a sua 
persona. Acredita, talvez, a autoridade que o Professor Augusto 

Ruschi contesta a autoridade, discute uma decisão da autoridade, 
para subverter a ordem. Nilol O Professor Augusto Ruschi estA 
consciente do valor ecológico daquela reserva, pois ele confessa, 
nessa cntrcfaia, que fora o autor de todas as reservas ecológicas do 
Estado do Espírito Santo. Contratado pelo Governo, cm 1930, ele 
começou a estudar c a demarcar todas as possíveis reservas, os possí· 
veis nichos biológicos, para preservar as csp6cics vivas existentes no 
Espirita Sànto. Ele as demarcou, praticamente as construiu. Foi 
pago por esse scrviçq c ficou com a responsabilidade dessa Santa LO· 
ela, de 279 hectares, a que ele se dedica diuturnamcntc, só saindo do 
seu habitat para trocar informações com algum cientista que, por 
qualquer razio, chegue ao Brasil com melhores informes, E quando 
da venda ou da doação, da transação, seja IA o que for, de uma rcscr· 
va, por parte do Estado do Espírito Santo, com uma empresa, ele se 
contrapôs, pois fora o criador de .todas c achou que uma de suas 
filhas estava sendo maculada, estuprada, c resolveu sair cm sua defe
sa. Isso criou uma área de atrito com o Governo. Esta 6 a razão. E o 
Governo resolveu, então, cncarnpar a sua reserva particular, reserva 
à qual se dedica dluturnamcntc, pesquisando c estudando. 

· ·E o manancial de informações que esse cientista acumulou está 
sendo transmitido a todos áqucles que IA cheguem ou peçam informa· 
ções. Seu próprio filho está se formando cm Biologia, para ser seu 
continuador. 

Dir·se-á: mas isso ~ uma forma monárquica, ultrapassada, de 
preservação de propriedade; estA se estabelecendo al quase que uma 
herança cultural que ele transmite ao filho. 

E pergunto aos Srs. Senadores: há outra forma mais cxcqUivcl, 
mais lógica, mais verdadeira do que esta? 

Lembro, na oportunidade, um diAlogo que um autor de "capa c 
espada" escrevera c que se gravara cm minha retentivo dos 16 anos. 
O diálogo era cm torno de um aristocrata c um democrata, por 
ocasião da Rcvoluçilo Francesa. ArgUia o jovem estudante rcpubli· 
cano a necessidade Imperiosa da derrubada da Monarquia, da 
instituição de um Governo do povo, de um Governo democrata, 
como se a democracia fosse um regime, quando a democracia não 6 
um regime, a democracia 6 uma atmosfera. A. democracia não 6 algo 
que se possa assemelhar a uma forma ou a um regime, mas sim a 
uma ambiência, onde os contrários sobrevivem, onde o diAlogo se 
cfctiva, onde os valores humanos tem lugar c se afirmam. 

Mas, dizia o republicano: "f; imperiosa a queda da monarquia". 
E o fidalgo, experimentado cm a~os, muito IOcido c muito intcligcn· 
te, respondera: "Meu filho, a própria natureza dita a especialização 
das funções: o flgado se ocupa de drenar, de filtrar; o coração tem a 
sua função especifica; cm toda a natureza nós observamos, cada 
órgão, cada tecido, cada c6lula, cada sistema, cada corporação, cada 
comunidade nasce com inclinações gcn6ticas, com tropismos natu· 
rais para a realização da sua função. A Monarquia se alicerça, meu 
Jilho, numa cxpcriencia que data de s6culos; o nosso erro está cm não 
fazermos uma triagem para a direçilo maior, mas cada aristocrata da 
Famfiia Real recebe uma educação especifica para governar. Eu te 
pergunto agora, porque 6s um estudioso: Tu estás preparado para 
governar a França? Que educação r~bcste? Que informações tu 
tens dos negócios da França? Tu precisarias, meu filho, de vinte anos 
para aprender todo o escorço da História da França, para aprender 
todo o modus foclendl da politica francesa. A famllia aristocrática ~ 
especificamente preparada para governar, cada um nas suas funções, 
cada um realizando seus objctivos. Os melhores artesãos da França 
estão, justamente, nas famOias corporativas que hâ 300 c 400 anos 
vem fazendo a mesma coisa c cujo segredo os mais velhos transferem 
aos mais novos. ·Eu· te pcrguiuo co111 a tua Rcp6blica: Como. 6 que 
vocas irão escolher o Presidente da França? Ao sabor de que intc· 
rcsscs c de que informações? Da demagogia? Ao sabor da cloqUên· 
ela, da palavra fácil? Isto não basta, meu filho." 

E foi urna verdade. Logo cm seguida se Instalava o terror, do 
qual Napoleão se aproveitara para tomar o poder. · 

E at6 hoje nós ainda não nos encontramos; talvez o Onico pais 
que sobreviva, por ter preservado um poder moderador dentro de 

' ,_ 

' 
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um sistema aristocrata, foi justamchtc a Inglaterra. E a própria Espa· 
nha, hoje, sobrevive cm decorrência da presença moderadora do seu 
rei. 

Então, cu pergunto: Por que essa animosidade com esse ilustre 
cicntista7 Por que se teria ele contraposto à destruição de uma rcacr· 
va que ele criara, que ele ajudara a criar? 

Eu faço este apeio daqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao 
ilustre Governador do Esplrito Santo: A Nação inteira estl 
preocupada com o destino desse ilustre cientista, de 62 anos de idade, 
que tantas glórias cicntrficas transmitiu à nossa Pãtria, juntou ao 
nosso pendão. Por que nós vamos teimar cm tirar de suas mãos que, 
com carinho, cuidam daquela reserva? Para cll!rcgâ·ia a quem? A um 
Instituto Florestal, a um Orgão Florestal, criado pelo Estado, que 
não conhece as minúcias, que não cstâ informado dos pormenores 
que aquele cientista tem de uma labuta de 40 anos, com todas aquc· 
las espécies vegetais e animais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia deixar de, ao final 
do meu discurso, me reportar a. uma cntrcfaia concedida pelo Gene· 
ral Tasso Vilar de Aquino. A noticia é transcrita no jornal A Not(cla, 
de Manaus, no dia 6 de setembro de 1977, que diz: 

"EMPRESÁRIOS DA AMAZONIA SÃO OPORTUNISTAS E 
CRIMINOSOS -;.·:.. ')r-

Cuiabâ (AE) O Gcncra\4so Vilar de Aquino, ex-Che
fe do Departamento de E~:Pcsquisa do Exército c atual 
Consultor da Secretaria ~pocial do Meio Ambiente -
SEMA- classificou cm Cuiabá de "aventureiros, oportunis· 
tas c até criminosos" os rcsponsãvcis pelos grandes dcs· 
matamcntos que se vêm fazendo, sistematicamente, na Ama· 
zônia. Defendeu a imediata mudança de filosofia na ocu· 
pação económica daquela região através do uso adequado 
das florestas, dos rios-navegação, pesca c geração de energia 
-c dos recursos minerais. 

Dizendo-se um conhecedor profundo da Região Amazô· 
nica o General Tasso Vilar de Aquino, considerou uma "ver· 
dadcira aberração" que se devaste com fogo, extensas matas 
de grande valor económico para se fazer pastagens, quando 
na própria região existem enormes Arcas de campos nativos, 
como ocorre no Acre, no Amazonas c cm Roraima. Para ele, 
isso só, ocorre por falta de "maior presença" dos órgãos do 
Governo, c por isso, defende uma ação repressiva mais ri· 
gida, até mesmo com a criação da Policia Florestal Federal. 

Além de haver comandado as 8• c 9• Regiões Militares
com jurisdição na Amazônia - o General Tasso Vilar de 
Aquino participou do grupo de estudos que definiu o traçado 
da Bclém-Brasllia c por isso se considera dono dos bons 
conhecimentos sobre a região. Diz porém, que as estradas 
Amazónicas, basicamente de grande valor social, económico 
c até militar, acabam se transformando cm elementos de in· 
quietação c devastação "porque não há um plancjamcnto an· 
tcrior entre os órgãos diretamcnte envolvidos, principalmcn· 
te DNER, INCRA, FUNAI, Ministério da Agricultura c 
SEMA". 

Ao classificar de "aventureiros, oportunistas c até cri· 
minosos" os cmpresârios que promovem a devastação indis· 
criminada na Amazônia, o General Vilar de Aquino disse 
que hoje são poucos os que, na região, deixam de se prco· 
cupar somente com o lucro fácil c o enriquecimento imediato 
para pensar no que possa ocorrer às gerações futuras. Para 
evitar a destruição da floresta amazónica o militar diz que o 
único caminho é o aproveitamento racional dos recursos 
naturais c principalmente, das culturas nativas, como a cas· 
lanha, a borracha c o cacau. 

Tasso Vilar de Aquino insiste que somente uma presença 
mais cfctlva do Governo através de uma fiscalização mais du· 
rase pode mudar a filosofia de ocupaçilo económica da Ama· 

zõnia, para que sejam respeitadas as condições ambientais da 
região, "pois, rompido o ciclo da floresta, as extensas regiões 
amazónicas, de Mato Grosso a Roraima, estarão complc· 
tamcntc sem valor." 

Ora, Sr. Presidente c Srs. Senadores, este é o depoimento de um 
homem que esteve cm contato dircto com a Arca, é homem que 
conhece profundamente a Arca cm virtude de ter comandado a B• c a 
9• Regiões Militares c é consultor da SEMA - Secretaria do Meio 
Ambiente, enfim, é homem com autoridade no assunto. 

Assim, nestes dois anos c meio pontificando desta tribuna, 
endosso as teses do ilustre militar. Elas são verdadeiras. A Amazônia 
não pode ser bovinizada como se pretende. A bovinização da Amazõ. 
nia é um erro primãrio, porque incide numa tecla que a biologia 
amazónica repele - a derrubada da Arvore. A Amazônia existe cm _,r· 
virtude da copa da ãrvorc. As regiões propicias à constituição de 
pastos são aquelas que fogem ao grande talvcguc amazónico. São as 
ârcas de Roraima, que já se aproximam dos contrafortes do 
Tumucumaquc, de Pariina. Os campos do Puciari, entre os vales do 
Madeira c do Purus, também já estão aproximando-se do Altiplano 
Boliviano. 

Não é a Amazônia propriamente dita. 
O que condeno, c o que o General Tasso Vilar de Aquino tam· 

bém o faz, é a devastação de áreas cm que a água é a base, c toda 
aquela cxubcrãncia natural é mantida graças à copa da Arvore, que 
detém o impacto pluviométrico, o impacto da chuva. Tirada a copa 
da árvore, o terreno se apresenta indefeso. A chuva, por sua vez, lixi· 
via, lava c retira os nutrientes contidos naquela leve camada de ter· 
rene. Em conseqUência, o pas\o inicialmente plantado é uma beleza. 
No segundo, no terceiro ano, ainda vai. No quarto, no quinto ano 
não dâ mais, Sr. Presidente cSrs. Senadores. E a prova estã no fracas. 
soque formam as plantações na borda da Transamazônica, que não 
conseguiram fixar as 100 mil famllias que o Projeto pretendia levar 
do Nordeste para as margens daquela rodovia, que nunca foi 
Transamazônica. No máximo é uma Transparaensc. Ela não atra
vessa o talvcgue amazõnico. ~preciso vê-la no mapa. 

A Amazônia não é só o trecho limitado entre Nhamundã para 
leste. Hã uma grande Amazônia do rio Nhamundá att os Contrafor· 
tcs Andinos precisando de ocupação, mas não com a pata do boi, 
Tem de ser obediente a esta lição natural, esta lição que a natureza 
dita - a obediência às leis que ela- criou. Aliás, é principio 
comezinho, c não sei por que nós, brasnciros, o desconhecemos. 
Hoje, a Ciência c a ·própria literatura reconhecem esta missão que 
vem desde os Vedas- a natureza é o grandc·cadinho onde o homem 
deve aprender. Nilo hã nada mais perfeito do que uma floresta. A 
floresta é o sim bolo de todo conhecimento universal. 

A natureza se arrumou daquele modo porqtn:: foi a maneira 
mais sâbia. Se ela plantou uni jcquitibâ, se a natureza arrumou 
milh~rcs de cacaueiros, de hévcas, de castanheiras, é porque aquelas 
foram as espécies que ela encontrou para viver cm vida simbiótica, 
Não vai adiantar derrubar c plantar eucaliptos, gmclina, pinus, dcn· 
dê. Não vai adiantar. 

Dir·se·á: mas a tecnologia do adubo, a tecnologia do defensivo, 
se aparecer um microorganismo cjue ataque a árvore, nós vamos com 
o defensivo. Não sabe o pscudo-sábio, o pscudo·técnico que o 
defensivo dcrcnde aquela espécie arbórea, mas vai agredir q plancto 
do rio para onde a chuva leva o defensivo, vai perturbar a fauna 
ictiológica do rio, vai perturbar o cquillbrio biológico da própria ter· 
ra, dos microorganismos que vivem numa sociologia que só a cons· 
ciencia cósmica conhece. 

Então, niio nos custa nada copiar a natureza. Não nos custa 
nada aprender com a natureza. 

Se a Amazônia prodigaliza a castanha, a castanha, Srs. Se· 
nadares, que chegou ao preço de setecentos cruzeiros o hectolitro! 
Começo do ano passado, quando o preço m!nimo, arbitrado pelo 
Governo, era de cento c setenta cruzeiros o hectolitro. 

Pois bem, este hectolitro foi pago pelos intermcdiârios, - não 
foram sequer os exportadores, porque o Intermediário é o rcgatiio 
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que compra do produtor, ao intcrlandino, - a setecentos cruzeiros, 
O intcrlandino recebeu setecentos cruzeiros pelo hectolitro. Quer di
zer que a castanha é um bem disputadlssimo no mercado intcrnacio
nal,,E quando, por vezes, o seu preço cai, não é porque o bem não se
ja 'procurado, trata·••· apenas, de um jogo de mercado. 

Eu explico aos Senhores, A castanha é um bem natural que pos
sui recursos protéicos; uma amêndoa possui recursos protéicos supc· 
riorcs a um bife dc.fOO gramas; uma amêndoa de 10 gramas tem mais 
nutrientes do que um bife de cem gramas. ~portanto o alimento ide
al para os povos que habitam as regiões geladas, as regiões frigidas, 
como a EscandinAvia, a Rússia, Inglaterra, o Norte da Europa, o 
Alasca etc. Este bem natural amazónico é disputadlssimo, mas, nós 
brasileiros, não o beneficiamos. Nós exportamos ln natura. Eles acu
mulam estoque c depois fazem um jogó de mercado, não pagam o 
preço num ano. Os trustcs, os oligopólios, encarregados da comer
cialização, fazem o preço cair propositadamente, para, no outro ano, 
comprar barato, porque nós não temos um sistema de comcrciali· 
zação organizado para a nossa castanha. 

Pois bem, esse bem natural, só quem produz no universo é a 
Amazônia. Mas, Sr. Presidente, estão derrubando a castanheira, cs· 
tão devastando a castanheira, para plantar capim c boi. Centenas c 
centenas de Arvores jâ foram derrubadas, principalmente no sul do 
Pará, principalmente no Parâ, repito, onde Marabã era o porto de 
maior cxporta-,ão do mundo. Basta dizer que esta amêndoa chegou a 
ser conhecida como castanha-do-pará. 

Pois, são valores, assim, Sr. Presidente c Srs. Senadores, são va· 
!ores naturais assim, que nós depredamos para plantar aquilo que a 
natureza ainda não disse se aceita c geralmente repele logo de inclcio, 
porquanto ela foi arrumada para conviver com espécies diferentes. 

Sr. Presidente c Srs, Senadores, talvez cu seja enfadonho, talvez 
cu esteja deslocado na época, ... 

O Sr. Alexandre Coata (ARENA- MA)- Não apoiado! 
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - ... talvez cu 

esteja falando sem nenhuma ressonância, cm remota possibilidade de 
ressonância ... 

O Sr. Orestes Qufrcla (MDB- SP)- Não apoiado! 
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- ... mas a ver· 

dadc é que alguém precisa dizer isso. Alguém precisa enfatizar isso. 
,Agora que o próprio Superintendente da SUDAM, um homem cs· 
clarccido, um homem de grandes conhecimentos, ao convlvio com a 
Amazônia, chegou à conclusão de que os projetas, principalmente os 
projetes pecuários, na Amazônia, constituem uma temeridade, Está 
procurando dar valor aos projetes industriais, como sói ser a constru· 
ção da Hidrclétrica de Tucurul, que ainda não recebeu por parte do 
Governo o interesse necessário. Na Amazônia tudo acontece inversa· 
mente. 

Em qualquer parte do mundo primeiro se observa a demanda, a 
procura do bem para, então, nós nos ocuparmos cm satisfazer essa 
demanda, Mas, na Amazônia é o inverso, Nós temos que, primeiro, 
oferecer o bem para que haja a demanda, Nós temos que prodigali· 
zar o bem, para que haja demanda. 

Na Amazônia que é o maior parque hidrclétrico da América do 
Sul c do mundo, nós estamos cm condições de produzir mais de 80 
milhões de kwa, 80 mil mkw. As nossas corrcdciras, os nossos rios 
podem prodigalizar tudo isso. 

Se houver energia barata na Amazônia os projetas industriais 
irão se localizar Já. Esperar que o projeto vá se instalar para depois se 
oferecer energia? Não! O Governo tem que oferecer primeiro cncr· 
gia. ~ o caso, por exemplo, de Carajás, é o caso da bauxita do Trom· 
belas. 

Há necessidade, imediata, da construção de Tucurul. lnlclalmcn· 
te são 3 milhões c 900 mil kw, que vilo ser ofertados. 

A tftulo de exemplo, cu lhes conto algo que até parece anedota. 
Em minha terra, por ocasião da cxpliisão da Zona Franca, foi um ln· 
dustrial paulista, o Sr. Pignatari, visitar c a imprensa o cercou de Imo· 
dia to, argUindo-o: V. S• vai se instalar aqui, com uma lnddstrla7 Ele 

respondeu com uma pergunta: qual o preço do kilowatt? Qual o pre
ço do kilowatt? 

Conclusão, nós temos que, na Amazônia, o(crcccr energia pri· 
mciro; não é esperar que o projeto se instale. A Amazônia é tão sul 
generla que ela inverte o processo económico. E, já lhes disse aqui 
que a Amazônia é quem veio afirmar ser. a economia um capitulo da 
ecologia, porque, a ecologia nilo pergunta às leis da economia como 
ela deve se comportar, mas, a economia da Amazônia para ser feita, 
o projeto económico para se objctivar na. Amazônia tem que argUir, 
tem que perguntar da ecologia o que está certo, o que está consonan· 
te com as afirmações ecológicas ou não, porquanto, na Amazónia hil 
verdades ecológicas que a economia não pode deixar de atender. 

Sr. Presidente, o meu tempo se esgota, c cu peço desculpas por 
insistir, mas, o recado amazónico afirma, Sr. Presidente, que sem a 
Amazônia o· Brasil jamais será uma grande potência. Os quatro mi· 
lhões c tantos quilômctros quadrados, que representam a Amazônia, 
exigem do resto dos brasileiros um entendimento maior desta vcrda· 
de cósmica - a amazonificação do homem; precisamos amozonifi· 
car o homem c não bovinizar a Amazônia, com a devastação prcda· 
tória c deletéria. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem I) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE EM SEU 
DISCURSO O SR. EVANDRO CARREIRA: 

"NA GUERRA ANTIBEIJA-FLOR, TODOS OS CARTUCHOS 
CONTRA RUSCHI 

Texto de Ro1frlo Medelroa 

Vitória- "0 Governo vai brigar até o último cartucho", 
A ameaça, feita pelo SecretArio de Comunicação Social do Espl· 

rito Santo, José Carlos Monjardim Cavalcanti, é dirigida ao Pro· 
fcssor Augusto Ruschi, que hã 38 anos pesquisa a fauna c a flora nos 
279 hectares de densa floresta da Estação Biológica de Santa Lúcia, 
no Municlpio de Santa Teresa. O próprio cientista cuida da conserva· 
ção da reserva, mas agora o Governo capixaba entendeu de inclui-la 
no acervo territorial do recém-criado Instituto Estadual de Floresta, 
para administrá-la c permitir na Arca a exploração de palmito. 

- Consciente de que a terra lhe pertence - afirma o SecretArio 
de Comunicação Social - o Governo disputaril a sua possc.com a 
mesma garra com que Ruschi quer prescrvil-la. 

O Sr. Monjardim Cavalcanti diz, porém, que o Governador ~l
cio Álvares não leva a sério a ameaça que, por sua vez, lhe faz o 
Professor Ruschi (o cientista afirma que scril capaz de matar a autori· 
dadc que tentar arrebatar-lhe as terras onde realiza suas pesquisas). 

O Sccrctilrio de Comunicação Social revela que o Governo vcri· 
ficou ser sua a posse da Arca ao examinar uma documentação pedida 
por Ruschi à Secretária de Agricultura. Três situações fundamentais 
resguardariam a atitude ·do Governador ~leio Álvares de mandar 
transferir a Estação Biológica de Santa Lúcia para o Instituto Esta· 
dual:dc Floresta: "I) as reservas florestais do domlnio do Estado cs· 
tão incorporadas ao Instituto; 2) trata-se, no caso, de ilrca devoluta 
do Estado, sem bcnfcitorias de terceiros; 3) as Arcas de matas nccessâ· 
rias à proteção de mananciais c à formação de rcaerva florestal alo 
legalmente cnnsidcradas inalicnAvcis", 

Paulo Lemos, o Sccrctilrio de Agricultura, diz que, ao lado da 
pretensão de Ruschi de regularizar a situação da Arca, na qual faz 
suas pesquisas desde 1939, havia o plano de uma empresa - a 
Planitcc- de ali realizar um reflorestamento à base de palmitos. O 
Secretário sugeriu ao Governador que transferisse a reserva para o 
Instituto, garantindo a Ruschi suas pesquisas c à Planitcc suas 
pretensões, fórmula que foi imediatamente adotada. 

No Museu Mcllo Leitão, cm Santa Teresa, a SS quilómetros de 
Vitória, o cientista Augusto Ruschl cstil possuldo de lntlcxlvcl 
determinação: . 

- Vou defender este patrim~nio até a morte, Mas vão me cn· 
centrar armado c disposto a matar. Faço isso por estar certo de que 
o grande beneficiado será a própria humanidade, pois aqui existem 

' ' ' '· 
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milhares de csp~ics que clamam pela sua salvaçlo. Eu guardei essas 
plantas c seus bichos durante 38 anos. ~ uma existencia, ~ a minha 
vida, a vida delas. Se for preciso tirar a vida de algu~m para maitt!· 
las, cu faço sem pestanejar. Mato qualquer um. At~ o Governador 
do Estado, · 

E Ruschi passa a contar a história da reserva: 
;,._ t prcciao que se tenha conhecimento da realidade. O Estado . 

estA querendo usurpar as Arcas de florestas da Estaçi!o Biológica do 
Museu desde o dia cm que cu denunciei as invasões, permitidas pelo 
Governo, da Reserva Biológica de Comboios. Aproveitaram-se· de 
um processo no qual cu havia pedido a rcconstituiçilo de do· 
·t:umentos lavrados no Cartório de Feitos da Fazenda. Fazem Isso 
com uma posse de quase 40 anos, cm terras medidas a favor do 
Museu Nacional cm maio de 1939 pelo Agrônomo c Agrimensor 
Henrique Aur~lio Ruschi, c que estiveram guardadas por elementos 
nossos durante todo esse tempo, local cm que grandes autoridades 
botânicas mundiais fizeram suas pesquisas. 

O amor que o cientista capixaba tem à reserva deriva de que foi 
dentro dela que realizou a maioria de seus 400 trabalhos aprcscn· 
tados ao mundo das ciencias: 

- Esta Arca foi paga ao Governo do Espirita Santo cm 19'40, 
cm processo regular. Suas bcnfcitorias silo constituidas do seu 
patrimõnio natural, que nos levou a adquiri-la para o Museu 
Nacional, atrav~ da Sociedade dos Amigos do J\'luscu Nacional. 
Milhares de csp~ies botânicas c zoológicas csti!o aqui cm pcrmancn· 
tcs estudos c iii de muito nos valeram para a rcalizaçlo de centenas 
de trabalhos cicntificos publicados no Pais, na Europa c nos Estados 
Unidos. 

Ruschi revela que mal denunciou a invasilo de Comboios, o 
Governo capixaba permitiu outras, no mas de junho, feitas pela 
multinacional Aracruz Florestal, cm plena ~oca cm que o Secrc· 
tério de Agricultura, Paulo Lemos, assegurava que a Arca ni!o estava 
sendo mais invadida, 

Foi Ruschi quem projetou todas as reservas florestais do Espl· 
rito Santo, cm trabalho realizado na d~cada de 30. Conseguiu a sua 
criaçilo no Governo do Interventor Joilo Punaro Blcy, mostrando ao 
Estado a necessidade de separar SOO km', abransendo cm seu in· 
tcrior todos os tipos fitofisionõmicos c faunisticos do Espirito Santo. 
Nlo só as projetou, como tamb~m. topógrafo, demarcou-as durante 
quatro anos consecutivos de trabalhos. Ruschi diz que elas sempre 
foram respeitadas c guardadas pelo Estado, mas que nos Governos 
de Cristiano Dias Lopes Filho, Artur Gcrhardt c ~leio Álvares (os 
tres Oltimos) tudo foi c tem sido feito no sentido de cxtcrminli·las. 
"Como estA acontecendo com Comboios c as demais, sempre para 
atender interesses económicos da Companhia Vale do Rio Doce c da 
Aracruz Florestal, com as quais sempre esses Governadores foram 
complacentes c diante das quais sempre se mostraram servis", 

Laconicamente, o cientista encerra suas declarações: 

- Vilo plantar palmito ... 
A Estaçilo Biológica de Santa LOcia, motivo da discórdia entre 

o Governo do Espirito Santo c o cientista Augusto Ruschi, tem 279 
hectares de florestas ainda isoladas da csp~cic humana, cxccçlo de 
Ruschi c outros cientistas que nela fazem suas pesquisas. 

Trabalhando ali desde 1939, o Professor Augusto Ruschi 
conseguiu identificar c marcar com plaquetas 20 mil Arvores, al~m de 
levantar o maior acervo mundial de plantas cplfitas. As orquidcas 
si!o estimadas em 600 mil, sendo imprevislvel a variedade de beija·flo· 
rcs, 

O processo de reintegração de posse pelo Governo do Espirito 
Santo estA concluido, mas o despacho final do Governador ~leio 
Alvares à Secretaria de Agricultura, determinando a dcmarcaçln da 
arca, ni'lo foi cumprido. Por duas razões: o Professor Augusto Ruschi 
ni!o permitiu que os funcionArlos do Governo entrassem na Estaçi!o, 
~ara fazer a mcdiçi!o, c requereu um Interdito ao juiz da Comarca de 
li!lota ~rc!lll, cm nome do Mu111u Nacional." 

"NA FLORESTA, COM O APÓSTOLO 
DAS MATAS CAPIXABAS 

Augusto Ruschi, 62 anos, alto, olhos claros, andar batido de 
campones, ~uma solitAria csp~cic humana que estA dentro das flores· 
tas hA 47 anos, olhando plantas, vendo Arvores, acompanhando bi· 
chos, descobrindo a ci!ncia na prAtica. Conseguiu entrar no reino 
dos cientistas em 1937, aos 22 anos, depois que mandou para o 
proressor Filippo Silvcstri, do Rcssio Laboratori di Entomologia 
Agraria di Portici, NApolcs, SOO caixas de percevejos. 

O extravagante presente chamou a atcnçi!o do famoso cientista 
italiano, que estava no Brasil ajudando a encontrar um rem~dio para 
combater a podridi!o da laranja. Filippo resolveu sair do Rio de Ja. 
neiro, para encontrar o doador. Viajou em companhia do cientista 
brasileiro Candido Firmino Mcllo Leiti!o. Em Santa Teresa, achou 
um jovem cheio de novidades, contestando algumas enraizadas tco· 
rias da Botânica com novos fatos detectados no mundo animal c vc· 
gctal. Aquele moço do interior tentava fazer Filippo acreditar nele, 
mostrando que suas informações eram colhidas na floresta, cnquan, 
to as do professor eram encontradas nos livros. 

uEu vi, o senhor leu". 
Com esta frase Augusto Ruschi entrou no Museu Nacional, na

quele dia, levado por Mello Leitão c com recomcndaçilo expressa do 
cientista italiano, fascinado com aquele encontro no interior brasilei
ro, numa pacata cidade do Espirita Santo, Santa Teresa, de oriundos 
italianos. E no mesmo !usar em que se avistaram, ChAcara Annita, 
dos pais de Ruschi, viria a surgir, tempos depois, o Museu Mello Lei· 
tão. Uma Arca de 80 mil metros quadrados, que at~ hoje mant~m a 
mesma face arborizada, escondendo com muita habilidade, por entre 
árvores, seus pavilhões de botânica, laboratórios, cativeiros de beija· 
flores c biblioteca. Ruschi continua na mesma casa rOstica de seus 
pais, constru,da no s~ulo passado. 

~ sentado na varanda dessa casa que recebe o repórter. Mesmo 
gripado c febril, não perde a loquacidade. EstA irritado com uma 
campanha que o aponta ligado a algumas multinacionais. Considera 
que isso nilo passa de rcprcslilia ao seu sistemAtico combate ao plan· 
tio de eucaliptos nas melhores terras agricultAvcis do Espirita Santo. 
Sabe que desagrada a um bloco de poderosos. 

O caso da Estação Biológica de Santa Lócia influi muito no seu 
estado de cspirito, pois cstli desviando seu temperamento, trans· 
formando sua docilidade cm agressividade. Ele estli mesmo disposto 
a cumprir à risca sua promessa de resistir armado aos invasores 
oficiais. Estli inclinado at~ mesmo a não acatar sequer decisões 
judiciais. 

Ruschi jamais se desviou da sua proposta inicial. Entrou para o 
Museu Nacional em 1937, continuou pelas matas inexploradas do 
Espirito Santo, fazendo suas pesquisas. Topógrafo, formado cm 
Agronomia c mais tarde cm Direito, realizou a maior parte das medi· 
çõcs de terras do Estado, mas ajustando a atividadc aos seus estudos. 
Em decorrência desse trabalho, póde oferecer mais tarde ao Governo 
capixaba um perfil das florestas c propor a criação de oito reservas 
biológicas. Vieram a ser criadas e somaram SOO km', contendo todos 
os tipos fitofisionómicos c faunisticos do Espirito Santo, cm Arcas 
projctadas, demarcadas e estudadas por ele durante quatro anos. 

Com o dinheiro que ganhava como topógrafo e na sua atividadc 
fortuita de advogado cm Santa Teresa, conseguiu meios financeiros 
para ir ampliando o Museu Mcllo Leitão, de sua propriedade. Suas 
viagens para r ora do Estado eram raras, apenas ao Rio de Janeiro pa· 
ra trocar informações com outros pesquisadores do Museu Nacional 
c realizar algumas palestras. · 

Na floresta, de lanterna vermelha à mio, andava atrAs de orqui-' 
dcas, subindo ao topo das Arvores c vendo os animais que poliniza· 
vam a planta, Encontrou o beija-flor, tamb~m o macaco c at~ mesmo 
o morcego, presenças desconhecidas pela ciência no relacionamento 
com a orquldca. Dedicou-se muito ao beija-flor, vindo a criA-lo cm 
cativeiro, conseguindo captar o seu comportamento, revelar toda sua 
biologia c ecologia. 
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Ruschi descobriu o combate à raiva dentro de uma norcsta c 
junto do reino animal. Entre os unos de 1950 c 1956 dedicou-se à cria· 
ção de morcegos em cativeiro, no seu Museu. Catava-os nas cavernas 
das narestas e colocava-os nas cavernas do seu cativeiro. Conseguiu 
revelar a freqUência de 42 espécies no Espirita Santo, portadoras de 
vírus rábicos. Dezesscs delas eram hcmatófagas. Acabou ucs· 
cobrindo virus em espécies tidas como não transmissoras. 
Desenvolveu a tese do combate biológico ao morcego transmissor da 
raiva. Pretendia inocular os morcegos transmissores com germes 
patogénicos, dizimando as colônias da espécie que estivesse alimcn· 
tando foco de ruiva bonna. Realizou estudos sobre os germes patogê· 
nicas esqul.rorrlparlum (tipo cru:) c p/asmod/um (tipo malar/e), isola· 
dos dos morcegos hcmatófagos da serra dos Pareeis, cm Mato Gros· 
so, local cm que esteve também cm busca de individuas da espécie. 
Hoje o Mbico discute c amplia esta tese do cientista capi~aba, que 
no Brasil mereceu apenas uma publicação cm revista do Ministério 
da Agricultura. 

A partir de observações de que a csquistossomosc vinha gras· 
sondo no Municipio de Santa Teresa, cm rios nos quais a pesca 
indiscriminada do cascudo estava eliminando essa espécie, iniciou 
estudos comparativos: processo de diminuição do cascudo, ingresso 
da csquistossomose. Em algumas regiões onde a doença não era se· 
quer conhecida, a contaminação da população veio a alcançar indi· 
ces de 90%. Percebeu o cientista que o cascudo estava sendo vitima 
da pesca predatória dos camponeses. 

Estabeleceu a relação cascudo-caramujo, hospedeiro do Schis· 
rosoma mansoni, dedicando-se ao estudo de ambos no seu ambiente. 
Em 1959, no Norte de Roraima, na divisa Brasil-Venezuela-Guia· 
nas, observou o processo de alimentação do cascudo com o caramu· 
jo. E~uminou a sua capacidade predatória c percebeu que ela era 
muito grande. Começou a sclccionar o cascudo pela sua capacidade 
de estivação. Encontrou l 5 das melhores espécies. Organizou um mê· 
todo de combate à esquistossornosc no Brasil, basicamente pela sele· 
ção de cascudos predadores no caramujo, sua criação cm cativeiro 
na orla das bacias hidrográficas c pcixamento desses rios infectados. 
Ruschi queria o rio Doce, no Espirita Santo, como modelo desse tra· 
bolho. Continua convencido até hoje de que no dia cm que o Ministé· 
rio da Saúde resolver usar o seu método darâ um largo passo para o 
controle da csquistossomosc, 

Ruschi tem 400 trabalhos cientificas publicados. Seu nome vi· 
rou até gênero de orquídea. ruschla. Hã mais de 300 espécies com seu 
nome. Descobriu géneros c mais de 100 espécies vegetais. Todo seu 
trabalho foi feito dentro das norcstas c no Museu Mcllo Leitão. Esse 
M uscu é uma entidade particular, mantida por ele próprio, com rc· 
cursos de seu trabalho como professor titular de cadeira de Botânica 
do Museu Nacional c da Universidade do Rio de Janeiro, cm regime 
de pós-graduação, além de recursos obtidos com a atividadc de 
zoólogo e botânico em parques internacionais. Membros ati vos do 
Museu Mello Leitão- cientistas que tenham usado suas dcpcndên· 
cios para pesquisas- contribuem como doadores. E Ruschi canse· 
guiu com a soma desses valores fazer um Museu sem recursos dos 
Governos municipal, estadual ou federal. Entre os doadores se 
encontram Crawford H. Grcncwalt, da Dupont, c Fernando E. Lee, 
da Volkswagcn. Atualmentc, as dependências do Mcllo Leitão estilo 
sendo usadas para cursos de doutorado em Botânica por vários 
estugiârios americanos, 

O resultado da presença do Museu cm organizações 
internacionais foi rcsponsâvcl pela indicação de Ruschi pura tra• 
bulhar no projeto de construçilo do Parque Nacional dei Leste, de 
Caracas, Venezuela (anos 1959/1965); Troquilidúrio do Zoo de 
Avvcrs, Bélgica ( 19391 1940); Troquilídário do Zoo de Filadélfia, 
Estudos Unidos (1965); Troquilidário de Sun Diego, Califórnia. 

Ruschi é um homem que passa sua existência na cscuridilo da 
fiorcstu, no Museu Mcllo Leituo, cm parques nacionais e nu clotcdrn, 
nDn criltndn rutdnH\nin que nno sejn cm favtlr d:1 nature:nt. Tudo lhe 

,1,:1· .. :··· ···.,,1:1 q•i•; 11 •:·;:,.•laid.: d.: r;i,·ln~.ia ,\ndré Ru.,t.:hí 

herde o património natural que preservou c conservou cm favor da 
humanidade, E viva como ele.:... com a natureza." 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra 
ao Senador Benedito Ferreira. (Pausa.) 

S. E~• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao Senador Eurico Rczcndc, (Pausa.) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao Senador Lourival Baptista, 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A implantação do Plano de Reclassificação de Cargos, iniciada 
no Governo do eminente Presidente Garrastazu Médici c acelerada 
no atual Governo, deu margem a muitas criticas, divulgadas pela 
imprensa e com repercussão nesta Casa c na Câmara dos Deputados. 

O Plano de Reclassificação de Cargos foi uma iniciativa das 
mais meritórias, pois visou ao aperfeiçoamento do Serviço Público c 
a melhorar sensivelmente a situação do funcionalismo, reconhecida 
pelo Governo como insatisfatória, inclusive no tocante a vcncimcn· 
tos. A medida se impunha, tanto para fazer justiça à laboriosa classe 
dos servidores públicos, como para o aprimoramento da administra· 
ção, 

Sabemos todos do acúmulo de erros c distorções no serviço 
público, não dispondo o Governo, sequer, de dados indispensáveis à 
elaboração de qualquer projeto racional de Rcclassificaçi!o, nem 
mesmo de um censo que informasse o número de funcionários públi· 
cos federais. As dificuldades eram numerosas, mas o Governo Médi· 
ci não se intimidou ao enfrentar a questi!o, promovendo exaustivo 
trabalho que lhe possibilitou promover a Rcclassificaçi!o de Cargos, 
antiga aspiração dos funcionários. 

Tão difícil quanto a elaboração do projeto foi sua implantação. 
Dificuldades de toda espécie têm sido enfrentadas pelo Governo, no 
sentido de completar a execução do Plano, que implicou em grande 
aumento de despesas com pessoal. Apesar das enormes dificuldades 
que advieram da crise econômico·financeira internacional, o cmincn· 
te Presidente Ernesto Gciscl não adiou a execução do Plano de 
Reclassificação de Cargos, acclcrando·a ao mâximo, no reconhc· 
cimento da necessidade de melhorar a situação do funcionalismo. 

Em qualquer Plano de Rcclassificaçi!o de Cargos é inevitAvel 
que surjam descontentamentos, quer sejam justos ou improcedentes. 
De outro lado, as grandes deficiências administrativas acumuladas 
durante muitos anos complicaram ao máximo a tarefa entregue ao 
DASP, disso decorrendo, inclusive, atrasos no enquadramento de 
pessoal, devidos a órgãos que, por razões as mais diversas, não adota· 
rum de logo as medidas que lhe tocavam. 

O Plano de Reclassificação de Cargos constitui grande c 
audaciosa iniciativa de melhorar a situação do funcionalismo c dar 
organização racional à administração. Ninguém constestarâ isso, 
inclusive porque a melhoria salarial dele decorrente foi grande, como 
mostra a multiplicação dos gastos com pessoal. Infelizmente, ora 
com procedôncia e não raro de forma totalmente injustificada, se 
ergueu umu celeuma com que se quis reduzir o mérito do Governo 
Federal cm questão complexa, de dillcil execução c do mais amplo 
significado social e público. As inevitáveis insatisfações de alguns c a 
ocorrência de falhas- também inevitáveis- favorecem esse traba· 
lho negativo. 

Felizmente, n celeuma não hã de ter produzido os resultados 
esperndos, pois foi grande o bcnellcio para o funcionalismo com a 
Reclassificação de Cargos. E, também, porque o Governo, através 
do DASP, se manteve c se mantém aberto a queixas c criticas, ilglndo 
sempre no sentido de esclarecê-las c, sempre que procedentes, de· 
tcrminoor medidns corretivas. lmposslvcl teria sido executar Plano 
tun inovador, sem i:lescontetnmento c mesmo erros, dada a carência 
de dados dispnniveis. Ou o Governo enfrentava todas essas dlficuldn· 
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dcs, correndo o risco de criar insatisfações isoladas, ou nada se faria, 
mantendo-se a situação anterior, injusta para o funcionalismo c 
prejudicial ao país, cujo desenvolvimento acelerado Impunha uma 
melhor c mais racional organização administrativa. 

O ex-Presidente Médici c o Presidente Gciscl niio temeram 
dificuldades c incompreensões c o Plano de Reclassificação de 
Cargos tornou-se uma realidade, sem dúvida alguma, bcnfazeja. 
Aberto a críticas, o Governo se manteve sempre vijilante, para as 
corrcÇõcs nccessârias. Muitas reclamações justas, I oram atendidas· 
com presteza, tendo o DASP agido com o méximo de empenho c 
rapidez na clucidaçi!o dos casos surgidos. Infelizmente, se dA menos 
atenção às soluções do que às críticas, mesmo quando estas silo 
iotalmcntc despropositadas. (;de se notar que quase todas as críticas 
c reclamações, dirigidas ao DASP, tiveram c têm endereÇO errado', 
pois deveriam ser feitas a órgãos isolados da administração. 

Sr. Presidente, magnifico exemplo do que venho dizendo se deu 
hã dias, com noticia publicada por toda a imprensa. O Jomal de Bn
aDia, do dia 6 deste mês, informou: 

"Mais de SO mil inalivos do Serviço Público, que niio 
recebem proventos dentro do estabelecido por lei, mas . 
sim menos do que têm direito, terão seus salârios revistos 
pelo Departamento de Administração do Serviço Público 
DASP, As viúvas de ex.funcionãrios, que se encontram cm 
situação idêntica também serão beneficiadas. 

Segundo o DASP, caso haja culpados nessas falhas, o 
erro deve ser atribufdo aos departamentos de pessoal de 
alguns Ministérios- que enquadram os funcionArias equivo. 
camcnte, c ni!o dentro das referências salariais do Plano de 
Classificação de Cargos." 

Adiante, prossegue o noticiAria: 

"No momento o DASP vem fazendo um levantamento 
para corrigir a situação c obrigar os órgãos rcsponsAvcis a 
efctuarcm o pagamento, inclusive com as diferenças salariais 
ni!o computadas. A idéia inicial, segundo o próprio Dcpar· 
lamento, é a de enviar cartas esclarecedoras aos !nativos 
prejudicados para que estes, por sua vez, reivindiquem, junto 
aos órgãos, o que têm direito por lei." 

Após incisivas declarações, o Coronel Darei Siqueira, Dirctor
Geral do DASP, no Jomal de BnaDia, esclarece: 

"Essa falha na computação de vencimentos niio decorre 
dos técnicos do DASP, mais sim dos Ministérios, e podcrA 
estar superada brevemente. Basta, para tanto, que os 
Departamentos de Pessoal dos Minist6rios não atr•"-'n o cn· 
caminhamento dos processos de aposentadorias dos funcio· 
nârios. Um caso típico é do Ministério do Trabalho, que 
mantém no Rio, 496 funcionArios, contra ·apenas li cm 
BrasOia." 

(; enfãtica demonstração de que o DASP através de seu Dirctor
Gcral, e seguindo dirctrizcs fixadas pelo próprio Presidente Ernesto 
Gciscl, tudo tem feito cm favor da total execução do Plano de Rcclas· 
sificaçi!o de Cargos c na inabalâvcl defesa de justos direitos do fun· 
cionalismo, mesmo quando servidores silo vitimas de erros c falhas 
que indcpcndcm daquele órgão. Longe de ser uma espécie de algoz 
do funcionalismo, o DASP é o órgão que tudo faz cm favor do 
aprimoramento do Serviço Público, do funcionalismo c na garantia 
de direitos justos- pois fundados na lei- do servidor público. 

(; o que a noticia a que aludimos acima - uma a mais a juntar· 
se a tantas outras ocorridas nestes anos - deixa patente, de forma a 
mais incisiva possível. Nilo fora o DASP, c esses SO mlilnatlvos con· 
tinuarlam sendo prejudicados, nilo lhes restando senão recorrer à 
Justiça, para o que a sua maioria nilo teria sequer recursos. Estes 
motivos fazem com que nos congratulemos com o Coronel Darcy 
Duarte de Si queira, Dlrctor·Gcral do· DASP, pelo empenho que 
destaca aquela autoridade no trato das coisas de interesse do fun· 
clonalismo federal. (Multo bem I) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CÁRNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Com a finalidade de sensibilizar o povo c autoridades contra a 
pesca da baleia na costa brasileira- um dos únicos países do mundo 
a permiti-la- chegarA ao Brasil, este mês, uma cxposlçilo itinerante 
do Instituto OccanogrAfico de Mónaco, que mostra a situação alar· 
manto do mamífero no mundo, cuja espécie estA ameaçada de dcsa· 
parecer. 

(; incomprccnsfvcl que continuemos a permitir a pesca da baleia 
cm nosso litoral, quando isso é, de hã muito, proibido cm todo o 
mundo. Nilo se compreende a atitude de nossos governos, ainda 
mais que todos os países especialistas formulam apelos os mais vc· 
ementes para que preservemos a baleia do extermínio de que jã foi v!· 
tima, em quase todos os mares. Os derradeiros cardumes cxiitentcs 
cm nossas ãguas estilo sendo exterminados, implacavelmente; a pes· 
ca hoje quase estA se resumindo a uma só espécie, a "Minke" ou Ba· 
leia Ana, pois é a que sobrevive. 

Sr. Presidente, hll muito apresentei a esta Casa projeto de lei 
proibindo a pesca da baleia. A medida é urgente c nccessãria; atende 
os inieresscs nacionais, bem como a apelos que nos vêm de entidades 
de todo o mundo, empenhadas na preservação das esp6cics ainda 
existentes. O que auferimos dessa pesca é insignificante c, no cntan· 
to, o Brasil continua a permitir a livre pesca, o que implica no cxtcr· 
m!nio total da baleia cm Aguas brasileiras, dentro de muito pouco 
tempo. 

Sr. Presidente, é da maior urgência que o projéto de minha au· 
toria tenha andamento, a fim de que se torne imediatamente lei, prol· 
bindo, dcflniti~amcntc, a pesca da baleia. Isso enquanto ainda temos 
o que preservar, pois mais alguns anos c a medida serã inócua, pois 
todas as espécies existcptes em nosso litoral estarão extintas. Além 
dos males disso decorrentes, o fato testemunharA externamente con· 
tra o Brasil perante o mundo. 

Nilo hã argumento algum para o retardamento de meu projeto e 
muito menos para impedir que se torne, lei. E a argumentação a seu 
favor é ampla c irrctorqu!vcl. O Senado nilo pode deixar de adotar 
decisão certa, enqJanto é tempo, cedendo inclusive a apelos in6me. 
ros de todos que, no Brasil c no mundo, lutam pela preservação da 
baleia, face a ameaça de sua total extinção; Aqui deixo meu apelo 
aos nobres colegas, especialmente à Liderança da ARENA, a fim de 
que ainda consigamos salvar o pouco que nos resta, cm nosso imenso 
litoral, antes tilo povoado de espécies variadas da baleia. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Não hâ mais orado· 
rcs inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sesslo, desllltlft· 
do para a de amanhil a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 264, de 1977, do 
Sr. Senador Pctrônio Portclia, solicitando a transcriçilo, nos Anais 
do Senado Federal, da entrevista do sociólogo Gilberto Freyre, 
publicada no Correio Bra:illense de 14 de agosto d~l977. 

-2-

Discussão, em turno 6nico, da redaçilo final (oferecida pela 
Comissão de Rcdaçilo, em seu Parecer n• 610, de 1977), do Projeto 
de Lei do Senado n• 254, de 1976, do Sr. Senador Mauro Bencvidcs, 
que dispõe sobre a emissão de selo comemorativo do centenârio da 
morte do escritor José de Alencar c dâ outras providencias. 

-l-

Discussão, em turno 6nlco, do Projeto de Lei da C4mara n• 33, 
de 1976 (n• 268·C/7S, na Casa de origem), que altera a redaçilo do 
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Artigo lO da Lei n• 5,682, de 21 de julho de 1971 - Lei OrgAnicn 
dos Partidos Políticos, tendo 

PARECER, sob n• 196, de 1977, da Comissão: 
- de ConotUulçio e Justiça, favorável no projeto, com a Emen· 

da n• 1-CCJ que apresenta, 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 4, 
de 1977 (n• 1.553-B/75, na Casa de origem), que dá nova redação ao 
caput do nrt. I• da Lei n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974, tendo 

PARECERES, sob n•s 391 c 392, de 1977, das Comissões: 
-de Lqlslaçio Soda!, contrário; c 
-de AlrlcuUura, fnvorâvel. 

-5-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 147, de 1976, do Sr. Senador Franco Montoro, determinando que 
os empregados de estações do interior farão jus a remuneração cor
respondente no regime de "prontidão", pelas horas que excederem às 
da jornada normal de trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.028 a 1.030, de 1976, das Comissões: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dadc do Projeto; 
-de Lqlslaçio Social, contrário; c 
- de Se"lço Pdblko Civil, favorável. 

-6-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado 
n• 61, de 1977, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o 
prazo prcscricional para a punibilidade de profissional liberal, por 
falta sujeita a processo disciplinar a ser aplicada por órgão competen
te, tendo 

PARECER, sob n• 306, dcl977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridici

dadc, com emendas que apresenta de n•s I c 2-CCJ. 

-7-
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da consti

tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1976, do Sr. Senador Franco 
M ontQro, que estabelece novo critério para a distribuição da contri
buição sindical c dá outras providências, lendo 

PARECER, sob n• 23, de 1977, da Comissão 
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com vo· 

to vencido dos Srs. Senadores Nelson Carneiro, Leite Chaves c Dir· 
ceu,Cardoso. 

-8-

Discussilo, em primeiro turno (apreciação preliminar dajuridici· 
dadc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n• 228, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quércia que 
dá nova rcdaçilo ao art. 818 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio 
dcl943 (Consolidação das Leis do Trabalho), tendo 

PARECER, sob n• 514, de 1977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridlcidadc, com voto venci· 

do do Sr. Senador Orestes Quércia. 

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc)- Está encerrada a ses· 
silo. 

( Ltvanta·sta sessão às /6 horast 55 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU 
CARDOSO NA SESSÃO DE 15·/D-76 E QUE, ENTREGUE 
À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POS· 
TERIORMENTE: 

O SR. DIRCEU \ARIJOSO l'll1fl ·- ES. Prnnuncin o SCAllÍn· 
tcdlscurso.)-Sr. P:c ........ , .. 

Acabamos de ouvir violenta objurgatória de uma operação 
danosa aos interesses do Pais, aqui já trazida várias vezes pelo nobre 
Senador Dinarte Mariz, que pede para apuração dos fatos a 
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, dado o 
caráter ruinoso da operação, para os interesses do Pais. 

Somos, Sr. Presidente, favoráveis 11 verlncação de todas as 
operações que não sejam lisas; somos, portanto, favoráveis c dare· 
mos a nossa assinatura à constituição da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, certos de que o fato levantado pelo nobre Senador Dinar
te Mariz pede maior reflexão c decisão desta Casa. 

O Sr. Itamar Franto (MDB - MG) - Permite V. Ex• um 
aparte, Senador Dirceu Cardoso? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Itamar Franto (MDB- MG)- Apenas para que V. Ex• 
deixe bastante claro que a Minoria desta Casa, por falta de quof!lm, 
não pode pedir uma Comissão Parlamentar de Inquérito mas, 
evidentemente, que a Aliança Renovadora Nacional, que tem 
maioria absoluta nesta Casa, poderia pedi-lo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Agradeço o 
aparte de V. Ex•, que me faz recordar, · na oportunidade, 
Sr. Presidente, minha tentativa também, da constituição de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a corrupção desta: 
vada c desenfreada no Pais, com relação a Governo c Imprensa. 
Mas, como o MDB tem 20 Senadores, c a constituição da Comissão 
depende de 22 assinaturas, não logrei, consultando os Senadores da 
ARENA, apoio de dois, para que a Comissão fosse constitulda. E 
aquela acusação frontal que fizemos aqui pairou no ar, até que mcm· 
bros da ARENA possam emprestar a sua solidariedade no sentido 
de se apurar o que de dinheiro gastam os Governos com os jornais 
do Pais. Sr. Presidente, às vezes veiculando vaidades, obras faraôni· 
cas c qucjandos, o certo é que não conseguiremos duas assinaturas 
da ARENA com as quais constituiremos a Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 

Mas, já que o Senador Dinarte Mariz pede uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, ele tem as suas assinaturas, com 20'da 
Minoria, são 21, falta apenas uma. 

O Sr. Vlr1Rio Thora (ARENA - CE) - Acho que não dilo 
vinte! 

O Sr. Itamar Franco (MDB - MG) - Mas, ele não deve 
apenas pedir; deve propor essa Comissão. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Exatamcntc. 
Então, Sr. Presidente, dependeremos de uma assinatura para que a 
Comissão Parlamentar de Inquérito seja constitulda, porque o fato 
não pode ficar no ar, sem a apuração devida, vez que o Senador 
Dinartc Mariz diz que a operação é ruinosa aos interesses do Brasil. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Permite V. Ex• um 
aparte? (Consentimento do orador.) Quando propus a Comiuilo 
Parlamentar de Inquérito ao nobre Lldcr do Governo, nesta Casa, a 
quem sou ligado por laços de amizade c, sobretudo, de velha 
camaradagem, de companheirismo politico, o fiz na certeza de 
contar com o apoio, inclusive, da minha Bancada. a um equivoco 
pensar que estou a acusar. Nilo estou acusando ninguém; estou 
depondo. a um depoimento documentado. Não trouxe aqui 
nenhuma palavra; trouxe documentos. E mostrei, como se diz cm 
Juizo, que todo o documento estava de acordo com o despacho do 
juiz. Ninguém melhor do que V. Ex•, com todo o direito que lhe 
assiste, sabe que a instância mais alta é o SuprcmoTribunal Federal. 
Dizer que nós não tlnhamos condições de apelar ... Apelamos para o 
Banco do Brasil que, realmente, nilo é como credor da concordata. 
Tudo isso estA calcado no papel. Eles estilo conseguindo todo esse 
dinheiro em papel, segundo o despacho do Juiz. E conseguiram, ago· 
rn m~smo, algui:m parn avalizar u operuçuo, recorrendo a um banco 
olichü- o BANRIO, hipotecando aquilo que devia pertencer ac> 
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Banco do Brasil c que, posteriormente, foi transferido para constituir 
o capital das firmas que se estavam organizando. V, Ex• por a! está 
vendo. Agora, o mais grave é que isso está contestado por advogado. 
Portanto, tudo isso está dentro dos documentos que exibi. Repito, 
tudo está contestado por advogados, pondo cm dúvida o cr<dito do 
banco comissário cm dificuldades ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço o apar· 
te de V, Ex•, que vem contribuir, robustecer a nossa tese. 

Sr. Presidente, pelo que ouvi do nobre Senador Dinarte Mariz 
em duas oportunidades, nesta Casa, c hoje respaldando o assunto, 
quero crer que o Senado não pode deixar que paire no ar como in· 
quieto vagalumc o fato que lhe trouxe ao conhecimento da Casa, En· 
tão, convocaria S. Ex• a tentar constituir a Comissão Parlumcnt~r 
de Inquérito, S. Ex• não fez acusaçilo ao Governo, S. Ex• trouxe um 
fato c cabe à Comissão Parlamentar de Inquérito apurar a verdade c 
a comprovação desse fato. Naturalmente, cm face de provas,· de 
depoimentos c de documentos. 

Sr. Presidente, trago um fato, também, gravfssimo com doeu· 
mentos, "Mas, a esta hora bruxuleantc da nossa sessão, com ausência 
dos Senadores que ti:m conhecimento do fato, deixarei o grão das coi
sas para a próxima semana. Mas, quero registrar, hoje, nesta sessão, 
para que o serviço de rádio do Sc,nado transmita ao meu Estado a de
núncia que vou fazer, cingindo-se apenas à natureza da operação, 
que não é ruinosa, é imoral, praticada por uma entidade do Govcr· 
no, com apoio do Governo do meu Estado. 

Como niio estilo aqui presentes Senadores do meu Estado, ante 
os quais cu quero fazer esta denúncia, niio vou citar documento ai· 
gum, mas, fica aqui a advertência de que na próxima semana, quan
do regressar do meu Estado, onde estou lendo esta denúncia cm to· 
dos os comícios que venho realizando nos principais Municfpios do 
meu Estado, traremos a notícia de uma operação de que o Senhor 
Presidente da República tem que tomar conhecimento e, como disse 
o nobre Senador Dinarte Mariz, se tiver conhecimento, vai tomar 
enérgicas providências, porque foi tambi:m participe sem o querer c 
sem o saber, nessa operação. 

Sr. Presidente, a COHAB do meu Estado comprou um terreno 
por um preço seis vezes maior depois de rcjcitâ·lo 40 dias antes, por 
ser o terreno impróprio a construção de casa popular. 

Vou repetir porque os documentos estão aqui, não quero ler 
documento algum, mas quero que o rádio, hoje, transmita a dcnún· 
ela que estou fazendo no Senado c, amanhã, no sctentrião do meu E~· 
tado, em com leio que lã realizarei nos principais.M unicfpios, vou dt· 
zcr que trou~e ao conhecimento do Scnad? a operação d~sl~ul. c 
desonesta praticada pela COHAB do meu Estado· com a comvcncta 
do Governador. 

Sr, Presidente, quero denunciar, não ao Senado, mas dirctamc~· 
te ao Senhor Presidente da República, a operação, com a rcsponsabt
lidadc do meu mandato de Senador pelo Estado do Espirita Santo. 
Em linhas gerais, a operação é a seguinte: oferecida ~ma pro~ric~adc 
cm Boa Vista, Municfpio de Vila Velha, nas ccrcantas de Vttóna •. a 
COHAB do Espirita Santo, em data deste uno, disse que não podta 
comprar o terreno porque este era impróprio para a construção de 
casas. Hã o 'protocolo da carta de oferecimento c a resposta do cnge· 
nhciro da COHAB que visitou o terreno c disse que era um terreno 
alugado c nilo se prestava à construção de quatrocentas casas po· 
pulares que a COHAB lã pretende construir para ut~ndcr aos menos 
favorecidos. Pois bem, Sr. Presidente, com essa muntfcstaçilo d~ q.ue 
o terreno não se prestava, o intermediário, feliz intermcdtâno· 
atravessador, compunheiro c amigo de "copa-e-cozinha" do ~o· 
vcrnudor, jâ conhecido cm outras operações tnmbôm danosas aos 10· 
tcrcsses de bancos oficiais do meu Estudo, compra aquele terreno 
que u COHAB do meu Estudo não quis comprar, porque cru impró· 
prio pura construção da casa popular, por I milhão e SOO mil cruzei
ros, purn loteamento cm 400 lotes <JUC seriam vendidos ao povo. Ccr· 
cu de 42 dias depois- pura ser preciso. as escrituras de venda. estilo 
aqui - u Volkswagcn de Vitória, representada pelo seu PreSidente 

-que comprou o terreno que a COHAB nilc queria, porque nllo se 
prestava para casa própria- compra por I milhão c 500 mil cruzei· 
ros, menos ainda do que foi oferecido c vende 42 dias depois para a 
mesma COHAB, do mesmo presidente, do mesmo dirctor, dos mes
mos assessores, dos mesmos homens que disseram que o terreno não 
prestava para a construção, por escrttura que temos cm mãos, por 
seis vezes mais, isto é, 6 milhões c 724 mil c 170 cruzeiros. 

·Sr. Presidente, a compra foi cfctuuda pelo atravessador, amigo 
. do Governador, companheiro das noitadas alegres do Palácio An· 
chieta, do Palácio da Praia c do Palácio de verão nas montanhas, de 
quem o Governador foi advogado nas épocas menos felizes de sua vi· 
da. 

Entiio, esse terreno que u COHAB dizia que não se prestava pa· 
ra casa própria, a mesma COHAB adquire do intermediário, que ha· 
via comprado por CrS 1.500.000,00, de acordo com as ofertas aqui c 
que a COHAB dizia que niio servia, c vende por CrS 6.700.000,00, is· 
to ó quatro vezes mais! Em quarenta dias, quarenta dias apenas; Sr. 
Presidente! Se fosse quatro anos depois teria a valorização. 

Mas, Sr. Presidente, o doloroso é que o Senhor Presidente da 
República foi convidado para visitar, cm Vitória, o loteamento ur· 
bano deste terreno. Esteve lá, viu as quatrocentas privadas que se 
constru(ram. V, Ex• sabe que loteamento ur~ano é isto; dii-sc o. ter· 
reno, cànstrói-se a privada, o esgoto, a água, luz, c então o proprtctá· 
rio constrói a casinha, puxa a casinha, faz a ~asinha. 

~ois bem, o Senhor PrcsidcQtc da Rcpdblica visitou esse ter· 
rena, conhece o terreno mas não ~nhcce a operação. 

Temos aqui documentos gritantes c, devo dizer, abro· um crédito 
de confiança ao ilustre Lfdcr da Maioria, que tem sido um batalha· 
dor incansável, indormido na defesa do GovcrnQ. Tenho, às vezes, 
muita restrição à sua atuação mas nisto, todos reconhecemos que 
s. Ex• ~ 'indormido, incansável, vai buscar os elementos c responde 
às nossas acusações nas primeiras sessões seguintes às cm que elas 
são levantadas, 

Nao quero ler documento algum. Agora, neste fim bruxulcantc 
de tarde, de sessão, de semana, com o plenário deste jeito, não quero 
me alongar, mas quero trazer os documentos, estes mesmos que es· 
tão aqui, Sr. Presidente, num pedaço de jornal. Os documentos são: 
ofício do Sr. Governador, declaração do interessado, dcclaraçilo do 
intermediário, declaração da firma compradora, escritura de aqui· 
sição, escritura de venda e declaração da CGI do meu Estado, que es-
tá apurando a operação. . 

Nilo pediria a CP! que solicitou o nobre Senador Dtnartc 
Mariz. Não a peço porque não tenho 22 assinaturas; se a~ tivesse, 
constituiria a Comissilo Parlamentar de Inquérito, porque, Sr. Prc· 
sidente, há fatos que precisam ser apurados para resguardar o bom 
nome do Governo. 

Nobre Lfdcr, V, Ex• que tem sido incansável, indormido nas rcs· 
postas, estude o assunto para a próxima semana, quando cu chegar 
aqui de volta do meu Estudo, para compulsar com quatro milos- as 
minhas c as de V, Ex•- esses documentos aqui. 

Entilo, Sr. Presidente, o que ó grave é isso: o Sr. Governador 
convidou o Presidente da República para visitar esse terreno, sobre o 
qual se fez a operação mais desonesta na história polftica do meu Es
tado. 

O Sr. Vlrgmo T«vora (ARENA - CE) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois nilo, com 
muilu honra. 

O Sr, Vlrgfllo Távora (ARENA- CE)- Vê V, Ex•, bem mais 
feliz do que o Lrder em excrcfcio, dn Maioria. Inicialmente, por que 
0 L(dcr da Maioria nilo faz nenhuma ressalva, nenhuma reserva às 
atitudes de V, Ex• Achu que é um parlamentar que defende os seus 
pontos de vista com firmczu e uquilo que se lhe assegura ser n verda· 
de. J(l não temos essa felicidade de V, Ex•. mas algumas reservas das 
nossus utítudes ... 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas vou explicar 
a V, Ex• Tenho reserva a V. Ex•, desde o principio, pelo seguinte: por· 
qae V. Ex• comanda mukO' o 'debate, aqui, ·no Plcntrio, V, Ex' 
comanda o debate c, às vezes, at~ dirige o debate, ,I). a llnica restriçlo. 
Nlo somos debatedores. 

O Sr, VII'JOio Tbora (ARENA - CE) - Mas, eminente Sena· 
dor, essa 6 a misslo a cumprir. 

O SR, DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Nem conio deba· 
tedor, nem como argumentador, nem como Senador, a nada disso fa· 
ço restriçlo. Quer dizer, V, Ex• comanda, às vezes, o debate da 
Oposição. Mas aqui nlo, V, Ex• nlo vai comandar, só isso. A restri· 
çilo era.só essa. 

O Sr, VlraJIIo T'•ora (ARENA- CE)- Continuamos. V&, en· 
tio, V, Ex• como deve 'ser ingrato esse papel de L! der da Maioria, em 
exerclcio - nlo somos o Llder efetivo, ~ S. Ex• o Senador Petrônio 
Portella- va como ~ ingrato csse papel. O que fazemos nós, eminen· 
te Senador, ~ o estrito cumprimento do dever. Desculpe-nos falar 
i:om o coraçlo- V, Ex• acha que~ cômodo ficar das 14,30 horas da 
tarde- que ~ aeraimente a hora que !qui cheaamos - at~ agora e 
ler, i pelo menos na. manhi deste dia, ·lido todos os joma11 - que 
Y,, Ex•s nlo dilo trqua a esse respeito - ver qualquer anormalidade 
RUe os jornais c revistas - que alita estio na obrigaçlo aaaim o faze
;em - trazem aqui a plen4rio? O esforço cm que se deadobra um 
ftdcr de Maioria para procurar se cientificar doa porquh e das razôea 
que, nem sempre, chegam ao seu conhecimento na mesma hora da· 
qucla atitude, ou daquela decialo aovcmamcntal c dcpcia a atcnçio 
que te.m que dar aos próprios reclamos, li vezes justos, outras vezea 
,paixonadoa, doa seus companheiros de bancada? EW. Ex• ainda 
acha ,que isto ~- pouco? lato 6 nlo comandar, isto ~ juatamentc 
'~JIDiprir a sua. obripçio. N• 2 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Asara 6 o n• 3. 

O Sr. VlrJiftlo Tbora (ARENA - CE) - Nt 3) Tal qual faze· 
mos no procedimento normal da apreciaçlo de qualquer rato, vamos 
lll!liilinir as-~ .-riflli1ft411·qÍio. V :.&• aple~Cnli, aunca. noi 
'furtamos a isso. O seu coleaa aqui presente sabe e~ testemunha, sem 
vaidade, do esforço imenso que (IZcmos para responder sucessivas co· 
branças que nos faziam da avaliaçlo dos resultados do I PND, EstA 
recordado· o eminente Senadcir Itamar Franco? Tudo isso, eminente 
Senador Dirceu Cardoso, demanda muito tempo, muita paciancia e, 
principalmente, muita comprccnsividadc. Comprecnaividade com co· 
legas que vezes nlo raras acham que a nlo formulaçilo da resposta 
24 ou 48 horas ~ uma falta de atençlo. Outros que, ao contrArio, 
desejam que a resposta seja muito maia aaresaiva ou que o esclareci· 
menta, se for o caso de nossa bancada, seja de forma terminativa. 
N óa nlo comandamos o debate. V, Ex• comete ai um erro de aprecia· 
çlo. Nós, apenas procuramos desempenhar bem, no limite doa nos· 
aos conhecimentos, a nossa miaalo. Mas, prometemos sinceramente 
a V, Ex• examinar casa sua documcntaçlo, fazer chcaar tamb~m a 
quem de direito porque os discursos aqui pronunciados custam a 
ipórti.r.As'iutolicladii~UYO •IS:aleptlvu, todas faltaS por 
V, Ex•.no caso cmbaaadas inclusive cnm documentos. Nlo tenha dO· 
vidas de que o Governo só procura uma coisa: corrigir o que ·citA er· 
rado. Tivemos com o·cmincnta:Scnador do Rio.Grande·do Norte 
uma cahlla.tlo gl!lnde ,que v: Ex\h6 de r~Dhecer. que. o Senador 
Dinartc Mariz foi um dos que, com mala lhaneza, foi atendido cm 
seu interrogatório, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas, V, Ex• tem 
calma com ele porque ele 6 corrcliSionArio do Partido de V. -Ex, 

O Sr. VII'JDIO r.vora (ARENA- CE)- Vamos dizer a V, Ex> 
que tamb~m tcrA o mesmo tratamento. Nlo ~por ele ser do Governo 
e V, Ex• da Opoalçlo que mudar!amos a maneira de proceder. Da· 
das casas explicações, aguardamos os documentArioa apresentados 
por V, Ex•, para exame e conhecimento de quem de direito, 

O SR. DIRCEU CÀRDOSO (MDB- ES)- Pois não, nobre 
Senador. Agradeço o aparte de V, Ex•, e devo dizer que o Governo 
deve a V, Ex• um incstimâvcl serviço prestado. E hoje V, Ex• nlo ~ 
um verso de "p~ quebrado," V, Ex• 6 um quadrado, tem defendidó, 
bravamente, os principias do Governo, c, invariavelmente, todos os 
dias; com ou sem Lideres aqui, V. Ex• tem defendido o Governo -
tem prestado contas de iodas as operações de que temos levantado 
dllvidas. Esta, a minha homenagem a V, Ex• 

Mas, Sr. Presidente, o que~ grave nisto tudo 6 que tivemos pe· 
la primeira vez, na História Politica do Espirita Santo, ou do Brasil, 
um Governador que esteve aqui, na semana passada, com o Senhor 
Presidente da Repóblica e com o Chefe do SNI. Os Governadores -
creio cu -às vezes não slo recebidos, assim, pelo Chefe do SNI. Es· 
te foi recebido porque a operação ~ do conhecimento, jâ, do Serviço 
Nacional de Informações - seja a Comissão .Geral de lnformaçõcs 
-seja a Comissão Geral de Investigação do Estado, Sr. Presidente. 
Pelo que tenho conhecimento, jâ tomou depoimentos,jâ tem os doeu· 
mentos em mãos e jâ encaminhou à Comisslo Centrai, aqui, em Bra
sOia, o seu relatório sobre o assunto. O certo ~que a operação foi fel· 
ta - a diferença, cm quarenta e poucos dias, é de S milhões c 200 mil 
cruzeiros, sobre o terreno ·que a COHAB disse que não servia e que 
nlo comprava por dinheiro algum, ·e comprou, quarenta e poucos 
dias depois, por 6 milhões e 730 mil cruzeiros. Cinco milhões e duzcn· 
tos mil a mais- quatro vezes mais- um terreno que não prestava 
para casa própria. E esse mesmo terreno foi visitado hã pouco pelo 
Senhor Presidente da Repllblica, numa visita oficial que fez ao Esplri· 
io Santo e a Vila Velha, onde existe esse terreno comprado pela 
COHAB. 

Sr. Presidente, como estou atrasado com o nobre L!der da 
Maioria como estamos no fim da sesslo, queremos apenas que sere
gistra, nlo os jornais da terra, porque estes só dão conhecimento dos 
grandes pronunciamentos, pronunciamentos politicas dos Senadores 
do Rio Grande, de Silo Paulo, de Minas Gerais - os Senadores pe· 
quenininhos, desses Estados pequenininhos nilo merecem nem uma 
linha. Mas essa 6 uma operação que abala a estrutura moral do Go· 

vemo. . d . f R I I h Sr. Presidente, cu que aJu e1 a azcr a evo uç o, ten o respon-
sabilidade na apuração disso e, assim, coloco nas mãos do Senhor 
Presidente da República, faço esta denlln~ia dirctamente a ele por· 
que sei que, sabedor disto, as providências serão ~~ mais cn~rgicas 
passiveis. E tão cn~rgicas que o Sr. Governador já esteve com o Che
fedo SNI, o Sr. General João Baptista de Figueiredo, às lO horas c 
30 minutos de quinta-feira passada, talvez prestando informações so
bre isso. 

Finalmente, para mascarar a operação, isto ~ um escândalo tão 
grande, afrouxou tanto a estrutura moral do Governo do Estado que 
nlo sei onde vamos parar. 

Convoco o nobre Llder do Governo Senador Virg!llo Tâvora, 
que preste atenção a esta última informação: para justificar, agora, a 
compra do terreno por 6 milhões c 200 mil cruzeiros, isto é, 240 mil 
metros quadrados, o Governo estA tentando desapropriar outro ter· 
reno mais ou menos igual. 

Sr. Presidente, admire-se V, Ex• do que estou lhe dizendo: pelo 
preço que ele comprou isso, para justificar que a desapropriação foi 
por um preço justo esta ~ a acusação que faço. Tenho dúvidas, entre 
os deveres da minha situação de oposicionista e os receios da minha 

. posição de Senador. Desejava que nunca tivesse tido a oportunidade 
de fazer isto, Uma operação tão imoral, tão imoral - não 6 ruinosa 
-não, tão imoral, que a CGI do meu Estado- ao que sei dela j!. to· 
mou conhecimento, c jA apurou toda a operação e jA deve ter remeti· 
do isto, aqui ao SNI c o Sr. Governador jA deve ter dado suas contas 
·ao Ilustre General Joio Baptista de Flguercdo, Chefe do SNI, quinta· 
!l:lra Oltlma, às dez e trinta horas quando foi recebido por S. Ex•. 

Sr. Presidente, meu objctivo- e ut~ gostaria que os jornais nllo 
dessem nenhuma nota, como dizem: "Esse Scnadorzlnho, pcqucnl· 
ninho, do Estado mindinho, não merece, - como cu que tenho lu· 
'tado deste Plcn!.rla -nem as fotografias dos fotógrafos oficiais do 
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Senado, Os Senadores dos grandes Estados têm fotografias tiradas 
de baixo para cima, de cima para baixo; horizontalmente, 
verticalmente, de lado, de ângulos os mais diversos. Os dC!graçados 
mínimos e os Senadores mindinhos, anónimos dos Estados 
pequenininhos não merecem coisa nenhuma. Mas nós temos, muitas 
vezes, muito mais verdades do que as simples comunicações polf· 
ticas, que não têm o alcance moral dessa transação, 

Então, Sr. Presidente, meu desejo é amanhã, quando enfrentar o · 
palanque, no comício de São Gabriel e, mais à noite, no comício de 
Nova Vcnécia, onde tem base o Presidente da ARENA do meu Est~
do, 6 o terreno polftico dele, dizer que fiz essa acusação ao Senado da 
República, diretamente ao Senado e ao Senhor, Presidente da Repú· 
blica, através da Liderança, porque os órgãos oficiais do Governo 
têm que se manifestar sobre uma operação que tem alcance sobre ela, 
porque, do contrârio, tudo éstarâ perdido neste Pais. . 

E assim, cm cinqUenta c dois dias, Sr. Presidente, o terreno se 
valorizou cinco milhões c duzentos mil cruzeiros!. Finalmente, pela 
mesma COHAB, que inicialmente não quis comprar o terreno por
que era inundado, pelo mesmo Presidente que não quis comprar por
que o terreno não prestava, pela mesma Dirctoria- c um dos asses
sores disso tudo - de que temos a prova - é um dos membros do 
Governo do Estado, é pessoa ligada dirctamcntc ao Sr, Govcrn~dor 
-essa mesma COHAB veio a comprar depois. 

Sr. Presidente, tenho dito nos comícios isto que estou dizendo, 
cm linguagem mais candente; tenho dito que o povo foi vilipendiado, 
csbulhado e outros termos mais violentos que não vou aplicar aqui, 
tenho dito isto. 

No comício, sou "caboclo da minha taba", homem que tem lu
tado para respeitarem o dinheiro do povo de qualquer maneira, sou 
dos homens que, se fosse chefe de qualquer movimento deste País, cu 
punha esta firma, no paredão, no paredão, Sr. Presidente! 

Assim, contento-me apenas com a noticiazinha de um minuto, 
na Hora do BruU, dizendo o que eu falei. Se tenho esse acesso, se vou 
ganhar a benemerência, se vou ser recebido na Hora do Brasil, um 
minúsculo Senador do pequenino cstadinho do tamanho de um dedo 
mindinho, para que amanhã cu tenha a autoridade maior de dizer 
"eu fiz a dcnllncia, perante o Senado da República, ao Sr. Líder da 
Maioria e dirctamcntc ao Senhor Presidente da República", e os 
documentos lerei na próxima semana, quando aqui estiverem 
Senadores do meu Estado, que possam discutir essa operação imoral 
feita com csbulbo do povo e que ·não precisa merecer estudo, mal 
medidas rigorosas. 

Dou credito a V, Ex•, nobre L!der da Maioria, e estou certfs· 
simo de que o Senhor Presidente da. República, conio os;. Chcf~ do 
SNI como o Sr. Ministro da Justiça, não se calarão dmnte diSso. . . . 
Nilo estou acusando nada, sei que estou em JeJum no meu assunto, 
mas se tiverem conhecimento, essa cambada que fez a negociata, vai 
pag~r com o· seu pelo,, vai.pagar porque o.povo foi enganado, foi 
csbulhado, foi iludido c foi roubado, Sr. PreSidente. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Resenha das matérias apreciadas de I• a 31 de agosto de 1977 
(Art.293, inciso II, do Regimento Interno) 

RETIFICAÇOES 

Na publicação da Resenha, feita no DCN- Scçilo II- de 1·9-
77, na página 4275, I o coluna, na relaçilo dos projetas aprovados c 
enviados à promulgação, 

Onde se lc: 
Projeto de Resolução n• .4~, de 197~- Comissão de Economia 

- Autori~a a Prefeitura Mumc1pal de J omvlilc (SC) ... 
Leia-se: . 

Projeto de Rcsoluçilo n• 48, de 1977- Comissão de Econom111 
- Autorl~a a Prefeitura Municipal de Recife (PE) ... 

Na página 4276, I • coluna, na relação dos projetas rejeitados c 
enviados uo Arquivo, 

Onde se I e: 
Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1977. .. 

Leia-se: 
Projeto de Lei do Senado n• 100, de 1976,., 

CONSULTO RIA GERAL 
PARECER N• 69/77 

Sobre proposta de manutençilo de preços da Orma ASTEL 
Ltda. 

ASTEL Ltda. solicita reajustamento d~ preço, referente à Toll)a· 
da de Preços n• 6/75, realizada cm 16-9-75, pura fornecimento c ins· 
ta!ação de equipamento de Áudio, Transmissão c Recepção, da qual 
saiu vencedora. 

II. Informando o processo, o Senhor Dirctor da Subsecretaria 
de Operação e Manutenção esclarece que a "firma, por duas vezes, 
prontificou-se a entregar c instalar o equipamento, não o fazendo 
por motivos alheios à sua vontade", isto é, "cm decorrência da nilo 
conclusão das obras civis preparatórias a cargo do Senado Federal". 

Reconhece, assim, aquela autoridade, não haver nenhuma culpa 
da firma ASTEL Ltda,, no que toca à instalação do equipamento, 
concluindo por se manifestar favoravelmente à pretendida majora
ção. 

111. Dos documentos que inicialmente instrulam o processo c de 
outros que, por solicitação nossa, nos foram fornecidos pela Sub
secretaria Técnica de Operação c Manutenção Elctrônica, também 
incluldos nos autos, fica claramente demonstrado: 

a) que ao Senado Federal, pela Subsecretaria de Serviços Espe
ciais, competia executar as obras civis necessárias à instalação dos 
equipamentos cm tela, a ser feita pela firma ASTEL Ltda.; 

b) que a referida firma, por mais de uma vez, no p;azo accrtud~, 
quis proceder à instalação cm apreço, o que não lhe fOI passivei, poiS 
o Senado não realizou as obras civis combinadas. 

IV. Atento aos elementos apresentados no processo, c analisan
do 0 pleiteado do ponto de vistajur!dico c legal, vemos que, inexistin· 
do qualquer culpa, por parte da ASTEL Ltda,, pela não instalação 
dos equipamentos por ela fornecidos a esta C~sa, ~justo lhe. seja con
cedido 0 reajuste, pois a demora, no caso, 1mphcou, cfcuvamcntc, 
em elevado aumento no custo do material c da mão de obra. 

Ora, se as instalações cm causa não ocorreram por motivos 
alheios à vontade da ASTEL Ltda., ni!o é ra~oúvel prevalecerem, 
quase dois anos depois, os mesmos preços d~ proposta v~n.ccdora, 
mesmo porque certos equipamentos só poderiam ser adqumdos no 
momento cm que as obras civis, onde instalá-los, estivessem prontas, 
havendo, ainda, a registrar, na espécie, o fato de que alg~::,, Jdcs se
riam importados. 

v. o preço global apresentado pela ASTEL ~tda,, cm outu~r~ 
de 1975 foi de Cr$ 214.887,00, que, conforme o reaJustamento sohci· 
tado, p~ssarã para Cr$ 369.277,26, ocorrendo, pois, um aumento de 
CrS 154.390,26. 

Aplicando-se no caso, os !ndiccs de reajustamento estipulados 
pela Lei n• 6.205, os preços poderiam ser elevados até a importância 
de Cr$ 376.513,23, acarretando um acréscimo de Cr$ 161.626,23. 

Putcntcin·sc, desse modo, que ('I reajustamento pretendido pela 
ASTEL Ltda., de Cr$ I 54.390,26, estA dentro dos limites traçados 
pela legislação especifica. . . 

VI. o Decreto-lei n• 200, no artigo 127, § 5•, c no arugo 134, I, 
dá 0 conveniente abrigo legal ao ajuste cm tela, tal como procedido. 

VII Ante o exposto, estamos que, quanto à juridicidudc, o rea
juste pr;tcndido pela firmn ASTEL Ltdu., pode ser concedido, pois u 
fnvoreccm o acordado, bem como o Dcorcto-Jei n• 200, de 25-2-67 c 
o Decreto n• 73.140, de 9 de novembro de 1973. 

Bras!lia, 14 de setembro de 1977. - Paulo Nunes AIIKUsto de 
FIKuelredo, Consultor-Geral. 
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Prooldonto, 3•·Socrotdrio, 
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LI der 

Potnlnlo Portollo (ARENA- PI) Henrique do La Rocquo (ARENA- MA) 

Eurico Rozondo 
Vico-Ud
Holtor Dias 

Holvldlo Nun11 
Jos' Sarnoy 
Maltas LoOo 
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Saldanha Otrzl 
Virglllo Tdvora 
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COMISSOES 

Dirotor~ JoH Soares do Oliveira Filho 
Loca(, Anexo 11 - f'rroo 

Tolofonoo, 23·6244 o 25·8505 -Ramais 193 o 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe, Cldudio Carlos Rodrlguoo Coota 
Loc'at, Anexo 11- nrroo 

Telefono, 25·8505 - Ramais 301 o 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 mombroo) 

COMPOSIÇÃO 

Pr11fdente' Agenor Maria 

Vict·Prosidonte, Otalr Bocker 

Titulo roo Suplont11 

ARENA 
1. Otair Bockor 1. Dlnarto Mariz 
2. Bonodito Ferreira 2. Saldanha Dorzl 
3. ltallvio Caolho 3. Mattos LoOa 
4. Murilo Parolso 

S. Vasconcelos Torres 

MDB 
1. Agonor Maria 1. Adalberto Sono 
2. Roberto Saturnlno 2. Evoldslo VIeira 

Anlstont11 Cldudlo Corloo Rodrigues Coota - Ramals301 o 313 
Rounl6os' Torças·folros, às10,30 horas 

Loco(, Sala "Clóvis Bovildcqua"- Anoxo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGION~IS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosldonte, Di norte Mariz 
Vlco·Pro~donte, Evondro Carreiro 

Titulares 

1. Heitor Dias 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarto Mariz 
4. Toot6nio Vifolo 
S. Braga Junior 

1. Agonor Maria 
2. Evandro Carreira 

ARENA 

MDB 

Suplen111 

1.. Saldanha Denl 
2. José Sornoy 
3, Otair Bocktr 

1. Evoldoio Vieira 
2. Gilvan Rocha 

Assiotento, L6da Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniõost Torças-feiras, àslO,OO horas 
Local, Sala "CLóvio Bovildcqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Pr11fdentt, Daniel Krlegor 

1•·Vict•Pmldente, Accloly Filho 
2•·Vict·Prosldente, Lolte Chavos 

Titulares 

1. Accloly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3, Daniel Kriogor 
4. Eurico Rezando 
5. Heitor Dloo 
6. Holvldlo Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
S. ltollvlo Caolho 
9. Otto Lohmann 

10. Oslros Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. Leito Chovoo 
3. Nelson Carneiro 
A. Paulo Brouard 
5. Orostoo Querelo 

Suplente• 
ARENA 

1. Maltas LeOa 
2. Lenolr Vargos 
3. Arnon de Meilo 

.C. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Bonodlto Ferreira 

MDB 
1, Franco Montara 
2. Lázaro Borboza 
3. Cunha Lima 

Anlotonto, Maria Helena Buono BrondOo- Ramal305 
Rounl6o11 Quartas•folras, ào 1 o,oo horas 
Locah Sola "Clóvis Bovildcqua"- Anexo li - Romal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prdlidente, Wilson Gonçalves 

Vlce·Presldente, Itamar Franco 

T1tular01 

1. Heitor Dlcs 

'2. Murllo Porol10 

3. CaHete Pinheiro 

4. Osires Teixeira 

5, Saldanha.Dtrzl 

6. Wilson Gonçalm 

7. Vi111ilio Távora 

S. Al.,andrt C~sta 

1. Itamar FrC.nco 

2. Lázaro Barboza 

3. Adalberto Stna 

Suplent11 

ARENA 
1. Augusto franco 

2. J•" Samoy 
3. araga Junlcr 

4. Altovir Leal 

5. Lulz Cavalcante 

MDB 
1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

A11istente, Ronaldc Pocheco do Oliveira - Ramol 306 

Reunl6es: Quintas-feiras, àslO,OO horas 

local, Sala "Rui Barbo10"- An"o 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vice-Presidente, Vasconcelos Torre, 

Titulares 

1. Mihon Cobrai 

2. Arnan de Mollo 

3. José Guicmard 

4. lulz Cavalcante 

S. Murilo Paral10 

6. Vasconcelos Torres 

7. Olnorta Mariz 

S. Otolr Socker 

1·. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3, Roberto Saturnlnc 

ARENA 

MDB 

Suplenttl 

1. CaHtlo Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jo" Sarnoy 
4. Domlcio Gondim 

5, Jarbas Pauarlnho 

1, AgonorMarla 

2. Orlllll Quórda 

Aulstent11 Daniel Reis do Souza- Ramol675 

Reunl6osr Quartas•felras, àslQ,30 horas 

•local• Sala "Rui Barbosa"- Ane•o 11- Ramais 621 e 716 

1 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CE C) 
(9membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jo6o Calmon 

Vlco·Pr01ident11 Eveldslo Vieira 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Heivldlo Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santos 

3, João Calmon 3, Arnon de Mollo 

4. Oito Lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6, Cattete Pinheiro 

MOS 

1. Evelásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Seno 

Assistente, Cleide Mario 8. F. Cruz- Romai59S 

Reuniões: Quintas·feiras, às 10100 horas 
locah Sala "Clóvis Bevilcicqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presldente1 Paulo Brouard 

Vice·PresldenteJ Dom feio Gondim 

Titulares 

1. Teat6nio Vilela 

2. Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4. Domlcio Gondim 

S. Helvldio Nunes 

6. lenolr Vergas 

7, MaHos ledo 

S. Ruy Santos 

9, Braga Junlor 

·1 O. Tarso Outra 
11. Virgllio Tdvcra 

12. Magolh6es Pinto 

1. Paulo Srcsoord 

2. Eveláslo VIeira 

3, Gilvon Rocha 

4. Roborta Saturnlno 

5, Cunha lima 

ARENA 

MOS 

Assistent11 C6ndldo Hlppertt- Remoi 676 

Rounl6est Qulntas·felras, às 9t00 horas 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2, Heitor Dias 

3, laurlvai Baptista 

4. Daniel Kriegor 

5, José Guiomard 

6. José Sarney 

7, Saldanha Derzi 

1. Danton Jobim 

2. Dirceu Cardoso 

3. Evandro Carreira 

Local. Sala "Clóvis Bevilócqua" - Ane•o 11- Ramal 623 
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 ""'mbi'OI) 

Titulares 

1. Jessó Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presldent11. Jessé Freire 
Vlce-Prnldent11 Orestes Qu6rclo 

Suplenttl 
ARENA 

1, Braga Junlor 
2. Virglllo Tóvoro 
3, Oslrts Tolxelro 

A. Jarbo& Pa11arinho 4. Domlclo Gondlm 
S. lourival Baptista 
6, Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lázaro Barboza 
2. Orestes Quércia 2. Cunha Lima 
3. Nelson Carneiro 

Assistente. Daniel Relo de Souza - Romal675 
Reuniões, Quintas·felras, àsllsOO horas 
locah Sala "Clóvis Bevilócqua"- Anexo U- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7membros) 

Titulares 

1. Milton Cabral 
2. Oomfcio Gondim 
3. Arnon de Mello 
4. Luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidentes Jarbas Passarinho 
Vice·Presidentos Luiz Cavalcante 

Suplont11 
ARENA 

1. Jos6 Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3, Vlrglllo Tóvora 

S. Jarbas Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Franco Montara 

Assistentes Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 

Reuniõess Quartas·feiras, às 10,00 horas 

loca h Sala "Rui Barboza"- Anexo 11- Ramais. 621 e 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

Titulares 

1. Holvidio Nunes 
2. Otto lehmonn 
3. Saldanha Cerzi 

1. Donton Jobim 
2. Adalberto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Proslilent•• Adalberto Sono 
Vice-Presldente• Holvldlo Nunes 

Suplentes 
ARENA 

1, Vlrglllo Tóvora 
2. Arnon do Mollo 
3. Jarbas Pa11arlnho 

MDB 
1, DIrceu Cardoso 

Asslstente1 Maria Carmen Castro Souza- Ramal 134 
Reuniões. Quintas•felras, às 1 2t00 horas 
local. Sala "Clóvis Bevllócqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOESEXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Mogalh~•• Plnio 

1•·Vice·Prosidonto• Saldanho Der>l 

2'·Vico-Presidente, Nelson Carneiro 

Titutares 

1. Magalhães Pinto 

2. Alexandre Costa 

3. Vlrgilio Tóvora 

4. Jnsé Freire 

5. Arnon de Mello 

6. Saldanha Dorzi 

7, José Sarney 

8. João Calmon 

9, Augusta Franca 

10, Oito lehmann 

1. Danton Jobim 

2. Gilvan Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Choves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

A11istonte, Cândido Hippertt- Romal676 

Reuniões1 Terças-feiras, às 10;30 horas 

Suplontos 

1 , Accloly Filho 

2. Fausto Castolo·Branco 

3. Helvldlo Nunts 

4. Domlclo Gondim 

5, Jarbos Pa11orlnho 

6. lulz Cavalcante 

1. Mar~os Freire 

2. Paulo Bra11ard 

3. Roberto Saturnino 

locah Sala 11 Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Ruy Santos 

Vice·Presidente, Altevir Leal 

Titulares 

1. Altevir leal 

2. Ruy Santos 

3, Cattote Pinheiro 

4. Fausto Castelo· Branco 

S. lourival Baptista 

1. Adalberto Sono 
2. Gllvan Rocha 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1, Saldanha Dorzl 

2. ltollvlo Coelho 

3. Oslros Teixeira 

1, Beniamim Farah 

2. Cunha lima 

Allhtento, lilda Ferreira da Rocha- Ramal312 

ReunlOcts1 Quintos·folras, às ll100 horas 

locah Sala "Rui Barbosa".:... Anexo 11- Ramals621 e 716 
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COMI~SÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7mombros) 

COMPOSIÇÃO 
Prosldonloo Milton Cabral 

Vice·PreJldente, Augusto Franco 

Titulares 

1. José Guiomard 
2. Vasconcelos Torres 
3, Virgllio Távora 
4. Augusto Franco 
5, Milton Cabral 

1. AdalbortoSena 
2. Benjamim Farah 

ARENA 

MDB 

Suplontos 

1, Alexandre Casto 
2. Braga Junlor 
3, Dlnarte Mariz 

1, Agenor Maria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistontoo lida Ferreira da Rocha- Romal312 
Reunlõesr Quartas•feiras, às 9,00 horas 
loca lo Sola "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

'. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7mombros) 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Accioly Filho 
3. Augusto Franco 
4. Heitor Dias 
5, Saldanha Dorzi 

1, Benjamim Farah 
2. Itamar Franco 

COMPOSICÀO 
Prosidontoo Benjamim Farah 

Vice·Presldentel Lonolr Vargas 

ARENA 

MDB 

Suplontts 

1, Alexandre Costa 
2. Gustavo Capanema 
3, Maltas Lo6o 

1, Danton Joblm 
2. Lázaro Barboza 

Assistontoo Sània Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões, Quintas·feiras, às 9,00 horas 
local o Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prosldonloo lourival Baptista 
Vlco·Prosldontoo Alexandre Costa 

Titularos 

1. "loxandro Costa 
2. Luiz Cavalcante 
3. Braga Junlor 

· 4. lourival Baptista 
S. Maltas LoOo 

1, Evandro Carreira 
2. Evolásio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplonlos 

1, Oito Lohmann 
2. TootOnlo Vllola 
3, Wilson Gonçalves 

1, Lózaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

A11lstontoo Ronaldo Pacheco do Oliveira - Ramal 300 
Reunl6e11 Terças-feiras, às 10,00 horas 
Local o Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramals621 o 716 

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

Comiss6es Temporórias 

Choloo Ruth do Souza Castro 
Lacaio Anexo 11- Térreo 
T ololonoo 25·8~05 - Ramal 303 
1) Comiss6os Temporários para Projetas do Congrosso Nocional 
2) Comi11001 Temporárias para AproclaçOo do Votos 
3) Comiss6os Especiais o do Inquérito, o 
4) Comi11ào Mista do Projeto do Lei On;omontclrlo (art. 90 do Rogir:.ento. 

Comum), 

A11istontos do Comi110oso Haroldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Aliou do Oliveira- Ramal 674; Cloldo Maria 8, F. Cruz- Ramal 598; 
Mauro Loposde Sá- Ramal310, 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1977 

HORAS tERÇA SALAS ASSIStENtE HORAS QUINtA 'SALAS· ASSIS:ENtE 
~~ 

c.t. RU~ BARJlOSA RONALllO ogooo c.r, CLdVIS BEVIL.I~~uA CXND!DO 

10100 
llaoaio - 621 o 716 Ramal- 62l 

C.A.R. CLOVIS SEVII.ICQUA LEDA 091)0 c.s.F.c. RU~ BARJlOSA SONU 
Raoal • 62) Ramaia - 621 e 716 

C,A, CLOVIS JIEVIL.ICQUA CI.IUDIO c.s.c. CLdVIS BBVIL.ICQUA C LEI DE 
lOo)O 

Raoal • 62) COStA 10:00 
Ramal - 62l 

C.R.B, RU~ BARBOSA CXNDIDO C.D.P, RU~ BARilOSA RCNA.LDO 
Raoalo - 621 o 716 flaii,&LD • 621 I 71 

HOP.AS ~UARtA S A L AS A!ISIStENrB C,L,S, CLdVIS BEVIL.IOQUA D.\1/!BL 
Ramal- 62) 

RU~ BARBOSA 
l.l.100 

09o00 c.s.N. LEDA 
c.s. 

RU~ BARilOSA LBDA RaiD&ia • 621 e 716 RAIDilil • 621 I 71 

c.c.J CLdVIS BEVII.ICQUA MARIA 12o00 c.R. 
CLdVIS BEVIL.ICQUA MARIA 

lOoOO Ramal • 62) llBLENA lla .. l - 62) CAIOO!M 

c,M,B, RU~ BARBOSA 
llaoaio • 621 o 716 

RONA.LDO 

10oJO c.s. RU~ B.l.iBOSA DANIEL 
llamalo • 621 o 716 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXII- N~ lOS SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 1977 BRASlLIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Façu saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ I~. da Constituição, e eu, Petrô

niu l'urtclla, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N~84, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei n~ I.SS9, de 29 de junho de 1977, que fixa percentuais de 
depreciação aplicáveis a bens desembaraçados com a isenção de que tratam os incisos IV e V 
do artigo IS do Decreto-lei n~ 37, de 18 de novembro de 1966. 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n~ 1.559, de 29 de junho de 1977, que "fixa 
rerccntuais de depreciação aplicáveis a bens desembaraçados com a isenção de que tratam os incisos IV e V 
du artigo 15 du Decreto-lei nY 37, de 18 de novembro de 1966". 

Se1wdo Federal, 15 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

h11;n s;1ber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ IY, da Constituição, e eu, Petrõ
nio l'ortdla. Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO NY8S, DE 1977 

Aprova o texto do Decreto-lei nY 1.558, de 17 de junho de 1977, que "altera a redação 
do artigo 4Y, e seu parágrafo, do Decreto-lei nY 1.312, de IS de fevereiro de 1974". 

i\rtign único. i: aprovado o texto do Decreto-lei nY 1.558, de 17 de junho de 1977, que "altera a reda
ç;,o do artigo -I<! c seu parúgrafo. do Decreto-lei nY 1.312, de 15 de fevereiro de 1974". 

Sciwt.lo Fcdcrul. 15 de setembro de 1977.- Senador Petrônio Portel/a, Presidente. 

SENADO FEDERAL 
,--------·---- ......... ·-· ------------ SUMÁRIO 

1977 
1- ATA DA 143• SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Oficlos do Sr, I•·Seeretárlo da Cdmara dos Depu
tados 

Encmninlwndo ci rt•lú·tio do Senado autógrafos dmi seguinte.ç 
{'rt~ietO.\',' 

- Projelo de Lei du Cúmuru n• 78/77 (n• 3.294-C/77. nu 
Cusu de origem), de iniciutivu do Senhor Presidente da Repúbli-

cu, que concede pensão especial a Nuir Yiunu Cufé, vitima do 
torpedeumento do nnvio "Afonso Penu", durante u Segunda 
Guerru Mundiul. 

-Projeto de Lei du Cümuru n• 79/77 (n• 3.444-B/77, na 
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repúbli
ca, que concede pensão cspeciul a Amurinu de Loyolu Pessou. 

- Projeto de Lei du Cümuru n' 80/77 (n• 238-B/lS, na 
Casa de origem), que acrescenta purltgrafo no urt. 323 da 
Consoliduçào das Leis do Trubalho, uprovudu pelo Decreto-lei 
n• 5.452, de I• de maio de 1943, 
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- Projeto de Lei dH CúmHra n' H 1/77 (nY UHó-B/75, na 
Clisa de origem), que arrihui i1 TELEBRÁS ou li suas 
subsidiúrias a incllmhênchl de clahnmr as listas tclcfónicus. 

1.2.2- Pareceres 

Referefltes às .H'J:Uilltt•s ma1érit1s: 
-Mensagem n• 195(77 (nO 321/77. na origem), do Senhor 

Presidente da República, prnpondo ao Senado Federal, para que 
sejH autorizada H Prefeitura Munieiplil de Arlicaju (SE) u elevar 
em CrS 20,000,000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 208/77 (n• 334/77, na origem), do Senhor 
Presidente dH República, propondo ao Senado Federal scjH 
Hutorizada li Prefeitura Municipal de Três LagoHs (MT) u elevar 
cm CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) o montante de 
suu dívida consolidadH. 

-Mensagem n• 201/77 (nO 327/77. nH origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, para que 
seja autorizada a Prcfcituru Munici~a\ de lgw1tcmi (MT) a clcv;~" 
cm CrS 18.520.060,00 (dezoito milhões, quinhentos c vinte mil e 
sc:ssentu cruzeiros) o montunte de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 196/77 (n• 322/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja 
autorizada a Prefcituru Municipal de Aracaju (SE) u elevar em 
Cr! 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 204/77 (no 330/77. na origem), do Senhor 
Presidente da Repúblicu, propondo ao Senado Federal seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Nutal (RN) H elevar cm 
Cr$ 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos e cinqUenta c três 
mil, trinta c cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

-Mensagem no 152/77 (no 235/77. na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senudo Federal, para que 
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar 
em CrS 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento c noventa e 
nove cruzeiros e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolida~a. · 

-Mensagem no 151/77 (no 234/77, nu origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo no Senado Federal, seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de São Joi\o do I vai (PR) a ele
var cm CrS 2.664.193,28 (dois milhões, seiscentos c sessenta e 
quatro mil, cento e noventa c tri:s cruzeiros e vinte e oito centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 144/77 (no 219/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal, pura que 
seja autorizada a Superintendência do Desenvolvimento do Lita· 
rull'uulisttt (SUDELPA) a elevar em CrS 69.854.000,00 (sessen· 
ta c nove milhões c oitocentos e cinqUenta e quatro mil cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 206/77 (n• 332/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja 
autorizada u Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar cm 
CrS 34.564.618,40 (trinta e quutro milhões, quinhentos c sesscn· 
tB c quatro mil, seiscentos c dezoito cruzeiros c quarenta ccntu· 
vos) o montuntc de sua dividu consolitladtl, 

1.2.3- Comunicação du Prcsldôncla 

- Pruzo paru orcrccimcnto de emendas aos Projetas de Lei 
du Citmuru n•s 7H c 79, de 1977,1idos no Expediente. 

1.2.4 - Cornunlcnção 

- Do Sr. Senador Saldanlw Dcrzi, que se auscntur6 do 

1.2.5- Leitura de projetas 

-Projeto de Lei do Senado n• 179/77, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que dú nova redução ao capur do 
urt. I<• du Lei n• 6.243, de 24 de setembro de 1975. 

- Projeto de Lei do Senado n• 180/77, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carnc:iro, que fixa em 20% u taxa de corre .. 
çrw monetúri:.1 incidente sobre Ü!l nnunciumentos destinados à 
aquisiçiio ou construçfio de moradia própria. 

- Projeto de Lei do Senado n• 181/77, de autoria do 
Sr. Senador ltalivio Coelho, que altera dispositivos da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR FRtiNCO MONTORO, como Líder- Dando 
conhecimento u Casa do teor de documento aprovado pelo 
M DB, cm sua Convenção Naciomtl, contendo as conclusões 
~1dotudas ntlquclc conclave. 

SENADOR EURICO 1/EZENDE. como Líder- Nota da 
Comissão Executiva da ARENA, a respeito de acontecimentos 
ocorridos na Convenção Nacional do MDB. Considerações 
sobre o documento aprovado pelo M DB, objeto do pronuncia· 
menta do Senador Franco Montoro. 

1.2.7- Requerimentos 

- N• 312/77, de autoria dos Srs. Senadores Murilo 
Paraíso c Ruy Santos, solicitando a lranscricão, nos Anais do 
Senado Federal, das palestras dos Srs. Senadores Hclvídio 
Nunes c Virgílio Túvora c u debate us mesmas, levado a efeito 
pelo Scm1dor Luiz Cavulcuntc, nos trabalhos de abertura do '• 
Simpósio que vem o Centro de Estudos do Nordeste- CENOR, 
realizando cm Recife. 

-No 313/77. de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, 
de dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos pura o 
Projeto de Resolução no 62/77. que autoriza a Prefeitura Muni· 
cipal de Arucaju (SE) a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a 
nm de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado, 

-No 314/77, de autoria do Sr. Senador Mendes Canale, de 
dispensa de interstício c prévia distribuição de avulsos para o 
Projeto de Rcsoluçüo no 63/77, que autoriza a Prefeitum Muni· 
cip;d de Três Lagoas (MT) a elevar em Cr$ 7.000.000,00 (sete 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, u 
fim de que figure na Ordem do Dia da sessüo seguinte. Aprovndo, 

l.2.H- Comunicação du Presldôncla 

- Convocaçüo de scsstJo extruordin{Jria u realizar-se hoje, 
iiS I H IH1fa' c .10 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Requerimento n• 264/77, do Sr. Senador Pctrônio 

Portt:lla, solicitundo u transcriçiio, nos Anuis do Senado Federal, 
da entrevista do socilllogo Gilberto Frcyrc, publicada no Correio 
Bra:ilien."' de 14 de agosto de 1977. Aprovado, 

·- Rcdaç:)o final do Projeto de Lei do Senado n• 254, de 
1976, do Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, que dispõe sobre n 
cmissi\o de selo cnrncrnorutivo do centcn{lril1 da morte do cscri· 
tor Jos~ de Alcncnr, c d[J outras providêncius. Aprovada. Ã 
Climam dos l:kputadus. 
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-Projeto de Lei du Ci1muru n• 33/76 (n' 268-Cf75, nu 
Cusu de origem), que ulteru a redaçiio do urt. lO du Lei n• 5.682, 
de 21 de julho de 1971 - Lei Orgimicu dos Partidos Políticos. 
Aprovado, com emenda, após usarem d" palavra na sua 
discussuo os Srs. Sen"dores Itamar Franco, Helvídio Nunes e Jo. 
sé Lindoso. À Comissão de Rcdtlciio, 

-Projeto de Lei da Câmara n• 4/77 (n• 1.553-B/75, nu 
Casa de origem), que dú nova redução ao capm do art. I• da Lei 
n• 6.195, de 19 de dezembro de 1974. Dlscu.,iio adiada para a 
sessiio do dia 27 do corrente, nos termos do Requerimento 
n' 315/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 147/76, do Sr. 'Senador 
Franco Montoro, determinando que os empregados de estações 
do interior furão jus a remuneração correspondente ao regime de 
"prontidão", pelas horas que excederem às da jornada normal de 
trabalho. Discu .. iio adiada pura reexame da Comissão de Legisla· 
çiio Social, nos termos do Requerimento n• 316/17, upós usarem 
da palavra os Srs. Senadores Franco Montoro e Helvfdio Nunes. 

-Projeto de Lei do Senado n• 61f77, do Sr. Senador 
Nelson Cnrneiro, que dispõe sobre o prazo prescricionul pura JJ 

punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a processo 
disciplinar ~ ser aplicada por órgão competente. Discussão 
adiada para a sessão do dia 14 de outubro próximo vindouro, nos 
termos do Requerimento n• 317/77. 

-Projeto de Lei do Senado n• 62/76, do Sr. Senador Frun. 
co Montare, que estabelece novo critério para a distribuição da 
contribuição sindical, e dâ outras providências. (Apreciação 
preliminar da constitucionalidade.) Discussão adiada para reexa· 
me da Comissão de Constituiçno e Justiça, nos termos do 
Requerimento n• 318/77, após usarem da palavra os 
Srs. Senadores Franco Montare c Helvídio Nunes. 

-Projeto de Lei do Senado n• 228/76, do Sr. Senador 
Orestes Quérciu, que dú nova redução ao art. 818 do Decreto-lei 
n' 5.452, de I' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Traba. 
lho). (Apreciaçllo preliminar da juridicidade.) Rejeitado. Ao 
Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENA DOR FRt1 NCO MONTORO- Considerações sobre 
documento aprovado pelo Movimento Democrático Brasileiro, 
em sua recente Convençiw Nacional, face a críticas formuladas 
no mesmo pelo Sr. Eurico Rezende, em discurso proferido no 
Expediente du presente sessllo. 

SENADOR EURICO REZENDE- Resposta no discurso 
do Sr. Franco Montoro. 

SENADOR BENJAMIM FARA/1- Jnstituiçilo do "Diu 
do Eletricistu". Fnlecimento do Professor Sylvio Potsch. 

SENADOR MILTON CtlBRAI. - Aduzindo novos 
comentúrios il politica nucional estabelecida parn produçilo de 
equipumentos nu árcu de inrorm{aticu. 

SENADOR NELSON Ctl RNEIRO- Agilização dos estu· 
dos paru reforma da Consoliduçiw das Leis do Trabalho. 

SENA DOR I.OURIVA I. Bt1!'TISTA - Sir,niõcado da cria· 
ç:1o da Comissão NHcinnal de Residêndn Médica- CNRM 

SliNtl OOR MUR/1.0 I' A RAISO- Omissiw do Ministério 
dos Transportes no tocante 11 conservnçào du BR-101, no seu 
trecho p~rnnmbucuno. c à cxecuçrlo du chamada Variante de 
Contorno do Recife. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 144• SESSÃO, EM IS DE SETEMBRO DE 
1977 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto• 

- Projeto de Lei do Senado n• I 82/77, de autoria do 
Sr. Senador Benjamim Farah, que institui o "Dia do Elctricista". 

-Projeto de Lei do Senado n• 183/77-Complementnr, de 
autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta § 29 ao 
art. 2• da Lei Complementar n• 26, de li de setembro de 1975. 

2.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n• 62/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju (SE) a elevar em CrS 20.000.000,00 (vinte 
milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 
Aprovado, Ã Comissão de Redução. 

-Projeto de Resolução n• 63/77, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de Três Lagoas (MT) a elevar cm CrS 7.000.000,00 
(sete milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 
Aprovado. Ã Comissão de Redução. 

2.4- MA TERIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO 
DIA 

- Redução õnnl do Projeto de Resolução n• 62/77, 
constante do primeiro item d·a Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento n• 319/77. À promulgaçuo, 

-Redução final do Projeto de Resolução n• 63/77. 
constante do segundo item dn Ordem do Dia. Aprovada, nos 
termos do Requerimento n• 320/77. À promulgação, 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXI· 
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO. 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PERMANEN· 
TES 

ATA DA 143~ SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO DE 1977 
3~ Sessão Legislativa Ordinária, das~ Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS. PETRÕNIO PORTELLA E JOSf: LINDOSO 

.:1s 14 1/0/l,·tS li .11! .1/I.VUTOS, tlCIIM.t-SE I'RESENTES 
0.\' SR S . .1'/iN,.I IJO/IIiS: 

Adalhcrto Senn - Braga Junior - José Lindoso - Cnttctc 
Pinheiro- Jurhm: Passarinho- Renato Franco- Alcxundrc Cos-

tn- Henrique de La Rocquc- Helvldio Nunes- Petrônio Portel· 
ln- Mauro llencvidcs- Agcnor Mnl'ia- Dinarte Mnriz- Milton 
Cabral- Cunha Lima- Murilo Parui~o- Ruy Suntos- Eurico 
Re1.cnde- .loíio Culmon - Roherto Saturnino- Benjamim Fnrnh 
- Dunton Johirn - Nclsllll Curnciro - lt11mnr Frunco .. _ M>~gn .. 

--------------
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lhões Pinto - Franco Montoro - Orestes Qu~rcia - Otto 
Lehmnnn- Benedito Ferreira- Lázaro Bnrboza -ltaUvio Coelho 
- Mendes Canale - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir 
Vargas, 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença 
ucusu o compurecimcnto de 35 Srs. Senadores, Havendo número 
regimental, declaro :1bcrtu u sessão. 

O Sr. !•·Secretário procederá à leitura do Expediente. 

&: lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO 
Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, 

encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos 
seguintes projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 78, DE 1977 
(N• 3.Z94-Cf77, na Cau de orl1em) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pendo especial a Nalr VIana Café, yftJma do tor· 
pedeamento do naYio Afoi1JO Pena, durante a Sepnda Guerra 
Mundial. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, i' e concedida a Nair Viana Café, inválida, vitima do tor· 
pedeamento do navio brasileiro Afonso Pena, durante a Segunda 
Guerra Mundial, pensão especial mensal, vitallcia e intransferlvcl, 
equivalente a duns vezes o maior salário mlnimo do Pais. 

Parâgrafo único. O beneficio concedido por esta lei é ina· 
cumulável com rendimentos recebidos dos cofres públicos, sob 
qualquer forma ou titulo, 

Art. 2• As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da 
dotação orçamentária de Encargos Gerais da Uniõo- Recursos sob 
a supervisão do Ministério da Fazenda - destinada ao pagamento 
de pensionistas do Tesouro Nacional, 

Art, 3• Esta Lei entrará cm vigor na data da sua publicaçõo, 
Art, 4• Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N•431, DE 1976 

Excelentlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do artigo SI da Constituição, tenho a honra de 

submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanha· 
do de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fnzcn· 
da, o anexo projeto de lei que "concede pcnsõo especial a Nair Viana 
Café, vitima do torpedeamento do navio Afonso Pena, durante a 2• 
Guerra Mundial", 

Brasil ia, 27 de dezembro de 1976,- Ernesto Gel~el. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 368, DE 17 DE NOVEM· 
BRO DE 1976, DO MINISTeRIO DA FAZENDA 

Excclcntlssimo Senhor Presidente da República: 
Em conseqUência do torpedcamcnto do navio brasileiro Afonso 

Pena, durante a Segunda Guerra Mundial, dona Nnir Viana Café so· 
freu grnvlssimos ferimentos, resultando ficar invãlidn. 

2. Além de custear as despesas com o tratamento, nos Estados 
Unidos, o Governo brasileiro proporcionou a D, Nnir uma renda 
mensal de CrS 10.000,00 (dez mil cruzeiros) suficiente, à ~poca, para 
prover a sua subsistência. 

3, Face à dcsvnlorizaçuo da moeda, o rendimento mensal não 
reajustado, equivale ntualmcntc apenas CrS 10,00 (dez cruzeiros), 
obviamente insuficiente para atender nos fins propostos, 

4. Por esse motivo, u beneficiária solicitou rcvlsuo do valor do 
mencionado rendimento, tendo os 6rguos t~cnicos opinado nn senti· 

\-o\ /7 

do de, havendo concordância de Vossa Excelência, ser encaminhado 
ao Congresso Nacional projeto de lei concedendo pcnsuo especial 
mensal, vitnllcin c intrnnsfcrlvcl, cm montante equivalente a duns 
vezes o maior salário mini mo cm vigor, a Nair Viana Café. 

S. Nestas condições, com o meu parecer favorável, tenho a 
honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto 
de lei, acompanhado de Mensagem no Congresso Nacional, 
consubstanciando a medida proposta, 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos do meu mais profundo respeito. - M'rlo Henrique 
Slmonoen, Ministro da Fazenda. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 79, DE 1977 
(N• 3.~8/77, na Cau de orl1em) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pendo especial a Amarlna de Loyola Pessoa. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• e concedida a Amarina de Loyola Pessoa, irmã inváli· 
da do ex-escafandrista Alberõnio Loyola Pessoa, falecido cm acidcn· 
te quando a serviço da Marinha, em I• de janeiro de 19S3, pensão 
especial, mensal e vitallcia, no valor equivalente a duas vezes o maior 
salãrio mfnimo do País, da qual se deduzirá a importância correspon· 
dente à pensão mensal paga à mesma pensionista por efeito de dcci· 
são judicial. 

Art, 2• As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da 
dotação orçamentária de Encargos Gerais da Uniõo - Recursos sob 
a Supervisão do Ministério da Fazenda, destinada ao pagamento de 
pensionistas do Tesouro Nacional. 

Art, 3• Esta Lei cntrarã em vigor na data de sua publicnçõo. 
Art, 4• Revogam-se as disposições em contrãrio. 

MENSAGEM N• 102, DE 1977 

Excclentlssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do artigo 5 I da Constituição, tenho a honra de 
submeter à elevada deliberação de Vossa Excelência, acompanhando 
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
o anexo projeto de lei que "concede pensão especial a Amnrina de 
Loyoln Pessoa, irmã invãlidn de Albcrõnio Loyola Pessoa, cscafnn· 
drista, falecido cm virtude de acidente quando a serviço da Marinha. 

Brasllia, 18 de abril de 1977.- Ernesto Gellel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 41, DO SENHOR 
MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Processo n• 0484·017S/76 

Excclentlssimo Senhor Presidente da República: 

Amarina de Loyoln Pessoa, irmã do ex-escanfandristn Alberô· 
nio Loyoln Pessoa, falecido em virtude de acidente cm serviço- fato 
ocorrido em 1•·9·53 - pleiteia reajuste da pensão vitallcia que lhe 
vem sendo paga pelo Tesouro Nacional, desde I• de janeiro de 1960, 
por força de dccisilojudicial, 

2. O valor ntunl do beneficio, comprometido pela hipcr-infln· 
çõo do pcrlodo pré-revolucionário,~ fnfimo: CrS 41,00 (quarenta e 
um cruzeiros) mensais, incapaz de satisfazer as necessidades mlnimns 
de sobrevivência, especialmente no caso da suplicante, que~ inválida, 

3, Na condiçõo de contratado pela verba do Fundo Naval, o 
de cujua não detinha a qualidade de servidor público, o que inviabi· 
lizn a concessuo da pensuo decorrente de acidente em serviço, previs· 
ta no urt, 242 da Lei n• 1,711, de 28 de outubro de 1952. 

4, Ante o exposto, e considerando que o irmão da interessada 
faleceu quando a serviço da Marinha, tenho a honra de submeter l 
elcl'adn apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de lei 
concedendo a Amarina de Loyoln Pessoa, penr.uo especial, mensal e 
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vitalfcia, no valor equivalente a duas vezes o maior saiArio mlnimo 
do Pais, a titulo de suplemento da pensão judiciAria. 

Aproveito u oportunidade paru uprcscntar u Vossa Excelência 
os protestos do meu mais profundo respeito. - M'rlo Henrique 
Slmonsen, Ministro da Fazenda. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 80, DE 1977 
(n•lJS..B/75, na Co!!i de origem) 

Acrescenta paralsrmfo ao art. 323 da Conoolldaçiio dos 
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n• 5.452, de 1• de 
maio de 1943, ' · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Remunerando-se para§ 1• o parágrafo único do urt. 323 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 
5.452, de I' de maio de 1943, acrescente-se-lhe o seguinte: 

"Art. 323 ............. , ... , ......... ,., ..... , ... , 

§ , •. ".".". "."". ""." "" ........ "" .• 
§ 2• O Ministério da Educação c Cultura, na fixação dos. 

critérios a que se refere o parágrafo anterior, levarA em 
consideração a natureza das funções do professor, o perfodo 
de ocorrência das aulas, os dispêndios com aquisição de 
livros e de instrumentos de trabalho, o número de alunos de 
cada classe, as características da região em que se ache 
instalado o estabelecimento de ensino, as exigências da 
habitação profissional, a representação social e outros 
elementos compatíveis com o exercício do magistério." 

Art. 2• Esta Lei entrarA cm vigor na data da sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

Aprovudo pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943, 

TITULOU 

Das Normas Especfals de Tutela do Trobalho 

CAPITULO I 

Das Dlsposlçiles E•peclols sobre Duraçio e 
Condições do Trabalho 

SEÇÃOXII 

Dos Profrssores 

Art. 318. Num mesmo estabelecimento de ensino, não poderA o 
professor dor, por dia, mais de quatro nulas consccutivns, nem mais 
de seis, intercaladas. 

Art. 319. Aos professores i: vedado, nos domingos, a regência 
de aulas e o trabalho cm exames. 

Art. 320, A remunerução dos professores scrll fixada pelo núme
ro de aulas semanais, nu conformidade dos horllrios. 

§ I• O pagamento far-sc·A mensalmente, considerando-se purn 
este cfcitu cudu rnt:s clmslitu!do de quatro scmun11s c mcin. 

§ 2• Vencido cada mês, serA descontada, no remuneração dos 
professores, a importància correspondente ao número de aulas a que 
tivcn:m fultudo, 

Art. 323. Não será permitido o funcionamento do estabeleci· 
menta particular de ensino que não remunere condignamente os seus 
professores, ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada 
mês. 
· ParAgrafo único. Compete ao Ministério da Educação c Saúde 

fixar os critérios para a determinação da condigna remuneração devi
da aos professores, bem como assegurar a execução do preceito es
tabelecido no presente artigo, 

I Às Comissões de Consrlruição e Ju.rrlça, de Legislação So
cial, de Educação e Cultura e de Finanças.) 

P~OJETO DE LEI DA CÁMARA N• 91, DE 1977 
(n•l.:z&I.B/75, na Cosa de orlsem) 

A~rlbul A TELEBRÃS ou a suas subsidiárias a Incumbên
cia de elaborar usllstas telefônleos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• A empresa exploradora de serviços públicos de 
telecomunicações é obrigada a divulgar, periodicamente, a relação 
de assinantes, nas condições definidas em regulamento. 

§ I• Os números de identificação das instalações (número do 
telefone) constituem propriedade da empresa exploradora (conces· 
sionAria) dos serviços públicos de telecomunicações, sendo de sua 
exclusiva competência a designação deles, bem como sua substitui· 
ção. 

§ 2• O assinante tem direito à inserção gratuita, na relação 
obrigatória de assinantes, do seu nome c endereço c do número da 
instalação que se lhe refere, conforme normas aprovadas pelo 
Ministério das Comunicações. 

§ 3• Ao assinante é reconhecido o direito de uso do número da 
iostalação, nos termos das normas baixadas pelo Ministério das 
Comunicações, 

Art. 2• A edição ou divulgação da relação de assinantes, sob 
qualquer forma ou denominação, c a comercialização da publicidade 
nela inserta são de competência exclusiva da empresa exploradora do 
serviço de telecomunicações e suas concessionárias, que poderá con· 
tratA-las com torceiros. 

§ I• A edição ou reprodução total ou parcial da relação de 
assinante~. ou qualquer outra relação fora das condições regula
mentares, sem expressa autorização da empresa exploradora do servi
ço, sujeita quem a efetue à busca e apreensão dos exemplares c do· 
cumentos a eles pertinentes, alé:m da indenizaçi!o correspondente ao 
valor da publicidade neles insertu. 

§ 2• ll vedado ao a~inante contratar a inserção do número da 
instalação que lhe refere em qualquer relação não autorizada pela 
empresa exploradora do serviço, ressalvados os casos cxpr .. samcntc 
previstos cm regulamento, sob pena de advertência, c de multa 
correspondente ao valor do contrato, no caso de reincidência. 

§ 3• I> facultada a edição de relação de assinantes sem finalida· 
de comercial e de distribuição gratuita, conforme disposto em regula· 
menco. 

Art. 3• Essa Lei entrará cm vigor na data da sua publicação, 
devendo ser regulamentada dentro de cento c vinte dias, contados da 
mesma, 

A rt. 4• Revogam-se as disposições cm contrário. 

(Às Comissões de Tran.rporres, Comunicações e Obras 
Públicas, dt• Economia c de Finan,·as.) 
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PARECERES 

PARECERES N•S 613 E 614, DE 1977 
PARECER N• 613, DE 1977 

Da Comlssio de Economia, liObre a Mensaaem n• 195, de 
1977 (n• 321, de 1977 na orlaem), do Senhor Presidente da 
República, propondo ao Senado Federal, para que aeja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em 
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de 
sua divida conliOlldada. 

Relator: Senador Arnon de Mello 

Com a Mensagem n• 195 de 1977, o Senhor Presidente da Rcpú· 
blica solicita autorização do Senado Federal para a Prefeitura Muni· 
cipal de Aracaju (SE) contratar,junto à Caixa Econômica Federal
com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS) 
-,a seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: CrS 20.000.000,00 
B- Prazos: 
I -de carência: 3 anos; 
2- de amortização: 12 anos: 
C- Encargos: 
I -juros de 6% a.a., cobrados trimestralmente; 
2 - corrcção monetária correspondente a 40% do lndicc de 

variação das ORTNs, capitalizada no período de carência c cobrada, 
trimestralmente, no período de amortização; 

D - Garantiu: vinculação de cotas do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM); 

E - Destlnaçio dos recurliOs: execução do "Projeto de Drena· 
gcm Pluvial do Sistema Centro" c do "Projeto de Macrodrcnagcm", 
cm convênio com o DNOS, que também participará com recursos 
oriundos do Programa Especial de Saneamento Ambiental cm Ccn· 
tros Urbanos." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se favoravelmente 
ao pleito por considerâ·lo técnico c financeiramente viável, enqua
drando-se o mesmo nos padrões operacionais do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS), 

No mérito, a dotação de redes de drenagem pluvial, especial· 
mente nos trechos das cidades que estão mais sujeitas a inundações, 
reOete as dirctrizes do Programa Especial de Saneamento Ambiental, 
que objetiva resguardar a infra-estrutura urbana, com ampla rcpcr· 
cussão económica para as áreas atingidas. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do pleito, nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLlJÇÃO N•62, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE), a ele
var em CrS 20.000.000,00 (•lnte milhões de truzelros), o 
montante de sua divida conliOlldada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Arucaju, Estudo de Scrgi· 
pe, nos termos do urtigo 2•, du Rcsoluçilo n• 93, de li de outubro de 
1976, do Senudo Federal, nutorizada a contratar empréstimo no 
vulor de Cr$ 20,000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros}, junto à 
Cuixu Econômicu Federal, por conta do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS}, destinado uo financiamento dos 
serviços de execuçuo do "Projeto de Drenagem Pluvial do Sistema 
Centro" e do "Projeto de Macrodrenagem", em convênio com o 
DNOS. 

Art. 2• Esta Resoluçilo entru cm vigor na dota de sua publica• 
çUo. 

Sula das Comissões, 13 de setembro de 1977,- Marcos Freire, 
Presidente- Arnon de Mello, Relator - Dlnarte Mariz - Milton 
Cubra!- Orestes Quérclu- Fronco Monloro, com restrições. 

PARECER N• 614, DE 1977 

Da Comluio de Constltulçio e Justiça, sobre o Projeto de 
ReliOiuçio n• 62, de 1977, da Comlssilo de Economia, que 
"autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em 
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dl•lda conliOIIdada ". 

Relator: Senador Hehldlo Nunes 

Sob exume o Projeto de Resolução n• 62, que objctiva autorizar 
a Prefeitura Municipal de Arncaju (SE) a contratar empréstimo no 
valor de CrS 20,000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) para finan· 
ciar a execução do "Projeto de Drenagem Pluvial do Sistema Cen· 
tro" c do "Projeto de Macrodrcnagcm", em convênio com o DNOS, 
que também participará com recursos oriundos do Programa Espe· 
cial de Saneamento Ambiental cm centros urbanos. 

A solicitação é feita nos termos do parágrafo único do artigo 2•, 
da Resolução n• 93/77, do Senado Federal. 

No âmbito desta Comissão nada há que possa obstar a tramita· 
ção normal da proposição, por ser constitucional, jurldica c ainda go· 
zar de boa técnica legislativa, 

Em face do exposto, opinamos pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 

Presidente - Helvldlo Nunes, Relator - Leite Chaves - Otto 
Lehmann- Nelson Carneiro -ltaiMo Coelho- Heitor Dias- O si· 
res Teixeira. 

PARECERES N•S 615 E 616, DE 1977 

PARECER N• 615, DE 1977 

Da Comlssio de Economia, liObre a Mensagem n> 208, de 
1977 (n> 334, de 1977, na origem), do Smhor Presidente daRe· 
pública, propondo ao Senado Federal oeja autorizada a Prefel· 
tura Municipal de Três Laaoas - MT a elevar em 
CrS 7.000.000,00 (aete milhões de cruzeiros) o montante de 
sua diYlda consolidada. 

Relator: Senador Milton Cabral 

O Senhor Presidente da República encaminha no exame do Se· 
nado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta no senti· 
do de que seja a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado de Ma
to Grosso, autorizada, a elevar cm CrS 7.000.000,00 (sete milhões de 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a fim de que pos· 
sa contratar empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, por con· 
ta do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS), destinado 
ao financiamento dos serviços de implantação de sistema de drena· 
gem de águas pluviais no centro daquela cidade, 

2. O empréstimo a ser contraído, tem as seguintes condições ge· 
ruis: 

"A- Valor: CrS 7.000.000,00: 
R-Prazos: 
1 -de carência: 3 (três) unos; 
2- de umortizaçilo: 12 (doze) anos: 
C - Encargos: 
I -juros de 6% a.a., pagáveis trimestralmente; 
2 - corrcção monetária: 40% do lndicc de variação das 

ORTNs; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulnçilo de Mercadorias 

(ICM); 
E- Destlnaçilo dos recu,os: implantaçilo de sistema de drena· 

gcm de águas pluviais no centro de Tri:s Lagoas (MT)," 
3. A matéria 1: acompanhada da Exposiçüo de Motivos do Se· 

nhor Ministro de Estudo da Fazenda, favorável ao pleito du Prcfeitu· 
ra Municipal deTrôs Lugous- MT. (EM n• 285/77). 

4. Truta-se de operação u que, por força das disposições conti· 
das no artigo 2• du Resolução n• 93, de 11·1 O· 76, do Senudo Fe· 
derul, nüo se aplicam os limites fixudos no urtigo 2• da Resoluçüo 

:I 
:I 
:1 
:I 
:I 
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n• 62, de 2H-1 O· 75, huju vista que osrecursos u serem repassados pro
vêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- (FAS) e, por
tanto, considcro1du c:xtrulimitc. 

5. Segundo o parecer apresentado pela Caixa Económica Fe
dc:rul, anexo, u opcruçào de crédito sob exume é viúve! técnica c linan· · 
ceirumentc, não devendo os encargos decorrentes do cmprccndimcn· 
to ncurrctur maiores pressões orçamentárias, 

6. Nu forma do parágrafo único do artigo 2' da Resoluçi!o 
n' 93, de 1976, o pedido de autorização pura a operação de crédito, 
submetido pelo Senhor Presidente du Repúblicu à deliberaçi!o do Se
nado Federal. cstú devidamente instruido com o parecer favorável 
do Conselho Monetário Nacional. , . 

7. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigentes e 
no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a solicita
ção contida nu Mensagem no 208, de 1977, do Senhor Presidente da 
República, nu forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 63, DE 1977. 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas (MT), a 
elevar em CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), o mon
tante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estudo do 
Mato Grosso, autorizada, nos termos do urt. 2' da Resoluçiio n• 93, 
de li de outubro de 1976, do Senado Federal, .a elevar em 
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), o montante de sua dívi
da consolidada interm1, u fim de que possa contratur empréstimos 
junto í1 Cuixu Económicu Federal, por cont11 do Fundo de Apoio ao 
Desenvolvimento Social (FAS), destinudo uo finunciumento dos ser
viços de implantação de sistema de drcnugem de águus pluviais no 
centro daquela cidade. 

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de suu publicu
çUo. 

Sala das Comissões. 13 de setembro de 1977.- Marcos Freire, 
Presidente- Milton Cabral, Relator - Arnon de Mello - Orestes 
Quércia- O Inato Mariz- Franco Montoro, com restrições. 

PARECER N• 616, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de 
Resolução n' 63, de 1977, da Comissão de Economia que "au
toriza a Prefeitura Municipal de Três Lagoas - MT a elevar 
om CrS 7.000,000,00 (sete milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada". 

Relator: Senador ltnlívlo Coelho 

O Senhor Presidente da República, nu formu do disposto no 
art. 42. item VI, da Constituiçiio, submeteu ao exame do Senado Fe· 
deral proposta da Prefeitura Municipal de Tri:s Lagoas, Estudo de 
Mato Grosso, no sentido de autorizur aquela Prefeitura u elevar em 
CrS 7.000,000,00 (sete milhões de cruzeiros) o montante de sua dívi
dú consolidada, a fim de contrutur empréstimo junto it Cuixu Econó
mica Federul, por conta do Fundo de Apoio uo Desenvolvimento So
cial (FAS), destinado ao finunciamcnto dos serviços de implantuçiio 
de sistemu de drenagem de úguus pluviuis no centro daquela cidude. 

2. Tendo em vistu as disposições contidas no art. 2• da Resolu
çiio n'' 93, de 1976, do Scnudo Fcdcrul, it opcraçiio em puuta nilo se 
aplicam os limites fixados pelo art. 2• da Resolução n' 62, de 1975, 
desta C usa, haj:1 vistu que os recursos n serem repussudos provêm do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvi mente Sociul (FAS). 

3. A propostu estú instruída com u Exposiçilo de Motivos do Se
nhor Ministro de Estudo du Fuzenda (EM n' 285/77) que encami
nha o parecer do Conselho Ml1nctúrio Nacional, favorl1velao pedido 
cm c.'<umc. 

4. 1\ Mensagem ohcdeceu ao disposto no art. 42, item VI, da 
Constituiçt\o, ias norrnus vigentes qm: regulam n mutériu (Rcs. n\'1 62, 

de 1975 e Res. n' 93, de 1976) e uo estabelecido no Regimento Inter
no (ar!. 106, item 11). 

5. Fucc o exposto, opinumos no sentido du normul trumitução 
du mutéria, uma vc1. que constitucional cjurfdicu. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977.- Daniel Krleger, 
Presidente- ltalívlo Coelho, Relator- Otto Lehmann- Leite Cba
ves - Nelson Carneiro - Helvídlo Nunes - Heitor .Dias - Oslres 
Teixeira. 

I'ARECERES N•S617 E 618, DE 1977 

PARECER N.0 617, DE 1977 
Da Comissão de Economia, sobre a Men

sagem n.0 201, de 1977 (n.• 327, de 1977 na ori· 
gem) do Senhor Presidente da República, pro
pondo ao Senado Federal, para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Iguatemi 
(MT) a elevar em Cr$ 18.520.060,00 (dezoito 
milhões, quinhentos e vinte mil e sessenta cru
zeiros) o montante de sua -dívida consolidada. 

Relator: Senador Milton Cabral 
Sob exame Mensagem do Senhor Presidente da 

República, objetivando a necessária autorização do 
Senado Federal, a f!m de que a Prefeitura Mun!c!pal 
de rguatemi CMTl possa contratar, junto ao Banco 
~lnanc!al S.A., - este como agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação -, a seguinte opera
ção de crédito: 

"A- Valor: Cr$ 18.520.60,00; 

B- Prazos: 
1 - de carência: 6 meses contados a partir 
da conclusão das obras projetadas, não po
dendo ultrapassar 24 meses; 
2 - de amortização: até 18 anos, exclusive a 
carência: 

C - Encargos: 
1 - juros de 2% a.a., pagáveis mensalmente, 
Inclusive no· período de carência; 
2 - correção monetária segundo o Plano de 
Correção Monetária (PCMl do BNH; 
3 - Taxá de administração equivalente a 1 o/o 
do valor do empréstimo, pennlt!da ao agente 
financeiro a cobrança de até 1% a.a. à guisa 
de remuneração; · 
D - Amortização: em prestações mensais, pe
lo Sistema de Amortizações Constantes CSACl; 
E - Garantia: Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias CICM) ; 
F - Destinação dos recursos: financiamento 
de diversas obras, na cidade de Iguatemi CMTJ, 
ta!s como construção de galerias de ãguas plu
viais, colocação de gulas e sarjetas e pavimen
tação urbana." 

o Conselho Monetário Nacional pronunciou-se 
favoravelmente ao pleito por considerá-lo técnico e 
financeiramente viável, não devendo os encargos de
correntes do empreendimento acarretar maiores pres
sões orçamentárias à referida municipalidade. 

No mérito, o reaparelhamento urbano das mé
dias e pequenas cidades, se enquadra nos objet!vos c 
d!rctr!zes do Plano Nacional de Desenvolvimento, v!
$~.mlo o ap.·oveltamento potencial de áreas capazes de 
absorver Investimentos com altas taxas de rentnb!
lldnde do ponto de v!sta econôm!co e social. 
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Assim sendo, ·Opinamos pela aprovação da mató
ria: nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.O 64, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Iguate
mi (MT) a elevar cm Cr$ 18.520.060,00 (de· 
zoito milhÕes, quinhentos e vinte mil e ses
senta cruzeiros) o montante de sua dívida con
solida-da. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Iguateml 
IM'rl, nos termos do parágrafo único do art. 2.0 , da 
Resolucão n.O 93176, do Senado Federal, autorizada 
a elevar o montante de sua divida consolldo.da em 
Cr$ 18.520.060,00 (dezoito milhões, quinhentos e vin
te mil e sessenta cruzeiros), a fim de contratar em
préstimo junto ao Banco Financial S.A., na quali
dade de agente fil1anceiro do Banco Nacional da Ha
bitação, destinado ao financiamento dos serviços de 
construção de galerias de águas pluviais, colocação 
de gulas e sarjetas e pavimentação urbana naquela 
cidade. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das comissões, 13 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Presidente. - Milton Cabral, Relat?r. 
- Dinarte Mariz - Arnon de MeU& - Orestes Quer
eia - Franco ~lontor&, com restrições. 

PARECER N,0 618, DE 1977 

'Jlo:t Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n." 64, de 197'7, d.a 
C&missão tle Economia que "aut&riza a Prefei
tura Municipal de Iguatemi (MT) a elevar em 
Cr$ 18.520.060,00 (dezoito núlbões, quinhentos 
e vinte mil e sessenta cruzeiros) o montante de 
sua dívitla consolidada". 

Relator: Senador Italívio Coelho 
Sob apreciação o Projeto de Resolução n.O 64, 

da comissão de Economia, originário de Mensagem 
do Senhor Presidente da República, que propõe ao 
Senado Federal seja a Prefeitura Mun!clpal de !gua
tem! (MTl autorizada a contratar uma operaçao ce 
crédito, no valor de Cr$ 18.520.060,00 (dezoito mi
lhões, quinhentos e vinte mil e sessenta cruzeiros), 
destinada ao financiamento dos serviços de cons
trução de galerias de águas pluviais, colocação de 
gulas e sarjetas e pavimentação urbana, naquela ci
dade. 

A solicitação foi feita nos termos do parágrafo 
único do art. 2.0,. da Resolução n.• 03/76. 

A matéria examinada se enquadra em casos anã
logos que tüm merecido a acolhida da Comissão de 
Constituição e Justiça; por ser constitucional, juridl
co e ainda gozar de boa técnica leg!slatlva, oplna
tnos pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977, -
Daniel J{ricger, Presidente. - Italívlo Coelho, Re· 
u,t,or. - Otto Lchmmm - Leite Chaves - Nelson 
C11rneirn - Ilclvídlo Nunes - Heitor Dias - Osircs 
Teixeira. 

l'ARECERES N•S 619 E 620, DE 1977 

PARECER N.0 619, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.0 196, de 1977 (n.• 322177- na orige:m), 
elo Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federal; seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em 
CrS 9. 500. 000,00 (nove milhões e quinhentos :mil 
cruzeiros ) o montante de sua dívida consoli
dada. 

Relator: Senador Arnon de Mello 

O Senhor Presidente da República encaminha ao 
exame do Senado Federal iart. 42, !tem VI, da Cons
tituição) proposta no sentido de que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, 
a elevar em Cr$ 9. 500.000,00 <nove mllhões e quinhen
tos mll cruzeiros) o montante de sua divida consolida
da interna, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco do Estado de Sergipe S.A., na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação CBNHJ destinado ao financiamento dos ser
viços de construção da Avenida Saneamento, na Ca
pital. 

2. O empréstimo a ser contratado tem as seguin-
tes condições gerais: 

I- A Valor: Cr$ 9.500.000,00; 

B- Prazos: 

1 - de carência: 9 meses; 
2 - de amortização: 207 meses. 
C - Encargos: 

1- juros: BNH/BANESE: 2% a,a,; 
2- juros: BANESE/PREFEITUR.:'!,: 3% a.a.; 
3 - correção monetãrla idêntica à das ..... . 
ORTNs; 
D- Garantias: ICM; 

E - Destinação dos recursos: construção da 
Avenida Saneamento, em Aracaju (SE). 

3. Segundo a análise apresentada pelo Banco do 
Estado de Sergipe S.A., anexa, a operação de crédito 
sob exame é viável técnica e financeiramente. 

4. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro da Fazenda, favorável ao 
Pleito da Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) tendo 
o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 24-8-77, 
s~ manifestado, pela aprovação da presente opera
çao. 

5. '!rata-se de operação a que, por força das 
dlsposiçoes contidas no artigo 2.0 da Resolução n.o 03, 
de 11-10-76, do Senado Federal, não se apllcam os 11-
mites fixados no art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 
28-10-75, h~ja vista que os recursos a serem repas
sados provem do Banco Nacional da Habitação -
<BNI'll - e, portanto, considerada extrallmite. 

6. ~a forma do parágrafo único do art. 2. o da 
Resoluça9 n.0 93, de 1976, o pedido de autorização para 
a operaçao de crédito, submetido pelo Senhor Presi
dente ela República à dellberação do Senado Federal, 
está devldamen te instruido com o parecer do Conse
lho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

7. Cumpridas ns exigências estabelecidas nas 
normas vigentes e no Regime Interno, esta Comissão 
conclui por aceitar n solicitação contida no. Mensa
gem n.o 196, de 1977, do Senhor Presidente dll Repú
blica, na forma do seguinte 

' ,. 
' 
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PROJETO DE RESOLUÇAO 
N,o 65, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju 
(SE) a elevar em Cr$ 9.500.000,00 (nove milhões· 
e quinhentos mil cruzeiros) o montante de sua 
divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 Ê a Prefeitura Municipal de Aracaju, 

Estado de Sergipe, autorizada, nos termos do art. 2.0 

da Resolução n.• 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, a elevar em Cr$ 9. 500. 000,00 (nove 
milhões e quinhentos mil cruzeiros) ·o' montante de 
sua divida consolidada Interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto ao Banco do Estado de 
Sergipe S.A., na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH -, destinado 
ao financiamento dos serviços de construção da Ave
nida Saneamento, naquela capital. 

Art. 2.• Esta resolução entra em vigor na data 
da sua publicação. 

Sala das comissões, 13 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Presidente - Arnon de Mello, Rela~r 
- Dinarte Mariz - Milton Cabral - Orestes Quer
ela - Franco Montara, com restrições. 

PARECER N,0 620, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resoluç.ão n.• 65,_ de 1977, d_a 
Comissão tle Economia, que "autor•za a Prefei
tura Municipal de Aracaju (SE) a elevar em 
CrS 9. 500.000,00 (nove milhões e. ~uinhentos 
mil cruzeiros) o montante de sua d1v1da conso
lidada". 

Relator: Senatlor Helvidio Nunes 
Apresentado pela Comissão de Economia, o pro

jeto ele resolução em exame autoriza a Prefeitura 
Municipal de Aracaju, Estado de Sergipe, nos termos 
elo art. 2.• ela Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 
1976, do Seno. do Federal, a elevar em Cr$ 9. 500.000,00 
(nove milhões e quinhentos mil cruzeiros) o montante 
de sua divida consolldo.da Interna, a fim de que possa 
contratar um empréstimo junto ao Banco do Estado 
de Sergipe S.A., na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao 
financiamento dos serviços de construçao da Avenida 
Saneamento, naquela capit:ll. 

2. A operação enquadra-se ao disposto no a~t. 
2.• da Resolução n.• 93, de 1976 (alterou a Resoluçao 
n.o 62, de 1975, pois os recursos serão provenientes 
do Bnnco Nacional da Habitação - BNH e, dessa for
ma, considerada extralimite. 

3. Anexo ao processado encontram-se a Exposi
ção de Motivos (n. o 273/77) do Senhor Ministro de Es
tado da Fnzenda, o parecer elo Conselho Monetário 
Nacional e as lnformnções prestadas pelo organismo 
financiador, todos esses documentos favorâvels ao de
ferimento da presente operação. 

4. Há a ressaltar que o projeto ob~deceu ao dis
posto no nrt. 42, Item VI, da Constltulçuo, D.s normas 
legais (Resoluções n.0 62, de 1975, e 93, de 1976) e ao 
estabelecido no Regimento (art. 106, Item m . 

5. Ante o exposto, oplnumos no sentido da nor
mal tramitação da mntérla, umu vez que constitu
cional c juridlca. 

Sala dus Comissões, 14 de setembro de 1977. -
Daniel Itrleger, Presidente - Helvitlio Nunes, Relntor 
- Otto Lchmann - Leite Chaves - Nelson Carneiro 
- licitor Dias - !talivio Coclh.IJ - Osires Telxeirn. 

PARECERES N•S 621 E62~, OE 1977 

PARECEr. N.0 621, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Men
sngem n.• 204, de 1977 (n." 330/77, na origem), 
do Senhor Presidente d.:t RepúlJ!iea, propondo 
ao Senado Fe>leral seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Natal - RN a elevar em ..... . 
CrS 2. 553. 035,60 (dois milhões, quinhentos e 
einqüenta e três mil, trinta a cinco cruzeiros 
e sessenta centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

Relator: Senador Dinarte Mariz 
O Senhor Presidente da República encaminha ao 

exame do Senado Federal <art. 42, Item. VI, da Cons
tituição), proposta no sentido de que seja autorizada 
a PrefeltU'l'a Municipal de Natal, Estado do Rio Gran; 
de do Norte, a elevai'" em Cr$ 2.553.035,60 (dois mi
lhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, .trinta e 
cinco cruzeiros e sessenta centavos) o montante de 
sua dhida consolldad•a interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto à Caixa Económica. Fe
deral, por conta do Fundo de Apoio ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado ao financiamento dos 
serviços de construção de uma unidade escolar na
quela Capital. 

2. O empréstimo a ser contratado tem as se-
guintes condições gerais: 

"I- A- Valor: Cr$ 2.553.035,60; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 2 anos; 
2 - de amortização: 10 anos; 
C- Encargos: 

1 - juros de 6% a.a., cobrados trimestralmen
te; 
2 - correção monetária; 40% do índice de va
riação das ORTNs; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias (ICM) ; 
E - Destinação dos recursos: financiar a cons
trução de uma unidade escolar naquela ci
dade." 

Segundo a análise apresentada pela Caixa Eco
nómica Federal, anexa, a operação de crédito sob 
exame é viável técnica e financeiramente. 

4. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
favorável ao pleito da. Prefeitura Municipal de Natal 
- RN tendo o Conselho Monetário Nacional, em ses
são ele 24·8-77, se manifestado favoravelmente ao 
atendimento da opernçiio. 

5. Trata-se de operação a que, por força das 
disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.o 93, 
de 11-10-76 do Senado Federal, não se aplicam os 
!Imites fixados no art, 2.0 da Resolução n.• 62, de 
28-10-75 haja vista que os recursos a serem repassa
dos provêm do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento 
Social - FAS - sendo, portanto, considerada extra
limite. 

6. Na forma do parâgrafo único do art. 2.0 ~a 
Resolução n.o 93, de 1076, o pedido de autorlzaçao 
pnra a operação de crédito, submetido pelo Senhor 
Presidente da República à dellbernção do senndo Fe
deral, está dcvlclnincntc Instruido com o parecer do 
Conselho Monettírlo Nnclonnl, fnvortível no pleito. 

7. Cumpr1clas as exlttênclas estabelecidas nas 
normas vigentes c no Rettlmento Intevno, esta Co
missão conclui por nccltar a solicitação contida. nn 
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Mensagem n.O de 1977, do Senhor Presidente 
da Republica, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N,0 66, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Natal 
- RN a elevar em Cr$ 2.553.035,60 (dois mi
lhões, quinhentos e cinqüenta e três mil, trhita 
e cinco cruzeiros e sessenta centavos) o mon
tante de sua dÍvida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 li: a Prefeitura Municipal de Natal, Es

tado do Rio Grande do Norte, autorizada, nos termos 
do art. 2.• da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 
1976, do senado Federal, a elevar em Cr$ 2.553,035,60 
ldo!s milhões, quinhentos e clnqüenta e três mil, 
trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada Interna, a f!m de que 
possa contratar empréstimo junto à Caixa Econôm!ca 
Federal, por conta do Fundo de Apolo ao Desenvolvi
mento Social - FAS, destinado ao financiamento dos 
serviços de construção de uma unidade escolar na· 
quela Capital. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das ComisSões, 13 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Presi~ente - Dinarte Mariz, Relator 
- Amon de Mello - Milton Cabral - Orestes Quér
cia - Franco Montoro, com restrições. 

PARECER N.0 622, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so

bre o Projeto de Resolução n.0 66, de 1977, da 
Comissão de Economia que "autoriza a Prefei
tura Municipal de Natal - RN, a elevar em 
CrS 2.553.035,60 (dois milhões, quinhentos e 
cinqüenta e três mil, trinta e cinco cruzeiros e 
sessenta centavos), o montante de sua dívida 
consolidada". 

Relator: Senador Otto Lehmann 
Vem ao nosso exame projeto de resolução, de 

autoria da Comissão de Economia, pelo qual fica a 
Prefeitura Municipal de Natal, Estado do Rlo Grande 
do Norte, autorizada, nos termos do art. 2.0 da Reso· 
lucão n.0 93, de 11 de outubro de 1976,. do Senado 
Féderal, a elevar em Cr$ 2. 553.035,60 (dois mllhõea, 
qtr!nhentos e clnqüenta e três mll, trinta e cinco cru
zeiros e sessenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, a fim de que possa contratar emprésti
mo junto à Caixa Econôm!ca Federal, por conta do 
Fund·o de Apolo ao DesenvolY!mento Social (FASl, 
destinado ao financiamento dos serviços de constru
ção de uma unidade escolar naquela Capital. 

2. Trata-se de operação a que, por força das 
disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, 
de 11-10-76, não se apllcam os limites fixados no 
art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-10·75, ambas do 
Senado Federal, haja vista que os recursos a serem 
repassados provêm do Fundo de Apolo ao Desen
volvimento Social (FASl. 

3. Na forma do parágrafo unlco do art. 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 1976, a matéria foi submetida ao 
exame do Conselho Monetário Nacional que, em ses
são de 24·8·77, manifestou-se pelo atend!mP.nto do 
pleito. 

4. A Comissão de Economia examinou ampla c 
pormenorizadamente o caso, tendo concluído por 
projeto de resolução, atendendo a Mensagem n,o 204, 
de 1977 do Senhor Presidente da Repúbllca. 

5. Tendo sido obedecida a tramitação estabele
cida no art. 42, item VI, da Const!ttr!ção e, também, 

às exigências constantes nas normas legais (Res. n.O 
62/75 e 93/76) e no Regimento Interno, opinamos no 
sentido da normal tramitação do projeto, uma vez 
que constitucional e jurídico. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977. -
Daniel Krleger, Presidente - Otto Lehmann, Relator 
- Leite Çhaves - Nelson Carneiro - Helvidio Nunes 
- Italívio Coelho - Heitor Dias - Osires Teixeira. 

PARECERES N•S 623 E 624, DE 1977 

PARECER N.O 623, DE 1977 
Da Comissão de Economia, sobre a Mensa

gem n.• 152, de 1977 (n.O 235177, na origem), do 
Senhor Presidente da República, propondo ao 
Senado Federal, para. que seja. a.uto.rizada a. 
Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar 
em Cr$ 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, 
cento e noventa e nove cruzeiros e cinco centa-

vos) o montante de sua divida consolid~da.. 
Relator: Senador Murilo Paraíso 
Com a Mensagem n.0 152/77, o Senhor Presidente 

da República submete à deliberação do Senado Fe
deral o pedido da Prefeitura Municipal de Cambê 
IPRl, a fim de que possa contratar, junto ao Banco 
do Estado do Paraná S.A. - como agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação - a seguinte opera
ção de crédito: 

"A- Valor: Cr$ 10.100.199,05, equivalentes a 
54.997 UPC em 31·12-76; 
B- Prazos: 
1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 18 anos; 
C - Encargos: 
1 - juros de 3% a.a.; 
2 - correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3 - taxa de administração: 1% do valor do 
empréstimo; 
4 - taxa do Agente Financeiro: 1% sobre o 
valor do saque·, 
5 - taxa de abertura de crédito: 2% do valor 
do repasse; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias tiCM) ; 
E -Destinação dos recursos: Unanc!amento 
de obras de urbanização e Infra-estrutura no 
Centro Habitacional Castello Branco. 

o Conselho Monetário Nacional opinou favora
velmente ao pleito por considerá-lo técnica e finan
ceiramente vlá\'el, não devendo os encargos decorren
tes do empreendimento acarretar maiores pressões or
çamentárias à municipalidade em questão. 

No mérito, a matéria se enquadra nos objetivos e 
dlretrl~es do Plano Nacional de Desenvolvimento, no 
tocante ao reapa~elhamento urbano das pequenas e 
médias cidades, visando melhorar as suas condições 
locaclona!s, a fim de que o crescimento da economia 
seja o mais equlllbrado ·possível, do ponto de vista 
espacial. 

Ademais, o financiamento de obras urbanas de 
Infra-estrutura são atlvldades que têm mel'ecldo a 
acolhida do Senado Federal, até mesmo porque se re
vestem de caráter reprodutivo, que deverá ensejar o 
retorno parcial dos recursos aos cofres publlcos, me
diante tributação 'aos beneflclár!os dos serviços pres
tados. 

1 
I 
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Assim sendo, opinamos pela aprovação da Mensa
gem, nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.0 67, DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé 
(PR) a elevar em Cr$ 10, 100,199,05, (dez mi
lhões, cem mil, cento e noyenta e nove cruzeiros 
e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

o Senado ~'ederal resolve: 
'. 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Cambé (PR), 
nos termos do parágrafo único do art. 2.o da Resolu
ção n.0 93/76, do Senado Federal, autorizada a con
tratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Pa
raná S/ A, na qualidade de agente financeiro do Ban-
co Nacional da Habitação (BNH), no valor de ..... . 
Cr$ 10.100.199,05 (dez milhões, cem mil, cento e no
venta e nove cruzeiros e cinco centavos), destinado ao 
financiamento dos serviços de urbanização e Infra
estrutura no Centro Habitacional Castello Branco, na
quela cidade. · 

Art. 2.0 Elita resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1977 - Mar
cos Freire, Presidente - Murilo Paralso, Relator -
Lulz Cavalcante - Otair Becker - Milton Cabral -
Dinarte Mariz- Orestes Quércia- Franco Montoro 
-- Vasconcelos Torres. 

PARECER N.0 624, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça, so
bre o Projeto de Resolução n.o 67, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de CAMBJ!: (PR) a elevar em 
Cr$ 10. 100. 199,05 (dez milhões, cem mil, cento 
e noventa e nove cruzeiros e cinco centavos) o 
montante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Leite Chaves 

Nos termos do art. 42, Inciso IV, da Constituição, 
o Poder Executivo submete à apreciação do Senado 
Federal proposta de financiamento do valor de 
Cr$ 10.100.199,05, da Prefeitura Municipal de Cambé 
CPRl, destinado à execução de diversas obras de In
fra-estrutura e urbanização do conjunto habitacional 
denominado Castello Branco, em construção naquela 
cidade, através do INOCOOP - PR (Instituto de 
Orientação às Cooperativas Habitacionais do Paraná). 

A projeção orçamentãria do municiplo durante o 
período de reposição do financiamento assegura mar
gem tranqülla ao seu reembolso. 

A taxa de juros (3%), prazo (20 anos), garantia 
(!CM) e demais condições são aquelas reservadas aos 
financiamentos da espécie, que estão sendo constan
temente aprovados nesta Comissão. 

Cambém é uma cidade de, aproximadamente, 
40.000 (quarenta mil) habitantes a 10 (dez qullôme
tros) de Londrina, cujo crescimento tem sido causa 
também do seu. 

Nesses últimos anos, um apreciável parque Indus
trial vem ali se Instalando em razão do que a pres
são habitacional cresceu a elevados indlces, sendo 
essn uma das razões pela qual o INOCOOP construiu 
o parque residencial Castello Branco, a cuja lnfra-

estrutura se destina o financiamento. Além das obras 
já referidas, o financiamento destina-se, também, a 
possibilitar o acesso, por estrada asfáltica do centro 
habitacional à rodovia de comunicação entre Londri
na e Cambé. 

· Sob o ponto de vista constitucional e juridico o 
Projeto de Resolução da Comissão de Economia mere

·ce a nossa aprovação. 

. Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977. -
Daniel Krleger, Presidente - Leite Chaves, Relator 
- Belvídio Nunes - Jtalívio Coelho - Nelson Car
neiro - Otto Lehmann - Heitor Dias - Osires Tei
xeira. 

PARECERES N•S 625 E 626, DE 1977 

PARECER N.0 625, DE 1977 
Da Comissão de Economia, sobre a l\lensa· 

gem n.0 151, de 1977 (n.• 234177, na origem), do 
Senhor Presidente da República, propondo ao 
Senado Felleral, seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de São João do Ivaí ,PR) a elevar em 
Cr$ 2. 664.193,28 (dois milhões, seiscentos e ses
senta e quatro mil, cento e noventa e três cru
zeiros e vinte e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Murilo Paraíso 

O Senhor Presidente da República encaminha ao 
exame do Senado Federal <art. 42, Item VI, da Cons
tituição), proposta no sentido de que seja autorizada 
a Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, Estado do 
Paraná, a elevar em Cr$ 2.664.193,28 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta ·e quatro mil, cento e noventa e 
trsê cruzeiros e vinte e oito centavos) o montante de 
sua dívida consolidada Interna, a fim de que possa 
contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do 
Paraná - S.A., na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao 
financiamento de proj e tos e atlvtdades na área de 
Infra-estrutura urbana. 

2. o empréstimo a ser contratado tem as se-
guintes condições gerais: 

I. A Valor: Cr$ 2.664.193,28; 

B- Prazos: 
1 - de ca;rêncla: 12 meses; 
2 - de amortização: 18 anos; 

C - Encargos: 
1 - juros de 2% a.a. mais 1% do repasse do 
Agente Financeiro; 
2- correção monetária Idêntica à das ORTN's; 

3 - taxa de administração: 1% do valor do 
empréstimo; 
4 - taxa de abertura de crédito: 2% do valo!' 
do repasse; 

D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de 
Mercadorias - (10M) ; 

E - Destinação dos recursos: Implantação do 
sistema de drenagem de águas pluviais no Mu
nlciplo, Inclusive colocação de gulas e sarjetas 
e pavimentação asfáltlca. 

3, Segundo a análise apresentada pelo Banco do 
Estado do Paraná S.A., "elaborada pela Fundação de 
Assistência aos Municiplos do Estado do Paraná 
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rF.:AMEPAJ;'1-I, anexa, a operação de crédito sob exame 
nao devera aca rretnr mnlot•es pressões orçamentá rias 
ao Município, exceção felt.1 ao exercício de 1977, 
quando aparentemente, os encargos financeiros ultra
pússnrão a capacidade residual líquida". 

4. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
fitvorável ao pleito da Prefeitura Municipal de- São 
João do_ Ivaí, tendo o Conselho Monetário Nac!on:;J, 
em sessao de 13-6-77, aprovado a presente operação. 

5. ,:rratn-se de operação a que, por força das 
dl,pos!çoes contidas no artig-o 2.0 da Resolução n.0 

Dívida Consolidada 
Interna. 

I - Intralimite 

II - Extralimite 
a) FNDU ........... . 
b) FAS .............• 
c) BNH ............. . 

TOTAL GERAL (I + II) 

Posição em 
30-4-77 

(A) 

667,5 

667,5 

7. Na forma do parágrafo único do artigo 2. 0 

da Resolução n.0 93, de 1976, o pedido de autorização 
para a operação de crédito submetido pelo Senbor 
Presidente da República à deliberação do Senado Fe
deral, est:i devidamente instruído com o parecer do 
Conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

· 8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas 
nornHtl vigentes e no Regimento, esta Comissão con
clui por aceitar a solicitação contida na Mensagem 
n.0 151, de 1977, do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.o 68, de 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São 
João do Ivaí (PR) a elevar em Cr$ 2.66U93,2S 
<dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro 
mil, cento e noventa e três cruzeiros e vinte e 
oito centavos) o montante de sua dívida conso
lidada, 

O Senado Federal resolve: 
Artigo 1.0 li: a Pre-feitura Municipal de São Joiio 

do !vai, Estado do Paraná, autorizada, nos termos do 
art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, a elevar em Cr$ 2. 664.193,28 r dois 
milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e 
noventa e três cruzeiros e vinte e oito centavos) o 
montante de sua dívida consolidada Interna, a fim 
de contratar empréstimo junto ao Banco do Estado 
do Paraná S.A., na qualidade de ag-ente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado ao 
flnanclnmento de projetas e ativldacles na área de 
infra-estrutura urbana. 

Artigo 2.0 Esta resolução entra em vlgor na data 
de sua pub!lcnçf1o. 

Salo. das Comissões, 24 de agosto de 1977. -
Marco~ Freire, Presidente - l\iurilo Par:1iso, Relator 
- Otair Uccker - Luiz Cavalcante - Orestes Quér
cin - .'\ugu~to JFrnnco. 

\J~ de 11-10·76, do Senado Federal, não se aplicam 
o"' limites fixados no artigo 2.0 da Resolução n.o 62, 
tlu 28-10-75, haja vista que- os recursos a scren; re
passado~ provêm do Banco Nacional dt1 Hab!ttlçao -
BNH, e, portanto, considerada extrallmlte. 

a. De acordo com os registras do Departamento 
da Dívida Pública do Banco Centrnl do Brasil, -
DEDIP - a sltuaQõ.o da dívida consolidada Interna 
da referida municipalidade apresenta-se conforme o 
quadro a seguir: 

Operação em 
Exame (•) 

(B) 

2.664,5 

2.664,5 

Valor: Cr$ 1,0 mil 

Situação Posterior à 
Contratação Pretendida 

(C) =A +B 

667,5 

2. 664,5 

3.341,7 

PARECER N.0 626, DE 1977 

Da Comissão de Constituição e Justiça 
Sobre o Projeto de Resolução n.0 GS, ele 1977, 

da Comissão de Economia que autoriza a Pre
feitura Municipal de São João do Ivai (PR) a 
elevar em Cr$ 2.664.193,28 (dois milhões, seis
centos e sessenta e quatro mil, cento e noventa 
.e três cruzeiros e vinte e oito centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Italívio Coelho 
Com o presente projeto de resolução da Comis

são de Economia, "fica a Prefeitura Municipal de São 
João do Ivaí, Estado do Paranã, autorizada, nos ter
mos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro 
de 1975, do Se-nado Federal a elevar, em Cr$ ....... . 
2. 664.193,28 (dois milhões, seiscentos e sessenta e 
quatro mil, cento e noventa e três cruzeiros e vinte 
oito centavos) o montante de sua dívida consolidada 
interna,. a fim ele que possa contratar empréstimo 
junto ao Banco do Estado do Paraná, S.A., na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional dn. 
H~.bitaçiio - BNH, destinado ao flnanclmnento de 
proJetas e atlvldades na área de infra-e-strutura ur
bnna". 

2. Com a edição da Resolução n.o 93, de 11 de 
outubro de 1976 - artigo 2.o - que alterou a Reso
Ju.;fio n.0 62, de 1975, ficaram excluídos dos limites, 
estabelecidos pelo nrt. 2.o da Resoluçiío n." 62, de 
1975, n.s operações de crédito coni;ratndn.s pelos Esta
dos c Mtm!cíplos com recursos provenientes do Fun
do Nacional ele Apolo ao Desenvolvimento Urbano -
FNDU, do Banco Nacional da Hab!tnçüo -- BNH c do 
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Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social- FAS, e, 
dessa forma, consideradas extrallmltes. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
<EM n.o 175/77), favorável ao pleito da Prefeitura 
Municipal de São João do Ivai -PR. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, 
há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no 
al't. 42, item v~. da Constituição, às normas legais 
CResolução n.0 62, de 1975 e 93, de 1976) e o estabe
lecido no Regimento Interno (art. 106, Item IDl. · 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da nor
mal tramitação da matéria, urna vez que constitucio
nal e j uridlca. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1977. -
Daniei Krieger, Presidente - Italívio Coelho, Relator 
- Otto Lehmann - Leite Chaves - Nelson Carneiro 
- Helvídio Nunes - Heitor Dias - Osires Teixeira. 

rARECERES N•S627 E 628, DE 1977 

PARECER N.0 627, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensa
gem n.• 144/77 (n,0 219/77, na origem), do Senhor 
Presidente da República, propondo ao Senado 
Federal, para que seja autorizada à Superinten
dência do Desenvolvimento do Litoral Paulista 
(SUDELPAl a elevar em Cr$ 69.854.000,00 (ses
senta c nove milhões e oitocentos e cinqüenta e 
quatro ·mil cruzeiros) o montante de sua divilla 
consolidada. 

Relator: Senador Orestes Quércia 

Com a Mensagem n.0 144, de 1977, o Senhor Pre
sidente da República sollclta autorização do Senado 
Federal, para que a Superintendência do Desenvolvi
mento do Litoral Paullsta (SUDELPAl possa contra
tar, junta à Caixa Econõmlca Federal, por conta do 
F'undo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, a 
seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: Cr$ 69.854.000,00; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 3 anos; 
2 - de amortização: 12 anos; 

C - Encargos: 
1 - juros de 6% a.a., cobrados trimes

tralmente; 
2 - correção monetária correspondente a 

90% do índice de variação das ORTN, 
capitalizada no período de carência 
e cobrada, trimestralmente, no perlo
do de amortização; 

D - Garantias: fiança do Tesouro do Estado 
de São Paulo; 

E - Destinação dos recursns: construção de 
sistema de drenagem na área denomln:t
da "Sitio do Pae-Cará", no Munlcip!o de 
Guarujá (SPl." 

O Conselho Monetário Nacional pronunciou-se 
favorável ao pleito por entendê-lo técnico e flnnncei-

ramente vlá vel, não devendo os encargos decorrentes 
do empreendimento acarretar maiores pressões, na 
execução orçamentária dos próximos exercicios, à re
ferida autarquia. 

'A construção de sistema de drenagem da área 
atingida, compreendendo a retl!lcação do traçado e 
das Seções do Rlo Aracaju que recebe as águas dos 
canais Guarujá, Liberdade e São Jorge, receptores da.~ 
águas pluviais da área e retlflcação das seções e re
vestimento dos últimos. 

No mérito, o empreendimento se enqua~ nas cll
r~trlzes e normas do Fundo de Apolo ao Des.&~volvl
mento Social - FAS, devendo o mesmo ben./:1c!ar 
g1·ande cont!nge!lte populacional e contribuir p~ a 
economia do Estado. 

Assim, opinamos pela aprovação da Mensagem, 
l'essalvando o aspecto legal, que deverá ser apreciado 
r•ela Comissão de Constituição e Justiça, nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N,0 69, de 1977 

Autoriza a Superintendência do Desenvol
vimento do Litoral Paulista (SUDELPA) a ele
var em Cr$ 69.854.000,00 (sessenta e nove mi
lhões e oitocentos e cinqüenta e quatro m.il 
cruzeiros) o montante de sua divida consoli
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Superintendência do Desenvolvi

mento do Litoral Paullsta ISUDELPAl, nos termos do 
parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.0 93/76, 
do Senado Federal, autorizada a contratar emprésti
mo junto à Caixa Económica .Federal,. po:· conta do 
Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social - FAS, 
no valor de Cr$ 69.854.000,00 <sessenta e nove mi
lhões e oitocentos e clnqüenta e quatro mll cruzeiros), 
destinado ao financiamento da construção de Siste
ma de Drenagem na área denominada "Sítio do Pae
Cal·á", no município de Guarujá (SP). 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Sala das Comissões, 24 de agosto de 1977. - Mar
co~ Freire, Presidente - Orestes Quércia, Relator -
Murilo Paraíso - Otair Becker - Milton Cabral -
Augusto Franco - Luiz Cavalcante. 

PARECER N.o 628, DE 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre 

o Projeto de Resolução n,0 69, de 1977, da Comis
são de Econom.ia, que "autoriza a Superinten
dência do Desenvolvimento do Litoral Paulista 
(SUDELPA) a elevar em CrS 69.854.000,00 (ses
senta e nove milhões e oitocentos c cinqüenta 
e quatro mil cruzeiros) o montante de sua di
vida consolidada". 

Relator: Senador Otto 'Lehmann 
Sob exame, o Projeto de Resolução n.0 69/77, que 

nutorlza a Superintendência do Desenvolvimento do 
Litoral Paulista <SUDELPAl a contratar empréstimo 
no valor de Cr$ 60.854.000,00 (sessenta e nove milhões 
oitocentos e clnqüenta e quatro m!l cruzeiros), junto 
1l Cnlxa Econômlca Federal, por conta do ~undo de 
Apolo no Dcsenvolvlmen to Social - FAS, destinado a 
financiar a construção de sistema de drenagem na 
tlrea denominada "Sitio do Pac-Caril", no Município 
de Gunrujú ISPl. 

O empréstimo cm questão recebeu como garantin 
n flnnça do Tesouro do Estado de São Paulo. 
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Por força do § 1.0 do artigo 2.o da Resolução 
n. o 62/75, do Senado Federal, a presente operação de 
crédito deveria ser contabilizada como dívida conso
lidada do Estado de São Paulo: 

§ 1.0 "Para os efeitos desta Resolução, com
preende-se como dívida consolidada toda e 
qualquer obrigação contraída pelos Estados e 
Municípios, em decorrência de financiamentos 
ou empréstimos, mediante a celebração de con
tratos, emls.são e aceite de títulos, ou concessão 
de quaisquer garantias, q-ue represente compro
misso assumido em um exercício para resgate 
em exercício .subseqüente". 

Ocorre que, numa interpretação da Resolução 
n.o 62/75, do Senado Federal, o Banco Central do 
Brasil estabeleceu pela Resolução n.0 345 o seguinte: 

IIIJ Não se incluem como dívida consolidada, 
para os efeitos do § 1.0 do artigo 2.0 da Reso
lução n.o 62/75, do Senado Federal as garantias 
oferecidas pelos Estados e Municípios a: 
a) suas autarquias; e 
b) demais entidades que demonstrem, a juízo 
do Banco central, efetivas condições para .sal
dar os respectivos compromissos. 

A matéria, por conseguinte, é jurídica, constitu
cional e preenche as exigências de boa técnica legis
lativa. 

As.slm sendo, opinamos pela sua aprovação. 
Sala das comissões, 14 de setembro de 1977, -

Daniel Krieger, Presidente - Otto Lehmann, Relator 
- Leite Chaves - Helvídio Nunes - Nelson Carneiro 
- Italivio Coelho - Heitor Dias. 

I'ARECERES N•S 629 E 630, DE 1977 

PARECER N.0 629, DE 1977 

Da Comissão de Economia, sobre a Men· 
sagcm n.0 206, ele 1977 (n.0 332/77, na origem), 
do Senhor Presidente da República, propondo 
ao Senado Federa! seja autorizada a Prefeitura 
l\Iunidllal de Santos - SP a elevar cm CrS ... 
3<1. 564.618,40 (trinta e quatro milhões, qui· 
nhentos c sessenta e quatro mil, seiscentos c 
dezoito cruzeiros e quarenta centavos), o mon· 
tantc de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Franco Montoro 
o Senhor Preslden te da República. encaminha o. o 

el(ame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Cons· 
utulçii.o), proposta no sentido de que seja autorizo.
dn a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São 
P:mlo, a elevar em Cr$ 34.564.618,40 (trinto. e quatro 

Dívida Consolidada Interna 

I - Intral!mlte 

n - Extrallmite 
a) FNDU 
b) FAS 
c) BNH 

Total Geral (I+ IIl 

Posição 
em 

31-5-77 

4.007,9 

72.797,0 

72.797,0 

76.804,9 

milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscen· 
tos e dezoito cruzeiros e quarenta centavos>, o mon
tante de sua dívida consolidada Interna, a fim de 
que possa contratar empréstimo junto no Be.nco elo 
Estado de São Paulo S.A., na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNHl, 
destinado ao financiamento de obras de Infra-estru
tura viária, drenagem e pavimentação da Zona No
roeste daquela cidade. 

2. O empréstimo a ser contratado tem as se· 
guintes condições gerais: 

"I ...:._ A - Valor: Cr$ 34.564. 618,40 
B- Prazos: 
1 - de carência: 24 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
1 - juros de 8% a.a.; 
2 - correção monetária trimestral, Idêntica à 

das ORTNs; 
3 - taxa de administração: 1% sobre o valor 

de empr.éstlmo; 

D - Garantias: 
1 - Imposto sobre a Circulação de Mercado

rias (ICM); 

E - Destinação dos recursos: . 
- financiamento de obras de Infra-estrutu

ra viária, drenagem e pavimentação na 
Zona Noroeste daquela cidade." 

3. Conforme a análise apresentada pelo Banco 
do Estado de São Paulo S.A., anexa, a aprovação de 
crédito sob exame é viável tecnlca e financeiramen
te. 

4. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, 
favorável ao pleito da referida municipalidade, tendo 
o Conselho Monetário Nacional, em sessão de 24-8-77, 
aprovado a presente operação. 

5. Trata-se de operação a que, por força das 
disposições contidas no art. 2.0 da Resolução n.O 93, 
de 11-10-76, do Senado Federal, não se aplicam os 
!Imites fixados no art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 
23-10-75, haja vl.sta que os recursos a serem repassa
dos provêm do Banco Nacional da Habitação - BNH, 
e, portanto, considerada extrallmlte. 

6, De acordo com os registras do Departamento 
da Dívida Pública do Banco Central do Brasil -
DEDIP - a situação da dívida consolidada Interna 
da Prefeitura Municipal de Santos apresenta-se con
forme o quadro a seguir: 

Operação 
em exame (•) 

34.564,6 

34.564,6 

Valor em Cr$ 1,0 mil 

Situação posterior 
à contratação pretendida 

(C) = A+B. 

4, 007,9 

107.361,6 

111.369,5 
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7. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 1976, o pedido de autorização pa-. 
ra a operação de crédito, submetido pelo Senhor Pre
sidente da República à deliberação do Senado Fe
deral, está devidamente Instruido com o parecer do 
conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

8. Cumpridas .as exigências estabelecidas nas 
normas vigentes e no Regimento, esta Comissão con
clui por aceitar a solicitação contida na Mensagem 
n.0 206, de 1977, do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguinte: ' · 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
N.• 70, de 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos 
- SP a elevar em Cr$ 34.564.618,40 (trinta. e 
quatro milbões, quinhentos e sessenta e quatro 
mil, seiscentos e dezoito cruzeiros e quarenta 
centavos), o montante de sua dívida consoli· 
dada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Santos, Es· 

tado de São Paulo, autorizada, nos termos do art. 2.0 

da Resolução n.• 93, de 11 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, a elevar em Cr$ 34.564.618,40 (trinta e 
quatro milhões quinhentos e sessenta e quatro mil, 
seiscentos e dezoito cruzeiros e quarenta centavos), o 
montante de sua dívida consolidada Interna, a fim 
de que possa contratar empréstimo junto ao Banco· 
de Estado de São Paulo S.A., na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento de obras de Infra-estru
tura viária, drenagem e pavimentação na Zona No
roeste daquela cidade. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na dftta 
de sua publlcação. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1977. -
Marcos Freire, Presidente - Franco Montoro, Relator 
- Dinarte Mariz - Arnon de Mello - Milton Cabral 
- Orestes Quércia.. 

PARECER N.0 630, de 1977 
Da Comissão de Constituição e Justiça, so· 

bre o Projeto de Resolução n.• 70, de 1977, da 
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefei
tura Municipal de. Santos - SP a elevar em 
Cr$ 34.564.618,40 (trinta e quatro milhões, 
quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos 
e dezoito cruzeiros e quarenta centavos), o 
montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Otto Lehmann. 
com o presente Projeto de Resolução da Comia· 

são de Economia, fica a Prefeitura Municipal de San
tos - Estado de São Paulo, autorizada, nos termos 
do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 
1976, do Senado Federal, n elevar em Cr$ ......... . 
34.564.618,40 (trinta e quatro milhões, quinhentos e 
sessenta e quatro mll, seiscentos e dezoito cruzeiros 
e quarenta centavos), o montante de sua divida con
solidada, a fim de que possa contratar uma operação 
de empréstimo junto ao Banco do Estndo de São 
Paulo S.A., na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habltnção - BNH, destinado ao 
finnnclnmento de obras de Infra-estrutura viária, 
drenagem e pavlmentnção da Zona Noroeste daque
la cidade. 

2. Com a edição da Resolução n.0 93, de 11 de 
outubro de 1976 - artigo 2.0 - que alterou a Reso
luçõ.o n.O 62, de 1975, ficaram excluidos dos limites, 
estabelecidos pelo art. 2.0 dn Resoluçõ.o n.O 62, de 
1975, ns opernçõcs de crédito contratndns pelos Es· 

tados e Municípios com recursos provenientes do 
Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimento Urba
no .- FNDU, do Banco Nacional da Habitação -
BNH, e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial - FAS, e, dessa forma, consideradas extra!lml· 
tes. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de 
Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda 
(EM n.O 283/77), favorável ao pleito da Prefeitura 
Municipal de Santos, tendo o Conselho Monetário 
Nacional aprovado a presente operação. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, 
há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no 
art. 42, item VI, da Constituição, às normas legais 
<Resoluções números 62, de 1975 e 93, de 1976) e ao 
estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item 
II). 

5. Ante o exposto, qplnamos no sentido da nor
mal tramitação da matéria, uma vez que constitu
cional e jurídica. 

Sala das Ce>missões, 14 de setembro de 1977. -
Daniel Krieger, Presidente - Otto Lehmann, Relator 
Leite Chaves - Nelson Carneiro - Helvidio Nunes -
Italivio Coelho - Heitor Dias - Osires Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Do Expediente 
lido constam os Projetas de Lei da Câmata n•s 78 e 79, de 1977, que 
receberão emendas, perante a Comissão de Finanças, durante cinco 
sessões ordinárias. nos termos da alínea b do inciso II do are. 141 do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Sobre a mesa, 
comunicação que será lida pelo Sr. 1•-Secretário. 

É lida a seguinte 
Em IS de setembro de 1977. 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me au· 

sentarei do Pais a partir de 16 de setembro a fim de, na qualidade de 
Delegado do Grupo Brasileiro na Uniilo lnterparlamcntar, parti· 
cipar da 64• Conrerência lnterparlamentar, a realizar-se em Sofia, 
Bulgária, no período de 21 a 30 de setembro de 1977. 

Atenciosas saudações. -Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência fica 
ciente. 

Sobre a mesa, projetas de lei que scri\o lidos pelo Sr. I•· 
Secretário. 

Si\o lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1977 

Dá nova rcdaçio ao "caput" do art. I• da Lel n• 6.243, 
de 24 de setembro de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Dê-se ao caput do art. I• da Lei n• 6.243, de 24 de selem· 
bro de 1975, a seguinte rcdaçi\o: 

"Art. I• O aposentado pela Previdência Social que vol· 
tar a trabalhar cm atividade sujeita ao regime da Lei 
n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, terá direito, quando dela 
se arastar, a um pecúlio constituldo pela soma das importün· 
cias correspondentes às suas próprias contribuições c, quan· 
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do o for o caso, as pagas pelo empregador durante o novo pe
rlodo de trabalho, corrigido monetariamente e acrescido de 
juros de 4% (quatro por cento) uo ano, não fazendo jus a ou
tras prestações, salvo as decorrentes de sua condição de apo
sentado." 

Art, 2• Entrará esta Lei em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário, 

J ustlficaçào 

A partir da promulgação do Decreto-lei n• 66, de 21 de novem
bro de 1966, passou a ser a seguinte a redução do§ 3• do art, 5• da 
Lei Orgânica da Previdência Social: 

"§ 3• O aposentado pela Previdência Social que voltar 
a trabalhar cm atividadc sujeita ao regime desta lei será no
vamente nliado ao sistema, sendo-lhe assegurado, em caso de 
afastamento defcnitivo da atividade, ou, por morte, aos seus 
dependentes, um pecúlio cm correspondência com as contri· 
buiçõcs vertidas nesse período, na forma em que se dispuser 
em regulamento, não fazendo jus a quaisquer outras pres
tações, alêm das que decorrerem da sua condição de aposen
tado," 

Com relação aos que se nliasscm após completar 60 anos de ida
de ao INPS, determinou o Decreto-lei n• 710, dc28 de julho de 1969: 

"Art, 4• Após completar 60 anos de idade, quem se fi. 
liar ao sistema geral da Previdência Social somente fará jus 
ao pecúlio de que trata o§ 3• do art, 5• da Lei n• 3.807, de 26 
de agosto de 1960, com a redução que lhe deu o Decreto-lei n• 
66, de 21 de novembro de 1966. 

Parágrafo único. As contribuições do segurado pelo 
exercício de outro emprego ou atividadc que venha a iniciar 
após completar 60 anos de idade não serão computadas para 
efeito de salário-de-benefício, c somente darão direito à per
cepção do pecúlio de que trata este urtigo," 

Não tendo direito aos benefícios pelo pagamento de nova con
tribuição depois de aposentado ou quando ingressava no regime do 
INPS após 60 anos de idade, u legislação antes referida garantia, no 
caso de afastamento definitivo da atividadc o pagamento ao segu
rado (e no caso de sua morte, aos seus dependentes) do pecúlio, cons
tiuído pelas contribuições pagas por ele e pelo empregador, como era 
natural que o fizesse. 

Surpreendentemente, entretanto, a Lei n• 6.243, de 24 de setem
bro de 1975, disciplinou a matêria nos seguintes termos: 

"Art, I• O aposentado pela Previdência Social que vol· 
tar a trabalhar em atividade sujeita ao regime da Lei 
n• 3,807, de 26 de agosto de 1960, terá direito, quando dela 
se afastar, u um pecúlio constituído da soma das importân
cias correspondentes às suas próprias contribuições, pagas ou 
descontadas durante o novo perlodo de trabalho, corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de 4% (quatro por cen
to) ao ano, não fazendo jus u outras prestações, salvo as 
decorrentes de sua condição de aposentado, 

Parágrafo único. O aposentado que se encontrar na si· 
tuuçüo prevista no final do§ 3• do art. 2• du Lei n• 6.210, de 
4 de junho de 1975, somente terá direito uo pecúlio corres
pondente u contribuiçüo referente u perlodos posteriores ii du
ta do inicio du vigência duquclulei. 

Art, 2• Aquele que ingressar no regime da Lei Orgâni· 
ca du Previdência Social upós complctnr 60 (sessenta) unos de 
idade terâ, tumbêm, direito no pecúlio de que truta o urtigo 
anterior, nüo fazendo jus, entretanto, u quaisquer outras pres
tuçõcs, salvo o sulário-fumlliu, e os serviços, bem como o uu
xllio-funcrul." 

A partir dessu nova legislução, conseqUentemente, o valor do pe
cúlio, no caso do segurado empregado, ficou reduzido à metade, ou 

seja, só lhe são devolvidas as suas próprias contribuições, o que é pro· 
fundamente injusto c só pode ser explicado por inadvertência do 
legislador, 

Busca, portnnto, o projeto, ao dar nova redução ao art, 1• da Lei 
n• 6.243, de 24 de setembro de 1975, restaurar a situação anterior, 
relativamente ao pecúlio, com a finalidade de assegurar u devolução 
de todas as contribuições pagas (do empregado e da empresa), eis 
que na formn da lcgisluçilo vigente o recolhimento dessas contribui
ções não assegura o direito aos bcneffcios prcvidcnciários, 

Sul a dus Sessões, 15 de setembro de 1977.- Nelson Carneiro, 

I À.< Comi.uôes de Con.f//tulçào e Justiça, de Legislação 
Social e de Finanças. I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180, DE 1977 

Fixa em lO% a tua de correção monetária Incidente 110bre 
os financiamentos destinados i aquisição ou construção de 
moradia própria, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' A taxa anual de correçiio monetária incidente sobre os 

financiamentos destinados à aquisição ou construção de moradia 
próprio, concedidos a mutuários cuja renda familiar não exceda a 6' 
(seis) salários mínimos regionais por mês, terá o limite máximo de 
20% (vinte por cento). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos financia· 
mentes concedidos através do Sistema Financeiro da Habitação, as
sim como aos outorgados pela Caixa Econõmica Federal, com garan· 
tia hipotecária. 

Art, 2• O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 
60 (sessentu) dias. 

Art. 3• Estu Lei entra cm vigor na data de sua publicação, 
Art, 4• Revogam-se as disposições em contrário, 

JustiOeaçio 

As pessoas de menor poder aquisitivo, que adquirem ou cons· 
troem moradia própria com financiamento obtido através do Siste
ma Financeiro da Habitação ou da Caixa Econômica Federal, com 
garantia hipotecária, vêm encontrando sêrias dificuldades em saldar 
as correspondentes parcelas mensais, devido à incidência da correçiio 
monetária, que provoca substancial aumento no valor do saldo deve
dor e, conseqUentemente, nas parcelas mensais. 

Temos conhecimento, inclusive, que muitos mutuârios vêm sen
do forçados a abandonar suas casas, por não disporem de numerAria 
suficiente para o pagamento das prestações, cujos valores sobem de 
maneira insuportável para seus magros orçamentos. 

Pois bem, como i: de conhecimento geral, o Governo limitou cm 
20% (vinte por cento) a taxa anual de correção monetária incidente 
sobre os créditos e financiamentos concedidos às empresas privadas, 
a fim de não onerá-las em excesso, 

Temos pura nós que seria de inteira justiça estender-se o mesmo 
limite para os financiamentos destinados à aquisição ou construção 
de moradia própria, cujos mutuários disponham de renda mensal 
não superior ao valor de seis salários mínimos regionais. 

A medida, temos convicção, implicaria em razoável diminuição 
das prestuções mensais, atenuando a pressão sobre os mutuArias de 
menor renda. 

Assinale-se, ainda, que essa providência nos foi sugerida pelo 
Sindicuto dos Trubulhudores nas lndústrius da Construção e do 
Mobiliário de Leopoldina, em Minas Gerais, 

Nesta conformidade, pelas fuvoráveis repercussões de curá ter so
cial que ensejará, esperumos venhu o projctudo a merecer o apoio 
dos ilustres membros do Congresso Nucionul. 

Snht das Sessões, I 5 de setembro de 1977- Nel110n Carneiro. 

I Às Comi.r,\'ries dt• Cmwirulçào e Ju.u/ça, de Economia e 
dt• Finanças. 1 

I 

J 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 181, DE 1977 

Altera dlsposlthos da Consolidação das Leis do Trabalho, 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Os urtigas 75, 120, 351 c 553 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452, de I• d~· maio de 
1943, passam u vigorar com u seguinte redução: 

"Art. 75, Os infratores dos dispositivos do presente 
Capitulo incorrerão cm multa de 1/10 (um décimo) do valor 
de referência regional a lO (dez) valores dessa referência, se
gundou natureza da infrução, sua extensão e a intenção· de 
quem a praticou. , . 

§ 19 Na reincidência, oposição à fiscalização ou dcsaca~ 
to à autoridade será aplicado o dobro da multa fixada neste 
artigo c que constituirá, cm qualquer hipótese, o seu yalor 
máximo. 

§ 2• São competentes para impor. penalidades as 
Delegacia is Regionais do Trabalho." 

"Art. 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo 
concernente ao salário mínimo será passivei da multa de 1(10 
(um décimo) do valor de referência regional a 4 (quatro) va· 
lares dessa referência. 

Parágrafo único. Na reincidência será aplicado o dobro 
da multa fixada neste artigo e que constituirá, cm qualquer 
hipótese, o seu valor máximo." 

"Art. 351. Os infratores dos dispositivos do presente 
Capítulo incorrerão na multa de 1/10 (um décimo) do valor 
de referência regional a 10 (dez) valores dessa referência, 
segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção de 
quem a praticou. 

§ I• Na reincidência, oposição à fiscalização ou de· 
sacuto à autoridade, será aplicado o dobro da multa fixada 
neste artigo c que constituirá, cm qualquer hipótese, o seu 
valor mâximo. 

§ 2• São competentes para impor penalidades as autori· 
dades de primeira instância incumbidas da fiscalização dos 
preceitos constantes do presente capitulo." 

.............. ························ .............. . 
"Art. 553, As infraçõcs ao disposto neste Capítulo serão 

punidas, segundo o seu carátcr c a sua gravidade, com as 
seguintes penalidades: 

a) multa de I (5 (um quinto) do valor de referência rc· 
gional a lO (dez) valores dessa referência; 

b) suspensão de diretores por prazo não superior a 
trinta dias; 

e) destituição de diretores ou de membros de conselho; 
d) fechamento de sindicato, federação ou confederação 

por prazo nunca superior a seis meses; 
e) cassação da curta de reconhecimento; 
f) multa de 1/30 (um trinta uvas) do salário miníma 

regional, aplicável ao associado que deixar de cumprir sem 
causa justificada, o disposto no parágrafo único do artigo 
529. 

§ I• Nu reincidência sern aplicada cm dobro u multa 
fixada nu ullncu a e que constituirá, em qualquer hipótese, o 
seu valor mâximo. 

§ 2• A imposiçi\o de penulidudes nos administradores 
ni\o exclui u aplicução das que este artigo prevê pura u 
ussociuçi\o. 

! 3• Poderá o Ministro do Trubnlho determinnr o nfns· 
tnmcnto rrevcntivo de curgo ou rcprcscntuçi\o sindicais seus 

e~tercentcs, com fundamento cm el~mcntos constantes de 
denúncia formalizada que constituam indicio veemente ou 
indício de prova bastante do fato e da autoria denunciados," 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustlOcaçilo 

Não há dúvida de que a pena deve ser limitada no tempo, no 
caso de penas corporais, c no montante, no caso de penas pccuniú
rias, 

No referente a multas trabalhistas, alguns setores da fiscalização 
têm entendido que, na reincidência da infração, a multa deve ser apli
cada cm progressão geométrica e sem limitação de seu montante, 
Interpretando assim, forçadamente, os textos atuais da Consoli
dação das Leis do Trabalho, vêm tais selares aplicando, na reincidên
cia, o dobro da multa anteriormente aplicada, c não o dobro da 
multa cm tese fixada pela Lei. Dessa mencira, se cominada multa de 
S (cinco) vezes o valor de referência, na primeira reincidência apli· 
cam multa equivalente a 10 (dez) vezes, na segunda, 20 (vinte), na 
terceira, 40 (quarenta), na quarta, 80 (oitenta) c, assim, sucessivamen
te, Isso evidentemente cria grave situação para o cquilfbrio 
financeiro das pequenas empresas, 

O presente Projeto de Lei não cria situações novas, apenas 
modifica a redução de alguns textos da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para evitar que, por via de interpretação irrealista, se viole 
o mandamento legal, como está acontecendo, c se aplique pena de 
valor infinito, 

A multa é de caráter punitivo, mas não deve constituir-se confis
co dos meios de produção, como acontecerá se for mantida a tendên
cia de cominação em progressão geométrica, contrária ao espirita da 
lei c à conveniência social. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1977. -ltalf•lo Coelho. 

LEGISLA Çil O CITA DA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Apro•a a Consolldaçilo das Leis do Trabalho. 

···············.············································ 
Art, 75. Os infratores dos dispositivos do presente Capitulo 

,incorrerão na multa de 1(10 (um décimo) do salllrio minimo a 10 
(dez) salários mlnimos regionais, segundo a natureza da infrução, 
sua extensão c a intenção de quem u praticou, aplicada em dobro no 
cuso de reincidência c oposição à fiscalização ou desacato à 
autoridnde. 

Parágrafo único. Siio competentes para impor penalidades as 
uutoridades regionais do Ministério do Trabulho." 

"Art. 120, Aquele que infringir qualquer dispositivo 
concernente ao salário mínimo será pusslvel da multa de 1/10 (um dé· 
cimo) do salário mínimo a 4 (quutro) salários minímas regionais, 
elevudu ao dobro nu reincidênci:1," 
..................................................... ······ 

"Art. 351. Os infratores dos dispositivos do presente Capitulo 
incorrcri\o nu multa de 1/10 (um décimo) do salário miníma a 10 
(dez) sulúrios minímas regionais, segundo a natureza da infraçi\o, 
sun extensão eu intcnçi\o de quem u prnticou, aplicada em dobro no 
caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à nutorida· 
de, 

Pnrúgrufo único. Si\o competentes para impor penalidades ns 
nutoridndes de primcirn insllincin incumbidas dn nsculizaçi\o dos 
preceitos constantes do presente Capitulo," 

' 
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. "Ar!. 553. As infruções no disposto neste Capitulo serão 
pumdus, segundo o seu curúter c a sua gruvidudc, com us seguintes 
penalidades: 

a) multa de 1/5 (um quinto) do salário miníma a 10 (dez) 
salários minímas regionais, dobrada na reincidência: 

b) suspensão de di retores por prazo não superior a trinta dias: 
e) destituição de di retores ou de membros de conselho: 
d) fechamento de sindicato, federação ou confederação por pra

zo nunca superior n seis meses; 
e) cassaçito du carta de reconhecimento: 
f) multu de 1/30 (um rrinta avos) do salário miníma regional, 

uplicâvel ao associado que deixar de cumprir sem causa jusrificada, o 
disposto no parúgrafo único do artigo 529. 

§ I• A imposição de penalidades aos administradores não exclui 
a aplicação das que este urtigo prevê para a associação, 

§ 2• Poderá o Ministro do Trabalho determinar o afastamento 
preventivo de curgo ou representação sindicais seus cxerccntes, com 
fundamento cm elementos constantes de demlncia formalizada que 
constituam indício veemente ou inicio de prova bastante do fato c da 
autoria denunciados." 

(À.r Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social 
e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portclla) - Os projetas lidos, 
após publicados, serão encaminhados às Comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Lfder da Minoria, Senador Franco 

Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP, Como L!dcr da 
Minoria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Movimento Democrãtico Brasileiro realizou, ontem, Conven
ção Nacional com a participação de Delegados de todas as regiões 
do Pais. Por unanimidade, foi aprovada a seguinte conclusão, 
constante de documento que passo a ler para que figure nos Anais do 
Senado Federal. 

O texto do documento aprovado é o seguinte: 

"O MDB dirige-se à Nação para dar-lhe conhecimento 
dus razões que o levaram, em Convenção Nacional, a 
conclamar o povo brasileiro para participar de um amplo e 
patriótico movimento cm prol da convocação de uma 
Assembléia Constituinte. 

Treze anos de governo de exceção deformaram nossas 
instituições jurídicas. A Nação está submetida ao arbitrio. A 
consequência é o caos institucional: o poder politico perdeu 
cm legitimidade e a ordem eeonômica hipertrofiada 
dcgencrou·se na inOação, O endividamento externo com· 
promete nossa soberania: persiste uma das mais cruéis con· 
ecntrações de renda que o mundo reprova e a ordem social in· 
justa apresenta aspectos de desumana desigualdade, com 
crescentes e alarmantes índices de pobreza, doença c mortali· 
dade. Mas sombria é a conjuntura já condenada pela vocação 
legalista de nossa gente na sfntese de Pontes de Miranda de 
que na "Constituição de 1967 hll mais subversividade do que 
rcvolucionuriedudc". 

O Estado de tal forma se divorciou da Nação, que esta, 
angustiada e oprimida, ciuma numa só voz pura que lhe 
devolvam os instrumentos de sua segurança, estabilidade, 
harmoniu c desenvolvimento. 

O Governo não pode continuar surdo e contra 80% da 
população que clamam por liberdade e Democracia, 
conforme o testemunho insuspeito de recente pesquisa de 
opinião pública. 

, O Governo, ao mesmo tempo que se autopromove c se 
julga certo c infalfvcl, julga errados e condena o MDB, os 
juristas, a imprensa, a igreja, os estudantes, os trabÚihadores, 
as donas·dc·casa, o empresariado, os esportistas, a sociedade 
enfim, que através de manifestações inequívocas, reiteradas e 
ostensivas, quer substituir a tutela pela participação, o Al·S 
pelo império da Lei c a oligarquia do voto indireto pela 
Democracia do sufrágio pessoal, universal e secreto. 

A ordem material, quando não tem a asscgurá·la a 
norma jurídica c democrâtica, gera o imobilismo, os 
privilégios, a corrução e a alienação. Acrcscente·se a frus
tração da dignidade cívica, que reduz o cidadão livre a um 
robô despersonalizado c transforma o povo, de sujeito, cm 
objcto do Estado. 

As Revoluções que só se sustentam na força e nu 
repressão erigem a segurança do Estado como fim supremo e 
último da organização politica, Eis uma concepção totali· 
tária do poder. Os valores eternos e insubstituiveis da 
Liberdade, da Justiça e dos Direitos do Homem não podem 
ser eliminados pelo Estado, A Naçilo é mais forte do que os 
governos que querem oprimi-la. 

Quando na vida de um povo esse estágio de deterioração 
se verifica, quando se invertem as hierarquias e prioridades,· 
quando é evidente a quebra de todos os liames que legitimam 
o pacto social, urge romper o impasse institucional, dentro 
da ordem c para assegurar a paz, apelando para as razões 
históricas da Nação, para as inspirações de sua tradição ju· 
rídica e para suas virtudes inatas de cordialidade e concilia· 
ção. Só assim a marcha pura o progresso c a civilização scrã 
feita sem traumatismos, sem desvios e sem proerastinaçõcs, 
que são imperdoáveis concessões c cumplicidade com o 
subdesenvolvimento. São inaceitáveis, tanto a repressão 
violenta que humilha e degrada, como a vingança da desforra 
ou u anarquia irresponsável da permissividade, sem 
mecanismos de defesa do Estado. 

A representação nacional, emanação livre da vontade do 
povo, enunciada nas urnas, sendo a mais alta expressão de 
seu poder soberano, é o meio legitimo e natural para, através 
do consenso, dirimir os connitos, corrigir as injustiças, eli· 
minar confrontos e encontrar os pontos de convergências 
para a deliniÇ':iO de novos rumos. 

O Brasil, reconciliado e fortalecido, sem vitoriosos arro· 
gantcs c prepotentes, nem vencidos c punidos até na famllia, 
precisa reencontrar-se com os objetivos permanentes da 
Pátria.~ a Constituinte. A Constituinte é a voz da Nação que 
há de ser ouvida. E a presença da Nação que não pode con· 
tinuar ignorada. 

Dividido contra si mesmo, o Brasil perecerá na violência 
ou se degradará sob os horrores de uma ditadura, alternativa 
que cumpre evitar com a restauração do poder democrático. 
Tanto mais urgente se faz tal reabilitação, quanto é certo que, 
com as utuais estruturas de poder, o Pais se tornou ingoverná· 
vcl, · 

Do nefusto e longo arrolamento de desacertos e agres· 
sões ao Estado de Direito ocorridos no Brasil, rememorem-se 
os muis recentes: 

- A lei eleitoral nilo pode ser desmemorizada em ex· 
pcdientes de continuismo, pura a calamitosa imposição de 
Governadores c Senadores: 

- Fechar o Congresso, ainda que temporariamente, é 
afronta no povo do qual é seu legitimo representante: 

-A imprensa, o rádio c a televisão nilo pertencem ao 
Governo, mus il Nação, para ser esclarecida e niio iludida: 

-A Oposição nilo pode ser proscrita do direito de pelas 
urnus ser Governo, ser combutidn como inimigu, nem ex· 
pulsu.dos meios de comunicuçilo paru que nilo exerça seu o fi· 
cio de fiscalizar, criticare denunciar: 

J 
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-O s11lário é 11 sobrevivência do trabalhador, insusceti· 
vel de ser confiscado, inclusive pela adulteração de indiccs de 
custo de vida, como espantosamente vem de ser revelado; 

- O endivid11mento c 11 desc11pitnliznção corroem n vi· 
tnlidadc das nossas cmprasus, c o processo de desnacionaliza· 
çào da nossa indústria se acentua, contra o protesto qUIIse 
dil1rio do cmprcsuriudo brnsilciro: 

-A criminos11 gestão de instituições financeiras não po
de permanecer durante unos imune à fiscalização, para que a 
açiio governamental, qu11ndo ufinul surja, seju pura a sungria 
de bilhões de cruzeiros, pagos por um povo sem poupunçu c 
sem salltrio: 

- Onus do combate à innação e du.dinámica do desen
volvimento nUa pode recair opressivamente sobre as classes 
média c ohrcirn. enquanto se cstratificu a concentração de ri· 
queza. acumulam-se os privilégios e a impunidade tributária 
premia o consumo supérfluo ou suntuário. 

A Assembléia Nacional Constituinte é a· solução global e 
não casuística, imposta pela lógica politica, pela coerência, 
pela integração dos ideuis e dos interesses de todos na Naçiio 
e no Estado, que pertencem a todos e não u privilegiados. 

A unistiu é o esquecimento, cobrindo o passado e o 
presente, é o estuário cristão du reconciliação, pura que 'os 
brasileiros deixem de lutar entre si e se irmanem no objetivo 
de sulvur o Pais du inércia, do pauperismo, du doença e do 
analfabetismo, pois só assim vencerão o desafio da presente 
geração. 

O Movimento Democrático Brasileiro prega umn Cons· 
tituintc abrangente c não discriminatória. Não admitirá que 
se degrade em foco de subversiio ou de intranqUilidade, que 
se negue degenerando-se cm mensageira do ódio ou esclerosa· 
du no saudosismo. 

A Oposição é a institucionulizaçiio do debate, pois vive 
du controvérsia. Pura ele tem o limite de suas normas progra· 
millicus, som desfigurar-se perunte u opiniiio pública. 

Chegou u hora du Paz. 
Paz na Lei, Paz com Liberdade, Paz com justiça social, 

Paz·a favor do homem, não destruidora do homem. 
Pura o Brusil e os brasileiros, Democracia é o nome poli· 

tico du Paz e u Assembléia Nacional Constituinte é o único 
fórum capaz de escrevê-lo." 

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Líder da Maioria, Senador Eurico Rczendc. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como Líder da 
Maioria, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, preliminarmente, requeiro a V. Ex•, fazendo chegar à 
Mesa a inclusilo, ao discurso que vou proferir, da nota oficial cxpc· 
dida, ontem, pela Comissilo Executiva Nacional do meu Partido, n 
respeito dos acontecimentos lumcntãvcis verificados nu Convcnçilo 
do Movimento Dcmocrãtico Brasileiro. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, estamos diante de mais um cpi· 
sódio polftico-purtidãrio prorundamcntc melancólico c que acaba de 
ter, por iniciativa do eminente Lldcr Franco Montara, as cnrnctcrls· 
ticus de uma poluiçilo parlamentar, no instante cm que S. Ex• incor· 
poru aquelu no tu oficiul à memória da Cusu. 

Identificamos, Sr. Presidente, vãrios aspectos, que começa pclu 
distorçilo, ulc11nçum a injúria, percorrem u mentira, dcsãgunm na 
leviandade, E aquilo que untes chamãvnmos apenas de atitudes ru· 
dicais, podemos serenamente, com a ncccssãrin comprovnçilo, qunli· 
ficar de semimticu deliqUencial. 

Est(t-sc jogando o disco muito ulém da marca c~ preciso que, a 
esta alturu, aqueles homens do outro ludo do nosso rio purtidãrio, c 
que Iom, pelu prudênciu e pelo patriotismo, compromisso para com 

o Brasil, mergulhem em prorundas renexões e não se importem que 
haja umu divisiio no seu Partido, porque, Sr. Presidente e Srs. Se
nadores, nuncu foi tão necessária essa divisão, que rcnctiria u dis
criminação entre o bem e o mal, entre as afirmações vigorosas do 
civismo que respeita, que constrói, c aquelas maquinações diabólicas 
de um grupo que deseja, a toda carga e em todas as oportunidades, 
conduzir este País u rumos imprevisíveis. 

Nota-se que cada vez mais aquelas figuras da Oposição voca
cionadas pura a moderação, para o entendimento, para o diálogo, 
em busca de se criarem condições cada vez mais propícias para aju
dar o Presidente Geiscl na tarefa gradual c segura do nosso apcrfci
çoumcnto politico. cm beneficio das nossas instituições democráti
cas, aqueles lideres se transformam, lenta c melancolicamente, cm 
verdadeiras e ornamentais figuras presidiArias. 

Homens públicos talentosos c eminentes, tangidos pela coação, 
temerosos de que um aconselhamento melhor poderia provocar a 
ruptura daquela unidade - e unidade que, paradoxalmente, é con
trúria aos interesses do Pais-. esses homens sofrem, porque conhe
ço, Sr. Presidente, esses ilustres brasileiros vivem, talvez, a fase mais 
alta du F•nitõncia da sua vida pública, impossibilitados de conter 
aquele radicalismo- agora repito- delinqUencial, a ponto de niio 
terem calma nem liberdade sequer de retratar, numa nota oficial, o 
seu compromisso, o seu trabalho, o seu empenho de servir a este Pais. 

Sr. Presidente, nos poucos instantes de que disponho, e res
salvando que a nota oficial do MDB vai ser desdobrada através de 
discursos nesta Casa, rocalizando os itens específicos das acusações, 
destaco alguns pontos do documento infeliz c impntriótico. 

Começa a no tu por ralar em "13 anos de governo de exccçiio 
deformaram nossas instituições jurídicas". 

Em primeiro lugar, o saudoso Presidente Castello Branco, na 
pressa, na sofreguidão de devolver no País a plenitude do Estado de 
Direito, remeteu ao Congresso Nacional Projeto de Constituição, 
aqui inteiramente alterado, com plena liberdade, rcconstitucionali
zando o Paíscm 1967. 

Começa aqui, portanto, a mentira aferida até num simples cál
culo aritmético. Mente-se até, Sr. Presidente, diante de uma Ciência 
Exula que é a Matemática. E o que não se dirá das distorções no cam
po doutrinário, onde hã mais ncxibilidndc? 

Mas o País ainda niio estava cm condições, c as prãticas nbu· 
sivas então verificadas no próprio Congresso Nacional c também 
através da fermentação das ruas, através de greve, causou aquele 
retrocesso. Mas a intenção era, a partir daquele instante, dar a cons
titucionalizaçiio tradicional no nosso País. 

Muis tarde, o Pais reclamava uma reforma judiciária completa, 
mas alguns elementos do MDB, sobretudo a atitude de um radical, 
impediu que o Congresso Nacional prestasse aquele serviço ao Pais. 
E o seu trabalho foi tão deletério, foi amaldiçondamcntc tilo hicrâr· 
quico, que a'homem, só com o talento colocado n dcsscrviço do Pais, 
levou aqueles que queriam entendimento a promover, através de um 
comicio, o veto rulminantc nos interesses nacionais, resultando daí a 
rcativnçilo do Poder Constituinte da Rcvoluçilo, através de uma 
emenda que mereceu as congratulações do Presidente do Egrégio Su
premo Tribunal Federal. 

E muis, o que diz a nota: 

"Num üngulo evidentemente criminoso, a conseqUência 
é o caos institucional." 

Cuos, Sr. Presidente, quer dizer grande conrusi\o ou desordem. 
Diz o MDB que existe u desordem jurldicn no Pais, u confusilo 
institucionul. Contra essa mentira briga u realidade nos nossos Tri
bunuis funcionando, o Congresso Nucionul debatendo livremente os 
temus que lhe si\o propostos, a liberdudc de imprensa projetundo lá 
forn umu imugem cutivantc de afirmação c de confiança democráti· 
Cll, no Br11sil. 
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E, nlém, diz a nota emcdebistu: 

"0 Estado de tul rorma se divorciou du Nnçno, que esta, 
angustiudu e oprimida, clamu de um" só vez pura que lhe 
devolvam os instrumentos de sua segurança, estubilidade, 
harmonia e desenvolvimento." 

Ora, Sr. Presidente, a provu eloqUente de que o Estado não está 
divorciudo du Nação, é umu prova que deve merecer o respeito, 
sobretudo, de todos os parlamentares brasileiros. ~ a ARENA se 
constituindo maioria nas duus Cusas do Congresso c nu quase tOluli
dade das Assembléias Legislativas e das Càmuras Municipais; é a 
ARENA separada do MDB por milhões de eleitores, Sr. Presidente, 
no grande pleito cívico de 1976. Como, então, esta Nação está divor
ciad" do Estado? Quui a autoridade ética que tem a Oposição de ra
zer essa ulirmativa? Afirmutiva criminosu com relação às institui· 
ções, ufirmativu injuriosa contra os Senadores e os Deputados da 
A RENA, querendo nos retirar u autoridade, a representatividade, a 
autoriz~1çào puru representar u maioria da Naçiio, 

E diz mais, ucentuando: 

"Para que lhe devolvam os instrumentos de sua seguran
ça, estabilidade, harmonia e desenvolvimento." 

Obviamente, Sr. Presidente, devolver quer dizer restaurar c, no 
C<ISO cm r oco, restaurar aquilo que" Revolução destruiu. 

Quer, então, o M DB. que se devolvam à Nação os instrumentos 
de sua segurança, est:1bilidadc, harmonia e desenvolvimento que 
curacterizurum u muldição governamental proscrita cm 1964. 

E uindu: 

"O Governo niio pode continuar surdo contra 80% da 
populuçiio que ciumam por liberdade, democracia. conforme 
o testemunho insuspeito de recente pesquisa de opinião públi
ca.." 

Tratu-sc: aqui, Sr. Presidente, de uma meia verdade, c meia vcr
dude niio ê vizinha du mentira, mei:.1 verdade é confrontante d~t men
tira: vale dizer: meia verdade é mentira mesmo. 

A pergunta que se rez ao povo brasileiro ê se ele queria um re
gime de liberdade e democracia. O que se deve lamentar aqui ê que a 
respostu nüo tivosse sido de 100%, mas apenas de 80%. Não se 
perguntou ao povo, - pela mú vontade evidente, observada em 
alguns órgãos de divulgação neste Pais, - se deveríamos ter, por 
exemplo, aquela liberdade que se teve untes de 1964. Ou, então, que 
se perguntasse ao povo se essa liberdade deve ser conseguida com se
gurunça, e o povo responderia ufirmativumente, porque a segurança 
interessa a todu a Nação, a toda a sociedade, a todo indivíduo. 

Mas. Sr. Presidente, jú que se ralou em pesquisa, cujos resul· 
tudos, viu de regra, são precários, lembro-me de que, no meu 
Estado, na segunda elciçUo, colocnvum-me, através de pesquisa, co
mo detentor de uma possibilidade eleitoral de apenas 12%. Eu 
ficaria, dos cundidutos em cogitação, em 14' lugur: no entanto, rui 
honrado com o !•lugar no meu Estudo, jogando em cucos pelo chüo 
u pesquisa de um IBOPE prolongado. Cito esse fato, niio purn 
compor a minhn vuid~adc. mas, para dllr uma demonstração concretu 
de que a pcsquisn,- mormente num mundo cheio de lnconformJs .. 
mo, num mundo prcdntório, num mundo de violências, sncudido por 
difi!.:uh.ladcs econômicus, numu transição decisiva, numn encruzilha· 
du penasu dos seus destinos, - a pesquisu tem que:: ser encarada 
com certa prudênch1, Mus c::ss~1 pesquisa, mesmo c::stu, em nadu 
caractcriw que o Estado esteja divorciudo dn Nuçiio. 

O SR. PRESII>EJI/TE (Petrõnio Portella)- V. Ex• tem upenns 
5 minuhls paru concluir o seu discurso, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço a 
V. E.x•: Tcnwrci termin:'l·lo neste pcrrodo. 

rvlas, Sr. Presidente, houve umu pesquisa, cm 1976, superinten· 
<lida c fiscalizada pelu isençuo, pcla inrarcialidade do Poder Judiciil
rio: liscaliladn pelo MDB c pela ARENA, de rcsultudo suspeito, 

mus que curacterizou, perfeitamente, que u Nuçiio brasileira, na sua 
maioriu esmagadora e niio no vozcrio insensato c de minorias 
intranqUi!as, agressivas e delinqUentes, está com a Revo!uçilo, está 
solidi1riu com o eminente Presidente Ernesto Geiscl. 

E diz mais: . 
"Dividido contra si mesmo, o Brasil perecerá na violên· 

cia ou se degruduri1 sobre os horrores de uma ditadura, 
nltcrnutivn que cumpre evitur com a rcstauraçiio do poder 
democrático. 

Tanto mais urgente se ruz 1ul rcabilituçiio quanto ê certo 
que com us atuais estruturas de poder o Pais se tornou 
ingovernúvcl." 

Diz o MDB que o País se tornou ingovernável. Isto quer dizer 
anarquismo, Sr. Presidente, isto quer dizer contestação, isto quer di
zer atividnde subversiva, proclamar a Nação à impotência go
vcrnnmentul que gerariu, ratulmente, a desordem e a letalidade do 
equilíbrio social. 

Que contribuição ó esta, Sr. Presidente, que o MDB está dan· 
do à vida pública brasileira? 

Aqui está umas dns m•liores concessões que a chamada ala 
modcrudn do MDB fez nos radicais, que hoje não süo radicais apc·. 
nas: são delinqUentes da política brasileira; porque se não se colocas· 
se que o Brnsil 1: cnos, que o Brasil é ingovernável, os radicais do 
M DB não concordariam com a nota e a unidade partidária não se te· 
ria conseguido. 

E :1 ponlo, Sr. Presidente, de a petulilnciu, a criminosidade ser 
em tais proporções, que o Jomal do Brasil deu-nos esta noticia que es
tarrece e que repugna, depois de haverem soltado os seus perdigotas 
político·purtidários no suntuúrio cívico do País, através do desme 
mililnr de 7 de setembro, dizendo, nu Casa congê:ncrc, algumas vo· 
zes, que não havia o que se comemorar naquela data. 

Repito, o Jornal do Brasil nos dá essa notícia na véspera du con· 
vençüo: npcsur de sugerida, não figurará no documento a rcrcrêncin 
clogiosn 11 participnção das Forças Armadas na Luta contra o nazi· 
faseismo na li Guerra Mundial. Esta menção roi considerada imper
tinente à cumpanhu pro-Constituinte, conrorme explicações de ifdc· 
rcs e dirigentes emcdebistas. 

Por certo, u cúpula do MOB desejava incluir esta moção, com 
que homenagearia e enalteceria ntraví:s da gratidão perene uma das 
mnis susradus instituições deste País, que são as nossas Forças Arma
das. Mas, em nome, cm runção, em objcto da busca da unanimidade 
partidária, nüo se incluiu, Sr. Presidente, esta cláusula, porque os 
delinqUentes da Oposição não concordariam com a nota oficial e as
sim nào haveria a desej:1da unidade purtidári11 procurada a todo cus
to, mesmo com o preço alto da neguçiio do inleresse nacional e, pior 
do que isto, num espeti1culo de injúria e de calúnia. 

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu. Fazendo soar u cam
panhia.)- Lembrou V, Ex•, Scn11dor Eurico Rezendc, que seu tcm
f'>O cstil e~gotudo. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
V, Ex• me adverte que meu tempo estí1 esgotado, mas pretendo vol
tur ;,a esta tribunu purn tecer, uindu, ulgumus considerações, através 
de um urelo 11ngustioso, pura que u Nobre Oposição reconheça que 
esse lira de unid11de niio constrói: 110 contrilrio, destrói. 

Hú, no MDB. homens compromissndos com o Brasil: hú, no 
MDil. rudicuis compromissudos com ideologia de importuçiio, desc
jundc>, :11raví:s de concessões progressiv11s de suu cúpulu pnrtidâriu, 
:liarg.ur o ruio de suu uçiio contrn este Puis, cuju segurnncu huvcrú de 
ser preservada, c11j11 ordem púhlicu seril m11ntidu, nu paz du rumlliu 
hrasilcira, no bem-estnr dos seus filhos, fiel aos compromissos com a 
dvilizaçiio cristii c os vulorcs mo ruis c cspirituuis do mundo ocidcn-
1111. porque temos i1 rrcntc do Governo um homem que, pelu determi
nw;iio, govcrnuutro1vés da lei. du prudênciu, mus com espírito firme c 
um senso ahsoluto no cumprimento do dever, c que niio deixurl1, não 
conscnliril ~com " uroio dos homens bons du Oposição. com 11 
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solidnriedude do seu Partido, enfim, com o apoio integral dcstu Nu
ção -não dcixurú que cstu minoria restaure, dentro de nossas fron· 
tcirus, aquclu inquietução, uquclu bndcrna nos cumpos e aquelas agi· 
tnçõcs nus ruus, que quase, por poucos dias, fazium com que dcsu
purcccsse do mupu u maior cidadelu du Dcmocraciu e do Cristinnis
mo, ntl América Lutinu. 

Com estus palavrus, Sr. Presidente, c reiterando que através do 
Colégio de Lideres serão cxuminudos os pontos do libelo ucusatório · 
do MDB, quero dizer que aindu confio em que, utruvés du rcncxão c 
so?rctud~ du rcsisti:nciu, os homens responsl1vcis da nobre Oposição 
sa~bam d1zcr um bastu, enquunto é tempo, às maldições das ugres
sões contínuus aos interesses nacionais. (Muito bem! Palmas.) 

NOTA DA ARENA', A QUE SE REFERE O SR. 
EURICO REZENDE EM SEU DISCURSO: 

"A nota da convenção do MDB pretende justificar o movimen
to ~ró-Constituinte c, contundente c contraditória, investe contra 0 
rcg1mc c a Revolução. A oposição se vale de alguns conceitos incon· 
testáveis, mas os aplica mal, esquecida de que, h6. 13 anos, cm consc· 
qUi:ncia da agitação, tropelias c desgovernos, chegamos a quase 100 
por cento de inOação e o País ao caos. Pretende ignorar que, sob a 
Revolução, a proteção do Estado ao trabalhador perdeu o sentido 
P.atcrnalista c foi despojada das nódoas dos pclcguismos que caractc
nzavam o falso trabalhismo. A Previdência Social, universaliza-se, 
e~tc.ndendo-se a todas as classes, protege agora o campo. O scxagenâ
rlo Jâ não morre a míngua, para não falar no Plano Nacional de Ha
bitação, cada dia mais aperfeiçoado, atendendo às camadas sociais 
mais pobres, às quais chegam também as Campanhas de Saúde Públi
ca contra as cndemius. As bolsas de estudo liberalizam o acesso de to
dos à educação superior, assegurando a democratização do ensino e 
conseqUentemente da sociedade brasileira. Os aumentos de salârios 
são concedidos cm nlvcis superiores aos da inOação. ~a sensibilida
de dos Governos da Revolução para a Justiça Social que constitui 
um desafio permanente ao nosso trabalho de aperfeiçoamento da po
lítica sócio-econômica da Nação. 
. . Os desnlvcis de renda ainda persistem, porque não podem cons

titUir solução de apenas um Governo, mas do esforço conjugado c 
constante de uma politica de longo prazo, voltada para o homem, co
mo a consagrada no PND. 

Ao chavão sempre repetido de que o Governo está em divórcio 
com a Nação, respondemos com o mais eloqUente argumento: o das 
urnas. Estas, nus últimas eleições, confirmaram, cm votação consa
gradora, a confiança do povo na Revolução e em seu partido, A 
AR~NA, com o apoio do Governo, vem abrindo o mais amplo dcba· 
te, VISando ao aperfeiçoamento das Instituições Democrâticas. Nilo 
condena, como proclama a nota, aqueles que, com espirita construti· 
vo, opinam c trabalham, voltados pura o mesmo objctivo, Não acci· 
tu o sectarismo que obstrui os caminhos. Rejeita o radicalismo que 
exclui o debate amplo. 

A Revolução de 1964 tem a força do poder indispcnsâvcl à real i· 
zuçilo dos fins do Estado, mas nasceu o apoio decidido do povo c se 
vem ~ustentando, nilo nu força, como diz facciosumentc a nota, mas 
no reiterado voto do povo, expresso nas urnas. 

A ARENA crê no upcrfeiçoumcnto das Instituições, inspirada 
nas virtudes inutas de cordialidade c conciliação do povo brasileiro c, 
neste sentido, vem pregando c estenderá sua preguçilo a todos os sete· 
res e classes que prctcndum colaborar com o desenvolvimento social 
c politico da Nuçilo. A rcprcscntuçilo Nacional, cmanaçilo livre du 
vontade do povo, enunciada nas urnas, sendo a mais alta cxprcssilo 
de seu poder soberano, é o meio legitimo c natural pura, utruvés do 
consenso, dirimir os connitos, corrigir ns injustiças, eliminar confron· 
tos c encontrar os pontos de convcrgi:nciu pura a dcfiniçilo de novos 
rumos. E porque estes silo conceitos inutucãvcis é que nilo queremos 

O MDB a previ: c nós lutaremos contra ela. Impõe-se, por isto, 
um amplo movimento de entendimento entre polhicos, o Governo, 
todas us classes, em busca do consenso para uprimorur as estruturas 
de poder. 

A Constituinte é um apelo cleitorul, nilo é uma solução. A solu· 
çilo está no entendimento, com o apoio do Governo c cm torno do 
Congresso, o qual poderá expressar legitimamente o consenso geral 
da Nação. 

O MDB não ulcançurã seus objetivos com u agressão inútil ou a 
negação sistemática de todo um acervo construido no longo de treze 
anos. Muito menos logrará êxito se pretender ignorar a expressão da 
força da maioria que representamos e do Governo a que somos soli· 
dá rios. Tão confusos são seus objetivos que é dilicil caractcrizâ·los, 
impondo-se mais uma transcrição da nota oposicionista: "0 MDB 
prega uma Constituinte abrangente c não discriminatória. Não admi· 
tirá que se degrade cm foco de subversão ou de intranquilidade, que 
se negue degenerando-se cm mensageira do ódio ou esclcrosada no 
saudosismo. 

A Constituinte i: o confronto, sob disfarces daqueles que anun· 
ciam a paz, mas sabem que vão provocar a guerra," 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Sobre a mesa, re· 
qucrimento que serã lido pelo Sr. 1•-Secrctãrio. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 312, DE 1977 

Requeremos à Mesa que sejam inseridos nos Anais desta Casa 
as brilhantes palestras dos Senadores Helvídio Nunes c Virgflio Tá
vora c o niio menos brilhante debate às mesmas, levado a efeito pelo 
Senador Luiz Cavalcante, nos trabalhos de abertura do Simpósio 
que vem o CENOR (Centro de Estudos do Nordeste) realizando cm 
Recife. 

J ustlficaçio 

O CENOR (Centro de Estudos do Nordeste) - órgão criado 
sob a inspiração do jovem pernambucano Sebastião Barreto C um pc
lo, professor universitãrio, engenheiro e estudioso dos problemas 
nordestinos, c presidido pelo, também pernambucano, Sociólogo
Antropólogo Gilberto Freire, nome nacional da maior envergadura 
cultural e moral, c de grande projcção internacional- tem por finali
dade o fortalecimento da SUDENE c de outros órgãos que cuidam 
especificamente do desenvolvimento da região nordestina. 

Longe de se constituir num órgão de ação paralela aos cxisten· 
tcs, no Nordeste Brasileiro, o CENOR vem cumprindo uma excelen
te tarefa na região, oferecendo aos órgãos oficiais, notndamentc à 
SUDENE, uma aprcciâvel contribuição aos seus estudos c às dirctri
zes dos seus diversos programas de governo. 

Contando, como tem ocorrido cm outras oportunidades com a 
participação ativa e entusiasta de proeminentes figuras de todas as 
clusscs sociais dos Estudos Nordestinos, envolvendo ex-governado
res,. sem.ad~res, ?eputudos, vereudores, diplomutns, empresários, pro
fisSionms hber01s, professores, universitários e operãrios, o utual Sim
pósio do CENOR vem despertando em todo o Nordeste Brasileiro 0 
mnis vivo interesse. 

As contribuições que os Senadores Virgllio Tâvoru, Helvldio 
Nunes c Luiz Cavalcante, pelo seu brilhantismo, pela fidelidade com 
que foram analisados c debatidos os problemus nordestinos c pelas 
magnificas e patrióticas soluções apontadas, muito concorreram pu· 
ru o elevado nlvel do Simpósio, sendo, por isso, muito justo c oportu
no fiquem as mesmas integrando os Anuis do Senado Federal. 

Suln das Sessões, 15 de setembro de 1977. - Murllo Paralso -
Ruy Santos. 

demitir o Congresso Nacional, furtando-lhe as atribuições c os pode· o SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln)- O requerimento se-
res de sua incontrastável funçilo Constituinte, Fazê-lo é dividir o ril encaminhado 110 0,ume du Comissão Diretoru. 
Pais. 'Dividido contru si mesmo, o Brasil pcrcccrã nu violi:nciu ou se Sobre 11 mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I•· 
dcsgrudarã sob os horrores de uma ditudurn", convém repetir u notu. Secret(~rio. 
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Silo lidos e uprovudos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 313, DE \977 

Nos termos do urtigo 313 do Regimento Interno, requeiro 
dispcnsu de interstício c prévia distribuição de avulsos parn o Projeto 
de Resoluçuo n• 62, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Arnc:~jú (SE) u clevur cm Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
lcirosl. o montante de suu dividu consolidada, a nm de que nsure na 
Ordem do Diu da sc.,.ilo seguinte, 

Sala das Sessões, IS de setembro de 1977.- Lourlval Baptista. 

REQUERIMENTO N•JJ4, DE 1977 

Nos termos do urtigo 313 do Regimento Interno. requeiro 
dispensa de interstício c pri:viu distribuição de avulsos para o Projeto 
de Resolução n• 63, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Três Lagoas (MT), a elevar cm CrS 7.000.000,00 (sete milhões de 
cruzeiros), o montante de sua divida consolidudu, " nm de que ngure 
nu Ordem do Diu d;J scssiio seguinte. 

S:~lu das Sessões, 15 de setembro de 1977,- Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu) -Os projetas a que 
se rcfc:rcm os requerimentos ora aprovados serão incluídos cm 
Ordem do Diu. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellal - A Presidência 
convoca scssfio cxtrnordinCaría n reulizar-sc hoje:. às dezoito horas e 
trinta minutos, destinada il apreciação dos Projetas de Resoluçiio n•s 
62 c fiJ. de 1977. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomurd- Evandro Carreira- José Sarncy- Wilson 
Gonçalves- Jcssé Freire- Domicio Gondim - Marcos Freire
Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante- Teotónio V cicia -Augusto 
Franco - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor Dias -
Luiz Viana - Dirceu Cardoso - Vasconcelos Torres - Gustavo 
Capanema - Osires Teixeira - Leite Chaves - Evclásio Vieira -
O tu ir Becker- Daniel Kriegcr- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Está nnda a Hora 
do Expediente. 

Passa-se il 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Votaçiio, cm turno único, do Requerimento n• 264, de 
1977. do Senhor Senador Pctrônio Portclln, solicitando a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, da entrevista do 
sociólogo Gilberto Frcyre, publicada no Correio Brazlllense 
de 14 de agosto de 1977. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn· 

tudos. (Pausa.) Aprovado, 
Scrí1 feita 11 transcrição. 
É u seguinte u entrevista cuja transcrição é solicitada: 

"FREYRE COMBATE "DEMOCRACISMO" E DIZ: 
DEMOCRACIA(:: MESMO RELATIVA 

Recife - O sociólogo Gilberto Freyre voltou a insistir nu 
necessidade de uma imediata modincação no atual regime politico 
do pais, que deve ser substituldo por um estudo de direito que vú i\s 
b11ses da realidade brasileira num esforço do 11proxim11çào c11p11z de 
unir todus us forças du inteligência nacional. 

Num longo depoimento, o diretor do Instituto "Joaquim 
Nuhuco" de Pcsquis11s Sociais faz uma anl•lisc de profundidade 
sohrc o desempenho d11s Forç11s Armadas, desde o p11cto de poder 
cstahclccido cm 1964 11té os dius 11tuuis, Comenta 11 "Curta nos 

Brnsileiros" c fula sobre a sua experiência de analista social em 1945, 
quando se bateu pela redemocrutização do pais. 

A Carta 
-Primeiro, a sua opinião sobre a "Carta aos Brasileiros". 
Freyre - A "Carta" vinda de São Paulo, dirigida aos brasi

leiros por juristas c por partidários do MDB, merece a consideração 
de todos nós, juristas c não juristas, cmcdebistas c não cmedebistas. 
Do jurista, sem deixar de ser politico, que brilhantemente a redigiu, o 
professor Gofrcdo Teles, guardo a melhor recordação dos dias cm 
que os dois participamos dos trabalhos e debates da Constituinte de 
45 e da Cümara dos Deputados. Ele, ao que se dizia, recém-saído do 
integralismo. Eu com a fama que me atribuíam jesuítas portugueses 
do Recife c totalitários de Pernambuco. Então senhores do poder
inclusive politico - depois - "Parlamentaristas" e "liberais" 
extremados. O que mostra que liberais de hoje podem ser cx-anti· 
liberais e, numa c outra posição, pecar por extremos ou desvarios 
doutrinários. Isto, pori:m, nem sempre acontece: 

Que melhor exemplo de cquilfbrio, de inteligência c de senso 
politico que o do mestre Miguel Rcalc. Na sua mocidade integralista? 

A "Carta" parece insistir na negação de que possa haver "demo· 
cracia relativa". Considerado o assunto sociologicamente, creio que 
toda democracia é, ou tem sido, relativa, conforme circunstâncias de 
espaço c de tempo sociais. Nos Estados Unidos, o presidente é eleito 
por eleição indircta, tão repugnante aos que se considerem puros no 
seu dcmocrutismo. Na louvada Suíça, até o ano passado, negava-se o 
voto às mulheres: a mais da metade da população nacional. Em 
alguns paises ditos democráticos, o voto é negado a analfabetos: 
alguns tão politicamente capazes. De modo que a "Carta" vinda de 
São Paulo i: tão digna de apreço como o recente c lúcido pronuncia· 
mcnto sobre a situação brasileira do jurista mineiro- c, tanto quan
to Teles, meu antigo companheiro de Câmara, Afonso Arinos de 
Melo Franco - dcsngura essa situação quando procura fazer do 
atual c transitório regime brasileiro uma absoluta antidemocracia 
que fosse, também, absoluta negação de todas as liberdades. Fato, 
posto essa deformação, há pouco, cm claro relevo por dissidentes da 
União Sovii:tica cm debate com o nosso distinto compatriota, Sua 
Exccli:ncia Dom Heldcr Câmara, autor de tantos ataques, no cstran· 
gciro, ao Brasil de hoje, como vitima, segundo ele, de tcrriveis abusos 
de poder: o notório ex-partidário, como lfdcr intcgradista radical, de 
um Brasil totalitário. 

Parece evidente que o regime atual no Brasil nasceu para corres· 
pender a circunstâncias excepcionais, nacionais e internacionais. De
ve, quanto untes, ser substituido por um "estado de direito" que, co· 
mo diz outro mestre, Raymundo Faoro, "vú às bases" da realidade 
brasileira, c seja alcançado através de uma aproximação, sem despri· 
mor por ninguém, entre o MDB democrático c a Arena. Esse entcn· 
dimcnto resolveria imediatamente o excepcional de circunstâncias 
nacionais. Mas, talvez devesse ser cuidadosamente atendido o impac· 
to sobre o Brasil de circunstâncias internacionais ainda excepcionais, 
a exigirem o máximo de compreensão politica, de sensibilidade cívica 
e de cooperação dos oposicionistas ao utunl governo, tanto deles bru· 
silciros de alto saber, de rara sabedoria e de exemplar espirita públi· 
co, dos quais a nação ni\o pode prescindir nos dias diflccis que utrn· 
vessa: precisa deles. Precisa, inclusive, dos Gofrcdo Teles, sem falar 
nos Afonso Arinos e nos Raymundo Fuoro. Também precisa dos 
G!uubcr Rochn. 

O que i: preciso é que, como disse o professor Afonso Arinos, no 
seu muis recente pronuncinmento, tais oposicionistas se afastem do 
"espirita vazio dn contestação que ni\o truz consigo nem ideologia 
nem projeto nacional, nem reivindicuçi\o de clusscs. A atitude que o 
hom senso indicn i: a colaboraçi\o mesmo não solicitudn". E aindu: 
"Nudn h/1 de humilhante nem de censurável nu procura do consenso 
cm buscu do bem comum desde que o seu processo ni\o cnvolvn 
interesses nem burgunhus'\ Puluvrus, u meu ver, us do mineiro, bem 
muis sábius que as, uliús brilhnntes, do seu colega paulista. Por que 
sem divulguçi\o? 

j 
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Democracia relativa 

-O Sr, concorda com o cientista politico Carlos Estavam Mar
tins ("Tecnoburocracia e histórico"), quando ele afirma que o mo
mento atuu\ deve se caracterizado como sendo essencialmente de cri
se política e que o pacto de poder estabelecido cm 1964 dâ mostras de 
ler entrudo em xeque? 

Frcyrc - Creio que os rcsponsllvcis pelo que você cama 
"pacto de poder estabelecido cm \964" silo dos primeiros a admitir li 
necessidade de o que é transitório nesse puclo começar a desenvolver
se num grande e sério esforço para eslabc\cccr·se com qualidades de 
permanência um tipo brasileiro de democracia polftica, Para tanto, é 
preciso~ a meu ver, que venham a ser oportunamente, mas sem muita 
demora, convocadas todas as forças, inteligências c saberes capazes 
de concorrer para que se alcance tal objctivo: tanto os dois partidos 
especificamente politicas existentes, aos quais não faltam valores, co· 
mo o empresariado, \fdercs religiosos, sindicais, agrllrios, intc\ectu· 
ais, quer provetas, quer jovens, líderes de formação militar tanto 
quanto lideres de formação civil, Com tal critério de amplitude e de 
representatividade se evitaria o pi:rigo de tal elaboração ser orienta· 
da apenas por um grupo ou por uma elite como a tccnocraticamcntc 
económica, por exemplo, Pois, o que se buscaria seriam expressões 
de várias tendências, contanto que democráticas c identificadas com 
a nação brasileira, 

Não se trataria de voltar a normalidades supostamente ideais, 
mas de criar-se para o Brasil uma nova normalidade politica c uma 
nova expressão dcmocraticamcnlc política, sem se pretender atingir 
um estado ·de democracia absoluta, pois, de acordo com um critério 
sociológico sempre à margem dos absolutos, nenhuma democracia 
pode ser ou foi, jamais, absoluta ou de todo pura. ~ sempre relativa, 
Relacionada com circunstâncias de espaço e de tempo sociais. Todo 
dcmocratismo que nilo atenda a circunstâncias dessas espécies é um 
democratismo precário, No vácuo. A democracia, se fosse uma super 
pessoa c falasse poderia dizer com Ortega Y Gasset: "Eu sou cu e mi· 
nhas circunstâncias", Todo sistema de idéias, cm sua aplicação ou 
em sua prâlica, para viver c conviver, precisa de adaptar-se ao espc· 
c i fico das circunstâncias. Variar com circunstâncias e com as circuns· 
tiincias. Ser sempre essencialmente democrâtica, mas variar cxis· 
tcncialmentc de acordo com espaços c tempos sociais diferentes, Nos 
Estados Unidos, ela não é hoje o que foi no tempo de Jefferson. ~ 
uma coisa na Suiça c outra na Inglaterra, O que os russos- sovié· 
ticos consideram democracia repugna aos franceses, Os curo· 
comunismos silo interpretações de democracia sócio-económica cm 
contraste com a interpretação de Moscou. 

Sendo assim, temos que admitir como verdade sociológica haver 
democracia relativa como há socialismo relativo. Como há até cris· 
tianismo relativo, Onde o cristianismo absoluto? O católico-romano? 
O grego-ortodoxo? Qual dos vários cristianismos protestantes? O ba· 
lista de Mr. Jimmy Cnrter? 

-O Sr. vê nus mais recentes manifestações de vários setorcs do 
pensumenlo nacional - analistas polfticos, técnicos, Igreja, intc· 
\cctuais de variadas tendências- a Formação de um pacto geral de 
redemocratizuçiio? Se estivesse realmente se formando esse pacto a 
busca real da rcdemocrutizaçiio estaria sendo por eles cxatamcntc 
colocada? 

Freyrc- Hã alua\ mente desejos do que, na sua tüo complexa 
pergunta, se denomina redemocratizaçilo da parte de vários sctorcs, 
nüo sei se deva dizer do pensumento, se do sentimento nacional. 
Creio que do sentimento, Vivemos dias de muita tcnsilo emocional 
cm torno do que a sua perguntu caracteriza como redcmocratizaçüo, 
Seria o regresso a um cslado·dcmocrático. Exatamcnlc qual? Creio 
que v(~rios desejos nesse sentido se chocam. O que uns desejam i: dife· 
rente do desejado por outros, quando os vários desejos suo aprcscn· 
lndos como de redemocrnlizução. De modo que há um aparente pac· 
to geral, válido como uma comum solidaricdudc cmocionnl. Em ler· 
mos de pensamento ou de lógica, u redcmocratizaçÜQ desejada pclu 
Igreja~ uma, u desejada por inlelcctuuis, outra. De modo que o "pac· 

to geral" seria uma solidariedade emocional de sentimento c nilo 
uma solidariedade lógica de pensamento, 

H i falta de lideres 

O Sr, acha que houve alguma mudança essencial na participa· 
çiio histórica das Forças Armadas que, como querem alguns, até 
\964 exerciam poder moderador c se transformaram cm poder intcr· 
vento r a longo prazo? 

Frcyre- Antes de considerar sua nova pergunta cspedl'l:a, vol· 
tarei à antecedente para notar que os desejos de rcdcmocratiz~'üo da 
parte de numerosos brasileiros de hoje pode • se dizer que se iubor· 
dinam aos mais gerais, de mudança, De mudança polftica que impli· 
que, para alguns, em mudança abrangenlcmcntc social, Mas impli· 
que, para alguns, cm mudança de estrutura ou de forma polftica. 

Como se daria inicio à mudança, por tantos desejada, na cstrutu· 
ra polftica do Brasil, passando-se do transitório a uma configuração 
cfcliva de democracia do tipo que se possa denominar ccologicamcn· 
te brasileiro? Nilo scrâ fácil, Nem pode ser repentina, embora deva 
demorar. Exige o mllximo de criatividade de que seja capaz, como 
animal polftico, o brasileiro de agora, O máximo de sabedoria de 
contemporização que, aliás, está entre as melhores tradições brasilci· 
ras, O brasileiro i:, neste particular, na América Latina, uma espécie 
de inglês: do inglês mestre na arte do "compromisc", 

Seria ótimo, talvez, que houvesse atualmcntc, entre nós, um 11· 
der polftico carismâtico como foi na França, em circunstâncias às 
quais se assemelham aos do Brasil de hoje, o franceslssimo De Gaul· 
\e. Mas não hã. Nem entre os civis se encontra um equivalente sequer 
de Franklin Roosevelt ou de John Kennedy. Poderia desempenhar 
esse importante papel, se ainda vivesse, um Carlos Lacerda cm que 
ao carisma se juntassem inteligência superior c dura experiência, vivi· 
da e sofrida. Ou um José Américo de Almeida, se menos avançado 
na idade, embora nüo lhe falte lucidez nem vigor. Um admirável 11· 
der civil, com qualidades quase de carismático, esse José Américo, 

Na falta de um lfdcr carismático, que mlstica poderia, no mo· 
menta, contribuir para formar-se uma espécie de frente única cm tor· 
no do Brasil, da atual c, dentro dos seus limites, vâlida c mesmo 
valiosa situação transitória de defesa de uma tradição dcmocrâtica 
por meios, por vezes, não dcmocrâticos. A outra, de decisivo começo 
de uma efctiva democracia adaptada a condição e predisposições bra· 
sileiras? Pois, a mfstica ou, no caso, a mâgica, auxiliaria o esforço ló· 
gico, de intcligcncia c de conjugação de saberes, na elaboração do 
modelo- como tanto se diz atua\mcntc que se seguisse para integrar 
- se a gente brasileira numa sua, muito sua, c nilo importada nem 
copiada, democracia. 

Nilo faz muito tempo, arguto observador francês, depois de con· 
tato com várias parles do Brasil surpreendeu entre nós uma mlstica 
que lhe pareceu explicar muita coisa na atitude atual dos brasileiros 
pura com seu pais: a mlstica de todos parecem se orgulhar da unida· 
de nacional, Da unidade da lfngua. Da unidade das principais for· 
mas de viver, de pensar, de sentir encontradas no vasto espaço ocupa· 
do pela naçilo. E com o orgulho dessa unidade sobre tão vasto cspa· 
ço, o orgulho de uma grandeza nacional já vis\ve\ c prestes a crescer. 
Uma grandeza c uma unidade que incluem a de ser o Brasil, com to· 
dos os seus dillccis problemas humanos- o de populações rurais cm 
estado precário, o de menores abandonados, o do lndio -uma terra 
de paz social, de superação de preconceitos de raçn nas suas cxprcs· 
sões mais agudas, de harmonia entre classes, como talvez nilo exista 
outra, ocupando lilo largo espaço, no mundo inteiro, 

Essa mlstica existe. Faça qualquer um o seu inquérito a respeito 
que verificará esta verdade: hâ atualmcntc um orgulho brasileiro da 
grundezu c du unidade nacionais que reduz o pessimismo de outrora 
- o de "um pais à beira do abismo" - a quase nada. Süo tantos os 
abismos com que se defronta, cm vã rins partes do mundo, o homem 
de agora, tantos os conflitos, tantos os dcsujuslnmcntos, que o brasi· 
\ciro pode orgulhar-se de sua paz social, ao Indo da grandeza de seu 
espaço c da unidade das suas formas intcr-rcgionais de vida, 
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A consciê:nciu do valor dessa g: ... ~eza, dessa unidade c dessa 
paz social- consciência que forma uma mlstica comum às várias ca· 
mudas sociais da populnçilo brnsilcirn, às suas vários gcrnçõcs, às 
suas vl1rias condições sociais- pnrccc que é, ou vem sendo, princi .. 
pnlmente encarnada- c nqui considero n sua pergunto sobre Forças 
Armadas - pelas Forças Armadas brasileiras, de composição tilo 
plurulmentc democrática. Lcin • se o mnis recente livro do gcncrnl 
Aurélio Lyru Tnvnrcs- membro dn Academia Brasileiro de Letras 
-e ui se cncontrnm cvidê:ncins de como vêm sendo os militnrcs brnsi· 
lciros scnslvcis n essa mlstica c por ela animados n atitudes que, de 
moderadoras, têm passado n intcrvcntoras, por vezes, cm coisas poli· 
ricas do pais: intcrvcntorus cm momentos de deficiências de civis no 
normal desempenho de suas tarefas poUticns c administrntivus, aci· 
ma de fncçõcs ou de interesse menos nacionnis c rcsgunrdando o Brn· 
sil de intervenções ou penetrações vindos de fora. Foi o ânimo que 
marcou a presença de Dcodoro c depois a de Florinno. No Governo 
da República, como já mnrcnra o papel de pacificndor nu politica 
nacional desempenhado no Império, em momento di!Tcil, por Coxias 
foi o que faltou. 

Em 1930: umn presença das Forças Armados que conciliasse 
brasileiros desavindos e que, realizando essa conciliação, evitasse o 
que veio a ser uma prolongada ditadura civil, com alguns traços 
positivos ultrapassados pelos grandemente negativos. Um ânimo 
construtivamente nacional, pacificador ou conciliador, levaria Cor· 
deiro de Farias a representar a vontade suprapartidária das Forças 
Armadas cm face do prolongamento da ditadurn Vnrgas. Ánimo 
igual levaria Castcllo Bronco- continuado por Costa c Silva, Médici 
c Oeisel, sem nenhum caudilhismo- a representar as mesmas forças 
cm face dos desvarios vários do civil Ooulart: desvarios que iam pon· 
do cm perigo a própria scgurançn da nação, de um de cujos coman· 
dos civis mais importantes já estava senhor o politico civil Miguel 
Arrues, prcdilcto da União Soviética para veiculo de suas projcçõcs 
sobre esta parte da América. Então, como hoje, a União Soviético 
namorava esta Angoln cm ponto mais do que grande. Intervenções, 
acentue-se, sem sombra de caudilhismo, da parte de qunlqucr dos 
interventores, o primeiro dos qunis particularmente extremado no 
alü de realizar a missão das forçns nncionnis que representava de mo· 
do o mais 11 lcgalmcntc" c unormalizante", chegando por vezes a 
parecer essa sua constante preocupação um Rui Barbosa fardado. E 
dos seus sucessores é historicamente cxato dizer-se que n seus 
governos não faltaram nem iniciativas de importãncia nacional nem 
colaborações de civis idóneos como, dentre outros, Roberto Cam· 
pos, Bulhõcs, Oibson c Azcrcdo. 

Sendo esses os precedentes de presenças militares nu politica c 
na ndministração nacionais cm dias di!Tceis, é rnzoávcl esperar-se 
que aindn com essa presença, rcprcscntnda pelo Presidente Ocisel, se 
inicie pacificamente n integração do Brnsil num tipo ecologicamente 
brasileiro de democracia, ntrnv/:s de um plnno ou projeto n que nilo 
falte u colnbornçilo de juristns, mas que nilo scjn, de modo algum, 
obra exclusivo de juristas. E sim obrn nbrangcntcmcntc social e 
nbrnngcntemcntc brasileiro. 

Justiça aos Militares 

Como cicntistn social participante de 45, o Sr. poderio estabele· 
ccr semelhnnças entre 45, 64, 68 c 77? Outros comentários cm torno 
dn situuçiio politica brnsilcirn considerado por um cicntistn social co
mo observador por vezes participnntc. Frcyrc - Creio que /: o 
momento de fazer-se justiço no pnpcl construtivo que ns Forçns 
Armadas, de um modo geral, vêm representando cm dias criticas, nu 
vida politica brasileira. Papel quase sempre modcrndor, segundo 
voei:. E~ccpcionulmentc, interventor. Quando interventor, nuncn, 
nté hoje, cuudilhcsco. E só nu llltima intcrvençuo, prolongndamcnte 
interventor, u ponto de cuusnr cm muitos certa fadiga c, como n fugi· 
dn, um generalizado desejo de mudançn. 

O sesquiccntcnário da fundação dos cursosjurldicos, que acnbu 
de ser comemorndo, /: de certo uma grande datn parn o Brnsil, tnnto 

i: que devemos às faculdades de cii:nciasjurldicas c sociais e à prcsen· 
çu de seus bachurcis c doutores na vida nacional, cm diferentes ativi· 
dudcs: inclusive as politicas, mas nuo ao ponto de nos lcvnr, como 
vém querendo alguns oradores mais retóricos, ao comemorarem 
acontecimento tão significutivo, a uma espécie de canonização do 
jurista com "j" maiúsculo, como se fosse aquele ente superior de 
quem devesse depender todo o agora por muitos desejado "estado de 
direito" como um ideal de' normalização da vida nacional. Como 
uma espécie de estudo de graça. 

Reconhece-se o valor, a importância, do juristn pura a passngcm 
da nação brasileira de um estado de cxceção parn o cfctivo começo 
de outro que se denomine ou se considere de normnliznçilo politico· 
social, político-econõmicu, total ao tornar-se "estado de direito''. 
Pois é preciso que niio ntribunmos n esse juridicismo virtude mágica 
ou o poder de, por si só, nos levar ao desejado novo tipo de dcmocrn· 
cia politico que já ousei denominar de ecológico, pelo que ele deve 
corresponder n situnçõcs, necessidades c peculiaridades do Brasil: as 
resultantes de sua geografia, do seu espaço, das relações desse espaço 
com outros, de sua formação social, de suas etnias crescentemente 
transformadas numa mcta•raça de sua combinação de unidnde 
com diversidade no modo por que vem ocupando espaço tão vnsto 
no continente americano e no trópico através do que se pode chamnr 
um auto-imperialismo ou de uma ninda incompleta nutocolonizaçilo. 
Como tais fatores vêm constituindo um cthos nocional c como este 
cthos vem se definindo? Como o brasileiro de hoje vê u si próprio? 
Como se considero? Que aspirações o anima. Tudo isso é importante 
para a articulação de um tipo ecológico de dcmocracin brnsilcira que 
as importações de democrutismos estranhos sobreponha sua própria 
maneira de ser, não absolutamente mas condicionadamente, 
situucionalmente, relativamente, democracia. Para chcgnr·sc a tal 
articulação será necessário ouvir-se o jurista. Mns nilo apenas o 
juristn. e preciso ouvir-se o civil, mas também o militar, desde que/: 
impossível a uma democracia moderna desenvolver umn politica de 
segurança, sob novo conceito de segurança que, por ser amplo, não 
poderá excluir o militar. e preciso que se ouça economista, mns 
também outros cientistas sociais. Que se ouçn o jovem, mas também 
o católico, mas também o acntólico. O homem, mns também n mu· 
lher. O urbanista, mas também o ruralista. Ncnhumn cxclusividnde 
nem de categoria nem de sexo nem de idade nem de gernção nem de 
credo nem de região. Todos os brasileiros devem ser ouvidos, consi· 
derados, atendidos nu claboraçiio do projeto de um tipo de dcmocra· 
cia brasileira que seja ecológica. Todos os saberes: os eruditos c os 
folclóricos. Os mestres de universidade, de institutos c de acndemias 
c os cantadores populnrcs, os portadores de sabedorias populares, os 
analfabetos de inteligência intuitiva c mais telúricos que os eruditos. 
Será isto possível? Por que não? Há hoje no Brasil órgãos de inquéri· 
to, de indngação, de pesquisa socinl. Há métodos jt\ brnsilciros de 
indagação e de pesquiso dessa espécie. Há o Instituto Brnsilciro de 
Geografia. O de estatlstica. A Fundação Getúlio Vnrgns. O Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Socinis. e passivei, sem muitn demo· 
ra, ouvir-se o brasileiro de norte u sul c de leste n oeste sobre o que 
ele deseja ser politicumentc como povo democrático. O assunto nilo 
deve depender apenns de uma elite tecnocrnticamcnte jurldicn ou de 
outras, tecnocruticamente económicas ou de aindn outras militnrcs, 
mas de outras elites e de várias carnudas populares, etários, rcgionnis, 
profissionuis, sindicais, da populuçilo. 

Um linear dirá que tal plnno de consulto seria al/:m de multiline· 
ar, dispendioso c demorado, Mas o imediatismo, sendo sedutor, po· 
de nilo ser n verdadeira salda do transitório que jt\ nos aflige. 
Enquanto se realizasse a induguçilo múltipla aqui sugerida o 
brusildro se sentiria chamado, fosse quul fosse a sua condiçilo, u 
coluborur nu criaçilo de suu própria democracia politica. Em dois 
unos talvez se reulizusse a induguçilo e em vez de dois unos de 
insutisfuçilo, de frustruçilo, de desencanto, de dcsoricntuçilo, seria 
um perfodo de purticipuçi\o e de criatividade pura todos os 
chamados a esse vasto esforço colctivo. Por conseguinte, psicolo· 



Setembro de 1977 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sexta-feira 16 4659 

gicumentc saudável, antes de tornar-se social c nacionalmente váli· 
do, nilo seria uma idéia a ser seguida sem demora? Ou trata-se de 
mais uma daquelas sugestões inócuas de intelectuais incupazcs de se 
definirem por atitudes ou iniciutivus ou atividadcs poHticas vcrdadci· 
rumcnlc merecedoras de apreço dos homens práticos: os intelectuais 
do tipo apontado por Sua Excelência o ministro Nascimento c Silva 
como, nesse particulur,.incplos como poetas na acepção pejorativa 
du palavra poeta, 

Voltando a sua pergunta direi: há semelhanças entre as intcrvcn· 
çõcs de 45 c ns de 64, 68, 77, Mas tumbém diferenças, A principal 
semclhunça seria a de nenhuma delas ter se definido como explosão 
militarista que importasse numa submissão tal de forças civis a uma 
casta militar, que o Brasil tivesse se transformado num vasto quartel. 
A imagem do militar brasileiro como um sargcntão é falsa: esse 
sargcntiio nunca existiu. Tendência a ser autoritário, sim. Floriano 
foi no que se excedeu atê o ponto de tornar-se brutal. Mas nunca lhe 
fullou dcvoação pelo Brasil que, cm Dcodoro, foi exemplar, A 
Escola Superior de Guerra intelectualizou o oficial brasileiro dentro 
de um novo conceito de segurança nacional, ligado ao de desenvol
vimento. Aproximou civis de militares na consideração c na interpre
tação de problemas brasileiros. O perigo, hoje, não está no "militar 
sargcntão" do mito nunca verdadeiro entre nós, c sim no militar 
puramente tecnocrata cm posto de governo. Mas esse também é o 
perigo de civis puramente tecnocratas nesses postos, ' 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item l: 

Discussão, cm turno único, da Rcdaçiio Final (oferecida 
pela Comissão de Redução, cm seu Parecer n• 61 O, de 1977), 
do Projeto de Lei do Senado n• 254, de 1976, do Senhor 
Senador Mauro Bcncvidcs, que dispõe sobre a emissão de se
lo comemorativo do centenário da morte do escritor José de 
Alencar, c dá outras providências, 

Em discussão a redução final, (Pausa,) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-o encerrada, 
Encerrada a discussão, é a matéria dada como aprovada, nos ter-

mos do art. 359 do Regimento Interno, 
A matéria vai à Ciimara dos Deputados. 

~a seguinte a rcdação final aprovada 

Redaçio nnal do Projeto de Lei do Senado n• l54, de 
1976, que dispõe sobre a emlssio de selo comemorativo do 
centenário da morte do escritor José de Alencar, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • Autoriza o Poder Executivo, através da Empresa 
Brasileira de Correios c Telégrafos, a emitir, no segundo semestre de 
1977, selo postal comemorativo do centenário da morte do escritor 
José Martiniano de Alencar. 

Arl. 2• O lançamento oficial do novo selo ocorrerá cm sole
nidade a realizar-se cm Fortulcza, capital do Estado do Ceará, terra 
nutul do referido escritor. 

Art, 3• Esta Lei entra cm vigor nu data de sua publicação, 
revogadas as disposições cm contrário, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 3: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n• 33, de 1976 (n• 268-C/75, nn Casa de origem), que altera 
u redução do art. lO da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 
-Lei Orgânicu dos Pnrtidos Pol!ticos, tendo 

PARECER, sob n• 196, de 1977, du Comissão: 
-de Constltulçilo e Justiça, favorâvcl ao projeto, com u 

Emendu n• 1-CCJ qucnprcscntu, 

Em discussão o projeto c n emenda 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Peço a palavra, Sr, Prcsi· 
dente 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao Sr. Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Sem revisão do ora· 
dor.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores: 

(;.para estranhar mais uma vez pequenas modificações que se 
processam na Lei Orgânica dos Partidos Politicas, lembrando tam· 
bém que, cm lO de março de 1976, apresentava cu à Casa um projeto 
sobre a Legislação Eleitoral c lamentavelmente, Sr, Presidente, c até 
hoje o Plenário da Casa nilo o discutiu. Entretanto, vãrias vezes jâ tc
mos aprovado aqui modificação da Lei Orgânica dos Partidos Pol!ti· 
cos. 

Não entendo também, Sr, Presidente, porque não se procede a 
um estudo conjunto c completo dessa lei. 

Precisamos sensibilizar a Casa para que ela não proceda a essas 
pequenas modi1icaçõcs, c sim, determine uma anâlisc mais ampla c 
profunda da legislação eleitoral. Fazendo um apelo também, para 
que o Senado Fcdcrul dê maior agilidade aos projetas oriundos desta 
Casa, 

Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Helvidlo Nunes (ARENA - PI) - Peço a palavra para 
discutir, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Hclvidio Nunes, 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI, Pronuncia o se· 
guintc discurso. Sem revisão do orador,)- Sr, Presidente, Srs, Se· 
nadares: 

Tenho, não apenas a impressão, mas certeza absoluta, de que o 
nobre Senador Itamar Franco não leu a matéria que está cm discus
são. Ela visa apenas a extrair do artigo lO da Lei n• 5.682, de 5 de ju
lho de 1971, u expressão "Estado da Guanabara", Tenho certeza 
absoluta de que S. Ex•, o Senador Itamar Franco sabe que jã não 
existe mais o Estado da Guanabara, De maneira que, sendo essa ma· 
té:ria que cslá em discussão, a ela me atcnho para informar à Casa 
que este projeto de lei visa apenas a excluir do artigo 10 da Lei 
n• 5.682, a expressão "Estado da Guanabara", (Muito bem!) 

O Sr. José Llndoso (ARENA - AM) - Peço a palavra, 
Sr. Presidente, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Lindoso, 

O SR. JOSE: LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o scguin· 
te discurso.)- Sr, Presidente, Srs, Senadores: 

De certo é preciso que se façam algumas considerações sobre o 
problema da dinâmica da elaboração juridica. 

O nobre Senador pelo Estado de Minas Gerais apresentou um 
projeto seguramente estranho c que se encontra por certo cm tramita· 
çilo nus Comissões Técnicas. Por esse projeto ele quer proibir ao pró· 
prio Congresso Nacionul a iniciativa de leis rclativamcnlc à matéria 
eleitoral c purtidúria, no uno cm que se processarem eleições, Esta é a 
cssênciu do "amado" projeto do Senador Itamar Franco, objcto de 
suas suces.~ivus reclamações, nesta Casa. 

Acredito que esse é um projeto despropositado, Primeiro, por· 
qucu nuturezu dulcgislução eleitoral c partidária exige um constante 
npcrfciçoumcnto. Os politicas, ao fim de cada eleição, na luta pela 
nutcnticidude eleitoral, buscam sugerir ao constatarem falhas ou vi
cios que compromctum a verdade eleitoral, medidas legislativas para 
corrigi-los. Assim se explicam us proposições cmcndativas dessa lc· 
gisluçi\o especlficu. 

No cnso do Projeto em discussão de iniciativa da Câmara dos 
Deputndos, visando uma correção do texto du Lei Orgânica dos Par· 
tidos, correçi\o tnlvcz supérnuu- admitamos- mas que sendo uma 
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inicintivn dn 'outro Cnsn mereceu n acolhida da Comissão de Consti· 
tuição c Justiça, c cstâ sendo proposta a sua aprovação ao l'lcnário 
do Senado; neste caso - repito - temos um exemplo de somenos, 
Mas, hã outras leis, outras proposições sobre a mat~ria eleitoral cm 
trnmitação c este ano que, nilo é um ano eleitoral, c por isso, foru cs· 
tâ da pretendida interdição do eminente Senador por Minas Gerais, 
proposições essas que a Comissão de Constituição c Justiça examina, 
c que silo de iniciativa de diversos Srs, Senadores, corrcligionârios 
nossos, c dn outra Bancada, dn Bancada do MDB ... 

O Sr. Itamar Franco(MDB- MG)- Permite V, Ex• um apnr-
tc7 

O SR. JOS~ LINDOSO (ARENA- AM),, perseguindo a cli· 
minação de defeitos, de erros, de distorções, c tentando o aperfeiçoa· 
mcnto do processo legislativo no campo eleitoral c no campo partidá· 
rio, 

Ouço V. Ex• com prazer. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG) - Lamentavelmente, não 
consegui apartcar o Senador Hclvfdio Nunes, que talvez nilo tenha 
escutado o meu pedido, porquanto conheço o cavalheirismo de S. 
Ex• Vou aproveitar para dizer a V, Ex• o seguinte; que li bem o projc· 
to de lei oriundo da outra Casa, c notei uma falha da própria Cdma· 
ra dos Deputados, quanto à data da lei. Mas, quero dizer, ainda, que 
o meu projeto pode ser para V, Ex• profundamente estranho, não dis
cuto o mérito dele. Gostaria é que meu projeto apresentado cm lO de 
março de 1976, estivesse aqui com pareceres contrários, inclusive 
com o de V, Ex• c das doutas comissões técnicas desta Casa, pnrn ser 
apreciado pelo nosso plcnârio. O que estou invocando, Ex•s é exata· 
mente isso, niio estou entrando no mérito do meu problema, se bem 
que deveria entrar, porque V, Ex•s estilo acostumados a mudar os cri
térios de eleições às vésperas delas, 

O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM)- Evidencia-se no 
aparte de V, Ex• duas descortesias, para nilo dizer duas inverdades. 
A primeira descortesia é tributada à Câmara dos Deputados, V, Ex• 
agride, gratuitamente, a outra Casa, por uma pequena falha, que pc· 
lo poder revisor do Senado foi sanada, um mero erro de data na refe
rência de um texto de lei citado. 

E V, Ex• também agride a Maioria quando declara que estamos 
acostumados a mudar o jogo das eleições às vésperas das mesmas, V. 
Ex• realmente é canhestro no trato do problema polftico parlamentar 
-V, Ex• de vez cm vez isso revela- porque o que realmente se faz, 
c é praxe, cstâ previsto no Código Eleitoral', se não ocorro cm cnga· 
no, a de se estabelecer para cada eleiçilo, conforme a sua natureza, se 
de nlvcl municipal ou federal, as normas pertinentes ao seu processa
mento. Não se muda, portanto, as regras do jogo, porque mudá-las, 
seria substituir todo o sístcma politico partidário no concermcntc ao 
processamento das eleições, eliminar por exemplo, às vésperas das 
eleições o principio da votação proporcional pelo da votação distri· 
tal, se V. Ex• quer um exemplo mais concreto. Isso, a Maioria, aqui, 
ainda niio fez c nilo fará. E todas as vezes que votam as modificações 
impulsionados se faz à plena luz do debate, com u participação de V, 
Ex•s c o resultado sempre submisso às normas democráticas que cnsi· 
nam que us tensões são tomadas através da Maioria, Quero, Sr. Prcsi· 
dente, Srs. Senadores, dizendo que esse projeto de lei nilo justifica a 
rcclamaçilo do nobre Senador por Minas Gerais c estranhar mais 
uma vez, que ele evoque para isso, o seu projeto que visa a imobiliza· 
çào do processo de upcrfciçoamento eleitoral, Nilo hd absolutamcn· 
te, por que se imobilizar o processo eleitoral. A busca constante de 
autenticidade da verdade eleitoral, deve ser uma preocupação de to• 
dos nós. 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nilo às vésperas das elci· 
çõcs. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu) - Devo esclarecer no 
nobre Senador Itamar Franco que o Projeto de sua autoria de 
n• 7/76, encontra-se desde março na douta Comissilo de Constitui-

çào c J ustiçu. Sobre o assunto tratarei oportunamente com o ilustre 
Presidente daquele órgilo técnico, solicitando de S. Ex• diligencias vi
sando a que o projeto, tanto quanto posslvcl, naquela Comissão, 5CJU 
despachado, 

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Agradeço a interferência 
de V, Ex•, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em votação o pro· 
jcto, sem prejuízo da emenda, 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta· 
dos, (Pausa,) Aprovado. 

f: o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 33, DE 1976 
(N• 2611-C/76, na Casa de origem) 

Altera a redaçio do artigo 10 da Lel n• 5.682, de 21 de 
julho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos Poiftlcos. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art, I• O art. lO da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971 -Lei 
Orgânica dos Partidos Politicas - passa a vigorar com a seguinte 
rednçiio: 

"Art, 10, Nas Capitais dos Estudos deverão ser pela 
mesma forma designadas Comissões para as unidades 
administrativas ou Zonas Eleitorais existentes na respectiva 
área territorial." 

Art. 2• Esta Lei cntrarâ cm vigor nu data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Em votação a 
emenda, 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) Aprovada. 

A matí:ria irá à Comissão de R.cdação. 
f: a seguinte a emenda aprovada 

EMENDA N• 1-CCJ 
Art, I• onde se diz: "20 de julho de 1971" diga-se "21 de julho 

de 1971", 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porte lia) -Item 4: 

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Cúmara 
n• 4, de 1977 (n• 1.553-B/75, na Casa de origem), que dá 
nova rcdaçiio no caput do art. I• da Lei n• 6.195, de 19 de 
dezembro de 1974, tendo 

PARECERES, sob n•s 391 c 392, de 1977, das Comis· 
sões: 

-de Leglslaçio Social, contrário; c 
-de Agricultura, favorável. 

Sobre u mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1•-Sccretârio. 
~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 315, DE 1977 

Nos termos do art. 310, allnen c, do Regimento Interno, rcquci· 
ro udiumcnto da discussão do Projeto de Lei da Câmara n• 4, de 
1977, u fim de ser feita na sessão de 27 do corrente. 

Snln das Sessões, IS de setembro de 1977. - Heivldio Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Em votação o 
requerimento lido. 

Os Srs. Senadores que o uprovum queirnm permuneccr sen
tados. (Puusu.) Aprovado, 

Em conseqUênciu, u mutériu é retirada dn pauta, 

O SR. PRESIDF.NTE (Pctrônio Portella) -Item 5: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do 
Senudo ·n• 147, de 1976, do Senhor Senndor Frunco Mon· 
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toro, detcrminundo que os empregados de estações do in· 
terior furuo jus u remuncruçiio correspondente ao regime de 
"prontiduo", pelus horus que excederem às da jornudu nor· 
mal de trabalho, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.028 u 1.030, de 1976, das 
Comissões: 

- de Conslltulçiio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do Projeto: 

-de Leglslaçõo Social, contrário: c 
-de Serviço Público Cl•ll, favorável. 

A matéria constou da Ordem do Dia de 18 de agosto último, · 
tendo a discussuo adiada a requerimento do Sr. Senador Franco 
Montare para a presente sessão. 

1 

• 

Em discussüo o projeto em primeiro turno. 

O Sr. Franco Montoro {MDB - SP) - Peço a palavra: Sr: 
Presidente, para discutir o projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem revisuo do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senudores: 

Este projeto destina-se a assegurar ao empregado de estações 
ferroviárias do interior a remuneração correspondente ao regime de 
prontidão pelas horas que excederem às de jornada normal de 
trabalho. 

Umu das características da protcção ao trabalho í: remunerar o 
empregado pelo tempo correspondente ao cm que ficou à disposição 
da empresa. Entretanto, há uma cxceção cm relação aos ferroviários. 
Atendendo a representações recebidas de várias organizações de 
trabalhadores, este projeto pretende assegurar a esses humildes tra
balhadores esse direito tambí:m. 

A Comissão de Justiça, em brilhante parecer do Senador Otto 
Lehmann, conclui não só pela legitimidade, mos pelo mérito, 
favorável à matéria. 

A Comissão de Serviço Público Civil, com parecer do Senador 
Itamar Franco, uprovudo pela unanimidade daquele órgão, também 
se manifesta favoravelmente ao projeto. 

Entretanto, u Comissão de Legislação Social teve o seu parecer 
contrário, alegando como a raziio mais importante, a de que a 
maioria desses empregados nilo tem despesa alguma com moradia c 
transporte, uma vez que residem em cnsas da própria ferrovia, locali
zadas, quase sempre. nus proximidades ou no próprio local do 
trabalho. 

Os trabalhadores contestam a verdade dessa afirmação: isto 
pode ocorrer com alguns, mas não constitui a regra, e quase sempre 
este favor tem correspondentemente a essa situuçiio uma diferença 
salarial. 

De qualquer maneira, parece que isto se impõe no esclarecimen· 
to da matí:riu. Nesse sentido, estamos encaminhando à Mesa uma 
solicitação para que ela volte à Comissiio de Legislação Social, com a 
solicitaçuo de que aquela Comissiio ouça a organizaçiio representati
va dos trabalhadores ferroviários do Brasil, pura que eles opinem 
como pessoas jurídicos de direito público que são os sindicatos 
brusileiros, sobre a exatidão ou nilo da informação levada àquele 
órgão. 

Estnmos pois encaminhando à Mesa requerimento, com base no 
urtigo 310 do Regimento, solicitando que 11 matérin seja 
encnminhadn ao reexame du Comissão de Legislaçiio Sociul, com 
este udiumento que faço, de que u Comissão ouçu u organiznção 
rcprcscntutivu dos emprcgmlos nesse sctor. 

O SR. PRESJJlENTE (Pctrônio Portcllu) - Sobre u mcsu, 
requerimento que serl1lido pelo Sr. 1•-Sccretilrio. 

~lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 316, DE 1977 

Nos termos do nrt. 310, alínea b, do Regimento Interno, requei
ro udiumcnto da discussuo do Projeto de Lei do Senado n• 147, de 
1976, u fim de seja encaminhado ao rccxame da Comissão de 
Lcgislàcão Social. 

Sul a dus Sessões, I 5 de setembro de 1977.- Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE {Petrônio Portclla) - Em votação o re
querimento. 

O Sr. Hd•ldlo Nunes (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Concedo a palavra 
ao nobre Líder Helvfdio Nunes, para encaminhar a votação. 

O SR. HELVIDJO NUNES (ARENA- PI. Para encaminhar a 
votação. Sem revisuo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A exemplo de inúmeras matérias cm tramitação nesta Casa, o 
Projeto de Lei do eminente Senador Franco Montoro jâ visitou este 
plenário por várias vezes. Sobre ele cito, mais uma vez, um pedido de 
reexamc por parte da Comissão de Legislação Social. 

A Liderança, cm tais casos, sempre tem concordado com os pc· 
didos de adiamento. Mais uma vez quero, em nome da Maioria, ma
nifestar a nossa concordância com a solicitação feita pelo nobre Se
nador Franco M on.t.oro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE {Pctrônio Portella) - Em votaçuo o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta
dos. (Pausa.) 

Aprovado. 
Em razão da aprovação, o processo sai da Ordem do Dia c será 

enviado à douta Comissão de Legislação Social, pura os fins solicita· 
dos pelo nobre Líder da Minoria. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) -Item 6: 

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se
nado n• 61, de 1977, do Senador Nelson Carneiro, que dis
põe sobre o prazo prcscricional para a punibilidade de profis· 
sional liberal, por falta sujeita a processo disciplinar a ser 
aplicada por órgiio competente, tendo 

PARECER, sob n• 306, de 1977, da Comissiio: 
- de Conotltulçio e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidadc, com Emendas que apresenta de números I e 2-
CCJ. 

A discussüo do projeto foi adiada cm virtude de requerimento 
aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusuo na Ordem do Dia 
da scssuo de 17 de agosto. O Regimento Interno, entretanto, no§ 2• 
do art. 310, permite um segundo adiamento, por prazo nuo superior 
a 30 dias. Nesse sentido foi encaminhado à Mesa requerimento que 
seril lido pelo Sr. I•·Sccretilrio. 

~ lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 317, DE 1977 

Nos termos do art. 310, alfnca c, do Regimento Interno, requei
ro ndiamcnto da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 61, de 
1977, a fim de ser feita nu sessuo de 14 de outubro próximo vindouro. 

Sul a das Sessões, IS de setembro de 1977. - Hel•ldlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o uprovum qucirum permanecer senta
dos. (Pausu.) 

Aprovado. A mutóriu é rctirndu du Ordem do Diu. 
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O SR, PIESIDENTE (Petrônio Porte lia) -Item 7: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento 
Interno), do Projeto de Lei do Senado n• 62, de 1976, do 
Senhor Senador Franco Montoro, que estabelece novo crité
rio para a distribuição da contribuição sindical, c dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n• 23, de 1977, dn Comissiio: 
- de ConstltuiçAo e Justiça, pela inconstitucionalidade, 

com voto vencido dos Senhores Senadores Nelson Carneiro, 
Leite Chaves e Dirceu Cardoso. 

A muti:ria constou da Ordem do Dia da sessão de 18 de agosto 
último, tendo sua discussão sido adiada pura a presente sessão, a 
requerimento do Sr. Senador Franco Montoro. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Peço n palavra, Sr. Presi· 
dente. 

O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Franco M ontoro, para discutir o projeto. 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB - SP. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Tenho cm mãos diversos pareceres de juristas como: Geraldo 
Ataliba, Munoel Ferreira Filho, Oscar Dias Corrêa c outros, mcncio· 
nados em pareceres da Comissão de Constituição e Justiça da Cüma· 
ra dos Deputados sobre esta matéria, a respeito da qual houve uma 
divcrgi:ncia naquele orgão tf:cnico da Càmara e, posteriormente, no 
do Senado. 

Apresento estas razões pedindo que, à vista dos motivos aqui 
indicados, a Comissão de Constituição e Justiça reexamine esta ma tê· 
ria, porque se trata de uma interpretação estrita do conceito de ma tê· 
ria financeira que, a nosso ver, nUa corresponde à exala interpreta
ção desse dispositivo constitucional. 

Nesse sentido, encaminhamos à Mesa requerimento para que se
ja adiada a discussiio do projeto, a r.m de que encaminhada ao recxa
me da Comissiio de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Sobre a Mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1•-Secrctário. 

I! lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N• 318, DE 1977 

Nos termos do nrt. 310, al!nea "b", do Regimento Interno, 
requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei n• 62, de 1976, a 
r.m de que seja encaminhado ao reexume da Comissão de Constitui
çiio e Justiça. 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1977. -Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Em votuçiio o 
requerimento que acaba de ser lido. 

O Sr. Helvidlo Nune• (ARENA- PI)- Sr. Presidente, peço a 
palavra pura encaminhar n votação. 

O SR. PRESIDENTE (Pçtrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Llder Helvfdio Nunes. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA PI. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Como a matéria anterior, o presente item da Ordem do Dia já 
foi objeto de idêntico requerimento, formulado pelo eminente Llder 
Franco Montoro, O Udcr du Minoriu, agora, pelo menos estú ten
tundo rc:vogar os dispositivos 4ue estão insertos nu lei interna do 
Senado Federal pois que cont•apõe ao parecer dn Comissiio de 
Constituiçuo e Justiça pareceres que lhe foram oferecidos por nobres 
juristas deste P~1is 

Infelizmente, Sr. Presidente c Srs. Senadores, talvez porque 
esses ilustres constitucionalistas não disputaram eleições e, por 
conseguinte, não integram o colegiado do Senado Federal, não 
temos a honra de ouvi-los c, sobretudo, de apreciar os doutos 
pareceres com que nos podiam brindar. 

O certo é que, desta feita, o Senador Franco M ontoro oferece 
um novo poder que sobreporá, por certo, às decisões da Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa: basta que lhe seja entregue um 
parecer, para que a decisão da Comissão de Constituição c Justiça 
seja posta cm dúvida. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, responsável pela Or~em do 
Dia ... 

O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella. Fazendo soar a 
campanhia.)- S. Ex• não pode conceder apartes, uma vez que está 
encaminhando a votação de um requerimento. 

O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI)- Responsável 
pela condução da votação, em nome da Maioria, nesta Casa, embora 
respeite os pareceres que foram oferecidos ao nobre Senador Franco 
Montare por ilustres constitucionalistas deste País, quero or.cial· 
mente comunicar à Minoria que repilo esta maneira de proceder e 
que, de agora em diante, todos os processos que forem apreciados 
neste plenário, se declarados inconstitucionais pela Comissão de 
Constituição e Justiça, não reeeberiio mais a nossa concordância, em 
nenhuma hipótese, a pedidos de adiamento, 

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

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra 
ao nobre Uder da Minoria, Sr. Senador Franco Montara, para 
encaminhar a votação, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Para encaminhar a 
votação.) - Sr. Presidonte, em duas palavras, desejo responder à 
intorvenção do nobre Senador Helvídio Nunos. 

Em primeiro lugar, diz S. Ex•, que queremos sobrepor à 
Comissão de Justiça uma outra autoridade, Não estamos afirmando 
nenhuma autoridade. Estamos pedindo um exame da matéria, invo
cando o depoimento de três ilustres constitucionalistas, um dos quais 
foi Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados, professor de Direito e, se não me engano, filiado à 
ARENA: outro, é o Vicc-Govcrnador de São Paulo, membro da 
ARENA, professor de Direito Constitucional: e o último, professor 
Geraldo Ataliba, Reitor que foi da Universidade Católica de Silo 
Paulo. Silo três autoridades que divergem e pediram à Comissilo que 
reexamine a matéria. Essa divergôncia de opiniões não significa, de 
forma nenhuma, aõrmar·se um poder acima da Comissão de Consti· 
tuiçõo eJustiça, 

Segundo, um fato importante e que me parece deva ser 
mencionado: o parecer é por maioria de votos, há divcrgencia na 
Comissão, que é o principio da vidajurldica, c, neste sentido, apelo à 
Liderança da Maioria para que não tome uma decisão dogmática, co· 
mo acaba de tomar, parecendo infallvel a decisão ocasional de uma 
mniorin, 

A metodologia jurídica, o bom senso, a sabedoria do Direito 
brasileiro c mundial são de outra ordem; as soluções infallvcis e 
deõnitivus silo privilégio dos burocratas e tecnocratas. o jurista, não. 
O Direito, pelo contrârio, parte de uma posição de muito mais mo
déstia, curacterizada, de uma forma perfeita, pelo Senador Accioly 
Filho, quando foi u Silo Paulo pedir subsidias pura a reforma judi· 
cil~ria. Ao lhe perguntarem qual cru u soluçilo, S. Ex• disse: "Não 
;cnho soluçiio delinitiva". Porque a pergunta cru qual a solução que 
afinul seria tomudu, qual u solução dcfinitivu, S. Ex• disse: "'Nilo te· 
nho soluçiio <iol'initiva, Isso é privilegio dos técnicos. Tenho dúvidas, 
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e venho aqui para procurar me esclarecer e dar um parecer menos 
imrh:rfcito'•. 

C; essa modéstia das soluções que pode ser mais ou menos acerta· 
da. Não é a maioria de um voto que vai decidir da certeza de uma 
posição, para que não se permita que a Comissão rce~nmine· a 
matéria, cm face de subsidias apresentados c fundamentados na nu· 
toridnde de juristas da importância c da competência dos que acabo 
de mencionar. 

Peço portanto, Sr. Presidente, que se mantenha essa orientação, 
cm tão boa hora adotuda pela Maioria, de permitir a volta às 
Comissões, para que a matéria seja c~aminada, Qual o prcjuizo cm 
que n matéria seja ree~aminada? A razão de prgência é pretexto, 
mera manobra protelatória. 

Que conseqUência teria de enfrentar o Congresso, se o projeto, 
cm lugar de ser examinado hoje, o seja depois, para ser rejeitado? 
Porque o pensamento da Maioria é: rejeitá-lo. 

Positivamente, Sr. Presidente, penso que a Minoria não come
teu nenhum excesso, não quis afirmar nenhum poder acima da 
Comissão de Constituição e Justiça, mas, humildemente, solicitar 
que a Comissão reexamine esse parecer, que é o da maioria, de uma 
~a~te de seus membros, cm f~cc de uma documentação oferecida por 
JUriStas que merecem o respeito de todos. (Muito bem!) · 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pau
sa.) 

Aprovado. 
Em razão da aprovação do requerimento do nobre Senador 

Franco Montoro, a matéria sai da Ordem do Dia para reexnme da 
douta Comissão de Constituição c Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) -Item 8: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da 
juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), 
do Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1976, do Senhor Se· 
nador Orestes Quêrcia que dá nova nidação ao art. 818 do 
Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho), tendo 

PARECER, sob n• S 14, de I 977, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidade, com vo

to vencido do Sr. Senador Orestes Quércia. 

Em discussão o projeto, quanto àjuridicidadc. (Pausa.) 
Nilo havendo quem queira usar da palavra em sua discussão, 

vou submetê-lo a votos. 
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa.) Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

C; o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 128, DE 1976 

Dá nova redoçio ao artigo 818 do Decreto-lei n• 5.452, de 1• de 
mal o de I 943 ( Consolldaçio das Leis do Trabalho). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O artigo 818 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 

1943, passa u vigorar com a seguinte redução: 
"Art. 818. O ónus da prova incumbe: 
I- ao empregado, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II- ao empregador, quanto à existencin de fato impeditivo, mo· 

dificativo ou e~tintivo do direito do empregado." 
Art. 2• Esta Lei entrnrd em vigor na data de sua publicação, 

revogadas us disposições em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Esgotaba a mnté· 
ria constante da Ordem do Diu. 

Hd oradores inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro, L!der 
du Minoria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Llder da Minoria, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

· O Movimento Democrático Brasileiro, no exerc!cio .de um 
direito e, mais do que um direito, um dever, atendendo ao apelo 
recebido de suas bases, convocou a Convenção Nacional e, por 
unanimidade, decidiu adotar, defender e divulgar a tese da necessi· 
dade de uma Assembléia Nacional Constituinte, para elaborar o[ 
modelo politico do Pafs. Para essa decisão, foram ouvidos, em 
momentos sucessivos, os órgãos de base de todo o Pafs: os Diretórios 
Municipais, ouvidos pelos Diretórios Regionais; os Dirct6rios Regia· 
nais, convocados atra.vS5 de sua Presidência, já há IS dias, para 
manifestarem as tendências das bases do Partido.· 

A Comissão Executiva constituiu uma comissão, integrada de 
dois Senadores, Roberto Saturnino e Paulo Brossard e de dois Depu· 
tados, A Ido' Fagundes e Tancredo Neves para, juntamente com o 
Presidente do Partido e as Lideranças no Senado e na Câmara, fazer 
a auscultação do pensamento geral e redigir um documento a ser lan· 
çudo na Convenção. Na Convenção, por votação unânime, foi a pro· 
vado o documento que tive a honra de ler, como Lrder dó 
Partido, para que conste dos Anais do Senado, na abertura da sessão. 

O nobre L!der do Governo, cumprindo também a sua missão, 
opôs-se a esse documento. Respeitamos a sua oposição, c a deseja
mos. A contestação, antes de sofrer a deturpação semântica que hoje 
a proscreveu do dicionário politico, pertence à naturezà do debate 
político. 

Perclman, e toda a Escola Lógica do Direito Belga, chama a 
Lógica do Direito a lógica da controvérsia ou da contestação. E é 
assim que se faz o diâlogo democrâtico, que tornou o Direito esta 
ciência que construiu as bases da civilização moderna. 

Aceitamos o debate, Sr. Presidente, mas queremos, no inicio · 
desta resposta, dizer que repelimos toda a adjetivação insultuosa das 
palavras de S. E~•. o Senador Eurico Rezende, tais como: mentira, 
leviandade, atitude delinqOencial c outras expressões semelhantes. 
Nilo vamos refutá-las, mas apenas repeli-las, e afirmam que, para 
manter o debate parlamentar num nfvel compatlvel com o Congresso 
brasileiro, não discutiremos desaforos, somente realidades e 
argumentos, repetindo que defendemos a nota do MDB, pela qual é 
responsável todo o Partido, em todo o Brasil, por todos os seus mem· 
bros. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. E~• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- Com prazer, 
ouço o aparte de V. E~•. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- V. E~• estâ coberto de 
razilo. Nilo me atrevi a interromper a fala tão agressiva, tão 
catastrófica do Lrder da Maioria, porque estou convencido de que 
aquilo foi um canto de cisne, não diria nem o canto do cisne, porque 
o último canto daquela ave nilo desafina, Mas, sem dúvida, aquilo é 
o cpitâfio do nrbltrio, a linguagem do desespero final. Tanto é ver· 
dade, que não é só o Llder da Maioria que a usa - também o 
Governo agride a consciência nacional, fazendo o que fez ontem, 
estabelecendo a censura total no râdio e na televisão de todo o Brasil, 
para que o povo brasileiro nilo pudesse assistir àquele espetâculo de 
união e, principalmente, de amor à Pátria. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V. Ex• e a informaçilo que traz a esta Casa, da proibição de 
que se divulgassem os resultados da Convenção do MDB, que é um 
Partido organizado com base na legislaçilo, registrado na Justiça 
Eleitoral, que realiza um Convenção normal, presidida por seus diri· 
gentes, que silo todos parlamentares, que têm um mandato popular e 
o reconhecimento deste Congresso. Proibir que esta matéria seja di· 
vulgada pelo râdio c pela televisão é a confissão daquilo que aqui foi 
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contestado, de que este Pais é hoje ingovernável. Ele é ingovernável 
dentro da lei. f:: preciso ferir a lei para que ele seja governado, porque 
a Oposição não pode falar, a sua voz não pode ser ouvida, porque 
abala talvez os alicerces do regime. 

Por que proibir o povo brasileiro? Porque quem foi punido com 
uma medida do Ministério da Justiça ou do Ministério das Comuni· 
caçõcs foi o povo brasileiro, que tem o direito de conhecer o pensa
mento da Oposição brasileira, e teve esse direito impedido, c impedi· 
do de uma forma que não é correta. 

Estabelcccu·sc ~ma confusão. O Senador Eurico Rczcndc rcfe. 
riu-se à meia verdade. Aqui está um exemplo: permitiu-se que a lm· 
prensa divulgasse, mas o rádio, a televisão, não. Para que fique a con
fusão; parece queM liberdade plena no Pais, porque os jornais publi· 
cam, mas no rádio c à televisão, que silo os grandes meios de comu· 
nicnçào, a esses não se permitiu divulgar a nota da Oposição brasilci· 
ra. Tem-se o pretexto para dizer: "Há liberdade, porque a Imprensa 
publicou". Mas a realidade é que a grande divulgação pelos meios de 
comunicação de massa não foi permitida. 

Mais uma vez, o nosso protesto contra a medida antipatriótica c 
ilegal, porque nenhuma lei permite ao Governo proibir a divulgação 
de um documento público, aprovado por um Partido polftico, que é 
pessoa jurídica de Direito Público. f:: uma das deformações que nilo 
podem continuar. 

O nobre Líder da Maioria apontou cinco pontos objctivos, aos 
quais quero responder, porque a sua critica vai nos permitir docu· 
mentar um pouco mais a afirmação breve, constante do documento. 

Protestou S. Ex• contra um dos primeiros parãgrafos: 

''Treze anos de Governo de exccção deformaram nossas 
instituições jurídicas. A Nação cstã submetida ao arbltrio." 

Disse S. Ex•: "Mentira. Eu afirmo c desafio". 
Verdade, Verdade por quê? 
Disse S. Ex•: "Treze anos não, porque houve o intervalo da 

Constituição de 1967." 
Mas, Constituição que foi desrespeitada imediatamente depois 

de aprovada, sob o pretexto da denegação, pelo Congresso, de um 
pedido para processar um Deputado. 

Que regime jurídico é este? Se hã um Orgão competente para 
decidir e se o próprio Governo lhe pediu autorização, a autorização 
podia ser concedida ou denegada - foi denegada, fechou-se o 
Congresso. Baixou-se o Al-5, cassaram-se Deputados. 

Esta é a mentira, disse S. Ex• normalidade - Normalidade 
esta que causa tais transtornos a ordem jurídica?! 

Disse S. Ex• que nilo estamos num regime de arbltrio. 
Mas o que é o AI·S senão a consagração do arbltrio7 A aqueles 

que tenham dúvida ainda é conveniente lembrar algumas passagens 
do famoso Ato Institucional n• S, c peço a S. Ex• que me diga se 
alguém com formação jurídica, cm qualquer pais civilizado c culto, 
pode concordar com disposições como esta: 

"Art. 2• O Presidente da 'Repllblica poderá decretar o 
recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legisla
tivas, das Câmaras de Vereadores, ... cm estado de sitio ou 
fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convo
cados pelo Presidente aa Rcpllblica." 

O principio fundamental da ordcmjurldica é o da separação dos 
poderes, é da autonomia. Diz a nossa Constituição que silo autô· 
nomes c independentes entre si o Poder Legislativo, Executivo c 
Judiciãrio. 

Que independência é essa de um poder que pode ser dissolvido, 
cm estado de sitio ou fora dele, por um ato unilateral do Presidente 
da República e pelo prazo que ele julgar conveniente, sem ter que dar 
satisfação a ninguém mais? 

t;. evidente que isso 1: arbltrio, é cxccçilo. E quem o confessa é o 
próprio Governo que ao incluir a referência ao AI-S na Constituição 

o fez no Capitulo das Disposições Gerais c Transitórias, achando 
que é uma cxceçi\o, que deve passar. 

"Art. 3• O Presidente da República, no interc.isc na• 
cional, poderá decretar a intervenção nos Estados c Municf· 
pios, sem as limitações previstas na Constituição." 

Isto i:, com arbítrio total, sem nenhuma limitação, nem da 
Constituiçiio. Niio é arbítrio? Se isto não se chama arbltrio, nilo hã 
outro nome. Falou-se muito cm semântica. Esta é inconfundlvcl. 

"Art. 4• ... o Presidente da República, poderá suspender 
os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 
anos e cassar mandatos cletivos federais, estaduais c 
municipais," 

Isto significa violação também, de um direito fundamental, sem 
direito de defesa, sem saber por quê. f:: o homem que sozinho, num 
País que tem um Poder Judiciário organizado: a Nação paga homens 
para se prepnrar, formar, fazer uma carreira jurldica para julgar o 
seu semelhante. Mas o Presidente da República, acima de tudo isso, 
pode punir sem ouvir, sem dizer por quê. 

f:. o arbítrio, não há outra expressão. Considera-se isto 
contestação. Pois é expressão que temos usado desde o primeiro 
momento em que se aprovou esta medida. E não hâ outra designa· 
ção. f:: realmente poder arbitrário, acima da lei, acima da própria lei 
constitucional. f:: o próprio Ato que diz isto: 

"Art. 5• ...................................... . 
! I• O ato que decretar a suspensão dos direitos políti· 

cos poderá fixar restrições ou proibições relativamente ao 
exercício de quaisquer outros direitos públicos ou privados," 

Por um ato, acima de quaisquer restrições -, poderá o 
Presidente da República estabelecer essas limitações. 

E. nnalmente, pura não estender-me demasiadamente:, 

"Art. ti. Excluem-se de qualquer apreciação judicial 
todos os atas praticados de acordo com este Ato Institu
cional e seus Atas Complementares, bem como os respectivos 
efeitos." 

Nenhum destes atas, nem dos Atas Complementares e dos seus 
efeitos, poderá ser julgado pelo Poder Judiciário. 

Ora, o princípio elementar da ordem jurfdica é de que nenhum 
ato pode escapar à apreciação do Poder Judiciário. 

Não preciso dizer mais nada - penso - para justificar de 
forma rigorosa a tese do MDB de que "13 anos de governo de 
exceção deformaram nossas instituições jurldicas. A Nação cstã 
submetida ao arbítrio." 

A segunda critica de S. Ex• diz respeito à ReformaJudiciãria. 
Neste ponto causa admiração a todos que S. Ex• venha 

justificar algo que i: rigorosamente injustificável. 
O Senhor Presidente du República manda no Congresso um 

projeto de Reforma Judiciária. Note-se que já é uma cxccção, na 
História do nosso Direito Constitucional, o direito de iniciativa de 
emenda no Presidente da Republica. O direito do Chefe do Governo 
é só o de propor, não o de impor a emenda. Propõe Sua Excelência a 
emendu. E o que faz o MDB? E que faz a ARENA também, pelo seu 
delegado, que foi o Relator, Senador Accioly Filho? Procuram ouvir 
o Brasil, procurnm saber o que pensam os meios jurldicos do Pais 
sobre a Reforma Judiciária que se quer aprovar. E a resposta que se 
ouve em todos os setores i: u de que i: preciso introduzir grandes 
modificuções naquela proposta. O próprio Relator toma u iniciativa 
de apresentar substitutivo, incluindo aquilo que ouviu da comuni· 
dadc jurldica nacional. 

O MDB du mesmu muneira. Está disposto a aprovar a Reforma 
Judiciáriu, desde que ela seju corrigida nos pontos de maior gravi· 
dade. Discute-se a matí:ria. Nilo se chega a um acordo, 

Disse o nobre Llder da Maioria que foi por posição arbitrária, 
violenta, que se tOI]lOU decisão contrllria à reforma constitucional. 
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l nfclizmcntc S. Ex• não cstâ presente, mas lhe peço leia a 
decisão tomada, e repetidamente reafirmada no Senado e na Câmara 
dos Deputados, O que decidiu o Diretório Nacional foi rejeitar 
aquela proposta, mas nceitâvamos as modificações, Não 
podcriumos, efetivnmente, uceitar, como imposição, a idéia do Poder 
Executivo, que teve contra si o pensamento jurídico de quase todos 
os órgãos da J ustiçn brasileira. , 

Estâvamos abertos aos entendimentos, c eles prosseguiam, até 
que em detcrmmudo momento, a Maioria nos disse: "Só concorda·, 
mos com duas emendas, de signincação secundAria", No exercício 
rigoroso do seu direito, o MDB disse não, e com isso não deu apre· 
vaçüo àquela medida. 

Qual a gravidade do problema? O que hã de grave, de afrontoso, 
de,insultuoso nessa atitude? Só algo de surrealista poderia criar aque· 
le quadro que se formou. Absurdo foi o que o Congresso fosse 
fechado, por niio ter aprovado uma proposta do Presidente da Jl,epú· 
blica. Isto é que é a negação da competência do Poder Legislativo. 

Creio na boa intenção do Presidente, Sua Excelência foi à tele· 
visão, e deu explicação à Nação, colocando-se na posição de vitima 
da incompreensão, Isto porque não hã canais de comunicação, e Sua 
Excelência pensava que aquela emenda representava a salvação para 
o Brasil, e a sua rejeição significava a destruição de nossa vida ju· 
ridica. 

Mais uma vez é u pretensão das soluções infalíveis, A vida pú· 
blica não é compatível com soluções infalíveis e perfeitas, Uma 
Reforma JudiciAria como aquela, que signincava a revogação e a 
transformação de dezenas de artigos da Constituição brasileira, 
deveria ser debatida, discutida, examinada, Provavelmente a solução 
seria melhor ou pior. No entanto, Sua Excelência adota posição 
incompatível com o Direito e com a vida pública, De um lado estão 
os bons: de outro, os maus; aqui cstâ a verdade, aqui estâ o erro. 

f:. o velho maniqueísmo, que tem causado a desgraça de Estados 
c de civilizações, Nem nós somos detentores da verdade, nem os nos· 
sos adversârios têm a exclusividade do erro. 

Errar e acertar é humano, E, na ordem jurídica, na ordem poli ti· 
ca, as soluções são sempre mais dif!cics de atingir sua perfeição, sua 
exatidão. 

A decretação do recesso do Congresso é injustificável e injus· 
tificada. (Muito bem!) Foi uma violência- como diz a nota do nos· 
so Partido- contra a Naçilo, porque nós, sim recebemos do povo 
brasileiro um voto para virmos aqui, e este povo não deu a ninguém 
o direito de fechar o Congresso pelo fato de este poder nilo ter apre· 
vado uma proposta do Executivo, (Muito bem!) 

Silo verdades inquestionãveis, Nilo se compreende que alguém 
tenha dúvidas a respeito e achem justificãvel, como se fôssemos um 
colégio, dependente de um superior que nos pudesse colocar de cas· 
ligo, como fosscmos menores tutelados. 

Somos maiores e somos delegados do povo brasileiro (Muito 
bem!), em Ul!lB Nuçuo que quer ser dcmocrãtica, que quer ouvir as 
suas bases e que nuo aceita aquilo que é postulado para alguns; que 
alguns homens ou alguns grupos tenham o privilégio ou o dom de 
acertar sempre c de dirigir o Brasil; de dcc'dir sobre a Constituição, 
sobre ns leis, sobre a épocu cm que os assuntos devam ser discutidos. 

Esta situação pode ser aceita por alguns, Respeitamos, Nós nua 
a aceitamos- é o que diz o nosso Manifesto, (Muito bem!) 

Terceiro ponto da Liderança da Maioria: protestou S, Ex• con· 
trn n expressão "caos institucional", 

Disse S. Ex•: caos é desordem, é falta de ordem, Pois é prc· 
cisamcnte o que ocorre no Brasil, 

Do ponto de vista da nossu Lcgislaçilo Maior, que é a Lcgis· 
luçno Constitucional, h6 um principio de ordem jurídica - a hicrur· 
quia dus normas jurldicas. 

Um pais orgunizudo tem essas normas hierarquizados, Vila dcs· 
de us ci(ausulas contratuais, que si\o normus ou leis entre as partes, às 
portarias e lltos administrativos, nvisos, decretos, leis, leis complc· 
mentores c normus constitucionais, A Constituição é o Apice do edi· 

ficio jurídico, Assim, cada pais tem a sua ordem jurldica, Entretanto, 
nós ni\o a temos, porque nós temos duas ordens. Temos uma Cons· 
tituição que diz uma coisa e temos um Ato Institucional que diz ou· 
Lra. . 

A Constituição diz: são independentes c harmónicos entre si o 
Poder Judiciãrio, o Executivo c o Legislativo, O Al-5 diz: outros dois 
dependem do Executivo, porque ele pode dissolver o Congresso e 
aplicar sanções a quaisquer cidadãos, inclusive membros do Poder 
Judiciário. A Constituição diz: Nenhum llto escaparâ à apreciação 
do Poder Judiciário. O Al·5 diz: Os atas institucionais, os atas com· 
plementarcs, baixados em decorrência e os seus efeitos, cstuo fora da 
apreciação do Poder Judiciârio, 

Em que estamos, Sr, Presidente? Qual é a ordem vigente? t. a o r· 
dcm institucionul do Al·5 ou é a ordem constitucional do texto bâ· 
sico? t. a desordem! Um pais que tem duas ordens jurídicas, uma 
institucional c outra constitucional, é um pais dividido, 

O Sr, Uzaro Barboza (MDB- GO)- Não tem nenhuma. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Exato. Não 
tem nenhuma. Fica dependendo do arbítrio, mais uma vez, Quem 
decide se é o Al-5 ou a Constituição que se aplica é o Presidente da 
República que se julgou com poderes, inclusive, de modificar a 
Constituição. 

O texto constitucional estabelece que qualquer reforma consti· 
tucional, para sua aprovação, depende de dois terços dos membros 
do Senndo c da Câmara. Mas, o Presidente da República, intcr· 
pretando, por luzes próprias, ou com a assessoria que lhe foi concedi· 
da, deu interpretaçuo diferente, c aquilo que a Constituição cstabclc· 
co como mlnimo, isto é, o voto de dois terços dos Senadores e dois 
terços dos Deputados, passou a ser feito pelo Presidente sozinho, que 
reformou a Constituição e, inclusive, esse dispositivo, estabelecendo 
que dai para a frente maioria simples é uma maiorin absoluta, mas, 
no Congresso, Deputados c Senadores poderiam reformar a Consti· 
tuição. 

Qual a segurança? Falou-se cm segurança e fala-se cm segurnn·, 
ça, A scgurançn meus amigos, segurança Srs. Senadores, é segurança 
para a Nação, e, num regime de arbltrio, ninguém tem segurança, 
porque se fica dependendo da vontade onipotente de um homem. 

O Sr. Lázaro Barboza(MDB- GO)- Muito bem! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Queremos segu· 
rnnça para a Naçilo! 

Fala-se em greves, cm ameaças, em subversões, Nua é privilégio 
do Brasil. Ao nosso lado outras nações, num regime rigorosamente 
democrático, acabaram com as subversões. Eu cito, para nilo dar os 
exemplos da Europa, o exemplo du Venezuela, que não tem um grau 
de civilizaçuo c cultura muito superior ao nosso, Um regime demo· 
crâtico continuado de quatro ou cinco governos, estabeleceu a 
normalidade, desapareceram as greves, as guerrilhas que existiam ao 
tempo da ditadura militar de Pérez Jiméncz, 

Foi o Senador Jarbas Passarinho que nos informou, aqui, que 
ao tempo da ditadura militar de Pérez Jiménez, do petróleo vcnc· 
zuelnno ficava no pais apenas 5%; 95% era levado pelas empresas 
multinucionais, Depois do regime dcmocrãtico, o que acontece na 
Venezuela? Hoje, 95% do petróleo fica na Venezuela c apenas 5% é 
que vai paru as empresas internacionais. 

t. a fórmula dcmocrâtica, que vale para todo o mundo, Vale pu· 
ra o Brasil, Vale para o Brasil niio apenas nos discursos laudatórios, 
deve valer, efctivamcnte, O Brasil derramou o sangue de seus filhos 
indo à Europa combater o regime nazista, o regime fascista que era a 
negação da democracia, t. preciso rcalizfl.ta entre nós. E só hã uma 
forma de realizar a dcmocraciu; dcmocrucia significa governo do po· 
voe se opõe a plutocracia, que é governo de um grupo. 

t. preciso instaurar no Brasil u democracia, a exemplo do que se 
fez em todo o mundo, Temos um exemplo recente: a Europu Ocidcn· 
tu I, berço e rniz da nossa civilização, constitulda de IR nações, Fran· 
ça, l}élgica, Itália, Sulça, Suécia, Holanda, Espanha Portugal, etc ... 
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Das 18 nações apenas 3 estavam no regime de cxccçilo, todas as de· 
mais dcmocrAticas. As três exceçõcs eram Portugal, Espanha c Oré· 
cin, governadas autoritariamente, mas, umn a uma, nos últimos 
anos, atendendo a esta tomada de consciência da população- toma· 
da de consciência decorrente dos grandes meios de comunicação, a 
televisão e o rAdio. A televisão c o rAdio, cu repito, a televisão c o rt\. 
dio esclarecem a consciência dos homens. 

O Sr, Uzaro Barbou (MDB-GO)- Muito bem! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ou nós quere· 
mos manter obscurecida a co~sciência dos brasileiros? 

Como conseqUência disso, o que se deu? Espanha, Portugal c 
Grécia retomaram a normalidade democrática; Europa Ocidental: 
todas são democracias. Scrã que o Brasil quer se condenar, quer con· 
dcnar a seu povo a um decreto de incapacidade? Será que o povo bra
sileiro não tem capacidade para viver o regime democrático? 

Quero lembrar ainda o Art. I• da nossa Constituição ou do nos
so texto constitucional, aprovado, inclusive, pela Emenda n• I, tam· 
bém de forma autoritária c ilcgltima, pelos 3 Ministros militares que, 
circunstancialmente, baixaram esse ato, mas que não veio do povo, 
evidentemente. Mas ali se diz: Art. I•- "Todo o poder emana do 
povo c cm seu nome é exercido". Quem o afirma não somos nós, é o 
texto, aprovado por todos, inclusive pelas autoridades militares. 1ô: 
preciso respeitar esse povo, é preciso dar ao povo brasileiro o direito 
de fixar o modelo politico do Pais. 

Disse S. Ex•, no seu 4• protesto: "A nota do MDB fala num di· 
vórcio entre o Estado c a Nação", E S. Ex• contesta. Mas é precisa· 
mente esta a análise serena da nossa situação. E quem o afirma não é 
o MDB; o MDB, no caso, é apenas uma parcela pequena da Oposi· 
ção brasileira. Quem está cm oposição é o povo brasileiro, como diz 
a nota, c como se verifica pela série de documentos que têm vindo a 
público; para citar um dos mais objctivos c serenos, o Conselho Fc· 
deral da Ordem dos Advogados. Reunidas todas as secções esta· 
duais, invocando a circunstância de a advocacia ser um mútus públi· 
co, que impõe ao advogado o direito de dar a sua contribuição para a 
ordem jurfdica, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados afir· 
ma, perante a Nação: "lô: preciso restabelecer o Estado de direito, 
normalizar o Pais!" 

No dia li de agosto, foram os professores universitários que lan· 
çaram a Carta aos Brasileiros, que cstt\ recebendo, ainda, assinaturas 
de um apoio em todos os Estados do Brasil. "Ao comemorar os Ccn· 
to c CinqUenta anos da fundação dos nossos Cursos Jurldicos" -
diz o documento "estado de direito já!" E não hã razão para prole· 
lar, a não ser por razões inconfessáveis ou, pelo menos, inconfcs· 
sadas,. .. 

O Sr. Uzaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... porque o esta· 
do de direito é preliminar a uma ordem jurldica, é a afirmação do pri· 
mado da lei, porque lei não é qualquer ato baixado por uma autori· 
dadc; lei, definição, é a norma elaborada pelo Poder Legislativo, po· 
der originado da eleição popular. 1ô: o primado da lei, Foi por isso 
que Brasflia, traçada para ser a Capital, slmbolo de um Estado mo· 
dcrno, colocou como centro da sua urbanização a Praça dos Três Po· 
deres. E se havia razão para dar maior altitude a um dos Poderes, 
deu-a ao Poder Legislativo. Por quê? Porque Poder desarmado, Po· 
der pobre, impessoal c colctivo. lô:, entretanto, aquele que faz a lei; é 
a marca de um Estado civilizado c culto, definido pelo Presidente 
Castcllo Branco, neste Congmso, no dia cm que tomou posse da Prc· 
sidência da República; disse ele: o ideal da Revolução, ao qual cu ju. 
ro, por meu compromisso, submeter-me, é o primado da lei, 1ô: isso 
que marca um Estado civilizado c culto: primado da lei, c não da for· 
ça, c não do arbltrio, c não da vontade de alguns. 

Foi isso o que disse o M DB. 

O Sr. Uzoro Barboza (MDB - GO)- Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com muito pra· 
zcr. 

O Sr. Lázoro Barboza (MDB- GO)- Nobre Senador Franco 
Montoro, não precisaria apartcar V. Ex• que, como nosso Lldcr, ex· 
pressa muito bem o pensamento de toda a Bancada. Mas, c[ctiva· 
mente, lei injusta- jt\ dizia Santo Agostinho - não é lei. E, à luz da 
justiça, o AI-S não é outra coisa senão o império do arbftrio, Por· 
que à luz dele, como V, Ex• exemplificou, o Governo pode tudo, c 
ninguém é capaz de apontar uma só providência que o Chefe do Ex•· 
cutivo não possa tomar, à luz do AI- S, unilateralmente. O que é is· 
to senão a consagração do arbltrio? V, Ex• tem inteira razão, cmincn· 
te L!dcr. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço o 
aparte de V, Ex• E, continuando na mesma linha de argumentos, 
para estender um pouco mais a sua argumentação: se fosse válida a 
argumentação defendida pelo nobre Lldcr da Maioria, o Senhor 
Presidente da República poderia fechar o Congresso c baixar uma 
nova Constituição para todo o Brasil, c Sua Excelência consideraria 
isso democrático c legitimo. Mas, é evidente que o mundo inteiro 
olharia com pena o nosso Pais. 

Falei cm divórcio da Nação c estava mencionando a Ordem dos 
Advogados. Professores c juristas, o empresariado brasileiro, que se 
dirige a cada passo, pedindo estado de direito para que ele possa ter 
segurança. São trabalhadores, é a agricultura, a indústria, são os cs· 
tudantes, é a comunidade cientifica, ... 

O Sr. Lázaro Borboza (MDB- GO) -lô: a Igreja. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ... é a Igreja. 
Em suma, é a Nação. Há duas concepções que estão se defrontando: 
uma é daqueles que acham que a Nação é uma soma de individues 
sob o comando de um chefe; a outra, humana, cristã, jurldica, é de 
que a Nação é uma comunidade de comunidade, c que a comunidade 
scrâ mais forte na medida cm que as comunidades menores tiverem 
vida própria, puderem decidir os seus assuntos. O Poder Público só 
deve interferir quando os particulares ni!'o puderem resolver, de for· 
ma satisfatória, os seus problemas; o municlpio deveria fazer tudo 
aquilo que depende, que é de interesse peculiar do municlpio; o Es· 
tado só deveria interferir naqueles assuntos cm que o municlpio não 
pudesse resolver, convenientemente; o Estado só deveria fazer o que 
o municlpio não pode fazer, c a união só deveria fazer aquilo que o 
Estado não pode fazer, para que houvesse o fortalecimento das 
bases, para que a Nação fosse forte c não o Governo. Queremos uma 
Nação fortalecida, uma Nação que não seja constitulda de robôs
como diz a nota do MDB - cm que apenas se cumpre ordens. O 
homem não é objcto das atenções paternalistas do Poder Público; o 
homem, como pessoa consciente, ele é um agente de seu destino. 
Quem faz o Brasil são os brasileiros, são essas grandes comunidades 
públicas e privadas, municlpios, Estados, que estão todos reduzidos 
a uma situação de total dependência. 

O Sccrctârio da Fazenda de São Paulo declarou, depois de rcu· 
nir-sc com um grupo de Secretários, que quase todos os Estados do 
Brasil, pela sua dependência, cm relaçilo ao Governo Federal, 
estavam reduzidos à condição de meros Territórios; foi demitido 
dois meses depois. 

OSr.AaenorMarla (MDB- RN)- V, Ex• dt\ licença para um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Os municlpios 
protestam, c estilo à beira da falência, c nós, aqui, na Comissão de 
Economia, todas as semanas, nos reunimos, principalmente, para 
aprovar financiamentos, uma espécie de injcçilo de óleo canrorado a 
ser dispensada aos municlpios, pelas dezenas de órgãos de finan· 
ciumento do Governo Federal, que se vangloria de estar ajudando os 
municlpios. 

Mus, meus amigos, o que o municlpio faz pura a Nuçilo? Dos 
recursos arrecadados pelo municlpio o que se deixa com o municlplo? 
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Sete por cento, Noventa c três por cento vem para os órgãos 
centrais, c com esse dinheiro faz-se, depois, uma dâdiva ao municl· 
pio, oferecendo-lhe, cm condições draconianas- c por favor -, um 
empréstimo para que ele possa resolver os seus problemas, A simples 
existência dessas dezenas c dezenas de organismos destinados a linnn· 
cinr o municlpio constitui a confissão do fracasso do nosso modelo 
político c tributãrio. O munic!pio deveria ter autonomia financeira, 
Por que ficar apenas com sete por cento daquilo que é pago pelo' 
munlcipc? 

~ preciso inverter os dados do problema. O Brasil .está 
ameaçado de algo muito mais grave, porque nós estamos com uma 
pirâmide invertida, uma espécie de gigante com pés de barro, porque 
as bases do Brasil, que são os municlpios, estão enfraquecidas, Os 
Estados depauperados c só a União é forte, poderosa, só ela dã 
normas, só ela tem recursos. ~ preciso terminar com esta ccntrali· 
zação de poderes que, acima de tudo, o documento do MDB dcnun· 
cia como antidemocrática. 

Ouço o aparte de V, Ex•, Senador Agcnor Maria, 

O Sr. Aaenor Maria (MDB - RN) - Senador Franco Mon· 
. oro, é preciso que a ARENA, como Partido político, entenda que o 
MDB aspira àquilo a que aspira toda a nacionalidade: a dependência 
do campo político-partidârio; evidencia-se a dependência no campo 
cconômico c no campo social, c deixa-se a Nação nessa instabilidade 
política que gera- infelizmente- uma instabilidade de ordem cmo· 
clonai, c todos nós ficamos a nos perguntar o que scrâ o dia de 
amanhã, c ninguém pode pensar a longo prazo, nesta Nação, Da! a 
necessidade de voltarmos à legalidade. Dai a necessidade imperiosa 
de que os três poderes, harmônicos, po~<nm, realmente, funcionar, 
cada um dentro dos seus requisitos, para que a Nação possa respirar 
com liberdade, livremente, Mui to obrigado. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
V. Ex• 

r_ este, precisamente, o ideal que o MDB defende: harmonia c 
independência de poderes c não subordinação, não arbltrio, não 
cxccção; normalidade democrática e constitucional. 

Termino, Sr. Presidente, examinando o último dos argumentos 
invocados pela I 'icrança da Maioria. Disse S. Ex• que não hã div6r· 
cio e"' ·e N açilo c E<'· ~o, porque, cm 1976, a ARENA ganhou as 
eleições 1 •unir'~>ais. O argumento, na sua simples exposição, mostra 
a sua irrclt v~i.cia. 

l'm !'rimciro lugar, para que a ARENA ganhasse essas eleições 
nos municlpios, nos pequenos municlpios, principalmente, foi ncccs· 
sãrio uma lcgislaçilo de ocasião, c foi dito que era só para as eleições 
municipais, a famosa Lei Falcão. Ela é tilo negativa que o próprio 
Ministro protesta: por que chamam Lei Falcão? Outros também são 
- ele não usa a expressão, mas diria cu - cúmplices desta medida, 
Ele quer dividir a responsabilidade, mas ele foi o autor c, por isso, a 
recebe, como pai da idéia, como o pai oficial da idéia, porque foi ele 
quem mandou a mensagem ao Presidente da República c este ao 
Congresso. Foi necessária uma lei que é uma violação; pasma a 
consciência de qualquer pessoa que o parlamentar venha sustentar c 
defender a democracia, a normalidade, a justiça de uma medida 
como esta, cuja insinccridadc ficou demonstrada logo depois, porque 
se dizia que era apenas para as eleições municipais, onde havia mui
tos candidatos, mas logo depois se estendeu a lei para outras elei
ções! São cautelas para evitar que os grandes meios de comunicação 
- o rádio c a televisão - possam ser usados para o debate político, 
para a tomada de consciência da Naçilo. ~ preciso não ter medo do 
povo! 

Tem tanta certeza a ARENA de que ela representa a maioria do 
pensamento nacional, então por que Inventou o "Senador blOnico"? 
Por que tirou do povo brasileiro o direito de escolher os seus 
governadores? 

O Sr, Uzaro Barbou (MDB- 00)- Multo bem! 

O SR, FRANCO MONTORO (MDB- SP)- E criou o Colé· 
gio Eleitoral, mais uma vez, feito sob medida ... 

O Sr. Lúaro Barboza(MDB- 00)- Muito bem! 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP)- ... de uma 
forma que cu não me permito ndjctivar para não ofender a dignidade 
dos meus advcrsârios, porque nem indircta é mais. Quando a eleição 
indircta bastava para assegurar, desce a eleição indircta pela 
Assembléia; quando isso não bastava, porque cm 6 ou 7 Estados, os 

· maiores do Pais, a Oposição tinha a maioria, então inventou-se um 
Colégio ampliado para que, através da Vereança, se pudesse asse
gurar a indicação daqueles que pertencem à Maioria. 

56 nega esta verdade quem não respeita a inteligência do 
advcrsllrio. Essas medidas foram tomadas para assegurar ao Partido 
do Governo os Senadores c os Governadores, cm todos os Estados 
do Brasil. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Permite V, Ex• um 
aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer . 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Apenas para dizer 
que na hora que V, Ex• deixar a tribuna, cu voltarei ao microfone da 
Casa para a réplica, que alills compõe o debate dcmocrâtico. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - ~ a tréplica, 
porque cu estou replicando a V. Ex• 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Ahl Tréplica, 
Agradeço, vejo que de vez cm quando o MDB colabora, c sobre essa 
colaboração tão expressiva, cu deposito a efusão c a sinceridade do 
meu agradecimento, Quero dizer apenas duns coisas: primeiro que 
vou responder a V, Ex•; c quero agradecer o gesto profundamente 
ético do eminente colega, quando, comigo c com o eminente Senador · 
Pctrônio Portclla, que então dirigia os nossos trabalhos, organizou o 
mecanismo de, logo cm seguida a V. Ex•, cu ocupar a tribuna, Não 
queria deixar passar essa oportunidade sem ressaltar esse gesto de 
V, Ex•. 

O Sr. Lúaro Barbou (MDB - 00) - ~ o respeito à 
democracia. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Mas irei replicar 
V, Ex• c não treplicar ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - V, Ex• 
entendeu assim ... 

O Sr. Eurico Rezende(ARENA- ES)- Porque V, Ex• ... 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ~ a réplica da 
réplica, mas é réplica também.,, 

O Sr, Eurico Rezende (ARENA- ES)- Nilo. V, Ex•, na sua 
primeira postura oratória, limitou-se a ler uma nota do MDB. Agora 
é que V, Ex• está realmente falando, interpretando a nota do MDB. 
Rctifico a confissão do engano que liz; é realmente réplica, Mas que
ro dizer que, sem a colaboração de V. Ex•, sem o seu compromisso, 
cu nilo poderia falar logo a seguir. Agradeço então penhoradamente, 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - O debate, a 
réplica c a tréplicn, pertencem ao estilo parlamentar c o Brasil só tem 
a ganhar com isso. E as grandes autoridades da República 
ganhariam muito cm estar presente ou ouvirem esses debates, Elas 
ficariam talvez abaladas cm algumas das suas convicções, porque 
vcrincariam que as verdades nilo são tilo simples como aquelas que 
chegam ao seu conhecimento. 

Dizíamos, Sr, Presidente, Srs, Senadores, que h6 esta segurança 
da ARENA de que tem ao seu Indo o povo brasileiro; pois cntilo, 
mais uma rnzilo para confiar neste povo, nilo tirar deste povo o di· 
rcito de escolher os seus representantes, de escolher os seus Sena· 
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dores, os seus Governadores, Esta é uma linha que não tem apenas 
uma significação politica, tem também uma grande significnçilo 
social c económica. O grande General Juarcz Távora dizia: "Nilo há 
nenhum 'homem tão competente, capaz, se sozinho, resolver c pensar 
sobre os problemas do Pais, por mais bem intencionado, por mais 
competente que seja ele". E é o que acontece. Quem pode resolver os 
problemas do Brasil é a Nação brasileira, c ela precisa ser ouvida 
para a fixação dos nossos rumos. 

Concluo, Sr. Presidente, aguardando, como disse o nobre Sena
dor Eurico Rczcndc, que a Bancada da Maioria responda um a um 
os demais itens constantes de nosso documento c iremos, também, 
da parte da Oposição, cada um dos membros de nossa Bancada 
responder c debater esses temas, que devem ser debatidos; c scrâ um 
grande serviço prestado no Pais, discutir o que aqui se diz. 

Há alguns sintomas novos, decorrentes de erros graves, 
conscqOcncia dessa centralização de poderes: o erro, por exemplo, na 
estimativa do custo de vida cm r 973, que foi reduzido artificial
mente, foi conseqUência normal de um regime autoritârio c 
centralizado. Num regime democrático isso nilo teria ocorrido. 

Ouço o aparte de V. Ex•, Senador Agcnor Maria. 

O Sr. A1enor Marli (MDB - RN) - Senador Franco 
Montoro, o "Senador biónico"·cxcmplifíca o que representa o Al-5, 
porque é, na realidade, a defesa do interesse c nilo a defesa maior da 
Justiça c do Direito. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP) - Agradeço a sua 
intervenção, Senador Agcnor Maria. 

Concluo, Sr. Presidente, lembrando que a palavra do MDB, 
mais do que o pensamento de um Partido, é o pensamento de largos 
sctorcs da comunidade brasileira. Se o manifesto é duro cm algumas 
das suas passagens é porque a realidade é dura c o documento 
precisa ser verdadeiro. 

O objetivo do MDB é que se estabeleça um debate sobre o 
problema c que os órgilos responsáveis tenham a sensibilidade de 
fazer no Brasil aquilo que se faz cm outros palscs c que também se 
fez cm nossa terra: a forma normal de se rcconstitucionalizar o Pais é 
a convocação de uma Assembléia Constituinte, 

Ouço o aparte de V. Ex•, Senador Milton Cabral. 

O Sr. Milton Cabr~l (ARENA- PB) -·Nobre Senador Franco 
Montoro, é somente para comentar esse aparte do Senador Agcnor 
Maria, a respeito dos Senadores eleitos através de eleições indirctas. 
Eu queria lembrar a S. Ex• que foi o próprio Senador Franco Mon· 
toro que citou numerosos palscs da Europa Ocidental como demo· 
crucias exemplares e, cm várias democracias exemplares existem Se· 
nudores eleitos através de eleições indiretas. Só para lembrar. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Mas nenhum 
"biônico". Eu faço a distinção. Citei, há pouco, a Venezuela. LA há 
Senadores que não são eleitos dirctnmcntc para isso. t; um disposi· 
tivo que estabelece o seguinte: nilo sorria muito, Senador Eurico Rc· 
zcndc, ouça o complemento. 

"Os Presidentes da Rcptlblica, eleitos pelo povo, silo, ao 
terminar o seu mandato, automaticamente Senadores da Rc· 
pública," 

Medida justa, democrática, 
Outros palscs permitem que o Chcrc do Governo, nomeie - na 

Bélgica, o Rei pode nomear- alguns Senadores, que são Senadores 
colados. Mas ar se confessa, se declara que~ a nomeação de alguns 
membros pura integrar aquele colcgiado. O que há de grave aqui é 
preciso nilo perder de vista a clreunstãncin concreta, o que se está 
ruzendo 1: a designação antecipada. Dá-se o nome de eleição àquilo 
que vai ser, apenas, a escolha dirigida por um colégio prcdctermi· 
nado, sabendo jú quem i: que tem maioria neste ou naquele Estado, 
O que se fez foi assegurar ao Governo, ntrnv~s de uma pscudo clci· 
çilo, escolher os Senadores. O que há de imoral no "senador biOnl· 

co" é o jogo com cartas marcadas. Essa que!: a significação eticamen· 
te condenável que se repete mais uma vez. E é por isso que não se deu 
esse poder, por exemplo, às assembléias. Se, amnnhil, um dos nobres 
membros da Maioria estabelecer que os Vereadores brasileiros po· 
dcrão escolher algum Senador, será democrática a medida, mas, cn· 
tão, é o povo quem vai escolher. Mas, se eu tomar um Colégio jlt cs· 
tabelccido, í: em lugar de confessar que sou eu Partido do Governo, 
que vou escolher, crio uma regra de jogo pura valer apenas naquela 
partida, como tem sido cm sucessivas reformas dessa legislação, eis 
u di(erença, Se V. Ex• me apontar um puis da Europa, ou um pais 
democr(ltico que tenha tido uma legislação semelhante a essa que cri .. 
ou no Brasil um senador biõnico, com cartns marcadas, darei a 
V, Ex• razão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a cnm· 
pninha.)- Solicito V. Ex• -considerar que só dispõe de cinco miou· 
tos para concluir o seu discurso. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Agradeço a 
V. Ex• 

O Sr. Agenor Marta (MDB - RN) - Senador Franco Moo
toro, permite-me um aparte? (Assentimento do orador.) Fui citado 
nominalmente pelo Senador Milton Cabral. O problema do senador 
biónico, na minha concepção, no meu modo de entender, trouxe 
uma dificuldade imensa para a própria ARENA, porque o pro
blema. agora, é saber quem vai ser senador biónico. Porque, quais 
são os direitos adquiridos pura que um membro da ARENA chegue 
a ser indicado para senador biônico? Não existe esse direito adqui
rido, c quem vai ser o biónico? Quem vui ser indicado c por quem? 
De (orma que a classe política, MDB c ARENA, está prejudicada, 
atravês de um dispositivo de subserviência que nós não podemos, 
realmente, nos curvar a ele. A classe politica precisa ter liberdade c, 
através desta própria liberdade, discutir aqui os problemas do povo 
sem subserviência c aguardar deste mesmo povo, pelas urnas livres c 
soberanas, o acatumento do seu trabalho cm defesa dos seus pos
tulados, para, continuando a merecer a confiança do povo, con· 
tinunr aqui. Isso ó o importante. Por que, então, se eleger, anteci
padamente, Senador da Reptlblica um c outro e lutar? Conheço 
vários Senadores, aqui neste plenário, que têm prestigio, tem força 
popular, mas estão lutando para serem biónicos. E o importante, 
aqueles que ti:m r orça popular querem ser biõnicos c estilo jogando 
ils feras aqueles que nilo têm força popular nenhuma. AI é o grande 
problema da ARENA. Tenho a impressão, Senador Franco Mon· 
toro, que na hora em que o MDB luta contra o Senador biõnico, está 
lutando em defesa da classe politica c da própria ARENA. Muito 
obrigado a V. Ex• 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente, 
está ai um aspecto concreto dos desacertos, seguidos, que silo uma 
decorrência normal do desacerto fundamental. 

t; preciso terminar a dualidade institucional que divide juri· 
dica mente o Pais. t; preciso restabelecer a ordem jurfdicn. t; preciso o 
estudo de direito, jâ. Não há por que protelar. A Nnçiio pede, O 
MDB, porta-voz desta Naçilo, trunsmite no Congresso a resolução 
de sua Convenção Nacional e espera que aqueles que detêm o poder 
pura convocar essa Assemblí:ia Constituinte, o façam, pensando no 
futuro de nossa Terra, 

Concluo com as palavras do documento: 

"Chegou u hora da pnz. Puz na lei, paz com liberdade, 
puz com justiça social, puz u ravpr do homem e nilo dcstrui
doru do homem, paz paru os brusileiros e scgurança pnra to• 
du n Nuçi1o.'' 

(Muito bem! l'ulmus,) 
O Sr, Eurico. Rezende (ARENA - ES) - Peço u palavra, 

Sr. Presidente. 

I 
I 
I 

J 
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Por accrro das Lidcrun· 
çus, concedo u puluvru uo nobre Senador Eurico Rczcnde. 

O SR, EURICO REZENDE'(ARENA- ES. Pronuncia o. se· 
guintc discurso. Sem revisão do orador,)- Sr. Presidente, Srs. Se· 
nadares: 

O ilustre Senador Franco Montoro levou a quase totalidade do· 
seu discurso foculizando o óbvio c que, absolutamente, não foi objc· 
to das considerações que aqui despendemos. Nilo se nega, c ninguém 
neste País pode negar que nos encontramos num processo rcvoludo· 
nârio, mas num processo revolucionário que não é de carátcr ditare· 
rial, um processo revolucionário cm que convivem regras tradicio· 
na is de direito c regras emcrgcnciais de direito, Não havia ncccssida· 
de de S. Ex• transpirar por todos os poros do seu talento c gastar a 
nobreza dos seus cansaços c a avalanche de suas fadigas, para tentar 
provar que não nos encontramos num Estado de Direito perfeito. 

S. Ex• mencionou o Ato Institucional n• 5 como se estivesse fa· 
zcndo uma grande descobcrra, isto é, que o povo brasileiro não sou· 
bessc da sua existência c, parrindo dessa legislação revolucionária, rc· 
ciumou sobre o direito de defesa, a ausência de certas franquias. Vale 
dizer: S. Ex• fugiu, galopantcmentc, ao tema central do nosso discur· 
so. 

O que afirmei aqui foi que a nota oficial do MDB refletiu injú· 
ria, difamação c calúnia, esgotando, portanto, todos os tipos de de· 
linqUência verbal. 

Nilo vim à tribuna para negar a existência do Al-5, nem para nc· 
gar a existência de um regime conjuntural, dai por que a presença de 
S. Ex• naquela tribuna foi apenas honrosa, mas absolutamente dcs· 
necessária c totalmente inútil. 

Perguntaria ao nobre Sr. Senador Franco Montoro- c este foi 
o fulcro do meu libelo contra a contumélia oficial do MDB. Disse o 
MDB que estamos no caos institucional. Sr. Presidente, o Sr. Sena· 
dor Franco Montoro foi um dos frades maiores do Parrido Dcmocra· 
ta Cristão, e deve ter como seu inseparável companheiro espiritual o 
Livro dos LivrOs que diz o seguinte: "No começo era o caos." Caos 
não quer dizer só desordem, não quer dizer só confusão, quer dizer a 
negação de tudo. Então, diz o MDB que nós nos encontramos no 
caos institucional. Nós não estamos, evidentemente, no melhor dos 
regimes, estamos na transição para um regime melhor, cm que se am• 
pliarão os percentuais democráticos os mecanismos de aperfeiçoa· 
menta do nosso Estado de Direito. Mas quem diz que estamos no 
caos institucional está mentindo, Sr. Presidente. 

O Sr, Fronco Montoro (MDB- SP)- Não apoiado! 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nilo apoiado! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Estaríamos no 
caos, Sr. Presidente, se nilo estivesse funcionando o Poder Legislati· 
vo: estaríamos no caos se nilo estivesse funcionando o Poder Judiciá· 
rio: esturíamos no caos se não existisse o Senador Franco Montoro 
daquela tribuna, sustentundo a sinfonia de repetição dos seus real•· 
jos contra o Governo c contra o regime. 

Dizer que estamos no caos, e partindo essas palavras da boca, 
dos lábios do Sr. Senador Frunco Montoro, é uma atitude suicida. 
S. Ex• estú dizendo, cntilo, que nem é Senador biõnico, é um Sena· 
dor que não existe: que S. Ex• é uma ociosidade, aqui: é um fan· 
tusma. Caos quer di~er a inexistência, nilo há nada. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. E~• um apar· 
te'? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Então dni eu 
dizer ... 

O Sr. Franco Montoro (MDD- SP)- Se V. E~• pergunta deve 
permitir que se responda. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- O que o MDB 
desejou foi criur uma imugem pura, psicologicumentc, mobilizur n 

opinião pública, A palavra caos, num pais de desenvolvimento cdu· 
cncional precârio, é recebida como uma interpretaçilo de que esta• 
mos na desordem total, 

O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V, Ex• um a par• 
te? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Entilo, quan· 
do cu digo que esta expressão é criminosa ... 

O Sr. Fronco Montoro (MDB- SP)- Não apoiado, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES}- ... eu o faço ... 

O Sr. Gllvan Roc:ho (MDB- SE)- V. Ex• me permite um a par• 
te, nobre Senador? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... com absolu· 
ta tranqUilidade, e mais, entendendo que esse é um dos pontos objeto 
da concessão da cúpula do MDB, sem o qual aquela retaguarda 
opressora, que c~ercc, diariamente a sua tarefa contra os moderados, 
reivindicou; foi condição sine qua non: "Coloca o caos institucional 
aí, porque, senão, o caos vai ser aqui na convenção". 

te? 

te? 

O Sr. Uzaro Borboza(MDB- GO)- Permite V. E~• um apar· 

O Sr. Gllvan Rocho (MDB- SE)- Permite V. E~• um aparte? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um apor• 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Nilo sei a 
quem vou permitir aparte. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• fez a pergunta a 
mim c eu peço que me conceda o direito de respondê-la. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Eu gostaria 
que, como disse o eminente Senador Mauro Bcncvides, V. Ex• desse 
um aparte curto e brilhante. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Procurarei ser curto. 
V, Ex• fala caos. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Nilo, cu não, o 
MDB! 

tc1 

O Sr. Fronco Montoro (MDB- SP)- Nilo, V, Ex• fala caos. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Nilo, o MDB. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- V. Ex• concedeu o apar· 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Está aqui, no 
MDB. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) -O MDB fala cm caos 
institucional. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Que quer 
dizer? 

O Sr. Fronco Montoro (MDB- SP)- Que, cm matéria de insti
tuição, nós somos um caos. Caos se opõe a cosmos, como a desor
dem se opõe à ordem, Nós temos desordem institucional. Não 
sabemos se o que nos governa é o-texto constitucional ou o Al-5, que 
silo textos contraditórios. A Constituição diz: Hã três Poderes 
independentes c autónomos; o Al·5 diz: O Poder Executivo pode 
fechar o Poder Legislativo. A Constituição diz: Nenhum ato escapa à 
apreciação do Poder Judiciário: o Al-5 diz: Nenhum ato feito pelo 
Governo, cm função do Al-5, dos Atos Complementares ou dos seus 
efeitos, pode ser apreciado pelo Poder Judiciário. Isto é confusão, 
isto ó caos institucional. O caos da Biblia é outro. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V, Ex• um upnrtc1 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V, Ex• vai me 
permitir manter umu rápida interlocuçilo aqui com o seu ilustre 
Comunduntc ... 

O Sr. Jarbas Pa,.arlnho (ARENA - PA) - Eu vou pedir um 
aparte por hectare. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... c que me. 
parece que nilo está muito indicado para obter a renovação da con· 
fiança de sua Bancada, mas, isso nilo é um outro assunto, Quero 
aproveitar este ano, ainda, para debater muito com o Sr. Senador 
Franco Montara, nu qualidade de Lldcr, porque cu soube que há 
uma coleta de assinatura por a( que, se der certo, vai me privar do 
prazer, do encantamento, de debater com S. Ex• 

O Sr. Lá:aro Barboza {MDB - GO) - !'; uma intriga que 
V. Ex•s estilo urdindo c que a Bancada do MDB repele! 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA- ES)- V. Ex• está fa· 
!ando como Udcr'! V. Ex• pode ser o Lldcr no ano que vem, c pode 
mar lá. Eu tenho uma estima profunda pelo Sr. Senador Franco 
Montara, e, então quero aproveitar esses últimos meses de liderança 
de S. Ex•. para dizer o seguinte ... 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB - SE) - !! a falta de costume de 
democracia de V. Ex•! 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA - ES) - Sr. Senador 
Franco Montare, V. Ex• não colocaria na nota a afirmativa de que 
estamos no caos institucional. V. Ex•, intimamente, acha que não 
estamos na ordem constitucional, mas, também, V, Ex• não acha, 
intimamente, que estejamos na desordem institucional. Essa justiça 
cu faço a V. Ex• e, façamos aqui, um PT com tinta nanquim, 

Ouço, agora, o eminente Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Nobre Senador, V, Ex• se 
insurgiu contra a expressão ucaos institucional", Mas, repare bem 
V. Ex•: não é o MDB quem diz isto. Os grandes juristas brasileiros 
dizem que existe a lei c a antilei; a Constituição c o Al·5. Eu tenho o 
meu mandato mas posso ser cassado. V, Ex• está tentando fazer 
uma conciliação que nem Shakespeare conseguiu fazer: "Ser ou não 
ser", V, Ex• quer que sejam as duas coisas, misturadas. Aliás, 
V. Ex• mesmo disse isso no inicio de seu discurso, dizendo que o 
Al-5 é um ato cxcepcional,mas nós vivemos numa democracia, isto 
é, V. Ex• disse: "Eu não creio em bruxarias, pero que las hay,las hay. 

OS~. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Respeito a me· 
dicina do eminente Senador Gilvan Rocha e ouço o aparte do ilustre 
advogado, Senador Uzaro Barboza. 

O Sr, Jarbas Passarinho {ARENA- PA)- E cu peço a V, Ex• 
que me inscreva para os apartes, também. 

O Sr. Lázaro Borboza {MDB- GO)- Eminente Lldcr Eurico 
Rc>.endc, V. Ex•. no seu discurso, se contradiz a cada instante, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- E cu não subiu 
disso. (Risos.) 

O Sr. Lázaro Borbozo (MDB- GO)- V. Ex• acabou de admi· 
tir que não estamos numa ordem jur(dica perfeita; que o eminente 
Senudor Franco Montoro, se lhe coubesse redigir o brilhante 
manifesto do Movimento Democrático Brasileiro, não usaria a pala· 
vra cuos institucional. O nobre Senador Gilvnn Rocha, no seu apar· 
te, csclureceu bem {questão. Nilo é poss(vel estar no mesmo tempo 
no céu c no inferno. E V, Ex• coloca as coisas sob esse prisma. 
Então, se não estamos no inferno do caos institucional; se nilo esta· 
mos, tumbém. no céu da democracia, onde estamos? No limbo. E o 
que é o limbo? A confusão, E o que é a confusão? r: o caos. 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA - ES) - Agora é que 
V, Ex• deu uma interpretação caótica. E vamos ver outro assunto; 

deve vir ali a cativante ornitologia do Senador Jarbas Passarinho, 
que ouvirei agora. 

O Sr. Jarbos Passarinho (ARENA - PA) - Eu agradeço a 
V, Ex•, sobretudo porque, no campo genérico do reino, V, Ex• é 
muito afctuoso com a espécie. E cu lhe agradeço esse gesto que é de 
delicadeza. 

O Sr. FrancoMontoro (MDB- SP)- Muito humano, não? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Nobre Llder, cu 
ouvia, ainda há pouco, a réplica desse admirável Senador, que é o L(. 

der da Minoria, e me perguntava se realmente ele respondia u 
V. Ex•. cu que tinha acabado de ouvir o discurso de V. Ex• A im· 
pressão que tive é: que nilo respondia. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- S. Ex• achou 
um jeito de não responder, 

O Sr. Jarbu Pa .. arlnho (ARENA- PA)- E nilo respondia, 
cxatamcntc porque aquilo que S. Ex• contraditava e dizia que 
V, Ex• afirmara, V, Ex• não houvera afirmado. Entretanto, S. Ex• 
aceitou debater no campo concreto, provando, mais uma vez, que a 
nota da Oposição, o mlnimo que se pode dizer a respeito dela é que 
está contaminada brutalmente de paixão. E hã uma desproporção 
evidente entre a realidade c a fantasia, entre a critica que seria justa c 
a critica excessiva. Pois note que V. Ex• começou citando um fato 
dentro de ciência pura, de aritmética. Veja que é tal a paixão do parti· 
do da Oposição, que eles sequer admitem que vivemos, pelo menos 
nesse 13 anos, dois anos de absoluta c límpida democracia no Brasil, 
sob a égide da Constituição de 1967, até dezembro de 1968, quando 
então sobreveio a crise e, cm conseqUência, o Al-5. Houvesse o cuida· 
do de não ser apaixonado, pelo menos S. Ex• diria li anos, como 
V. Ex• disse, mas não, 13. Ou tomaria do Al·5 para cã, mas não, a 
paixão é de tal ordem que, imediatamente, eles admitem que é isto. 
Toda a tónica é negativista, é integrista na negação; nega tudo que a 
Revolução fez. Jâ hã até ilustres membros do MDB que se propõem, 
com um grau de desenvoltura fabuloso, a nos perdoar por havermos 
feito a Revolução, são tão generosos que fazem isso. A impressão 
que se tem, ao ler essa nota e ao ler o noticiário do jornal de hoje do 
que ontem aconteceu na Convenção do Partido, é a de que, depois de 
um cerco bem sucedido, os vencedores estão ditando as regras da 
paz.!'; esta a impressão que se tem. E, no tempo oportuno, se V. Ex• 
me honrar, permitindo que também entre neste debate, gostaria de 
pinçar precisamente os lados indiscutlveis do exagero, da violência 
verbal, da falsidade em relação à verdade, que V. Ex• acentuou no 
seu discurso. Era este o aparte que eu queria dar nesta oportunidade. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Agradeço a 
V, Ex• E quero, aqui, ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• um apar· 
te? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Em seguida. 
Quero conceder muitos apartes a V, Ex• daqui por diante, até o dia 
30 de novembro, porque o nosso mercado de interlocução vai ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Lã vão 13 unos mais, 
não é? (Risos.) 

O SR. EURICO REZENDE {ARENA- ES)- ... ficar curto 
no ano que vem, segundo deprceendo dos jornais. 

Bem, o que eu quero dizer, Sr, Presidente, é o seguinte: disse u 
nota do M DB que hã um regime de urbltrio, de caos institucional, 
nestes 13 anos, mas cu me lembro que cm 1974, quando veio drenada 
pura aqui uma brilhante safra de Senadores do M DB, estabelecendo· 
se uma lun-de·mel com rcluçiio ao eminente Presidente Ernesto Gei· 
sei. O Sr. Senador ocupou aquele microfone, se nilo me falha a me· 
mó ria, 3 milhõc! c 886 mil vezes e 3 cintlmctros pura louvur o regime 
de liberdade, a corrcçuo governamental, o respeito aos direitos h uma· 
nos, essas virtudes da Revoluçilo que nos deram u grnnde oportuni· 
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dude de conviver, aqui, com colegas brilhantes, afctuosos, talentosos 
c que, untes de pura aqui virem, eram objcto de certas apreensões, ha· 
v1u um rumor geral .. vem por aí um tornado da Jamaica", u o Sena .. 
do vui ncar diminuido", quando tivemos, então, a grata demonstra· 
çào de que se truta de homens públicos vocacionados para o melhor 
serviço ao Pais. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

• O ~R. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Àquela ~poca 
nua est~vamos no caos, mas depois, aqueles sjnais de gratidão, de rc· 
conhecimento, de louvor, repetindo aquela lua-de-mel, muito antes 
da vitória da Emenda Nelson Carneiro ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB-SP)- Permite V. Ex• um apar· 
te? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA -·ES) - ... se desfez, 
acabou. 

E~tilo, quero dizer aqui, c agradecendo a notâvcl contribuição 
do cmmcnte Senador Jarbas Passarinho, que o Sr. Senador Franco 
M ontoro não abordou um ponto sequer do meu discurso. Não focali· 
zou um ponto sequer. 

O Sr. Franco Montoro (MDB -SP)- Permite V. Ex• um apar
te? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Darei o aparte 
a V. Ex•, mas deixe completar o meu pensamento, 

Nós temos, hoje, a intervivência da ordem constitucional com a 
ordem rcvolucionilria. Os ilustres Senadores do MDB, eleitos ou 
reeleitos cm 1974, sabiam disso c prestaram este juramento: "Preme· 
to guardar u Constituição Federal c as leis do Pais ... " 

.. Prometo guardar". Guardar, quer dizer acatar, respeitar ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Modificar. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Aceitar, medi· 
ficar. 

Veja que o sofisma de V. Ex• acrescenta a palavra modificar. Vê 
o sofisma. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Não, é verdade, V. Ex• 
repetiu c concordou. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V, Ex•s pro· 
meteram guardar a Constituição Federal c nela se contém o processo 
revolucionário ... 

O Sr. Lázaro Barbou (MDB- GO)- Que foi ressalvado no 
nosso juramento. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... no seu 
art. 181: 

"Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 181. Ficam aprovados e excluídos de apreciação 
judicial os utos praticados pelo Comando Supremo da 
Revoluçüo de 31 de março de 1964, assim como: 

I - os utos do Governo Federal, como base nos Atos 
Institucionais e nos A tos Complementares c seus efeitos, bem 
como todos os utos dos Ministros Militares e seus efeitos. 
quando no exercício temporário da Presidência da Repúbli· 
cu, com base no Ato Institucional n• 12, de 31 de agosto de 
1969: 

11- as resoluções, fundadas cm A tos Institucionais, das 
Assembléias Legislutivus c Climurus Municipnis que hajam 
cussudo mandatos elctivos ou declarado o impedimento de 
governadores, deputados, prefeitos c vereadores quando no 
exercício dos referidos cargos: c 

III- os utos de nuturelltlcgislativu expedidos com base 
nos A tos Institucionais e Complementares indicados no item 
I. 

Art. 182. Continuam em vigor o Ato Institucional n' 5, 
de 13 de dezembro de 1968, e os demais A tos posteriormente 
baixados. 

Parágrafo único. O Presidente da República, ouvido o 
Conselho de Segurança Nacional, poderá decrctur a cessação 
da vigência de qualquer desses A tos ou dos seus dispositivos 
que forem considerados desnecessários." 

Então, estamos cm umu ordem constitucional c cm uma ordem 
revolucionário simultâneas, integrando u Constituiçüo, c Constitui
ção objcto do juramento solene de todos os Srs. Senadores, 
obviamente inclusive do MDB. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Permite V. Ex• agora o 
upurte? · 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Gostaria que V. Ex• 
me permitisse também uma ligeira interferência no seu discurso. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• vai me 
permitir ouvir, o Senador Franco Montoro, que pediu primeiro, e a 
quem vou dar preferência, daqui até o nm do ano, porque V. Ex• 
sabe que esta oportunidade já vai se escasseando. 

Ouço o eminente Senador Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Aquilo que V. Ex• estra
nho, é, na realidade, um fato de absoluta objetividade e que, penso, 
poderú servir muito bem para explicar para aqueles que queriam 
entender a posição do MDB. Elogiamos o Presidente Geisel por oca
sião das eleições de 1974, porque Sua Excelência permitiu que as elei
ções se nzesscm livremente. Sem perseguições, sem prisões. 

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- E qual a eleição que 
não foi feita livremente no Governo Gcisel? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- A de 1976. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Essa eleição 
não foi feita livremente, Ex•? 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- A de 1976 c a de 1978, 
cujas regras foram fixadas no pacote de abril. V. Ex• me permite 
continuar? (Pausa),' Em 1973, Sua Exccléncia assumiu a Presidência 
da República. Em 1974, Sua Excelência permitiu eleições com 
liberdade, sem aquelas prisões de véspera de eleições, que 
caracterizaram a eleição anterior c sem uma série de outras medidas 
arbitrárias e violentas que tinham marcado as eleições anteriores. 
Reconhecemos isso como um ato de verdade. E Sua Excelência, na 
mensagem mandada ao Governo, dizia que queria o aperfeiçoamen
to politico e a normalização democrática. Oferecemos todo o apoio a 
isto. Mas, assim como apoiamos os atas positivos c válidos, condena
mos os utos errados. Nunca age bem aquele que cm lugar de discutir 
os utos se liga apenas a pessoas. Com a mesma autoridade com que 
elogiamos um ato certo do Presidente, condenamos os ates 
posteriores. Dizia u V, Ex• hil pouco: "E depois atacou". E não foi 
gratuitamente: utucou depois, porque, em lugar do progresso politi
co, o que Suu Excelência fez? Fechou o Congresso. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V, Ex• já disse 
isso, 

O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Mas, é preciso repetir 
pura explicar o fato, V. Ex• omite. Depois, reformou vários artigos 
da Constituição ... 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Queria que 
V. Ex• fosse breve. Meu tempo csti\ se esvaindo. 

O Sr. Franco Montoro (M DB- SP)- ... e, inclusive prepurou 
us eleições de 1978. Em lugar de se fuzer eleições livres, já por 
untecipução, decretou, eleições viciudas, com o Colégio Eleitoral 
com curtas mmcudas, onde viio ser eleitos, onde vão ser escolhidos 
Governadores c Senadores pertencentes ao Partido que tcnhu 
maioria nuquele colégio eleitoral. 
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O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Vou respon
der depois u V. Ex•. O seu npurtc está anotado aqui pura cu dar a 
resposta u V. Ex•. 

O Sr. Franco Monroro (M DB- SP)- Elogiamos os aros positi· 
vos e condenamos os atos negativos. fi isso que se espera da critica 
objetiva c honesta. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Concedo o 
aparte ao eminente Senador Dinarrc Mariz, fazendo um apelo aos 
meus eminentes colegas para que me distingam com seu apartes, mas 
também, que me obsequiem com os beneficias do relógio. 

O Sr. Dlnarre Mariz (ARENA- RN)- O meu aparte vai ser 
rápido. Queria apenas lembrar a esta Casa que a politica sempre de· 
vc ser feita num terreno sério. Lembro-me, quando se discutia, entre 
os dois Partidos, a possibilidade de uma emenda constitucional, 
quase na hora da votação, no gabinete do Presidente desta Casa, 
reunia-se o estado maior do Partido oposicionista. Chegava eu, 
naquela hora, do Nordeste c encontrei-me com o meu amigo parti· 
cular, pertencente às hostes do MDB, que me felicitava pela har· 
mania que tinham encontrado no encaminhamento da emenda à 
Constituição, naquele tempo cm tramitação. Qual não foi a minha 
surpresa quando ele me disse: "Mas, não é isto". Retruquei, dizendo: 
"Mas, encontrei, agora, com o Senador Amaral Peixoto que me disse 
que o entendimento está feito. Agora mesmo, estão reunidos no gabi· 
nele do Senador Pctrônio Portclla", Ele disse: "Mas, não vai haver 
isso. Daqui a pouco tempo, talvez, meia hora, começará a votação c 
V. Ex• vai ouvir o pronunciamento do MDB". Fiz um bilhctinho ao 
Presidente da Casa, comunicando que, apesar dos entendimentos 
que eu tinha encontrado c, com uma certa euforia, não ia dar resul
tado, porque eu tinha recebido uma informação de pessoas catcgori· 
zadas, de que não seria cfctivado o entendimento. Poucos minutos 
depois, reulmentc, no plenário da Câmara, o MDB, através de um 
dos seus representantes, assumia a dircção para dizer que o enten
dimento estava roto, não existia. E, então, fazia uma declaração de 
votos contrários àquela idéia. A discussão foi até aquela hora. Pensei 
que, com aquilo, tivesse realmente se encerrado um ato triste para a 
história politica deste Pais. Mas, pouco tempo depois, comecei a 
ouvir que estava sendo renovado o diálogo, criado pela Imprensa, 
porque diálogo é isso que estamos fazendo agora: V. Ex• está falan
do, outros estão apartcando, outros vêm à tribuna para contradizer 
V. Ex• Isso que é diálogo c que, dentro do Congresso, só poderá 
deixar de haver, quando fecharem o Congresso. Confundem diâlogo 
com entendimento, porque entendimento é um assunto sério, um 
começo de compromisso. AI sim, cu percebo quando começa um 
entendimento, através de assuntos sérios c tratados por pessoas cate· 
gorizadus. Então, veio o entendimento, Quando pensei - c estou 
ausente, porque, nobre colega, há muitos dias, venho sofrendo de 
amnésia política- c estava certo que estávamos num desaguadouro 
de acontecimentos que todos iam louvar, porque era um entcndimcn· 
to alto, mas, só se falava cm diálogo, agora, com a nota da Conven
ção do MDB, vejo que, realmente, é um segundo ai.o- Deus queira 
que não venha o terceiro- mas, é o segundo ato. Depois de tanto 
entendimento, de tanta conversa, de tanta publicidade pela imprensa 
deste Pais, percebe-se que, na nota do MDB, não tem uma alusão a 
tudo aquilo que se fez. fi como se a história pudesse ignorar todos 
esses acontecimentos e comentários da Imprensa brasileira. Há 
pouco tempo, perguntaram-me o que eu achava da Constituinte. A 
idéia da Constituinte, na minha opinião, é semelhante ao discurso de 
13 de Maio em frente ao prédio da Central do Brasil. Por quê? 
Porque aquele comício foi subversivo; era o comprometimento do 
Governo, nu época, com o partido comunista. Todas as faixas indica· 
vum isso: cru o comprometimento do Governo com o partido 
comunista. Então, foi a gota d'água. As Forças Armadas verificaram 
que seriam as grandes vitimas desse acontecimento c puseram fim ao 
descalabro que ameaçava este Pais. Quanto à idéia da Constituinte, 
pergunto aos nobres Lideres do Partido Oposicionista, cm que texto 

legal eles se buscaram para fazer um movimento nacional, pregando 
uma Constituinte? Onde é que está, na Constituição, poderes para se 
convocar uma constituinte? Se há esse poder, então, ai, a idéia é: 
semelhante: é subversiva. E isso deve ser dito sem arranhões, porque 
pode haver uté um equívoco por parte dos nobres Lideres: pensar 
que esti1 nu Constituição ou cm outro dispositivo legal qualquer essa 
atribuição à Oposição ou a nós mesmos, porque nós, que somos 
maioria nesta Casa, não temos atribuição para convocar uma consli· 
tuinte. Podemos, sim, emendar u Constituição e, ai, se limita o nosso 
Poder: é o Poder do Congresso, Mas, admitir u pregação nacional, 
nas Assembléias ou em outro sctor qualquer, de uma constituinte, é 
uma obru subversiva e precisa ser denunciada à Nação, 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Realmente, é 
uma bandeira clcitorcira, c quanto ao aviso no sentido de que, nas 
Assembléias Legislativas c nas Câmaras Municipais, o MDB vai dcs· 
fraldar essa bandeira de exacerbação nacional, o Partido da Oposi· 
ção encontrará resposta permanente c firme. Estamos na determina· 
çiio absoluta de conter, pelo argumento, esse movimento que dcs· 
serve o País, mistifica a opiniiio pública. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES)- Eu me permi· 
ti ria prosseguir sem alguns apartes, porque, em seguida os darei. 

Há, Sr. Presidente, no MDB um grupo de desordeiros que ti· 
vcram influência decisiva para quebrar as resistências da cúpula 
moderada c exibir para u Nação, cm nota oficial, o anarquismo. Isso 
não foi objcto de resposta do eminente Senador Franco Montoro. 

Aqui está, Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

"Tanto mais urgente se faz tal reabilitação, quanto é ccr· 
to que, com as aluais estruturas de poder, o Pais se tornou 
ingovernável," 

Trata-se, Sr, Presidente, de uma das afirmativas mais graves, 
mais caluniosas, mais difamatórias da história de notas oficiais parti· 
dárias, neste País. 

Dizer que o País se tornou ingovernável, é contestar- c vou di· 
zcr, aqui, com a minha condição de advogado- é afrontar a Lei de 
Segurança Nacional. 

Um Partido que proclama, pelo Brasil inteiro, que este Pais é 
ingovernâvel, está dizendo que o Pais não tem Governo, que os 
malfeitores podem assaltar o Banco do Brasil, que não há autoridade 
e que não há policia. 

Se estivéssemos, realmente, num Pais desorganizado, se o povo 
não tivesse confiança no Governo, esta afirmativa teria o efeito de 
realizar o espctáculo da desordem, a intranqUilidade da famflia 
brasileira e abalos sociais de conseqUências imprevislvcis. 

Mas, Sr. Presidente, reconheço que não foi desejo da cúpula 
moderada colocar aqui esta clara violação da Lei de Segurança 
Nacional, porque foi apenas o atendimento de uma condição, sem a 
qual aquela convenção se transformaria num campo de batalha entre 
radicais, que hoje silo delinqUentes e a cúpula do Partido, 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Permite V, Ex• 
um aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Volto a dizer, 
Sr. Presidente, e sem medo de errar: truta-se de uma assertiva crimi· 
nosu, que tem que ser repelida com indignação, porque este Pais está 
governado, bem governado; o Governo estâ apoiado pela maioria da 
Nação, realizando, embora com us dificuldades naturais de fatores 
untugônicos, us grandes mctus que motivaram u cclosüo do mo· 
vimcnto clvico popular del964. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V, Ex• um 
aparte? 
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O SR, EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Esta afir
mativa, Sr, Presidente, nüo é digna de ngurar de uma nota oficial, 
digna sim, de ser remetidu puru uma luta de lixo. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
;Jpurte'~ 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ~uma bofe
tada que se dú no País.~ uma pregação subversiva. 

O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- ~a defesa da ordein! 

O SR. EURICO REZEI''iDE (ARENA•- !iS)-~ uma forma 
de intranqUilizur o Pais. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ~a forma de sqssegur o 
País. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Mas o Gover
no está consciente dos seus deveres. Nilo adianta a Minoria ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Leia a nota na sua inte
gridade, não as palavras isoladas. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... que está 
contando com a capitulação cada vez maior, infelizmente, da cúpula 
doMDB ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Leia a frase inteira, no
bre Senador: leia a frase c não uma palavra. 

O SR. EURICO REZEI'•IDE (ARENA - ES)- Não adianta 
insistir nesse: desfile de injúrias, calUnias c difamações, porque o pro
cesso revolucionário continuará ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- ... até que se 
criem condições- c tomara que isso se dê cm breve- .. . 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ou 13 anos! 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - ... para o aper
feiçoamento do nosso movimento poHtico, que é tarefa e compro
misso do eminente Senhor Presidente Ernesto Geiscl. 

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Volto a dizer, 
Sr. Presidente, que isso aqui é matéria-prima de lixo. Isto aqui de
veria estar num volutabro. Isto aqui devia ser enfiado no esgoto da 
repulsa da opinião pública c não, constar do documento que 
compromete a dignidade de um Partido que se preza, 

O Sr. Franco Moncoro (MDB- SP) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Anunciar para 
a Nação que não temos Governo, é pregar u desordem. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)-!: V. Ex• que estfl dizen· 
do isso. O que a nota do MDB diz é uma coisa diferente. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- V. Ex• podere· 
cuur agom. 

O Sr, Franco Montoro (MDB- SP) - Eu me permito ler 
aquilo que V, Ex• nüo quer. O que o MDB diz i: o seguinte: "com as 
atunis estruturas de poder, o Pais se tornou ingovernável". Com as 
ntuuis estruturas de Poderl O que n Nuçilo diz? De governo forte, de 
exceçilo, basta! Silo os generais que dizem, são os almirantes que nfir· 
mnm, i: n Ordem dos Advogados que pede, é n populuçilo inteira que 
diz: chegu de exccçilo! Com as utunis eiltruturus de poder, é impos
sível governar o Pais. porque o Pais nilo se submete muis: ninguém 
deu poderes onipotcntcs u um, purn reformar Constituiçilo, decidir 
sobre o destino de cem milhões de brasileiros. 

O Sr. Saldanha Derzr (ARENA- MT)- Isto é ameaça? 

O Sr. Franco Monloro (MDB- SP)- e a verdade que estã ali 
contida: "com as atuais estruturas de poder, o Pais se tornou ingover
nável'', 

O SR. EURICO REZENOE (ARENA- ES)- Sr. Presidente, 
compreendo o recuo dilufdo do eminente Senador Franco Montara. 
Musjá disse, esta foi uma das imposições ... 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Diz V, Ex•, mais uma 
vez faltando à verdade. Nós não damos a V, Ex• o direito de discutir, 
de divergir e decidir sobre intenções. Julgue as palavras que são 
defendidas por nós. Defendemos todas as palavras do documento. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES) - A nota do 
M DB diz que o País se tornou ingovernável. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ... "com as atuais estru
turas do poder"! 

O Sr. ltalfvlo Coelho (ARENA- MT)- Um calmante para o 
Senador! 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) - Calmante para o Brasil, 
porque os arenistas que estilo muito conrormados, tranqUilos 
demais! O excesso de tranqUilidade os impede que se resolvam os 
problemas do Pafs. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito aos Srs. Sena
dores que só aparteiem mediante a concessão do orador. Solícito 
também aos Srs. Senadores que mantenham as linhas do Regimento, 
para que o debate se processe cm ordem. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um 
aparte, nobre Senador? 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V, Ex• 

O Sr. Jarbas Pa111rlnho (ARENA- PA) - ~ evidente que o 
fato a que me vou reportar nilo consta da nota oficial do MDB. Mas, 
está, hoje, em todos os jornais deste Pais, e vem a propósito da tese 
que V. Ex• sustenta, em que a cúpula do MDB, provavelmente, ou 
quase com certeza, está debaixo de certas pressões às quais esta 
cúpula não resiste. Veja V. Ex• que o problema, agora, não é mais de 
desencanto - como ainda hâ pouco dizia, ou deixava entender, o 
nobre Líder da Minoria - da Oposição para com o Presidente da 
República. O problema é mais grave c mais amplo. ~. tanto quanto 
se pode dizer que seja, do total do MDB, em relação àquilo que se 
chama de Revolução, no Brasil, desde março de 1964. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- ~institucional. 

O Sr. Jarbu Pauarlnho (ARENA- PA)- Tenho a impressão 
de que estou ouvindo alguma voz dissonante, que não é permitida 
pelo Regimento. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - E um aparte 
clandestino. 

O Sr. Jarbas Pa111rlnho (ARENA - PA) - Sr. Presidente, 
peço que verifique se o meu aparte cstâ sendo bem conduzido pelo 
sistema de som da Casa, . 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Ou outro sistema, quem 
sabe. 

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.) 

O Sr, Jarbas Pauarlnbo (ARENA - PA)- Então, os jornais 
publicam - c nilo hã nenhuma noticia de uma voz discrepante na 
convcnçuo - que, num determinado momento, um Deputado 
acusou o MDB de estar sendo, por exemplo, conivente com o Go· 
verno. E a prova que uma bancada ou o representante de uma ban
cada, por sinal do Rio Orando do Sul, estadual, resolveu dar foi prc· 
cisamcnte esta. Disse ela: "~ tão injusta a acusação que me faz o 
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colega "fulano de tal" -que cu não sei qual foi- que eu dou o se
guinte exemplo como dclinitivo: somos muiorin na Assembléia, c re
cusumos um voto de congrutulnçõc:s pela passngc:m do aniversário da 
Rcvnlucào ou uma homcnugcm i1 Revolução", Vcju V. Ex• que não 
se traiu muis do Governo '"A" ou do Governo "8", e todo o con
junto de 1964 pura cil que está sendo julgado, no momento em que 
un1:1 mui<1riu eventual, numa Assembléia Legislativa, nega o seu 
apoiou um fato histórico. Nilo é o apoio da sua participação nu ho
mcnugcm, mas u que umu scss5o de homenagem houvesse. No en
tanto, purulclamcntc, o próprio Partido diz, cm defesa dos seus di
reitos, que é um Partido absolutamente legitimo, constituldo dentro 
dos princírios revolucionúrios, - ele é resultado do Al-2, inclusive 
- c v:Jic pun1 n suu mgumcntncão sustentar a sua origem, mas não 
vale uma voz discrcpuntc, dentro da convenção, no momento em que 
M: discute não m;lis o Governo nHIS, o regime que roi estabelecido em 
1%4. 

O SR. EURICO REZF.NDE (ARENA- ES)- Agradeço o ex
celente aparte de V, Ex• 

Sr. Presidente, não gostaria de receber mais apartes. 
O MDR vai partir para os caminhos da Constituinte; vai perlon

gar a geogrutia do Brasil nus Assembléias Legislativas, nas Câmaras 
Municipais, c somente aí, porque em outros lugares a lei eleitoral 
veda. 

r\ r\ RENA vai mostr:lf ao Pais o que foi o perlodo anterior, 
porque, quando eclodiu o Movimento de 31 de março de 1964, quem 
:iqucl~1 ~poca tivesse 5 unos, portanto sem capacidade nenhuma de 
discernir c de compreender os fatos m1cionais, hoje está com 18 anos, 
c tem a sua :11cnç:io muito disponível pura o engodo, a mistificação e 
o cmhustc doM DB. cm termos de Constituinte. 

O próprio Presidente Ernesto Geisel, cm discurso pronunciado 
na noite de J I de março de 1974, lO• anivcrsi~rio da Revolução, acen
tu<~vu: 

"É úcvtr das gcn1çàes mais velhns recordar, aos que não 
viveram ti1o aziagos tempos, o que foi o pesadelo, a angústia 
que amortalhava os corações bem formados, nu viglliu pro
longada :mte ti agoniu dn NuçUo que parecia já rcrida de 
morte, 

O rco"mte importa, sobremodo, i1 juventude de hoje, es
pcr:m.;l)Sa c idealista. 'Iuc, na í:pocu, niío dispunha de olhos 
capa1cs de ~1valiHr o abismo de inépciu, perph:x.idude, corrup· 
ciío c d~.:sordcm cm que s11çobravam todas us instituições du 
snciednde hr:1sileim. ao venduvtll destruidor desencadcudo 
pela irrespunsahilidudc demagógica e mistificadora daqueles 
qu~: cntiío OtlS glwcrnavtlm," 

Isto me remete para um ponto da nota do MDB, em que se diz o 
seguinte: 

"0 Estudo de tal forma se divorciou du Nuçào, que esta, 
angustiada c oprlmidJ, clama numu só voz para que lhe 
devolvam lls instrumentos de suu segurunçn, cstubilidude, 
lwrnwnia c desenvolvimento," 

\'cjamn!l cnttlo, Sr. Presidente, quais sUo os instrumentos, ou 
qu:ti~ devem ser os instrumentos que o MDB pretende ver devolvi
dos li N:u;:io. 

Ele' cst~o HI.JUÍ num discurso que proreri, no 19 aniversário du 
Rcvulw.;i'to D~.:nwcrítth:u, no Congresso Nucionul, rulundo em nome 
do Senado Federal: 

"t\ renlmdot sem gmndet.a de um Prcsidcnt~:, quc cru, no 
pessimismo qur.: cnfermuvu u Nuct10, como que u d~:rrn· 
dcira esp~.:ran~;t; a s~thotada c vilipendiudu experiência 
parl:uncntarista: o retnrno ao prcsidcnciulisrno, cmpós 
premeditado c corruptivo truhulho de intoxicuçõo populur: u 
mmcha ~.:stuguntc para o CllllS cconômico-finuncciro, 
oficialrncntc ronfcssmJa c dcmonstradu nu substituiçüo de 
seis miniqros da F:ttcnda cm upcnns um uno: a corridu 

inflacionária, com tôdas as suas implicações subversivas, jit 
atingindo os últimos paroxismos do perigo c us cercanias do 
desastre final e du letalidade do cquillbrio social; o impacto 
do negativismo do :ero sinistro praticamente assolando o 
incremento do Produto Bruto Nacional per cap/ta: o ingres
so do cupitul estrangeiro decrescendo de modo galopante c 
com justificada perspectiva de desaparecimento total; a 
queda vertiginosa dos lndiccs agropccuários; o dccllnio 
ucelerado dos produtos de alimentação do Pais; a redução 
vigorosa da luxa de crescimento das matérias-primas destina
das à indústria; o decesso nu pauta das exportações, acusan
do um deficit superior a oitenta milhões de dólares; o 
atrevimento c a pertinácia dos licenciosos movimentos grevis
tas de carútcr politico c as paredes de solidariedade com a 
participação até do Banco do Bradil, de envolta com o pré
mio e o estimulo da impunidade reiterada, a cuja regra geral 
não se ofereceu sequer uma exceção ou solução de conti
nuidade; a virulência das campanhas de exasperação ideológi
ca nus comunidades rurais; o desmantelamento das nossas re
des de transporte de grandes massas, notadamente o ferroviã
rio e o marltimo; o locupletamento e a profissionalização do 
sindicalismo por minorias aguerrida e quulificadamcnte 
preparadas na propagação dos desígnios de um nacionalismo 
de importação; o aliciamento para a luta operãria, orientada, 
organizada e dinamizada por órgãos espúrios: a mobilização 
dos setores culturais e estudantis na preparação e no 
desdobramento da guerra revolucionãria; os toques per
manentes no acirramento da tensão emocional: o uso 
constante e a propaganda planejadu da motivação comunista 
erigida no regime de Cuba, sob a capa de defesa dos prin
cipias de autodeterminação e da não-intervenção, mas na 
realidade com o objetivo de atrair a sua expansão criminosa; 
u cruzada da calúnia, da injúria, da difamação c do ódio 
contra u grande nação do norte, na agressão passional aos 
arsenais da democracia e da liberdade; o desespero delin
qUente do cunhadio estentórico c carbonário, ante a barreira 
constitucional da inelegibilidade, visando a alcançar o poder 
pela queda das instituições e nele conservar-se, através da 
alienação, graças ao solidarismo e ao apoio do comunismo 
ateu e materialista; u abdicação, quase sempre consciente, 
por parte do Chefe do Governo, das prerrogativas c dos 
deveres da magistratura, preferindo proceder como co,man
dunte e usuário de partido, ao revés de exercer a isenta 
liderunça institucional do Pais, nu obsessão cm favor apenas 
dos dividendos políticos e dos investimentos eleitorais colhi
dor. nu diluição da autoridade c à custa da baderna das ruas e 
dos cumpos: o emprcguismo à margem do respeito ao sistema 
do mérito e da seleção, n serviço du clientela partidária e 
ideológica: u ilicitude civil e penal afrontando e contaminan
do os órgãos de administração direttl c de açào delegada do 
Governo Federal; u tentutivu de desmoralizuçilo dus Forças 
Armndas, pelo ultraje à suu coesão e pelo dessungrumento do 
seu intocável putrimõnio disciplinar, procurando, através das 
pressões da tropa nlucinudu, desvil1-l11s da sua vigilante mis
são constitucional: - todos esses fatos c circunstãncius 
mestuvum, de modo incqulvoco, que estúvumos diante de um 
processo de decomposição nucionul, em suu etapa celeremen
te conclusivu," 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campai
nha.)- Lembrou V, Ex• que dispõe de 5 minutos para concluir o 
seu discurso. 

O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES) - Concluirei 
nesse perlodo, Sr. Presidente. 

Ortt, Sr. Presidente, niio digo que estu é u reivindicuçào de todos 
os elementos do M DB. Os seus lideres verdadeiros, u suu cúpulu diri
g~:ntc, nüo dcsejum, rculmcntc, n dcvoluçiio desses inslrumentos, u 
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restauração deste quadro. Mas, o fato é que esta nota oficial rcnetiu 
que nas hostes oposicionista existe um grupo talentoso, vigilante, 
virulento, com técnicas de plnncjamento, desejando que o País rc· 
torne àquele período de dcsolaçilo, perigo, revolta e de mágoa.· Este é 
o pensamento daqueles que, de radicais, passaram a delinqUentes. 
Mas estes terão, sempre c sempre, na beleza do seu símbolo, n res• 
posta da Revolução, poruqc este País tem n vocnçilo de potência 
emergente, tem compromisso com os valores morais c espirituais do 
mundo ocidenl!ll, c saberá, através das suas energias, banir do seu 
meio, da sua cidadela, cm termos de inOuêncin, aqueles que pro· 
curam, pela negação de tudo e pela afirmação de todas as injúrias, 
calúnias e difamações, denegrir um Governo que mergulhará profun· 
damcntc na História e na gratidão dest<> Pais. 

E cabe·mc, aqui, Sr. Presidente, pnrn encerrar, fazer um apelo 
aos verdadeiros líderes democráticos do MDB: resistam, resistam, 
resistam cm favor do Pais (Muito bem i Palmas.· 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Benjamim Farah. 

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB - RJ. Pronuncia o se· 
guintc discurso.)- Sr. Presidente, não preciso nem de cinco minutos. 

Vou encaminhar à Mesa prt>jeto que institui o Dia do Elctri· 
cista, assim disposto: 

PROJETO OE LEI DO SENADO N• ,DE1977 

lnotltul o "Dia do Eletrlclsta". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• Fica instituído o "Dia do Elctricista", a ser 
comemorado, em todo o Pais, anualmente, no dia 17 de ou tu· 
bro. 

Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justlncaçio 

No dia 17 de outubr9 de 1831, há 146 anos atrás, 
Michael Faraday descobria a "Eictricidade", elemento funda· 
mental da natureza c mola propulsora do desenvolvimento 
industrial dos povos. 

Em homenagem à numerosa e utillssima classe dos ele· 
tricistas c àquele que, com sua perspicácia, conseguiu, com 
tão pouco, fazer tanto pela humanidade, é justo que transfor· 
memos o dia 17 de outubro naquele em que se comemorará o 
"Dia do Eletricista". 

Sr. Presidente, nesta oportunidade, quero fazer um registro: 
faleceu, ontem, no Rio de Janeiro, no Hospital do INPS, na Lagoa, 
Sylvio Potsch, professor do Colégio Pedro 11, da Faculdade de 
Humanidades, também no Colégio Pedro 11 e Professor da 
Fundação Souza Marques, sendo também membro da Assembléia 
Geral da referida fundação. Casado com D. Marina Aguinaga 
Potsch, deixou três !ilhas: Clãudio, Ângela e Alice, 

Sr, Presidente, o Professor Sylvio Potsch era filho do Professor 
Waldomiro Potsch, uma das maiores figuras que o Colégio Pedro 11 
teve; autor de uma grande bagagem de livros didáticos, e também 
esposo de D. Noemin Potsch, que é Professora do mesmo colégio. O 
Professor Wnldomiro Potsch deixou vários filhos, todos professores 
c que têm honrado o magistério secundário. 

Um dos filhos é o Professor Carlos Potsch, Catedrático do Colé· 
gio Pedro 11, V ice· Reitor da Universidade Santa úrsula c Dlrctor da 
Faculdade de Filosofia Ciências c Letras da Fundaçilo Técnico 
Educacional Souzu Marques. 

O Professor Sylvio Potsch, que faleceu ontem, pertence a essu 
grande cstirprc de ilustres brasileiros c sob n liderança daquele notâ· 
vcl professor, conhecido aqui, no Brasil, também o é no estrangeiro, 
o Professor Waldomiro Potsch. 

A perda, Sr. Presidente, de um membro dessa grande c 
extraordinária famllia, tão dedicada à Medicina c ao Magistério, 
calou fundo, causando profunda consternação, não só no Colégio D. 
Pedro 11 como na Fundação Souza Marques, c, também, nesse vasto 

· cfrcalo da juventude brasileira, que bem conhece essa nobre c ilustre 
fnmllia. 

Consigno aqui, portanto, Sr. Presidente, os meus pesares -
que, estou certo, são também os do Senado - que traduzem nesta 
hora os sentimentos do povo numincnsc c de todos aqueles que têm 
conhecido essa ilustre fam!lia, sobremodo o Professor Sylvio Potsch. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra no 
nobre Senador Milton Cabral. 

O SR. MILTON CABRAL PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR. SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O Sr, Benjamim Farah 
enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto no 
art. 259, III, "a", número 3, do Regimento Interno, deve ter inicio 
na Hora do Expediente. ConseqUentemente, a proposição será anun· 
cinda na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra ao 
nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Fomos os primeiros a advogar ampla e geral revisão da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Essa uma luta n que se tem dado 
o MDB, com a necessária persistência. Não temos nos limitado' a 
reclamar essa revisão: demos substancíosa colaboração para que o 
Governo atenda a uma imperiosa necessidade, decorrente do 
envelhecimento de uma lei básica para o relacionamento social no 
Pais. 

No atual Governo, foi criada uma comissão com n atribuição de 
estudar essa reformulação da CLT. Com freqUência, a imprensa 
publica noticiário sobre essa comissilo, como o fez recentemente, 
com relação à remuneração do menor, n fim de que esse venha a 
perceber 50% do sah\rio mlnimo durante determinado tempo, como 
se de aprendizagem, após o que receberia o salllrío mfnimo integral. 
Esta uma antiga reivindicação que sempre nos pareceu a mais justa c, 
mesmo, neccssãria, 

O menor que trabalha ê por demais sacrificado, raziio pela qual 
até tempos atrás se entendia que o trabalho do menor devia ser 
desestimulado através de empecilhos diversos postos na lei, 
lnfeliimente, muito outra é a realidade social de nosso Pais, onde mi· 
lhõcs de menores são forçados a trabalhar pura o sustento próprio c 
de suas famllias, das quais são arrimo. Acresce a isso a conhecida 
circunstância de que, entre nós, a grande maioria de menores 
trabalhadores realiza tarefas iguais as de um adulto. E numerosos 
são aqueles que trabalham para custear seus estudos, num conjunto 
de razões que justificam maior amparo da lei, tal como agora se diz 
ser pretensão do Ministério do Trabalho assegurar·lhes. 

Sr. Presidente, é necessário que o Ministro Arnaldo Pricto apres· 
se os estudos para reforma da Consolidação das Leis do Trabalho, 
Esta uma tarefa que já deveria ter sido realizada c nilo é passivei 
procrastim\.la, De outro lado, urge que o Governo envie projeto a 
respeito ao Congresso, a fim de que dele tomem conhecimento todos 
os interessados, isso propiciando amplo c profundo debate sobre a 
matéria, que 1: da maior rclevüncia social, Este o npclo que, mais uma 
vez, fazemos ao Sr. Ministro do Trnbalho. (Muito bem!) 

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo n palavra ao 
nobre Senador Lourivnl Baptistn, 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o 
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs: 

De grande signir.caçi\o parn o aprimoramento do ensino médico 
no Brasil é: o Decreto assinado, hâ dias, pelo eminente Presidente 
Ernesto Geiscl, criando a Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), no âmbito do Departamento de Assuntos Universitários 
do M EC. Trata-se de medida precedida de cuidadoso exame por 
parte dos Ministérios da Educação c Cultura, Saúde e Previdência 
Sociul. Está ela destinada a ser mais um importante marco da 
fecunda administração do Ministro Ncy Braga, à frente do Ministé· 
rio dn Educação c Cultura. 

O decreto presidencial veio solucionar de forma adequada sério 
problema ralacionado com a residência médicu, assunto inúmeras 
vezes abordado na imprensa c no Congresso Nacional. Como 
homem público e, especialmente, médico expresso meu regozijo por 
mais essa iniciativa do GovernoGeisel, em favor da melhoria do cnsi· 
no superior no país. 

Sabemos todos que a residência médica é de grande importância 
entre nós, propiciando a médicos recém-formados ou em vésperas de 
se formarem oportunidade única para o aprimoramento prâtico da 
medicina. De outro lado, adquiriu grande signir.caçilo para as 
Faculdades de Medicina e hospitais, No entanto, numerosos proble· 
mas e conflitos surgiam em virtude da ausência de regulamentação 
da residência médica, não faltando, sequer, indesejàveis atritos entre 
residentes c organizações hospitalares onde eram internos. Há 
muito, se buscava uma solução para essas questões c é o que ora se 
deu com o decreto criando a CNRM. 

Sr. Presidente, não há dúvida de que o eminente Presidente 
Ernesto Geiscl, assessorado por estudiosos auxiliares, deu ao assunto 
tratamento o mais alto, elevando a residência médica ao nível de cu r· 
so de pós-graduação, numa valorização que atende aos interesses da 
classe médica e do Brasil, 

Segundo o decreto, caracteriza a residência médica o treinamcn· 
to em serviço, em regime de tempo integral, sob a orientação de médi· 
cos de elevada qualir.cação ética e profissional. O funcionamento 
poderá ser em instituições de saúde ou não, mas, nesse caso, será 
indispensável que o estabelecimento firme convênio espec!nco com a 
escola médica ou universidade. 

Os programas de residência terão um mínimo de quatro horns 
semanais de sessões de atualização, seminários, correlação clínico· 
patológicas c outras dessa natureza, da qual deverão participar os 
alunos sem prejuízo do treinamento em serviço, 

Os certificados de residência médica terão validade nacional c os 
programas serão credenciados pela Comissilo Nacional de Rcsidén· 
cia Médica, que tem ainda as seguintes atribuições: definir as normas 
gerais para os programas de residõncia em Medicina: estabelecer os 
requisitos necessários pura atendimento pelas instituições onde 
forem realizados os programas; assessorar, avaliar periodicamente, 
sugerir modificações ou suspender o credcnciamento de programas 
que não estiverem de acordo com as normas e determinações 
estabelecidas. 

A Comissão terá 10 membros, designados pelo Ministro da 
Educação e Cultura. assim constitufda: o dirctor do Departamento 
de Assuntos Universitários (será o presidente); mais os rcpresentan· 
tes dos Ministérios da Saúde e da Previdência Socinl, do Estado· 
Maior das Forças Armadas, do Conselho Federal de Medicina, da 
Associação Médica Brasileira, da Fedcraçilo Nacional dos Médicos c 
da Associação Nacional dos Mtdicos Residentes. 

Sr. Presidente, a Comissão Nacional de Residência Médica, 
integrada por membros de alta qualincuçilo, e vinculada ao 
Depnrtamcnto de Assuntos Universitários do MEC, poderá vir u ter 
papel importante no ensino médico. E estamos seguros de que assim 
há de ser, pois terá utuução relevnnte para impor maior rigor quulita· 
tivo no ensino de pror.ssilo de tamanha significação como o do médi· 
co. De outro ludo, solucionarú os diversos problemas e connitos que 
ocorriam na residência médica, pura grande beneflcio de todos e 

sobretudo pura o Pais. O Brasil i: um País que tem grandes e excclen· 
tes médicos, em todas as especialidades. Numerosos aqueles de rena· 
me internacional. No entanto, lutamos ainda com grande escassez de 
médicos, cuja formação i: diiTcile onerosa. A rccém·criadu Comissão 
Nacional de Residência Médica terá, assim, papel decisivo para a me· 
lhor disciplina do exerclcio da medicina, tendo cm vista seu 
a~rimoramento incessante, imposição de um mundo caracterizado 
por tão grande e veloz transformação técnico-cientír.ca, 

Enaltecendo o ato assinado pelo eminente Presidente Ernesto 
Geiscl, congratulo-me com o Ministro Ney Braga, da Educação c 
Cultura, por decisão de tão grande conteúdo, E formulo votos para 
que a CNRM venha a ter a importância c o signir.cado que todos 
almejamos para ela, de modo especial aqueles que se dedicam ou 
venham a se dedicar a uma pror.ssão que constitui autêntico 
apostulado, como se dâ com a Medicina, quando bem compreendida 
e amadu pelos que a abraçam, dispondo-se a tudo fazer pela saúde 
do próximo! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao 
nobre Senador Murilo Parafso. 

O SR. MURILO PARAISO (ARENA - PE. Pronuncia o se· 
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupei, há dias atrás, a tribuna desta Casa para, com justiça, 
enaltecer a ação do Ministério do Interior na solução do problema 
das enchentes do Rio Capibaribe, em Pernambuco, que, nos últimos 
anos atingiram cruelmente ao Recife e cidades vizinhas, 

Tantas vezes o ato de Justiça me conduza a referências elogiosas 
aos diversos sctores da administração federal, tantas vezes aqui es· 
tarei, pois nilo tenho a avareza do elogio c entendo que esses re
gistros estimulam os governantes. 

Volto hoje a esta tribuna para abordar mais um grande pro· 
blema que também aflige às populações de outras áreas do meu Es· 
tudo, 

Só que, agora, lamentavelmente, não há o que enaltecer. Muito 
no contrário. Hã omissão a lamentar. 

E do mesmo modo que me inclino para a gratidão c o reconheci· 
mcnto, devo me inclinar, a título de colaboração, cm atitude constrU· 
tiva pura os apelos que me silo encaminhados por expressivas par· 
celas do povo pernambucano, diante de falhas e erros absolutamente . 
corrigfveis, 

O Ministério, ao qual se ligam os problemas a que vou me re· 
ferir, tem se conduzido com o maior desprezo para com Pcrnam· 
buco, havendo porisso a premente necessidade de uma rápida re· 
paração ao abandono em que se encontra, no aspecto a ser focali· 
zado, aquela unidade da Federação. 

Trata-se do Ministério dos Transportes que, em termos de Per· 
nambuco, através da Dircção Geral do DNER, parece incxistir. 

E quem duvidar, percorra a Rodovia BR·IOI, no trecho Ala· 
goas-Pcrnambuco-Paraíba para constatar essa lamentável rcali· 
da de. 

Na extensão total dos Estados de Alagoas c Parafba aquela ro· 
devia se apresenta com excelente conservução, magnír.ca sinalização 
horizontal e vertical, acostamentos pavimentados, ull:m de pistas du· 
pias nos trechos cm aclive. Embora não chegue a se constituir um pa· 
drilo de moderna técnica rodoviária, está, todavia, aquela estrada ra· 
Loavelmentc preparada para oferecer aos seus usuários os indispcnsá· 
veis fndices de conforto c segurança, compatfvcis com a demanda de 
tráfego da região. 

No trecho, porém, compreendido entre as divisas Alagoas-Pcr· 
nambuco c Pernumbuco-Purufba, estranhamente, isso nilo ocorre. 
1':. como se não coubesse ao Ministério dos Transportes a responsn· 
bilidadc tumbém de zelur por uqueln rodoviu, cm todo o seu traçado, 
uo longo do território pernambucano. 

Ali nilo há sinalização satisfatória, o pavimento carece de re· 
puros c, muis grave: os ucostumcntos c:;ttlo abundonndos, sem ne
nhuma condiçuo de uso, quer pela crosilo, ocasionada por chuvas de 
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vários invernos, quer pela vcgctaçüo que cobre grande parte da sua 
superfície, chegando us margens das próprias pistas pavimentadas. 

Por tudo isso, os motoristas, em casos de emergência, estilo im· 
pedidos de usar os acostamentos, gerando dai riscos imprevisíveis, 
que já se têm transrormudo em acidentes ratuis, 

· J: tito gritante a diferença existente nn conservação daqudes tre
chos rodoviários que seriam perfeitamente dispensáveis as placas in
dicativas das divisas com o Estado de Pernambuco: o próprio as
pecto da rodovia define, para o viajante, de forma inequívoca c hum i· 
lhante, para o meu Estado, o começo c o término do território per
nambucano. 

Como brasileiro, orgulho-me de observar o zelo com que o Mi
nistério dos Transportes vem cuidnndo da; rodovias na Paralba c cm 
A lagoas. 

Mas, como pernambucano, deploro essa discriminação tão 
danosa aos interesses do meu Estado, quanto da própria região nor
destina, como um todo. 

Desconheço as razões dessa desigualdade de tratamento, c 
sejam quais forem, Pernambuco recusa-se a aceitá-las. Daí a razão 
deste apelo veemente c enérgico, embora sereno c confiante, que 
agora estou a fazer. 

Repito que Pernambuco não as aceita, pela tradição c seriedade 
com que sempre cuidou da sua rede rodoviária; não as aceita por ser 
da têmpera do seu povo lutar pelo seu progresso, sem se abater 
diante das adversidades que, eventualmente, se interponham no seu 
caminhar; não as aocita, enfim, por não admitir tratamentos discrimi
natórios para os Estados da Federação. · 

Não fica ai a omissão do Ministério dos Transportes cm Per
nambuco, no que se refere à BR-101. 

A execução da chamada Variante de Contorno do Recife -
obra que tem importantes objetivos, entre os quais a melhoria do trá
fego da zona urbana da Capital e da sua área metropolitana, c 
também do tráfego cujas origens c destinos se ligam às suas cidades 
mais distantes e aos Estados vizinhos - se encontra paralisada há 
quase um ano, em toda a sua extensão. 

Além do tumulto do tráfego que, desde 1975, vem sendo im
posto às regiões vizinhas, c do prejufzo financeiro advindo da in
terrupção das obras, há a considerar o aspecto profundamente deso
lador que as auxiliares estruturas de madeira, já em ruínas, empres
tam à paisagem da área onde está implantada a Cidade Universitária 
do Recife, gerando, na população, principalmente entre os jovens 
que por ali passam diariamente, o descrédito e a decepção face ao 
abandono a que o Ministério dos Transportes relegou os nossos in· 
tcrcsscs. 

Diante de tudo isso, c POI'!!WC o meu propósito é de colaboração, 
faço um apelo ao Exm• Sr. Ministro Dyrccu Nogueira: procure 
S. Ex• conhecer as razões que têm impedido a melhoria da BR-IOl 
no Estado de Pernambuco c as que ocasionaram a! interrupções das 
obras da Variante de Contorno do Recife. 

Procure S. Ex• eliminar essas causas a fim de permitir a pronta 
normalização de uma estrutura rodoviária que, gravemente atingida, 
vem prejudicando a economia e a segurança dos pcrnambucanos. 

Agindo assim, certamente S. Ex• voltará a conquislar para o 
Ministério dos Transportes a confiança do povo pernambucano, ni
velando, desse modo, a sua administração a outros sctorcs do atual 
Governo da República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Não hâ mais oradores 
inscritos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente, 
designando para a sessão extraordinária das 18 horas c 30 minutos, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 62, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 613, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Aracaju (SE) a elevar cm CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 614, de 1977, da Comissão: 
- de Conotltulçio e Juotlça, pela constitucionalidade c juridi

cidade. 

-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 63, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 615, de 1977), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Tri:s Lagoas (MT) a elevar cm CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cru
zeiros) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 616, de 1977, da Comissão: 
- de Conotltulçio e Juotlça, pela constitucionalidade c juridi

cidade, 

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Está encerrada a 
sessão. '-

1 Levanta-se a sessão às 18 horas e JO minutos.) 
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Adalberto Sena- José: Guiomard- Braga Júnior- Evandro 
Curreiru- José Lindoso- Cattcte Pinheiro- Jarbas Passarinho
Renato Franco - Alexandre Costu - Henrique de La Rocquc
José Surney - Helvldio Nunes - Pctrônio Portclla - Mauro 
Benevidos- Wilson Gonçalves- Agenor Maria - Dinarte Mariz 
- Jessi: Froirc - Domlcio Gondirn - Millon Cabral - Cunha 
Linw - Murcos Freire - Murilo Paruiso - Arnon de Mcllo -
Lu i-. Cuvulcunte - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Gilvan 
Roehu - Lourivul Baptista - Heitor Dius - Luiz Viana - Ruy 
Suntos - Dirceu Curdoso - Eurico Re-.ende - João Culmon -

Roberto Suturnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah -
Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capancma- Itamar 
Frunco- Mugulhães Pinto- Franco Montoro- Orestes Quércia 
- Otto Lehmunn - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza- Osircs 
Teixciru- ltullvio Coelho- Mendes Canalc- Saldanha Dcrzi
Accioly Filho- Leite Chaves- Evch\sio Vieira- Lcnoir Vargas
Otuir Becker- Daniel Kricger- Paulo Brossard- Tarso Outra. 

O SR, PRESIDENTE (Petrónio Portclla)- A lista de·prCICIII.t 
acusa o comparecimento de 60 Srs, Scnadorct. Havendo nOmero re
gimental, declaro aberta a senão, 

Sobre a mesa, projetas de lei QUG serAo lidos pelo Sr. 1•· 
S"'rctãrlo. 
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Silo lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1821 DE 1977 

Institui o "Ola do Eletrlclsta". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica institufdo o "Dia do Elctricistn", a ser comemora· 
do, cm todo o Pnfs, anualmente, no dia 17 de outubro. 

Art. 2• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 3• Revogam-se as disposiçÕes cm contrãrio. 

J ustiOcaçio 

No dia 17 de outubro de 1831, hã 146 anos ntrãs, Michael Fara· 
day descobria a "Eictricidadc", elemento fundamental da natureza c 
mola propulsora do desenvolvimento industrial dos povos. 

Em homenagem à numerosa c utilfssimn classe dos clctricistas 
c àquele que, com sua pcrspicãcia, conseguiu, com tão pouco, fazer 
tanto pela humanidade, é justo que transformemos o dia 17 de ou tu· 
bro naquele cm que se comemorarA o "Dia do Elctricista". 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 1977,- Benjamim Farah, 

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

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 1831 DE 1977-Complementar 
Acrescenta § 2• 1 ao art. 2• 1 da Lei Complementar n• 261 

de 11 de setembro de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Acrescente-se o seguinte§ 2•1 ao art. 2•, da Lei Comple
mentar n• 26, de li de setembro de 1975, renumcrnndo-se o único 
existente: 

"Art.2• ..................................... .. 

§ 2• As importâncias correspondentes nos depósitos de 
que trata o parãgrafo anterior serão distribuídas dirctamentc 
pelas empresas que tenham mais de 20 (vinte) empregados, 
na forma cm que se dispuser cm regulamento," 

Art. 2• O Poder Executivo rcgulamcntarã esta lei no prazo de 
60 (sessenta) dias. 

Art. 3• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 4• Revogam-se as disposições cm contrãrio. 

JustiOcaçio 

Em conformidade com o disposto no parãgrafo único, do 
art. 2•, da Lei Complementar n• 26, de li de setembro de 1975, que 
determinou a unificação do Programa de Integração Social- PIS c 
do Programa de Formação do Património do Servidor Público -
PASEP, os participantes cadastrados hã cinco anos, que percebam 
snlãrio mensal igual ou inferior a cinco vezes o valor do respectivo 
snlãrio mlnimo regional, tcriio direito, no final de cada cxercfcio 
financeiro, a depósito equivalente a um salãrio mfnimo. 

Os depósitos correspondentes, de acordo com o Decreto 
n• 78.276, de 17 de agosto de 1976, serão cfctivados nas contas indi
viduais dos participantes do PIS-PASEP. 

lrrccusavelmcntc, esse abono suplementar, jú denominado 
como "140 snlãrio", configura um importante bcneflcio, particular
mente no pcrfodo inflacionãrio que estamos a atravessar, quando o 
salârio do trabalhador é insuficiente para o atendimento de suas 
ncccss.idadcs bâsicas. 

Nesse contexto, o objctivo cspcclflco deste projetado ó facilitar 
nos trabalhadores bcncflciãrios o recebimento das importüncias a 
que têm direito, através das próprias empresas onde militam, desde 
que estas contem com, pelo menos, vinte empregados. 

1':: que, atualmcntc, os bencflciãrios são forçados a perder um diu 
de trubalho, no mfnimo, puru sacarem o "140 salário", pois têm de 

dirigir-se ao estabelecimento bancãrio depositãrio, o qual é freqUen
temente distante do local de trabalho, enfrentando enormes filas que 
nele se formam. 

Sala das Sessões, I 5 de setembro de 1977. Nelson Carneiro, 

LEG/SLAÇifO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 26 
DE li DE SETEMBRO DE 1975 

Altera disposições da leglslaçio que regula o Programa de 
lntegraçio Social (PIS) e o ProRrama de Formaçilo do 
Patrlmõnlo do Servidor Público (PASEP). 

...... ············ ······················· ............. . 
Art. 2• Ressalvado o disposto no parãgrnfo único deste artigo, 

são mantidos os critérios de participação dos empregados e servi
dores estabelecidos nos artigos 7• c 4•, respectivamente, das Leis 
Complementares n•s 7 c 8, referidas, passando a ser considerado 
para efeito do cálculo dos depósitos efctuados nas contas individuai; 
o valor global dos recursos que passarem a integrar o PIS-PASEP. 

Parãgrafo único. Aos participantes cadastrados há pelo menos 
cinco unos e que percebam salário mensal igual ou inrerior a 5 
(cinco) vezes o respectivo salário mini mo regional, serã assegurado, 
ao final de cada exercfcio financeiro, depósito mínimo equivalente ao 
salário mínimo regional mensal, vigente, respeitada a disponibili
dade de recursos. 

····················· ·················· ,, ... ··········· 
( À.r Comissõe.r de Constituirão e J11stiça, de Legislarão Social, 
de Serviço Plihlico Civil, de Economia e.de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Os projetas que 
acabam de ser lidos, serão publicados c remetidos às comissões 
competentes, 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portel! a)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, cm turno umco, do Projeto de Resolução 
n• 62, de 1977 (apresentado pela Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 613, de 1977), que auto
riza a Prereitura Municipal de Arucaju (SE) a elevar cm 
CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 614, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçilo e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Em discussi\o o projeto. (Pausu.) 
Niio havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirnm permanecer senta

dos. (Pausa.) Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redução. 

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porte !la) -Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 63, de 1977 (apresentado p'elu Comissão de Economia 
como conclusão de seu Parecer n• 615, de 1977), que auto
riza a Prefeituru Municipal de Três Lagoas (MT) a elevar em 
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) o montunte de 
suu dlvidu consolidada, tendo 

PARECER, soh n• 616, de 1977. da Cornissüo: 

,;_ de Constituição e .Justiça, pela constitucionulidude e 
juridicidude. 
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Em discussuo o projeto. (Pausa.) 
Niio havendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerrudu. 
Em votnçiao. 
Os Srs. Senadores que o aprovum qucirum permunecer senta

dos. (Pausu.) Aprovado. 
A mutêria vui à Comis~Uo de Rcdaçiio. 

O SR. PRESIDENTE (l'etrónio Portell:t)- Esgotudn a muté· 
rin constnntc da Ordem do Diil. 

Sobre a mesa, reduções finais dos Projetas de Resolução n•s 62 
c 63, de 1977, uprovados na Ordem do Dia du presente sessão e que, 
nos termos do paritgr:tfo tinico do art. 355 do Regimento Interno, se 
niul houver ohjeçiio do Plcn{Jrio, serão lidas pelo Sr. 1~'-Secrctúrio. 

(Pnusa.) 

São lidus us seguintes 

PARECER N• 631, DE 1977 
Da Comissão de Redução 

Redaçüo final do Projeto de Resoluçilo n• 6l, de 1977. 

Relator: Senador Otto Lehmann 

A Comissão apresenta a redução final do Projeto de Resolução 
n• 62, de 1977, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aracaju (SE) 11 

elevar cm CrS 20.000,000,00 (vinte milhões de cruzeiros) o montante 
de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1977.- Adalberto Sena, 
Presidente- Otto Lehmann, Relator- Saldanha Derzl. 

ANEXO AO PARECER N•631, DE 1977 

Redaçüo finai do Projeto de Resoluçiio n• 62, del977. 

Faço saber que o Senado Federul ~I provou, nos termos do urt. 
42, inciso VI, dn Constituição, c cu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• ,DE 1977 

,\utorizn o Prefeitura Munlclpul de Aracaju, Estado de 
Sergipe, a eievor em CrS 20.000.000,00 (vinte milhões de cru· 
zelros) o montante de suo dívldtt consolidndn. 

O Senado Federai resolve: 

Arl. I• (; a Prefeitura Municipal de Aracaju, Estado de Ser· 
gipe, nos termos do art. 2• da Resoluçiio n• 93, de i I de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a contrt1tar empréstimo, no 
valor de CrS 20.000,000,00 (vinte milhões de cruzeiros), junto à 
Caixa Econümica Federal, por conta do Fundo de Apoio ao Desen· 
volvimcnto Social - FAS - dcstinudo ao linnncinmento dos ser· 
viços de execução do "Projeto Uc Drenagem Pluvi~ll do Sistcmn 
Centro" ~ do "Projeto de ~1ncrodrcnugcm" cm conv~nio com o 
Dcpartnmt!nto Nacional de Obras c Snncamcnto- DNOS. 

Art. 2~" Esta Resolução cntrn crn vigor nu dnt:l de sun puhli· 
caçào. 

!'ARECER N•632, DE 1977 
[)o Coml.-ilo tie Reduçilo 

Redt:çilo Onttl do !'rojcto de Resoluçilo n• 63, de 1977, 

Relutor: Seundor Suldnnhu Dcrzl 

A Comiosuo apresenta 11 rcduçiio li na I do Projeto de Resolução 
nY 63, di! 1977, que autorizn n Prcfciturtl Municipul de Três La~ons 
1 :'>1T) a elevar c111 CrS 7.0ilil.000,00 (sete milhões de cru,.ciros) o 111011· 
!ante de sua divida cnn~olidadu. 

Sala dus Cnmi'i'<r"k's, 15 de sctcmhro de ICJ77.- Adnlherto Sl'RI\, 

1 'r~~sidt~!11r:- Sn~rl·,~~m l~C'nl, Rcliltor- Ottn Ll•hmnnn. 

ANEXO AO PARECER N• 632, DE 1977 

Reduçüo flnul do l'rojeto de Rcsoluçilo n• G3, do !977. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1977 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Três Lnr,ono, Estuao 
do Mato Grosso, a elevar em CrS 7.000.000,00 (sete rnlihões 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I• E a Prefeitura Municipal de Tri:s Lngoas, Estudo do 
·Mato Grosso, autorizada, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93. 
de i I de outubro de i 976, do Senado Federal, a elevar em 
CrS 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros) o montante de sua df· 
vida consolidada, a nm de que possa contratar empréstimo. junto à 
Caixa Econõmica Federai, por conta do Fundo de Apoio no Descn· 
volvimento Social - FAS, destinado ao financiamento dos serviços 
de implantação de sistema de drenagem de ltguas pluviais no centro 
daquela cidade. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cuçào. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella)- As reduções fir.nis 
lidos vão à publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que seriio lidos pelo Sr. I•·SecrelÍI· 
rio. 

Siio lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N•319, DE 1977 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de publicação, pura imediata discussiio, votaçiio, du redaçiio finul 
do Projeto de Resolução n' 62, de 1977. 

Sal:t das Sessões, 15 de setembro de 1977.- Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N• 320, DE 1977 

Nos termos do :trt. 356 do Regimento Interno, requeiro dispen· 
sa de pubiicaçiio, paru imediata discussiio e votação, da reduçuo final 
do Projclo de Resoluçiio n• 6), de 1977. 

Sal:t das Sessões. 15 de setembro de 1977. -Saldanha Derzl. 

O SR. PRESIDENTE (Petrónio Porteila) - Aprovudos os 
requerimentos, passa-se 1t imediata apreciução das matérias. 

Em discussiio a redução final do Projeto de Resolução n• 62, de 
1977. (Pausu.) 

Nu o iutvcndo quem queira discuti-la, declnro·a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pcrmunecer senta· 

dos. (Pausa.) 
Aprovada. 
A mutéria vui ~ publicuciio. 

O SR. PRESIDENTE (Petrünio Portella) - Passa-se, agora, t\ 
uprcciaçuo du rcdaçiio final do Projeto de Resoluçi\o n• 63, de 1977. 

E111 discussiio a redução linul. (Pu usa.) 

Não havendtt quem queira discuti-la, declaro-u encerrudu. 
Em votaçno. 
Os sr~. Scnullllrcs que ~~ aprovam qudrum pcrmun~:ccr scntu· 

Uos. (Puusa.) 
Aprovmln. 
A mntériu v ui i1 puhlic:u;ito. 
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portelln)- Nudu muis haven
do a trat:lr, vou encerrar n scssiio, dcsignnndo puru u scssno ordinú .. 
riu de amnnhà ti seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação. cm turno único, do Requerimento n• 268, de 1977, do 
Sr. Senador Mauro Bencvides, solicitundo u transcrição, nos Anais 
do Senado Fedcrul, do discurso proferido pelo Sr, Luiz Vinagre, 
Diretor de Divisüo Industrial du SUDENE. nu Assembléia Legislati
va do Ceará no dia 19 de agosto de 1977. 

-2-

Discussão, cm turno único (upreciuçüo preliminar da juridicidu
de, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei 
da Cãmuru n• 60, de 1977 (n• 397-C/75, na Cusu de origem), que 
uutoriza o Poder Executivo u instituir u Fundaçüo Nacional puru o 
Menor Excepcional- FUNAEX- c dá outras providências. tendo 

PARECER. sob n• 550, de 1977, du Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidadc. 

-3-

Discussüo, em turno único, do Projeto de Resolução n• 56, de 
1977 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 538, de 1977), que uutorizu u Prefeituru Municipul de 
Vilrzeu Paulista (SP) u elevar cm Cr$ 4.822.000,00 (quutro milhões, 
oitocentos e vinte e dois mil cruzeiros) o montante de suu dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 539, de 1977, du Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c 

juridicidade. 

-4-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Resolução n• 59, de 
1977 (apresentudo pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu parecer n• 575, de 1977), que uutorizuu Prefcituru Municipal de 
Muringá- PR u elcvur em Cr$ 90.174.074,64 (novcntu milhões, cen
to e setcntu e quatro mil, setentu e quato cruzeiros e sessenta e quutro 
centavos) o montuntc de suu dividu consolidudn, tendo 

PARECER, sob n• 576, de 1977, du Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidudc c juridici

dudc. 
-5-

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar du 
constilucionulidudc cjuridicidade, nos termos do urtigo 296 do Regi
mento Interno), do Projeto de lei do Senado n• 279, de 1976, do Sr, 
Senador Vasconcelos Torres, que proíbe u importação ou a comer
cinlizaçào de nlmes cinemutogrúflcos cm lotes, lendo 

PARECER, sob n• 559, de 1977, du Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e 

injuridicidude. 

-6-

Discussão, em primeiro turno (upreciução preliminar da 
juridicidude, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Proje
to de Lei do Senudo n• 136, de 1977, do Sr. Senador Nelson Carnei
ro, que disciplino o exercício da profissão de oficiul-burbeiro e de ofl
ciul-cubeleireiro, e dá outrus providências, tendo 

PARECER, sob n• 558, de 1977, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pelu injuridicidude, com voto 

vencido do Sr. Senudor Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porlella) - Está encerruda a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às /8 horas e46 min11tos.i 
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MESA 

Presidente, 39·Secretdrio, 

LIDERANÇA DA ARENA 
E DA MAIORIA 

li der 

Petrónio Portollo (ARENA - PI) Henrique de lo Rocque (ARENA~ MA) 

Eurico Rezando 
Vico·lfderes 
Heitor Dias 

Helvldio Nunes 
Jose Sarnoy 
Maltas leóo 

Osires Teixeira 
Otto Lehmcnn 

Saldanha Derti 
Vírgllio Távora 

l9·Vice·Presidente: 

José lindoso (ARENA- AMI 49·Secretório, 

Renato Franco (ARENA- PA) 

29.Vice·Presidente, 

Amoral Peixoto (MDB- RJ) 

l'·Secretário' 

Suplentes de Secretório, 

LIDERANÇA DO MDB 
E DA MINORIA 

Lide r 

Mondes Canale (ARENA- MT) 

29-Secretário: 

Mouro Benevides (MDB- CE) 

Altevir leal (ARENA- AC) 

Evondro Carreira (MDB- AM) 

Otoir Becker (ARENA- SC) 

Braga Junior (ARENA- AM) 

Franco Montare 
Vice·Lideres 

Roberto Saturnina 
Itamar Franco 
Gilvan Rocha 

Lázaro Sorboza 
Danton Jobim 

COMISSOES 

Di rotor, José Soares do Oliveira Filho 

loca h Anexo 11 - T érrao 

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

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe, Cláudio Carlos Rodrigues Costa 

Local! Anexo 11 - Térreo 

Telelono, 25·8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

Titulares 

1. Otoir Becker 

2. Benedito Ferreira 

3. ltalivia Coelho 
4. Murilo Paraiso 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Agenor Maria 

Vic~Presidonto, Otair Becker 

Suplentes 

ARENA 

1. Dinarte Mariz 

2. Saldanha Derzi 

3. Mattos Leão 

5. Vasconcelos Torres 

MDB 

1. Agenor Maria 1. Adalberto Seno 

2. Roberto Saturnlno 2. Evelósio Vieira 

Assistente• Cláudio Carlos Rodriguos Costa -Ramais 301 e 313 

Reunlõesz Terças·felras, às 1 Oz30 horas 

local, Sola "Clóvis Bevllócquo" - Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Prosidentez Dinarte Mariz 
Vice-Presidentez Evandro Carreira 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Heitor Dias 1. Saldanha Dorzi 
2. Jarbas Passarinho 
3. Dinarte Mariz 
4. Teotônio Viiela 

2. Jose Sarney 
3. Otoir Becker 

5. Braga Junior 
MDB 

1. Agenor Maria 
2. Evandro Carreira 

1. Evelásio Vieira 
2. Gilvon Rocha 

Assistente1 lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniões1 Terças·foiras, às 10z00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidentez DanieiiCrieger 
l9.Vice·Presidentez Accioly Filho 
29·Vice•Presidentez leite Chaves 

Titulares 

1. Accioly Filho 
2. Gustavo Capanema 
3. Daniel Krieger 
4. Eurico Rezende 
S. Heitor Dias 
6. Helvidlo Nunes 
7. Wilson Gonçalves 
8. ltolivio Coolho 
9. Otto Lehmonn 

10. Osires Teixeira 

1. Dirceu Cardoso 
2. leito Chaves 
3, Nelson Carneiro 
4. Paulo Brossard 
5, Orestes Querela 

Suplentes 
ARENA 

1. Mattos Lobo 
2. lenoir Vergas 
3. Arnon de Mello 
4. Vasconcelos Torres 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Ferreira 

MDB 
1. Franco Montara 
2. Lázaro Barbozo 
3. Cunho Lima 

Auistontez Mario Helena Bueno Brand6o- Ramal 305 
Reunlàesz Ouartas·folras, às 1 OzOO horas 
localz Sala "Clóvis Bevllá.::qua"- Anexo 11 - Ramal623 
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COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membro•) 

Titulares 

1. Hoitor Dias 

'2. Murilo Paraíso 

3. Catteto Pinheiro 

4. Os ires Teixeira 

S. Saldanha Cerzi 

6. Wilson Gonçalves 

7. Virgíllo Tóvora 

a. AitlXOndre Costa 

1. Itamar Franco 

2. Lózoro Borboza 

3. Adalberto Sono 

COMPOSIÇÃO 

Prdsldontoo Wilson Gonçalves 

Vice·Prosidenfcll Itamar Franco 

Suplentes 

ARENA 

1. Augusto Franco 

2. Jo•6 Sarnoy 

3. Braga Junior 

4. Altevir Leal 

S. Lulz Cavalcante 

MCB 

1. Evandro Carreira 

2. Nelson Carneiro 

Assistente, Rena/do Pacheco de Oliveira - Rama/306 

Reuniões, Quintas-feiras, às lOzOO horas 

Local, Sala 11Rui Barbosa" -Anexo li - Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA- (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Marcos Freire 

Vico·Presidonter Vasconcelos Torrot 

Titulares 

1. Mi1oon Cabral 

2. Arnon de Mello 

3, José Guiomard 

4. Luiz Cavalcante 

5, Murilo Paraíso 

6. Vasconcelos Torres 

7. Oinartft Marl: 

8. Otalr Bocker 

1. Franco Montara 

2. Marcos Freire 

3, Robor1o Saturnino 

ARENA 

MCB 

Suplente• 

1. Cattoto Pinheiro 

2. Augusto Franco 

3. Jos6 Sarney 

4. Comi cio Gondlm 

S. Jarbas Passarinho 

1. Agenar Maria 

2. Orestes Qu6rcla 

Assis tonto, Canlol Reis do Souza- Ramal 67S 

Rouniõasz Quartas·feiras, às 10;30 horas 

local1 Sala "Rui Barbosa••- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PresldonteJ João Calmon 

Vico·Prosidentc; Evolósio Vieira 

Titulares Suplente• 

ARENA 

1. Tarso Outra 1. Helvldlo Nunes 

2. Gustavo Capanema 2. Ruy Santo• 

3. João Calmon 3. Arnon de Mello 

4. Oito Lehmann 4. Heitor Dias 

S. Jarbas Passarinho 

6. Cattete Pinheiro 

MDB 

1. Evolásio Vieira 1. Franco Montara 

2. Paulo Brossard 2. Itamar Franco 

3. Adalberto Sena 

Assistente; Cleide Maria B. F. Cruz- Ramal598 

Reuniões; Quintas-feiras, às 1 0;00 horas 

local: Solo ''Clóvis Bovilácqua"- Anexo 11- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PresidBnte: Paulo Brossard 

Vico·Prosidontc1 Domlcio Gondim 

Titulares 

l. Tootõnio Vilela 

2, Alexandre Costa 

3. Wilson Gonçalves 

4, Oomicio Gondim 

5. Helvldio Nunos 

6. Lenoir Vergas 

7. Matias leáo 

8. Ruy Santos 

9. Braga Junlor 

1 O. Torso Outra 

11. Virgllio Tóvora 

12. Magalhães Pinto 

1. Paulo Brossord 

2. Evclósio Vieira 

3. Gllvon Rocha 

4, Roberto Saturnino 

S. Cunha lima 

ARENA 

MDB 

Assistunto, Condido Hlpporlt- Ramal676 

Rouniõo5; Quintas-feiras, Os 9100 horas 

Suplentes 

1. CaHete Pinheiro 

2. Heitor Dias 

3. lourlval Baptista 

4. Canlel Krieger 

5, José Guiomard 

6, Josó Sarney 

7. Saldanha Cerzi 

1. Oantan Jobim 

2. DlrcDu Cardoso 

3. Evondro Carreira 

Local; Sala "Cióvls13cvilócquo1
'- Anuxo 11- Ramol623 



I 

I 
I 

,I 

fi 

1: 

' 

I 

Setembro de 1977 OIÁRIO l>O CONGRESSO NACIONAL (Seçiloll) Sexta-feira 16 4683 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

Titulares 

1. Jcmó Freire 
2. Ruy Santos 
3. Lenoir Vergas 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Jt1ssó Freire 
Vico·Presidente: Orestes Qudrcia 

Suplentes 
ARENA 

1. Braga Junior 
2. Virgillo T óvoro 
3, Osires Teixeira '. 

4. Jarbos Passarinho 4. Oomlcio Gondim 
5. Lourivol Baptista 
6. Accioly Filho 

MDB 
1. Franco Montara 1. Lcizaro Barboza 
2. Orostcn Ouãrda 2. Cunha lima 
3, Nelson Carneiro 

Assis tonto: Oaniul Reis de Souza - Roma/675 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo II- Roma/623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 mombros) 

Titulares 

I. Milton Cobrai 
2. Domicio Condim 
3. Arnon de Mo/lo 
4. luiz Cavalcante 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jarbas Passarinho 
Vico·Presidenfe: luiz Cavalcante 

Suplantes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Murilo Paraíso 
3. Virgilio Tóvoro 

S. Jarbo~ Passarinho 
MDB 

1. Dirceu Cardoso I. Gi/von Racho 
2. Itamar Franco 2. Franco Montoro 

Assistente: Reno/do Pac:hoco de Oliveira- Ramal 306 

RouniOes: Ouartas·foiras, às 10:00 horas 

Local: Sala "Rui Barboza"- Anoxo 11- Ramais 621 o 716 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
(5 mombros) 

Titulorus 

1. HCJividío Nunes 
2. Otto lohmann 
3. Soldonho Durzi 

1. Donron Jcbim 
2. Adalb1.1rto Sena 

COMPOSIÇÃO 

Prosidontoz Adalberto Sono 
Vico·Presidentoz Halvldlo Nunos 

Suplontos 
ARENA 

1. Virgilio Tóvora 
2. Arnon do Me li o 
3. Jarbos Passarinho 

MDB 
1, Dlrcou Cardoso 

Assistontoz Mario Carmen Castro Souza - Rama/134 
Ruuniõosz Quintos·fuiras, às 12:00 horali 
local: Sala "Clóvis Bovilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Magalhães Pinto 

l9·Vice·Presidentez Saldcnha Derzi 

29·Vice·Presidentaz Nelson Carneiro 

Titulares 

1. Magalhães Pinto 

'2. Alexandre Costa 

3. Virgílio Távora 

4. Jessé Freire 

S. Arnon de Me/lo 

6. Soldan h o Derzi 

7. José Sarney 

8. João Ca/mon 

9. Augusto Franco 

1 O, Otro lehmonn 

I. Donton Jobim 

2. Gi/vcn Rocha 

3. Itamar Franco 

4. leite Chaves 

S. Nelson Carneiro 

ARENA 

MDB 

Assistente: Cândido HippBrtt- Ramal 676 

Reuniõesz Torças-feiras, às 10:30 horos 

Suplentes 

1. Accioly filho 

2. Fausto Castelo·Branco 

3. Helvidio Nunes 

4. Comício Gondim 

S. Jarbas Passarinho 

6. Luiz Cavalcante 

1. Marcos Freire 

2. Paulo Brossard 

3. Roberto Saturnino 

local! Sela "Rui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE - (CS) 

Titulares 

1. Allovir loal 

2. Ruy Sonlos 

3. Cattete Pinhoiro 

(7membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenta, Ruy Santos 

Vice·Presidentet Alte111'r Leal 

Suplantes 

ARENA 

I. Soldonho Dorzi 

2. ltollvio Caolho 

3. Osires Teixeira 

4. Fausto Castolo·Branco 

S. leu rival Baptista 

MDB 

I. Adalberto Sono 1, Benjamim Farah 

2. Gilvan Rocha 2. Cunha Lima 

Auiuonte 1 Lôda Forrolra da Rocha- Rama/312 

RouniOos1 Quintas·felros, às 11100 Moras 

local1 Sala "Rui Barbosa''- Anexo 11- Ramais 621 e 716 
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COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 
Presidente, Milton Cobrai 

Vico•Prosldonteo Augusto Franca 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 1. Alexandre Costa 
2. Vasconcelos Torres 2. Braga Junior 

3, Di norte Mariz 3. Virgílio Tci11ora 
4. Augusto Franco 
S. Milton Cabral 

1. Adalberto Sono 
2. Benjamim ForaM 

MDB 
1. AgonorMaria 
2. Dirceu Cardoso 

Assistenter Lêda Ferreira da Rocha- Ramal312 
Reuniõesr Quartas·feiros, às 9100 heras 
local, Sala "Rui Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSICÃO 
Presidente: Benjamim Farah 

Vice·Presidenter lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. lenoir Vergas 1. Alexandre Costa 
2. Accioly Filho 2. Gustavo Caponema 
3. Augusto Franco 3. MaHos Leão 
4. Heitor Dias 
S. Saldanha Derzi 

MDB 
1. Benjamim Forah 1. Danton Jobim 
2. Itamar Franco 2. Lázaro Barboza 

Assistente: Sõnio Andrade Peixoto- Ramal307 
Reuniões; Quintas·feiras, às 9100 horas 
local1 Sala "Rui Barbosa"- Anexo li - Ramois 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

President01 lourival Baptista 
Více•Presldente, Alexandre Costa 

Titulares 

1. Alexand ro Costa 
2. lviz Cavalcante 
3. Braga Junior 
4. lourival Baptista 
S. MaHos Ledo 

1. Evandro Carreira 
'2, Evelcisio Vieira 

ARENA 

MDB 

Suplentes 

1. OHo Lohmann 
2. Teot6nlo Vilela 
3, Wilson Gonçalves 

1. Lázaro Barboza 
2. Roberto Saturnino 

Assistente, Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal 306 
Reuniões, Terços-feiras, às 10,00 heras 
local, Sala uRui Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUMITO 

Comissões Temporárias 

Chofeo Ruth de Souza Castro 
local, Anexe 11- Térreo 
Telefone: 25·BSOS- Ramal303 
1) Com1ssões Temporórias para Projetes do Congresso Nacional 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do Regir.1ento. 

Comum), 

Assistentes de Comissões, Harcldo Pereira Fernandes - Ramal 674; 
Aliou do Oliveira- Ramal 674; Cloido Maria B. f, Cruz- Ramal S98; 
Mauro Lopes de Sei- Ramal310. 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 
HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARAOANODE 1977 

HORAS TERÇA S A. L AS ASSISTENTE HORAS QUINTA 5 A L AS ASSIS~Eti'XE 
~~ 

C.T, RUr BARBOSA RONALDO 09:00 C.P. CLdVIS BEV!r..l~-uA CIJlD!llO 

10100 
Ralllli.U - 621 o 716 Rullllll • 613 

C.A.R. CLOVIS BEV!r..ICQUA LEDA 09:30 c.s.P.c. RUr BARBOSA SONU 
Ramal .. 623 Ramau - 621 e 716 

C.A. cLdV!S BEV!LACQUA CloiiUD!O C,E,C, CLdV!S BEV!r..ICQUA CLE!DE 

l0o30 
Ro.ma.1 .. 623 COSTA 

10:00 
Ramal - 62) 

C.R.B. RUr BARBOSA CAND!DO c.D.?. RUr BARBOSA RONALilO 
Ralllll.lO .. 621 o 716 ftan ti.UI .. 621 Q 716 

HOP.AS -~ARTA 5 A L AS ASSISTENTE C.L.S. 

UoOO 

CLdVIS BEV!r..ICQUA 
Rullllll - 623 

DAII!El 

09:00 c.s.N. RUr BARBOSA LEDA RUr BARBOSA c.s. LEDA 
Rumuu .. 621 o 716 Ro.auu.o - 621 o 11 

c.c.J CLdV!S BEV!loiiCQUA MARIA 12o00 C.R. CLdVIS BEVIUCQUA MARIA 

10!00 Ramal - 62J HELENA RuiiiOl - 623 CARIIJ!M 

C.M.E. RUr BAilBOSA RONALDO 
ftalnl1lD .. 621 I 716 

10130 c.s. RUr DASBOSA DAII!EL 
~mo.io .. 621 o 716 


