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ATA DA 1• REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. MAGALHÃES PINTO E PETRÕNIO PORTELLA
(!.~·

.:rs N JIOR,.IS li 30 MINUTOS, M'llrlM·SF. l'RF.SF.NTF.S
SRS. SI:'.I'.-1/JOR/:'.\':
i\dalhorto Sena- Altcvir Leal- Josó Guiomard- Evandro

<:a rrdra -José Esteves- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jurhus l'msminho - Alexandre Costn - Henrique de Lu Rocque Jnsé Surncy - Fausl<l Castelo-Brunco - Helvídio Nunes- Petrô·
nio l'ortella - Mauro Benevides - Virgflio Távora - Wilson
<illOCo.tlvcs - t\!!~:nor Muriu - Dinarte Mariz - Jessé Freire Dnmíd<> Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos
Freire - l':llllo Guerru - Arnon de Mello - Luiz Cavalcunte Tellh;ni<l Vilela - Augusto Frunco- Gilvan Rocha- Lourival
Bu pti,ta - lldtor I) ias- Luiz Viana- Ruy Santos- Eurico Re·
;cndo - .l<>iio Culmon - i\marul Peixoto - Roberto Saturnino V:ISCl""~ncclllS Tmrcs- Bc.:njumim Parah- Danton Jobim- Nelson
Cu rncir<l- ltnnwr Frunoo- Magalhães Pinto- Franco Montoro
- Orc~lcs Quérci;l - Otto Lehmann - Lúzuro Barbozu - Osires
Toheira - Mendos Canalc- Saldanha Derzi- Accioly Filhol.citc Chm•cs- Mattns l.ctw- Evcl{lsio Vieira- Otair Beckcr1);1nid K ricgcr.

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A presente reunião
prcparutóriu destina-se u cleiçiio e posse do Presidente do Senado
l'edcrul, que dirigirit os trubulhos da Cusu durante a 3• e 4• Sessões
l.egisl:ttiv11s d:t 8• Legishnuru.
Antes, porém, de proceder-seu eleição, u Presidência irâ suspen·
dor 11 reunino por alguns minutos, u fim de convidar os Srs. Senadores :t comparecerem it solenidade de inauguração du Galeria dos.
Prcsidcn tos do Sen11do Federul, no período de 1960 a 1976, a realizar·
se no Salão Nobre, encerrando ns comemorações do Scsquiccntenú·
rio du lnstalaçiio dos Trabalhos no Senudo.
Esl(l suspcnstl u rcunii\o.
IA mmiào é suspen<a ti.< 14 !tora.< e 35 mini/lo,, voltando a
·"''' rc•tJht•rta às 14 hora.1· t' 50 minuto.f.)

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - De ucordo com o
disposto no urt. 6) do Regimento Interno, :t eleição pura Presidente
do·St:nado Fcdcrul fnr-se-ú por escrutínio secreto e maioria de votos,

presente 11 m11iori:t d:t composiçiio do Senado,
Irei suspender u rcuniUo por alguns minutos, a rim de que os nohres Srs. Scnudores possum munir-se dus cédulas.
Est(l suspcnsn n rcuniiio.
/Su.,·pm.m às 14 lwrt1s t' 51 mlmaos, a reunião é 'reabnta
14 hom,1· ''55 minuros. J

O SR. PRESIDENTE (Mugulhilcs Pinto) - Vui-se proceder à
vowçiio.
O Sr. 2••-Seorctitrio irit proceder 1t chumudu do Norte pura Sul,
À mcdidu cm que os Srs. Sonudores forem sendo chumudos, irüo
dc.:positundo suns c~dulas na urnu.

( Prm'!•th•·st• à dwmada J
RF.SPONDf.'M

de com o de votantes.

Vui-se proceder !1 apuração.

I Prnced<•·.<<' â apurarão. J

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto)- A lista de presença
:~cusa n comp:trocimento de 57 Srs. Senadores, Havendo número
regimcnt:tl, declaro aberta a reunião.

ti.1·

Gonçulves - Agcnor Muriu - Dinurte Mariz- Jessé FreireDomício Gondim - Milton Cubrul - Ruy Carneiro - Paulo
Guerru- Arnon de Mcllo- Luiz Cavalcante- Teotônio VileluAugusto Franco - Gilvun Rocha - Lourival Baptista - Heitor
Dius - Luiz Vianu - Ruy Santos - Eurico Rezende - Joiio
Culmon - Amurai Peixoto - Roberto Suturnino - Vasconcelos
Torres- Benjamim Furah- Dunton Jobim- Nelson Carneirollumur Franco - Mugulhães Pinto - Franco Montoro - Orestes
Quí:rciu - Otto Lehmunn- Lázaro Barboza - Osires Teixeira Mendes Cunule- Suldanhu Derzi- Accioly Filho- Leite Chaves
- M:tttos Lelio - Evclásio Vieira - Otuir Becker - Daniel
Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Mugulhiies Pinto) - Está concluída u
votucr10.
Vai-se proceder ü contagem dus sobrecartus. (Pausa.)
Forum encontradas nu urna 56 sobrecurtas, número que coinci·

À

CHAMADA

E

VOTAM

OS SRS.

S f.'N 1f ()0 RF.S:
Adulherto Senu- Altcvir Lcul- los~ Gulomurd- Evundro
Currciru- José Esteves- Jos~ Llndoso- Cottelc Pinheiro- Jur·
bm Pussurinhn - Alexundre Costu- Hcnrlq~c de Lu Rocquclos~ Surncy- Fuusto Custeio-Branco- Hclvldlo Nunes- Pctrtl·
nin l't>rtcllu - Muurn Benevldcs - Virglllo Tdvoru - Wilson

O SR. PRESIDENTE (Magalhães Pinto) - Estâ concluída u
upuraçlio, que acusa o seguinte resultado: pura Presidente do Senado
Federul. Senador Petrônio Portellu, 52 votos.
Houve um voto nulo c tri:s em branco.·
Tenho u honra de proclamar Presidente do Senado Federal,
pan1 u 3• e 4• Sessões Legislativas, du 8• Legislatura, o Sr. Senudor
Petrônio Portcllu, (Pulmas,)
O SR. PRESIDENTE (Mugulhãcs Pinto, Pronuncia o seguinte
discurso.)- Srs, Senadores:
Dou gruçus u Deus, euros colegas, por ter a consciência do dever
cumprido. nestu horu cm que pusso ao eminente amigo Senador Pctrônio Portellu u Presidênciu da Mesu do Senado da República.
Assumi o honroso cargo com o mesmo espirita de missão que
unimu u minhu vidu. Eleito pelu desvanecedora confiança· cívica de
todos os Sen:tdnres, empenhei-me no trabalho pelo crescente prestígio dus instituições purlumentares.
A responsuhilidude política dos eminentes brasileiros que ti:m
assento nestu Cusu umpurou-mc e uos dedicados companheiros du
Mesu - :10s quais ugrudeço u superior coluborucào - no
desempenho de turl!fu decisivu em nossa evolucào democrúticu: a
existi:neiu de um Poder l.egislutivo em que u Nuçlio se identifique e
nele redcscuhrn um dos instrumentos de rculizncào de seus justos unscios.
Se nào poupamos esforços nu consecução desse objetivo, tumhém proourumos o hom entendimento com o Executivo e o Judiciário, pois u hurmoniu entre os Poderes du República utcndc aos
interesses do Estado, du Sociedade c do Cidudào.
O êxito Cllnquistudo só se tornou possível porque contumos com
u prcstigiumentu do. Puder Lcgislutivo por purte do eminente
Presidente Ernesto Geisel c n constuntc coluboruçuo dos nobres
Scnndnres du Rcpúblicu. lguul coluboruçiio tivemos dos membros do
Congressu Nuciunnl, re~resentudos pelos Srs. Dcputudos ou operosu
dcdieuçilu do funcionulismo du Cusa, uo quul dirigimos especial
puluvru de curinhu c de reconhecimento.
Mercê de Deus, nu Presidênciu desta Cusu nilo fultei it fidolidudc
uus iucuis que sompre norteurum u minhu vidu. Eletl iluminarum us
inocrte1us cum que invuriuvelmcntc nos dcfrontumos no cxcrclclo du
uçilt> clvlcu, ufusturum pcrplexldudes Inerentes utodo processo cvolu·
tivo e, suhretudu, revlgnrurum u certczu de que u modcruçilo c o cqul·
llhrio suo us virtudes muls essenciais no convlvlo humano civilizado
oujn nome politico é dcmocruclu.
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Ao Senador Pctrõnio Portclla, meu sucessor na Presidência
delito' alta· Câmara, formulo os melhores votos de completo êxito.
.Nãó lhc'faltam·as qualidades reclamadas pela missão cm que, mais
uma vez, se vai investir. Aberto ao diálogo, flexível quando o espirita
de concórdia recomenda a tolerância, sereno quando a energia se
impõe na preservação dos valores que nos cabe sustentar c defender,
sabendo distinguir entre firmeza c intransigência, estou certo de que
:prestará novos serviços às instituições parlamentares, que carcçcm
de estar cm inequívoca sintonia com as fontes populares que lhe dilo.
origem.
Convido Sua Excelência o Presidente Pctrônio Portclla a
assumir o cargo para o qual acaba de ser eleito. (Muito bem!'
Palmas.)
Assume a Presidência o Sr. Petrõn/o Portel/a.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Srs. Senadores:
Assumo a Presidência desta Casa quando o seu Plenário, pela
dimensão c altitude do debate, ganha a consagração da opinião
pública nacional, ao reconhecer-lhe a primazia no trato dos problc·
mas brasileiros, função primordial dos Parlamentos.
Por via da discussão séria, cnscja·sc a participação dos contrâ·.
rios e, no confronto esclarecedor, perspectivas se abrem numa síntese
que é a essência do processo dcmocrãtico.
O Senado é o exemplo de como os deveres partidários se cxcr·
cem, com destemor c sem transigências, invariavelmente, no plano ai·
to, inacessível às retaliações pessoais, às prcocup.ações menores, sem
o jugo das paixões que afastam os homens, que unidos devem estar
cm defesa das causas comuns, dos autênticos interesses da Pâtrja.
Neste Recinto, o ataque c a defesa ganharam, nos entrechoques
constantes, a justa ressonância, por suas origens c inspirações, por
seus fundamentos,
Neste Plenário se sentam c pontificam os que nos Estados,
acumularam, cm serventia longa c fecunda, experiências c títulos
para a eminente tarefa de manter, preservar c guardar a Federação.
Formamos como Instituição um todo indissolúvel c como representantes uma unidade viva c solidária na perseguição de objctivos
inafastáveis de, respeitadas a fisionomia c as peculiaridades dos Esta·
dos, assegurarmos o desenvolvimento harmônico. Este é o caminho
do convívio democrãtico em que os nossos concidadãos, onde se
encontrem, se realizam, no cxcrclcio legítimo dos seus direitos, sob o
império pleno da Justiça,
Esta é a Casa que, para ser bem a Casa das Leis, hã de ser a do
encontro permanente dos lideres na invariãvcl preocupação de fidcli·
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dadc aos principias federativos que sustentam a autonomia, inspi·
rum u determinação politica de sintonia c reciproca colaboração
entre os Estados, na correção dos dcsnlvcis, na eliminação dos pri·
vilégios, sob o firme controle da União. Orientamo-nos por intcrcs·
ses partidários e afirmamo-nos como 'individualidades rcsponsãvcis,
mas nossos compromissos são com a Pãtria. E esses dilo a dimensão
de nossa presença c consignam a importância de nossa luta. Na medi·
da cm que mais este Plcnãrio se impregnar do que lã fora nasce, cxis·
te c palpita, maior scrâ a recompensa: a Instituição viverá, indcstrutl·
vcl, na crença do povo, nu confiança da Nação.
Trazendo um lastro de experiência politica, cc-mo lideres nos
Estudos, habilitamo·nos para o exercido parlamentar, contidos pela
prudência que convive bem com o ideal c até lhe abre os caminhos
passiveis.
O debate não é estéril ou nocivo, mas útil. O certo é discutir
para esclarecer: combater para conciliar. Assim, nesta Casa, o
entendimento se vem alcançando, cm trabalho comum exemplar.
Estou convencido, Srs. Senadores, de que, no pcrlodo que se ini·
cia, u mesma ação, ·a mesma dircção, os mesmos objctivos hão de
orientar o Senado, visando ao aperfeiçoamento e ao prestigio da
Instituição Parlamentar.
Recebo a Presidência desta Casa de uma das mais ilustres
expressões da vida pública brasileira. Ninguém, no nosso mundo
politico, o excede cm títulos c cm serviços prestados à República.
(Palmas.)
Senhor Senador Magalhães Pinto:
Poucos se deram tão intensa e obstinadamente à polftica, como
Vossa Excelência, e ao longo da vida vem recebendo de seus conter·
râneos a reiteração da confiança, c dos brasileiros, o respeito.
Conclui hoje mais uma missão c, como sempre, com honradez,
dignidade c clarividência. Tem de nós os agradecimentos que se
estendem a seus dedicados c brilhantes companheiros da Mesa
Dirctora.
.
Assumo o posto, c como um homem de fé, peço a Deus Todo·
Poderoso que me conserve o poder de decisão cm todas as horas,
para que cumpra o meu dever, correspondendo à confiança do Plenâ·
rio c honrando o nome c o patrimônio politico c moral do Senado da
República. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella ) - Antes de cnccrràr
a reunião, convoco os Srs. Senadores para a 2• Reunião Preparató·
ria, às 15 horas c 45 minutos, a fim de proceder-se à eleição e posse
dos demais membros da Mesa.
Está encerrada u reunião.

I Levanta·.ffa reunião à.r IS horas e 25 minutos.)

ATA DA l• REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 1977
' 3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRONIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
ÀS 15 HORAS E 45 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

Adulberto Sena - Altevir Leu! -José Guiomurd- Evandro
Carreira - Josí: Esteves -José Lindoso - Cattetc Pinheiro - Jar·.
bus Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de Lu Rocquc Josí: Surney- Fausto Custeio-Branco - Hclvldio Nunes- Pctró·
nio Portclla- Mauro Bencvidcs- Virgllio Tdvoru- Wilson Gon·
çalves- Aseno r Ma riu- Dinurte Mariz- Jessé Freire- Domlcio
Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos Freire Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante - Teotónio
Vilela -Augusto Franco- Gllvan Rocha- Lourival BaptistaHeitor Dius- Lulz VIana- Ruy Suntos- Euric~ Rezendc- JoGo
Culmon - Amurai Peixoto - Roberto Saturnlno - Vasconcelos

Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson CarneiroItamar Franco- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Orestes
Qui:rciu - Otto Lehmann- LAzaro Burbozu - Os ires Teixeira Mendes Canulc- Suldunhu Derzi - Accioly Filho- Leite Chaves
- Multas Leão - Evelâsio Vieira - Otuir Bcckcr - Daniel
Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 57 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a reunião.
A presente reunião destina-se à eleição c posse dos Vice-Presidentes, dos SecretA rios c Suplentes de SecretA rios da Mesa,
Estabelece o ~ 4• do art. 63 do Regimento Interno que, por
proposta de I /3 do Senado ou de Lldcr que represente este nOmcro,
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u eleição puru o preenchimento dos curgos de I• e 2•· Vice-Presidentes
, c I•, 2•, 3• c 4•-Sccrcl{lrios poderá ser feita em um único escrutfnio,
Ne&tc sentido, foi encaminhado ll Mesa requerimento que serâ li·
do pelo Sr, 1•-Sccretúrio.

E lido' aprovada o .«gulnt<
REQUERIMENTO N• I, DE 1977
Requeiro, nos termos do~ 4• do artigo 63 do Regimento lnter·
no, que a eleição para o preenchimento dos cargos dei• e 2•-Vice·
·Presidentes c 1•. 2•, 3• e 4•-Secret~rios, seja feita em um único escrutf·

Proclamo eleitos I• e 2•-Sccretúrios os Srs, Senadores Mendes
Mauro Bcnevidcs, rcspcctivur.lcnte. (Palmus.)
Proclamo eleitos 3• c 4•-Sccretârios tis Srs. Senadores Henrique
.de Lu Rocque e Renato Franco, respectivamente, (Pulmas.)
lo~unulce

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Convido o 1•-Vicc·
Presidente eleito, o nobre Senador José Lindoso, a assumir u
Prcsidencia, u fim de proceder à eleição dos Suplentes du Mesa.
Convido os I•, 2•, 3• e 4•·Secrctários eleitos a assumirem os seus
:lugares à Mesu. (Puusu.)

IAs.fllm< a Pmidênria o Sr, José Lindo.w,)

·nio.

Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 1977. - Ruy Santos,. no
exercício da Liderança da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Aprovado o
·Requerimento, pussa-se ii eleição do I• e 2•·Vice-Presiderites e dos
•quutro Secrctllrios. cm um único cscrutfnio.
O Sr. !•-Secretário irú proceder à chamada, que começarã do
Sul pura o Norto.

I Pmc·<de-.re à chamada.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS.
SENADORES:
Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Evandro
Carreira- José Esteves- José Lindoso- Cattete Pinheiro- Jarbus Passarinho - Alexandre Costa - Henrique de La RocqueJosé Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvfdio Nunes- Petrô·
nio Portella - Mauro Benevides - Virgílio Tâvora - Wilson
Gonçalves - Agenor Maria - Dinarte Mariz - Jessé Freire Domício Gondim - Mihon Cabral - Ruy Carneiro
·Marcos
Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mello - Luiz CavalcanteTeotõnio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival
'Buptistn - Heitor Dias - Luiz Viana - Ruy Santos - Eurico
Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Roberto Saturnino
- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Curnciro - Itamar Franco - Magalhães Pinto - Franco
Montara- Orestes Quêrcia- Otto Lehmann - Lâzaro Barbo••
- Osires Teixeira- Mendes Canale- Saldanha Derzi - Accioly
Filho - Leite Chaves - Mattos Leão - Evelásio Vieira - Otair
Beckcr- Daniel Krieger,

=
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Srs, Senadores, em con·
tinuução ac nossos trabalhos, vamos proceder à cleiçuo dos Suplcn·
tes de Secretários.
Ant~s. cumpre-me agradecer a confiança cm mim depositadu pe·
.los eminentes Srs. Senadores, uo eleger-me 1•-Vice-Presidcnte, na
composição da Mesa que dirigirá os destinos do Senado Federal, nes·
te período.
Vumas passar ll eleição dos Suplentes de Secretários.
Suspendo u reunião por alguns instantes, a fim de que os Srs, Se·
nadares possum munir-se das cédulas.

(Susp<nsa por três mimi/os, a r<unlào é r<abma às /6 ho·
ra.re 25 minuto.,,)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Vai-se proceder à elei·
çüo dos Suplentes. A chamada será feita do Norte para o Sul.
O Sr. 2•-Seeretúrio vai proceder à chamada.

I Prnc•c•dN<' à chamada.)
RESPONDEM À CHAMADA E VOTAM OS SRS. SE·
NADORES:

Adalberto Senu- Altevir Leal -José Guiomard- Evandro
Carreira- José Esteves- José Lindoso- ·cattctc Pinheiro- lar·
bus Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Ja.
sê Sarney - Fausto Castelo-Branco - Hclvidio Nunes - Mauro
Bcnevides -·Virgflio Túvoru- Wilson Gonçalves- Agcnor Mnriu
- Dinurte Mariz- Jcssé Freire- Domicio Gondim- Milton Cu·
bral - Ruy Carneiro- Marcos Freire- Paulo Guerra - Arnon
de Mello- Luiz Cavalcante- Teotónio Vilela- Augusto Frunco
- Gilvan Rocha- Lourivul Baptista- Heitor Dias- Luiz Viana
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Estâ conclurda e - Ruy Santos- João Culmon- Amurai Peixoto- Roberto S!llur·
nino- Benjamim Furuh- Danton Jobim -Nelson Carneiro votaçiio.
ltumur Franco - Magalhãcs Pinto - Franco Montoro - Orestes
Vai-se proceder u contagem das sobrecartas, (Pausa.)
Foram encontradas na urna 57 sobrecartas, número que coinci· ·Qui:rciu- Otto Lchmann·- Lázaro Barboza- Osires TeixeiruMendes Cunale- Saldanhu Derzi - Leite Chaves- Maltas Leão
de com o de votantes.
- Evelí1sio Vieira- Otair Becker- Daniel Krieger.
Vui-se proceder à apuracuo.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Conclulda a votação,
I Prnrede·s< à apurarão./
vai-se passar ii e~ntagem das sobrecurtus, (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Está conr.lurda a
Foram encontrudus nu urna 53 sobrecurtus, número que
upuruçuo, que acusa o seguinte resultado:
.coincide com o de votantes.
Pura 1•-Vicc-Prcsidcnte- Senador José Lindoso, 54 votos; em
Vui-se proceder uupurucuo.
hruncu,

~.

• Puru 2•-Vicc-Prcsidcntc - Senador Amurai Peixoto, 55 votos·
'ScnudurGilvun Rochu, I voto: cm branco, I voto.
'
Puni I•·Sccretllrio - Senador Mendes Cunale, 55 votos; em
brunco, 2 votos,

Puni 2•·Secretúrio -Senador Mauro Bcnevides, 56 votos c 1
cm brnnco.
Pur11 3•-Secretllrio- Senudor 'Henrique de La Rocque, 56 votos
c I cm hrunco.
Puru 4•-Sccreti\rio- Senador Renuto Frunco, 56 votos c I em
hruncn.
O SR. PRESIDENTE ( Pctrónlo Portellu) - Proclamo eleitos 1•
e 2•-VIcc·PrcNidcntcs oN SrN. Senadores Jos6 Llndoso e Amaral Pel·
xoto, rcNpectlvumcntc, (Palmas,)

I Pmmlc•·.<c' à apuração)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Estl1 concluídu u
,upuruçüo. qucucuSII o seguinte rcsulwdo:
Pura Suplente de Secretário- Otuir Becker, 53 voios: Ruy Cu r·
nciro, 53 votos: José Esteves, 5I votos e 2 cm brunco: Altevir Leal, 53
Votos.

Proclumo eleitos Suplentes de Sccrctúrio os Srs. Scnudores José
.Esteves, Altevir Leal, Ruy Curneiro e Otuir Bccker. (Pulmus)
O SR, PRESIDENTE (José Lindo<o) - Está Cllmplctudu 11
composição du Mesu que dirigirá os trabalhos do Senudll Federul
nus duus próximas Sessões Lcglslutlvus.
Lembro nos SrN. Senudores que, de ucordo com o ~uc dlspile o
Regimento Interno, no dlu Imediato ao cm que se complctur u clcl·

1
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cüo d:t Mcsn. reunir-se-fio os Udcrcs dos

Purticl:~o~

?ara fixar a parti·

,,.ii'Hiçfiu num.!ricu di! CJidu Buncudu nas Comissões Permanentes.

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - Nada mais havendo
qLh! trawr. cstí1 cnc"·rruda u reunião.

I 1.<'1'<1111<1·.«• a mmiàn â.r 16/tnra.r e 40 minutos./

CONSULTO RIA-GERAL
PARECER N9 1/77
Sobre requerimento de Joio dos Santos Braaa Jdnlor, su·
plente do Senador José Este•es, lndlllndo se h' lncompatl•
billdade entre o exerciclo do mandato de Senador da Repdbllca
e as ath'idades que desempenha.
.losí: dos Santos Brugu Júnior, Suplente do Senador José Este·
vcs. consulta H Prcsid~nciu da Casa, para saber se há, '"nos termos
constitudonais c regimentais. qualquer incompatibilidade entre o
exercício do mandato de Senador da República e as atividades" por
ele atualmcnlc exercidas, de "sócio quotista màjoritário da Firma
Braga c Cia. Lida. que, freqUentemente, atraví:s de concorrência pú·
hlic:~ ou outros meios de licitaç1\o permitidos em lei, firma contratos
cum entidades de direitos públicos, no âmbito federal, estadual c
municipal"

*

.1. .\ c·,lll'lill:l li~~a·"iC :111 l':lln dt: o Rcqucrcntl!. nus termos du
'' tlu Hrl. J~ d:1 C'onsliluiç1lo (com" redaç1\o que lhe deu a Emenda
Constitudonal n• J) dever ser convocado para assumir a cadeira de
Scn:~dor pelo Estado do Amazonas. em vista do Senador José'Es·
tcvos. de quem é Suplente, ter sido nomeado para Secretário de
Estatlo naquela llnidadc da Federaçiio.

III. \ 11\aiél'ia é. por natureza, constiiuçional, diz respeito a
incomp:llihilidudcs de funções entre o exercício do mandato legisla-'
livo c ou1r:1s, .om cntidudes públicas ou privadas, estando regulada
1141\ ill'l ... t.J, li.' 11. nntll.'ll a, 1.' .l~. I. da C':lrW Mugnu.
Prcs!.!rcvcm os citudos dispositivos:
"A ri. J4- Os Deputndos e Senadores nilo poderiio:
I- desde n expedição do diploma:

a) nrmar ou manter contraio com pessoa de direito público,
:IL!IarqLiia; cmprcsn públicu, sociedade de economia mista 01
cmrrcsu CllnccssillllÍlriu de serviço público. sulvo quando o contrato
11hcdccl.'r u cliluSulus uniformes:
11 - desde a posse:
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du Firmu Bruga c Ciu. Ltda .. que, frcqUcntcmcnle, através de con·
cnrri:nciu públicn ou outros meios de licitação permitidos em lei, nrmu conlrutos com entidades de direito público, no âmbito federal,
cstnduul c municirml".
Munti:m. ussim, através da Firma, trunsaçõcs comerciais com
pessoas de direito público, mas o faz atendendo a normas aplicãveis
u qu:1nlo.<, nu m~<ma situaçiio, contratem com as mencionadas enti·
dudc:;.
Nenhum favor recebe a Firma da União, dos Estados ou dos
Municípios, cujos ajustes, com ela, processam-se cm termos univer·
.. ai,, v:'ditlu"i pi1r:1 lmln"i 'fuc. n:ts mcsmus siLLwçõcs e condições.
pn.•lf..•mlamlirnwr l:~is m:orli11S,
A Firma Braga e Ciu Ltda. está, dessa maneira, a salvo da proi·
hiçiio dos uns. 34 e 35, pois os contratos que faz com as pessoas.de
direitos públicos obedecem a clúusulas uniformes.
Realmente, cuida-se, no caso, de acordos unl•ersals, obedientes
u princípios gerais e a condições uniformes, vâlidos para todas que in·
gressurcm em concorrência pública promovidas por aquelas
entidades, sem privilégio nem favorecimento de qualquer espécie.
"O Deputado ou Senador- diz Pontes de Miranda (ComentA·
rios i1 Constituiçüo de 1967- Tomo III- Revista dos Tribunais
Lida- Suo Paulo - 1973) pode contratar com a União, com o
Estado membro, com o Território, ou com o Distrito Federal, se o
conlmlo é, por exemplo, de empréstimo, que todas as cláusulas ~ão
igu,lis, om forma única (uniforme), para todos os que quiserem con·
tratar (emprestar ou tomar empréstimos). A ressalva é quanto a ~ual·
quer das entidades, de direito público ou de direito privado, que no
:~rt. J.f. I. a, 't111 rcl'l.'ridas."
~ o que sucede cm relação ao Consulente. Nos Editais de
concorrência pública suo estabelecidas cláusulas contendo critérios,
exigências e condições uniformes, igualmente aplicãveis a todos que
se interessarem pela concorrência, não havendo distinções, nem
l':I\'IHI.:'i, lh:m~.:l:'lll'iUI:t'i cspl.'CÍ:Iis que p11ssnm. de nlgum modn. privile·
!!i:1 r quHilJucr l.'lli1Cnrr~:ntc.

O fundamento í:tico da vedaçilo constitucional não é, portanto,
atingido. nilo havendo, assim, como maginalizar-se o Deputado ou o
Senador de acordos desse tipo, que em nada comprometem o exer·
cicio do ma'ndulo legislativo.
\'. 1~111 o;intcsc. ~:stnmns llUC a Firmu Rrngtl e Ciu Lldn .. de que (l'
Consulente í: sócio quocista majoritârio, quando contrata com
entidades de direito público, o faz através de instrumentos que obcde·
cem a cláusulas uniformes, e, dessarte, nenhuma infração comete,
niio estando, por conseguinte, sujeita hs proibições constitucionais,

a) ser proprictí~rios ou di retores de empresa que goze de favor
dccnrrcnlc de contrmo com pesson jurídica de direito público, ou

Ante o exposto, entendemos que. enquanto o relacionamento
entre a referida Firma e as entidades nomeadas no urtigo 34, I, da
Consliluiçilo se mantiver em termos de contratos que obedecem a
"Arl. 35- Pcrdcril o mundaio o Deputado ou Senador:
cli1usulus uniformes, poderú o Consulente exercer o mandato de
I- que infringir quulquer dus proibições estabelecidas no arti· Senador, nuda impedindo .<eja convocado para substituir o Senador
g.o untcrior."
José Esteves, du.runle o período em que este exercer o cargo de Se·
'crelilfio
do Governo do Estado do Amazonas.
IV. Vc.i:unn..; a hirtllcsc dn cnnsultn. fncc i1quclc:s mundumcntns

nclu c.xcrccr funcüo rcmuncrudu:"

l'l llllil illll.'h lll:l i ...

Mostrnndo-sc prudente e leloso, o Consulente, cm vias .de ser
convocudo paru o Scnndo, confessn·sc "sócio quotista majoritllrio

Brasllia. 17 de fevereiro de 1977.- Paulo Nunes Auausto de
Fl~uelredo, <'on<u ltor·l icr:!l.
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/,:Jtoro:ll Sc::AciO:' !'tU;! CD.rnn!ro.

Sonac.!or

11 c.~lo

Cuorra.

Sonatlor Vn:;concaloo ~:orroo,
Sona~or Oairoa Toixoirn.
SenAdor l!olv!dio l/unos.

Senador nobcrto saturnino.
Senador

Fa~oto
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OS.lO. 7G

Dispõe sobro a ominniio de solo comer~ora ti'/0 do contcnSrio dll. norto do escritor Joné
do r~lenco.r c clii outro. a providÕnciau.
P~OJ~':'O

Lti

S~::;.uo

::?

OS,l0,7G

co.

St:lll1UOJ:

2~ti/7G:

m;:mi-+

25.11, 7G

C!UL: 01..: Lr. ::oG,

Vcàa AO:J !l:..micipios or.\panilo.r, no Ült.ir.m
r,lOS a:~ rn.:nclo.to do Pro.Coito, r:llli:l elo r.uo
o C.:~:cC:tici:':lo 1l.:1 desposo. !1roviata no O::'Ç!:J.

r.o:'ltCI

!ll::ll\OOR Lti'l'L:

cu.w:::;.

co.

QUI;,

nalatQdO (!m
PlenÁrio
(25.11. 76)

~::'\ vi~or.

;..utoroa: SonaJorc:> l1at::ônio Vt.lrtclln a
Franco :tontoro.

P~:.:;;:o

L.t:I Ci'o!L\r,.\ 11? 0!:1/761

:.!G.ll, 76

:iCUADOH JOSC

26.11. 76

Sll.lUIL:'/,

Da!ino moago.":l nacionAl c dó. outras providün
chn.
.iutor: /Japutacl.o Uolaon !·lllrches'an •.

0:-'ICIO 11 5 11 U9 l9/7G do Gov,prnll.dOr do CatD."'
do da Dahia, solicitamlo n.utor.t.:.:içZio
"'o
S(!naclo rl!l.:loral ~~ara que o covarno Uo Z:Dti!."
C:o r.ono. contrnt.:tr or.,vrú:JtifllO externo no
calor d<J U:>S20,ooo.oco,oo clor~tinuuo a fi ..
:~.Jr.ciAr projetoa roaovilírioa elo intoro:JDo
clc~ualo Estnc:o,
(P:tO:I:;'l'O ru.:GC!.UÇl'iO 1.1/\ C:O:.!IS.$1iO l'IUl\1/Ç/\.S)

01.12.7G

Sf.IIMOR lll:I'l'OR UIAS.

01.12. 76

Conotitucio1\.:lis a jur!tlicos o projeto a a e r:IOl1do. aubatitutiva ~" C:l:!,
o!orocondo ;z
oubr.lonclas.

Rclatacl.o em
Plctnirio en1
30.ll.76.

constituc1.onnl c jur!di
elo.
-

nalatAc1o em
Ph·nSrio
(0l.l2. 761

DATA DE
RECEBIMENTO

NúMERO ,E EMENTA

NA C:OMISSAO

~-:z::IS:1 Ct:: !19 lt!S/7G

ào sr. Prooiclonl;c do. ng
públicD. propondo ao Sonac.lo rol!orcl rJuo :lU'"

Ol.l2. 7G

REt.ATOA

CATA OA

DES!Gt.:AOO

OISTAIBUIÇAO

Sl::::M>On JOOC

LI:mono.

0!.!2. 76

Janeiro c olovc.r

CONCLUSAO
00 PARECER

CCNCI.USAO

00 RE:I.ATOA

COMI55AO

Constitucionnl o jur1d!

co.

jc. aut.o:i:aclo o Governo !lo Cst.utJo ~!o nio

à~

Março del977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio 11)

008 Terça-feirA I•

DA

OSSERVACOES

nolc.tc.do o:n
PlcnS.rio,
(01.!2. 76)

a~ Cr~ ~~u.~oo.ooo,oo

o r.~ontante ~a sua tlivitlo. conooliUMa,

(PROJE:'tO RESOLUÇJ\0 lJl1 COiii::;sl.O CCO::OiliM

.
OFICIO "St' 119 20 (}e 1976 elo. Sr, Govornaaor

03.12.76

do Estc.do de Minco Gorai!, solicitando ao
Senado FederAl ~utori~~ç~o p~r~ contr~!r
o::~prãsti~o externo no valor de 44 ~1ilhooa
l!o Cól.uoil a:::oricnnoo para nplic~çno nll
P:tCDI:/·:l'.Ti'\..

SL:fll\IJO!t };URI-

co

03.12.76

:u:~a;llUI::.

-·

Consti tuciOT

nal c jur!cl!,
co.

Relatado cm
PlenSrio,
(03.12.76)

(PROJETO R.t:SOLUÇ1i.O COUIS-FitUt.m;J\~ ~)

PROJETO Ltl Ci\!tAI\.11. N9 109,(76:

0!.12.76

scui\ÍJon Jose

01.!2.76

LWCO:>O.

Rag:Jlll a elciçÜo para tlre!cito, vico-pra!ei:o e vercndoras, nos nunicipios
~uo
deixaram do fll?.Õ-1a no dia 15 clo novor.wro
de 1976

constitucional e tavor!
vol ~unnto
no r.lor.tto.

nolataclo cm
Plenário,
(03.~2.

76)

nutor: Deputado José Bonifácio.

:?ROJ&'l'O Ltl sz::MO ll9 311/76-DF

04.12.76

SI.;t:liUOtt O'l"a'O

04.12.76

Lt:J::.i\:;;:.

:leva em C:$ l59.ô0õ,OOO,OO o lirni;u atri
b~idO ao Governador elo O!otr!to roüoral
p!lra abe::tun clu crótt.tto suplor.lontnro:~.
~utor;

Constitucional o jurl~!
co e boa to_E.

Relatado em
P1enSrio.
(04 ,12. 761

nic~ lo!)'i:Jl~

tiVllo

Poder txucutivo.

PROJI:':'O DE Lti :J9 315/76-or:

03.12.76

:\utori:z:n o Cioverno elo Distrito Feclornl a
contrair e~ppõati~o deat!n~do ao atendi•
da Re~o clo ~na!no de Segundo Grnu
do Diotr!to rcdoral,

S!::lroon O'!'TO
LCU:.\1\t:!l.

0~.12.76

conntituciond o ;ur!d,!

Uolatado cm
Plenli.rio.

co.

(04.12,76)

Conlltituciona
o j urir.U.co ,

ltelatc.do em
PlenSrio.

m~nto

:.t.:tor~

POder t:-:ocutivo.

:·~:;SAG:t::l :lP l93/7ti do sr. Prooidonte tla
Rt:~pÚblica, propondo ao Sbl\aclo Fcl.lord,p~

04.!2.76

SI;;:llltlO~

JOSt

04,!2,76

Lit:uoso.

ra qqe soja autorizada a Pro~oitt:rc :tun!
cipAl de Crnpo Cranl.lo (H'l') a olavll.r
o
:;.ontanta tlo sua clhiJa. conaolitlo.tla,

(04,12.76)

(PROJETO RtSO!.!JÇ1.0 COiliSS:iO ECOHOJ!IA)

::!::::u..ct::·: 1;9 202/7G do sr. ·t'roaitl~nto
<~•
?.oiJCii)l1ca, pror.onc.io ao Sono.do l'c~oral, ll~
ra q\.lo :;aja nutori:-:ado. A flro!'uit\.lrn :1un1 ..
ci?lll de ':'irnótco <ao) D. olo•Jc.r o r.\onlõuntg
elo a~a divido. conaoliüa~a.

m;::i\DOR JOSt
l.I::ClO::iO

04,l2.7ú. conatitucional
c judl..lico,

Rclc.tatlo em
Plen&r!o,

tiE:iSAG&J.I rl9 138/76 do Sr, Presidenta dA Ro J "1..12. 76
pública, aubDotondo À aprovaçÃo do SanadoFederal, prO{lOit4 ao Uin,t"aze~nda, para que
aoja autorUaela D. Pro!. l·h.UiiC!jJal do PORTO
AI.!:':mt (RCHi) a elevar o r.lontAnto elo nua c.Ji.vida consolidado. Or:"l crt :!93.793.00o,oo.

Sl:tlhtiOR rJ\Ut.O
UttOSSJ\Rll.

0!.!2.76

Satiahito. a
diligânc!A,

HE~lSMiEH H9 186/76 do Sr, PZ:.onic..h:nto tlo. Ro
pi!blicA, aubrnetetndo Ã aprovAçiio l.lo Zonatlo~'!ldOt'al pro(.londo ao sanado Fo<lortll 'JUO ooja autori:z:o.d.o o caverno c.lo Unto.do tlo ltio
da JAnairo A elevar em crso~u.~oo,ooo,oo
o montAnte ~o sun ~!vitla conool!dada.

Sl:llMOR JOSC
L:muoso.

0!,!2. 76

0•1.1:!. 7G

(04,!2,76)

(PROJE:'l'O RESOLUÇÃO CO:IISC,,O l:CO:lO:IIi\)

ot.12,76

cano ti tuciona
u jur!clico.

Itelatado o~
Plan!i.rio.
(0!.!2, 7GI
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DATA DE
AECE!liMêNTO
NA C0.\11SSM

NúMERO E EMENTA
I

REI.ATOR

DATA D•\

DESIGNADO

DISTRIBUICM

T"çn·lelrn JY 009
CONCLUS,\0

DO PARECER
DO Rf:L•\TOR

CONCt.US~O

DA
COMISS.\0

OElSERVACOES

I

:

lt!::llS/,01::1-1 tl9 l~J/7Ci r.lo Sr. Pronidonto da Hu

:lub:notonclo ii aprovação do SanaJol'odornl, o norno tlo Dr. t:oorgcnor /1c:•lino
r,U~l!cn,

01.12.76

Ol.l2.7G

:ii.;IJ,\L101! LL:::'i'i; CI!,\'JL;:;,

Rela lado cm
Ptená~t.io

IOl. 12.76\

elo L!liia 'l'orrou, Corrcl)cdor r.lll LJuul:.iyü 11111-

ta r, para oKorcor o cariJO elo lliniutro elo
SUtJOrior Tribunal llilitnr, na Vll'JII IJucor ..
rontu do !:alocir.~cnto do lliniutru Jolt:i ..IM
\".!.oh'll. curr.c!ro.

I'

I
I

Ol'ICIO "S" :t9 U/7G do Sr. ·covornnr.lor elo

Estnr.lo dn Dahia solicitando autorização
ao Sonatlo pD.ra lJUO o Govorno do r:otutlo dD.
Dahia poaoD. contrD.tar ar.1prêiotino O:(torno
no valor do U5$ 20.000.000,00 dootinatlo Q
financiar projetes rodoviários da intorosM
::10 daquela Eotndo.
PROJETO LEI SI:UJ\CO li? 308/76;

Ol.l2.7ti

01.12. 7G

SI;:;JIOOfi III:I
'l'Oil OI tiS,

COJIOtitucio-

n<ll v jur!U,!.

co.

l\ulatndo

Plondrio

r:r..

IOl.l2. 7G)

01.12. 7G

oS nova rcdação ao parSgrD.fo Único do art.
25 da Lei OrgUnica tl4 ProvitlÜnciu nocial.
:~utor;

sonac!or Ota ir ncci:or.

PROJZ':O l.l:I S:::!ll.OO t:9

30~/7Gt

01.12.76

t& nova rcdaç4o aos ~D 19 o ~9 do art. 535
éa Lai ela consolitla.çao das Leia c.lo ':rolbalho
/o'JtCrl senador llCil:>on C.:trnciro.

PROJL'TO LCI SI;!:IJ\00 U9 310/76:

01.12. ?ti

~!:;põe

sobre o ~ontante Oi-1 forJ.lD. do porconM
tual do fõal-'irioMt'ar.lilia concedido .:~.os or:lpr~
~aclos r~qidos pela CL~.
l11.:tor: sona.tlor 1/el!>on ca.rnoiro.

I'P.OJ::::TO LEI SC!:ADO %19 3ll/7G:

Ol.l2, 76

04.12.76

SL::ll\DOR O':'TO
Ll::!ll~\:m.

tlovD. om Cr$ 15~.608.000,00 o limito D.tri
buido ao GovernA~or do Diatrito rc~oral,po.rn D.l:lorturn da cr(jd!toa suplcr.,cntnrco,

f::ntc projeto
!ico.ril !=Clo
rro.:e Jc s
::~es::;ocs o:di;~ilriol ca CCJ
~nr:l rDcc~cr
~r.\cn!.!.lfõ.

J.utor:

PO~or

?:l.OJE':'O IZI

txocutivo.

c:I! ti\RA ::?

~!i/76:

1\crcscanta a altere diopositivoo do. Censolillaçiio daa Lcill do Trabalho.
r~utor:

Coputallo rnncioco J\r.Hlra.l.

PROJI:'l'O Ll;;I

C~tMt..\ 11? ~ll/7C· t

Ol.l:!, 7G

ncrc:lcanta diapoaitivoo ao Docroto-loi nQ
J 365, de 21 elo junho da l!J4l, que diopõo
aobro tloanproprioçõco por utilidade públ.!
c o,
r~utcr:

Deputado Silvio Lopoa.

I"itOJC'l'O LCI Cfl.!·t,;It..\ ti9 ~!l/71i1
01.12, 7ü
(SUDSTI'l'U'l'IVO Dlt. CO:.liS.S1iO "'Sl::ltV .POUJ..ICO CIVI ,)
Diapõc sobro consi9noçõoa om !olha do pa!JO:'lonto do ocrvidoroa_civio, o.tivo.o o in!!,
tivoa, dt~. Adrniniatro.çao roJonl dirtlta o
dn:o nu:ar!!uiaa foc.lorniu o tlli outr.:la :,rovi
~~~.

Autor; POc1or Cxocutivo.

-

I
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NOMERO E EMENTA

cr.::."II"J', J:? 60/7~1
(::lCJS";"ITll'l'IVO Oh COlliSSi'iO SA0DC)

P:toJt.:TO LEI

RELATOR

DATA C1A

DESIGNADO

DISTRIBUI CAD

Ol.l2,7G

SEIIADOR DIR CEU Cl\.nDOSO,

02.12.7G

01.12. 7G

5Eli.\DOU JO!i.C
t.I:moso.

02.12.76

SCII/\OOR CURI-

03.12.76

DATA CE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

CONCLUSAO
1:10 PARECER
00 RELATOR

CONCLUSAO
OA
COMISSAO

OBSERVACOES

o~.12.7G

Autoriza o aproveitamento dos cc~oo n~ Ser
vi\O Público c na onprosa vrivada o üfi ou:'
tras proviàÜncias.
Autor: Delluto.do nubOI':\ lloclina

PROJI:TO L!:I CTUU\M tl9 ll0/7G 1
l~ltorA O

das Leis

02.12·,7G

aaput do art, 212 da Conoolido.çÃo
o 'l'rD.balho.

l\:rtor: Deputado Al!pio do carvalho.

Pr'.OJ:TO RESOLtJÇ:'\0 t:9 113/76:

Altera a Resolução nf Sll/72, ~udando a dono
~inação da Consultaria Jurídica e d4 ou-

trau proviá&ncias,

r.utor: Cominuão OirotorA.

Pr.OJE'I'O L!:I c:J.li\Rl\ :19 109/76:
Regula a clci~jiio paro. l>rufoito:s, vico""profeitos e vcroaaoro:s, nos municipios que
Qoixo.r~ clc fazõ-lo no dia 1S.ll.7G.
Autor:

Daput~ulo

Josó Donifâcio.

O:':::CIO "S" 1:9 20, do 1976, do Sr. Governo...
Cor do tstaclo ela 11inu Ciorais solicitanclo
a'Jtori::Ao;iio do Senado Se~cleral parn real! ..
:~r op~ro.çao êo empréstimo externo no valor do 44 milhões de dÕlaros nortoarnorica
nos parA aplicação no PliOUCNATA.
(:?P.OJS~O r..tSOLCÇ~O

03.12.76

co nc:amcc.

03.1~.7G

Disr.õo sobro a inclusão obrigatário. elo un
A~O!Iontado, cor;~o roprosontante elas cAtogor!as profissionais, junto AOS órgãos elo do
liberação colotiva o controlo aclminiatrat!
\'O juriBdicional 114 ProvidênciA Social,
;.utor: SonD.dor Uoloon Carneiro.

PRO.:'E'I'O LEI S&I:AOO :19 313/75:

03.12.7G

Co;::l!~o:on CI'J:->11J PC\~Cola não tr1butivul !lo
ir.:po:!StO de =cr.lla Oll [:ll:'OVOnto& dO inativi
dado o as pensões pD.~ao pelos cofres pú:
blicos ou por inst1tuiçÃo da pravidünc1A
social,

l11Jtor: Setnador Otair llccltor.

'
PROJI:'I'O LEI SI:UrulO U9 Jl4/76a

03.12.7G

Lc~!t!.i:la D. P=oc~::Ado:iA Gcro.l da RepúblicA
r.~:D. =c~ucro=,

po:anto o S1Jprorno TribunAl
:cco:al, a suataçao de eto1tos das doei ~õas que mencionA.

.·1utor1 Sanador Otoir Dooker.
PROJI:':'O L!:.:I SE!IAOO N9

ll~7G;

,\uto:iza o Governo do D.l~aderAl a contrAir
o::-.:'J:Õutirno doutinaclo ao D.tenclimanto do na•
~o d~ tnsino da So;unclo Cirau do 011trito
::'odoral,
POdar Executivo,

Constituciona
C juddiCO,

J.cl4tado ,cm
Plenário.

(03.12.76)

DI\ COHISS:;o l'IIIJ\llçrul.

PROJETO L&I SL:HADO tl9 312/76;

~utora

ltol4tad.o Em
I'lon5.r1o.
02.12.76

03.13.VG•t

OAT,\ OE

NUMERO E! Et.1!;NT,\

RI!CEG~:.I:::NTO

NA CO!.\!SS:.O

J

I

Terça-r.Jra I• 011

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçao III

Março de 1977

::9

P:to:::o:-o LEI c:.:t.·Jt.\

····--------

RI!LATQq

0•\TA O,\

co~;cLUs:.o

D!:SIGNADO

orsTR:aurç,•,o

DO PAR!;CE:Il
00 nELATOR

CONCLUS;.o
DA
COMISS.!..O

OBSERVACOES

o~.l:!.7G

llJ/7G;

;.:::oSC(t:i':C. pc.rli']:'.:I.!O :so a.rt.42 r.la I..oi H9
~ lOil, elo 21 c!c lict.~~:o ~c l~GG tcé<Jigo

::wcionD.l elo

':r~n:.ito).

;.u:o:: Oapu:.::r.do DlotA J\!nior.

~:to.;;;:o

L!:I s:::::.!JC !:9 3!G/7G

I:;t:c:!u: :::odi:icaçõCJs IHl Con::o:.iclaç&o tlao
Lois do Tr.:~.balho,
;.".lte:: !ic:io:.dor t:olooa Co:.rr.o!:o.

:::::::.o::·l ::?

l~~/7G

uo

sr.

Pro:Jiclcntu

cU:.

~CF~l!.ca, r-::o~on.::o .:~o So:~::.<.:.o :·cc.h.::.ll, P!:.
:'01. cz;.:ol ooja. ;:,t.:;o.:i;:olc.!ol "' l)ro:!ci-:.-.:.rw :::.::-.1

ci~!l.l êo Co.::-.r;o G:'ll:õt:o {::-:)

Ca

cr.;;o;::o

ru;so:r..t:ç~o co:.:Is::;~o

::?

::;;s;:;.~:::

lõ:J.Il

~:;:::.:-o:: .:o5~

O•L.l2.76 lcor:atitucional
c jur!c!ico.

nelatatlo c:.
ne::S.=io
(0~ .l2. 76)

s:.;;;;,:JC!: .:'05C

0•:.:.2.76

Rola:.a.:!o c::;
PlonS::'io,

cl!viC:.a conoolicl.lc.!A.

202/7G r.lo

Ro;.~::lica ":-o::.on~o .:o

tzuc scje c.Ü:o~i:::ac!a.

~c

:..:::;::;o:::o.

õ

a elevar

r..o:-,t..:~.:;to

o.o .12. ?G

A

s:-.

t:co::o::u,)

?:c:>!r.l•.m:c r.lJ.

So::n.:o !"or.lor.ll, 'lar a.
P:c!ci:u:-n :tun!cipAl

O•l .:.:l, 7!.i

:.:::uo:::o.

c.:o:-,::ti'.:uc!onal
o jur!c!!cc,

co.: .12. 76l

':'!::-.5:eo (::c 4 olova: o :;,ont.:~.nco c.lc su.:1

.:.!·.-!C:!!. co:-:scl!r.lndJ..

(??.o.n::o
PP.OJt':O

ru:so:.uç~o

I.t:I

st::ll..PO

co:.::ss..':o t:co::o::u.)
!IQ JlG/76

!nt:-o:!uz r..cr.l1:1cilçÕoc nt. Conoolir.laçiio r.lao
!.c ir. óo 'l'::'abollho,
i\uto::': Scna.dor

llcl~on

Ca.rnci:o.

:::::::i;.o::·l ::9

na.::~l::.c.l,

:a

-zu~

1~0/iG tlo Sr. flrcs!clcntll c!n
r-roponc!o ao Scna.r.lo L·'c<lorul, 1'"'

cojn auto:1::.:1tla. n Prufcitur'-1 ::unl.

c!z:~l clu C.:~.~r-o C=a::Jo (:r.) " clov~r
Co :::ua C:!.yi.:!a cor.~oli.:!.:~.Lla.

::-.::-.~a.nto

::.:::s::;,c::t ::?

:l02/7G elo

F.c:.~:;,l!.ca ~t'O!lOm.lo

c:uo S.:là.J.

.cu:o:i:.:~.t!e;

s:-.

o.o .l2. 7G n1:::::.:Jo:t :esc
l.I::uoso.

04 .12. 76

SJ.::!1\:lO:: JO.ãC
r.I::uoso.

o.:.l2.7G

RIJ1AtAtlO C::l
Plonlrio
(04.l2.76)

CO:i!ltitucional
jur!dico,

Pla,ndrio.

õ

Prosic.loatu ela.

.::.o Sc:1a.tlo I·'cclora.l, pa::'a
a ,::o!c::.tu=•l ::unicipal

O•l .1=:. 7G

":'i::",;Jtco (:::; a. eleva= o :-.cnt.lntu \..\c au:~.
ll!vi.:!a consoli.:!.lt!.l,

~o

Con::::i:uci::mnl
o juric!ico.

ll

Relatado

ar.~

co.:.l2.76l

(~ROJf:":'O .:U:SOLUÇ:\0 CONISS..~O t:CO:IONII\)

PROJf:'l'O I.I:I

m;:o.~O

11?

317/76:

Ool.l2.7G

Oinpõo oobro o oQlário"I~Ini:no tlo t;ro~oouo ..
ros au~citoa no rc:l)'ir.lu da CL'!' u cl..t Putrao
providcnci.ls,

P:'.OJ~'rO

LEI SI:::/l,lJO :l? :118/761

Estctboloco n obric,rntoriotloltlc ao no fmituJo"
ra.s de dtlio o toloviclio rcoorvarcm horS·
rion idünticoa noa concoúitlco gratuita.rnon•
to aos 6r~lioa CJOvornamontaio, coo partilloo
~ol!tiCOII ao Opoair,iio.
Autor 1 Sanador /lnrcoa l)roiro,

~-----------------~----~-------1------1-----~-----~-----

012 Tcrca-felra

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçio 11)

J~

CATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMEAO E EMENTA

PROJt'I'O Lf;I

ctnAnA ulf' OJ/7 6 ,

RELATOR

CATA 0,1\

OESIGNAOO

OISTRIBUICAO

Março dcl977

. CONCLUS!.O
DO PARECER
00 RELATOR

CONCLUS!.O

OA

ODSEAVACOES

COMISSAO

f, CCJ por IIOli
citação de AUdiõncia prévia
da Corniao:io ,
t~oclido feito
pols CLS o cr
o CC.

06.12,7Ci

RequlA A ~aa~onoahil~UAda o~vil Uaa a~proSAS de õn~bus no tranaporto elo pllaaagoiro::~.

Autor: Deputado llanriquc Turner,

SINTESE DOS TRABALHOS OA COMISSAU

RauniOoa Ordln6rlu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l
'RauniOos Exlraordln6rlaa - - - - · - - - - - - - - - - - Pro)olos rola!adoa - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
Projatol dlatrlbu/doa - - - - - - - - - - - - - - - - - 6
Pro)otos. om dUig6ncla

------------------6

Ollclos rocobldoa
Ollcloa oxpodldoa _ _ _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Podidos da vlala - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Emond111 l l p r o a o n t a d o s - - - - - · - - - - - - - - - - - - Subomondaa apraaont11doa

----------------2
1

Substllullvoa
Pro)otoa do Roaoluçllo
Coclaraç011a do voto

------------------5

Comparecimento do autorldodoa
Votos com roatrlçOoa
Corwltoa oxpodldoa - - - - - - - - - - - - - - - - - Braallla. om

co•nss,\o o o

06 do dozet:lbro de 1976

DIS1'RirO FEOEI!AL

nELATóRIO CORRESPONDENTE AO MtS DE' DEZI!IIBRO

DE. lO 76

Sl:IIADOR HEirOR DIAS
ASSISTENTE:

ROIIALDO PACHECO DE OLIVEIRA

.

NúMERO E EMENTA

>3! 2;! ~ !!!. .lU.. !ll! ~
EI.t·:v;. EH m59.EOB.ooo,oo (CENTO E

..

DATA C!! RE·
CESlMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
OESIGNACO

DATA DA
OIS•
TRIBUIÇAO

o4.12.76

SEliADOR
!lEITOR DIAS

o4.12.?6

CONCLUSAO
00 PARECER
DO RELATOR

CONCI.USAO

OA

COMISSAO

OSSER'.'A~~~S

~;:::?. 21;

Cli:QUE::TA E l!OVE J.IILI!OES SEISCENTOS E OITO
;.::: · CRUZZ:I:tOS) t O LII~ITE AT~lBUIDO AO GOVEJ!
:::.: ::< DO D!STRI!O l"".:JEAAL PARA ABilRl'URA DE
c;:.!.:J!l'CS SUPLt:·Z:~TARES.

~:;!:

P.elc. t':l,.!o

PlAl'it~:·: ~I~:~

~=

04.1:~ -7~

I?1': LS1. P.Q ~ I!! :lli, !m ~

AUTORIZA O GOVERNO DO DIBTRI70 l'lillJ!
AO
A co:m\.\Ilt E~:PRtDTI%-10 DllSTIN/,DO
.~:: ::l::::::"o DA REDE DE El.'SINO DE 21 GRAU DO
:r:~niTO FEDERAL.
PJ,~

FAVOIYIVEL AO
PROJr.TO.

04.12.76

SENADOR
ROY CARNEIRO

o4.12o76

FAVOMVEL AO
PROJl'TO,

no ln t~ ~:,
!llo:!r.:::-!~,
04.1~ .7·~

.
StNTESE DOS TRABALHOQ pA ÇQMJBSXO
PROJETOS RF:CEBIDOS ••• I

•• I •••• I •••••• I •

2

PROJRTOS DISTRIBUIOOS •••••••••••••••••

2

PROJETOS RELATADOS 1M PLEII~RIO ",.,...

2

Broe!11a, S 4e 4ooombro·4e

1976

·,;

Murço de 1977
CO)I!Ss.\0 DE

~CONOMIA

REL,\TóRIO CORRESI'OSDENTE hO MeS DE
I'ItESJDI~~TE:

Sona.dor l1ILTOU CADR,\L

ASSISTE~'TE:

DANIEL REIS DE SOUZA

N~MERO

DEZF.MIIRO

DATA DE RE•

E EMENTA

DE lO ?6.

...
REI.ATOR
DESIGNADO

CEBIMENTO
NA COMISSAO

DATA OA
CIS·

TAIBUIÇAO_

I:EliSAGEfl IIQ 188 1 de 1 9?6

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

pondo no Son.1do Federo.l, p;:t.rD. q,ue :seJa. ~

26.ll.?6

Sen11dor VASCOilCF.LO:l TO.R

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

fiES

tor1:ado o üovorno do Est::u1o do Rio de A
nc1ro a. elevar om cr; .. B5'8.900.000 1 00(o1t~
co:1to.s o cinljuenta. e oito milhÕes e novecentos cil cruzeiros) o DIOntante de aua
d:Í.vid3. con:Jol1d3.da..

.,~~;

26.ll.?6

••••••••

AprOVII. O p

ravol 1 conclu:L.n reaer ea
do por a~escn- 01.12.?6
tnr um
oj.eto

-

de Reaoluçiio.

RUY SANTOS

2B.1o.76

ScnD.dor JAR!1.\S PASS.IRINilO

I:areccr c:on..
t:ra.rio.

29.10.?6

Autor: Senador Orestes Quércia.
Pa1;:ncer tavoravel.

DE LEI DA CÂHARA NO 80, do 1 9?6

Dispõe sobre a op;iio de compra. PC!lo
Poder Executivo elo e~crcadoria.s expo:-tã.vc1a.

OBSERVAÇOES

Rcd1str1bu1da. 01.12.?6
a.o Sena.dor

DE LEI DO SF.IIADO IIQ ll0 1 do l 9?6.

Rovoca. o a.rtie:o 35'7 do Decrcto ..le1 nll
~.452, do 10 do oa1o do 1943(CopsoU4•ção
da.s Leis elo Traba.lho).

PROJ!~O

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

.Pa.rccor tuvo ...

Do S:-. Prosiàente c.\:1 RepÚblica., pro-

PROJ1:~0

Terça-feiro 1• 013

DIÁRIO DO CONGRESSO i'IACIONAL (Seçlo 11)

ll.10.?6

Autor: Dcputlldo Augusto Trein

Senador JAR..
!lAS PASSIIRI-

15.10.?6

Senador RUY
SAII'!OS

01.12,76

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

••••••••

-

rao.n:TO DE LEI DA CÂI'.AAA NQ lt~, de 1 9?5
~utcra dispositivos da Le1 nll l.l+ll,do 06.09.?6
13 do a.Gosto do 1951 1 que dispõe 1obre a
prot'isct~.o de economista..

Senador ARNON 16.09.?6
DE fiELLO

••••••••
•••••••••••• 29.09-?6

Sono4or IIIAJI
CO lllliTORO

l.utor: Deputado Duy1 do Alma1da

.

Apro•tr:. o ~!
:recer 1 coe
voto vencido
do Sei'Uldor
Frunco Hontorci oo
01. 2.76

-

Reje1t• o p;
rcccr ra.vorllr,
vel e aprova
o pn.rgcor
contra.rio do
relator do

A Coo!ss~o re
j e1 tou o ilc.re
c:er tavo:"avel
do nela.tor,Se
nado:- Ja.rl::1s
Passe.r1n.'1o c

n:ldor Ruy
Sa.ntos, el:l
1Q .12.?6

dc~i~m

vencido, Se- a

~rec~r c:on Aprova. o patra.r1o n E~en receu CCI
d:L de Plenar1 01. .?6
a.o pr~jeto e
:ravor~vol ao
Substitutivo
dll CLS I na ro
me do novo vo
to elo Relll to r
Sen.J.Pa.uari

nho.

prcsic.C~cia

o So::
Ruy w01ntos p:.
rcl:~. t:.r o ven
c1d9 0 1? , 6

O veto ec sop
rado cl.o Sem, ..
dor F.l·'bntoro'
~:l.:sou õl. ser
areccr e o ~c
San. Ar::cn cl.o
:·!ollo ,Rele. to r.
a veto cc aep;
r~do 1 t:,:ce a
a.provt.çao !)ela Co::is!ão.

INDICAÇlO NQ 1 1 de l 9?6

Po Sr. Senador Ita.car Franco 1 aolicitllnd.o, nos ter:cos do artigo 24-7 do Recimen
to Interno do Sena.~o Fe~eral, que se proc4
do., no a.t:bito da. Cor:zissao do Economia.,
a.
estudo conclusivo 1 a tespaito dns ca.uaaa
do processo 1n!'la.c1onar1o· brasUeiro.

PROJ!~O

01.12.76

Scnad.or JAR..
lli\S PASSAI\I-

02,12.76

ImO

Dt LEI DA CI.!lAR!. NO ?8 1 do l 9?6

Incl\!1 ~roarama de colheria de con•
diçõcs de ha. itab111dc.de doa tr:~.ba.ll".ndoros rJOS projetes de !'1nanc1amentos acre-

01.12.76

Senador FAUI.O 02,l2o76

üUEIIRA

~ccua.rios.

Autor: Deputa4o HEIIRIQtnl BRITO

PRO.n:TO DE LEI DA CÂI'.AIIA NO 53 1 de l 9?6
DiSEÕe sobre a obrigatoriedade de
1natl11aia.o d.e ~ de el)~ar:rata.monto
cl.e ca.a iquete to cl.e pe~ro uo 1 noa caao11 ~ue espe:cirica 1 e da outr&l pro'V1c1ÔJl
ciu.

02.12.?6

Senndor LUIZ
CAVALCAII!II:

02;12.?6

Autor1 Depu.tado Adhe111ar Sant1llo

rROJ!TO DE LEI DO SENADO NO BB 1 4o l

..
Concedo isenção de imposto de rtnda
o.a poucas qu.o eapec1tica.
Autor1 Sonndor Ruy Carne1ro

Tra.mita

9?~

c:on~unto

02.12.76

Sona4or .IRIION 02,12.?6
IJS HELLO

••

co:::1
LS 1?9:l2é;
2~9i261. o 6 •
de 9?~ e 72
81 • 126/?6!~
ce a. aprova;ao
d.o Roctueri:un•
to ~l2/76~o
Sen. oc1o

oo

P'ilho,

-

Março del977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11)

.014 Torça•folra 1•

·-

CATA OE

NúMERO E EMENTA

RECEiliMENTO
NA COMISSAO

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

OISTRIBUIÇ,,O

PROJETO DE LEI DO SEIIADO NO 1?9, do l 975

Autor1zn

11

Peuson. F!aica.

Paulo

CONCt.USAO

DA

OBSERVACOES

COMISSAO

Tra::itu

1ncluoâo do alucuol entre 02.12.76
o!l a.batinumtos na. Declaração de Romln de
~utor: Senu~or

CONCLUSAO
00 PARECER
00 RELATOR

con~unto

Senador AR!JOU

DE I·:F.l.LO

02.12.76

Guorr~

oa

••

coCI

LS 88,25ª

259,261, • 26
?5 o 72,81 e
126/76, faca
a aprovação d

Roquorin:onto

nO 532/76 do
Scno.c1or Acc!o
ly Filho.
Tr::.c1ta ez::
con~unto coe

PROJEro DE LEI DO SENADO NO 2$3, de 1975

Dispõe sobro abnttmeato da. renda

ta dn po~son t!s1ca.
Autor: Senador Vasconcelos Torrou

b~

02.12.?6

Senador ARNOU

DE HELLO

02.12.76

oa LS nOs 88 1

1?9 ,259 261, •
268l?5/?5o 72,
81, o 126/76,
to.co a. aprova·

ção de Reauor
l:lcnto do ena

dor Acc1oly
Filho.

l'r2.:1itn

PROJErO DE LEI DO SEIlADO 110 253, de l 975

Dispõe so~re abatimento da ronde
ta da. pessoa t sic~.

b~

02.12.76

'
Senador ARUON 02.12.76

DE Ml'.l.LO

Autor: Senador Vesooncolos Torres

PROJE~O DE LEI DO SEUADO NO

1~,25'9,264 •
26 /75' • 72,
81 e 26/76,r~-

ce a a.provaça.o
de Rcquori:non ..
to 11o Senndor
Acc1oly F11ho.

••

25'9, de 1975'

Auto~iza deduçno no.imposto sobre a
renda e da outras providencias.

••

coe
oa LS ng.sSB,
con~unto

02.12.76

Senador /JUrou
DE MI:LLO

02.12.76

'l'ram1ta
coniunto com
oa LS nDsS8,

l79l2~3,25'9?

e291?5'e2
81 e 126/76,

Autor: Senador Oa1rcs Teixeira

tace a. aprova
çno de Rc~ue:.o~
monto d,~j ena

dor Accio1y F•
lho.
rROJZ~O

l'rc.c:!.ta.

Dt LE! DO SEUADO NO 264, de l97S

Autot1za deduçBo no.imposto :sobre a
renda e da outras providencias.

02.12.76

Senador .ARNOJl

DE MW.O

02.12.76

Autor: Senador Osires Teixeira

••

conjunto coe
os PLS nas 55

1?~,25'3,259 e
26 175' e 72,
81 o 126/76,
.tace a. aprovu

ção do Resuer
conto do ena
dor Ac c1olr
Filho.

PRO~O

••

DE LEI DO SENADO NO 268 1 do 19?$

Autoriza deduçBo no imposto sobro a
renda e dá outras ·providências.

02.12.76

Senador ARNON

DE Ml'.l.LO

02.12.76

Autor; Senador Os1ros To1xo1ra

PROJETO DE LEI DO SENADO 110 72, de 1976

Dispõe sobre o abatimento no imposto 02.12.76
de renda devido, de ompro~a que tiver 50~
do empregado:~ em faixa etaria aupor1or a
40 anos.

Senador ARNOU
DE lo!!:LLO

02.12.76

DE LEI DO SEIIADO NO 81, do 1 9?6

Faculta àu ~eo:soo.s t!u1cas deduzirem 02.12.76
oto1to do a a.t1rn.onto do Imponto de
ao contr1bui}õos ~ue t1:ercm o.o~
Dirotcr1oa do~ Part do:s ol!t1coa, o ~o.
outras ~rovidencio.u.
Autor: Sanador Balv1d1o Nunos
~artl.

onde.~

119l2p m
e24? e 2
81 o 126/?6,

5 7

tace a aprova
ção tie Re~uer
monto do ena
dor Acc1oly
Filho.
'l'remita c:n
conjunto coo
os LS nll:sSa,

l7,,2í362í9,
26 e 2 B/7,
e 81 e 126/76
rnce o. np:-ov:~.

r;ão ào Reauer
m"nto d.o ena
dor Accioly
Filho.

Autor; Senador Vaaconcolos Torrou

rROJE~O

'l'r:1:n1ta
con~unto co::z
os LS nDsSS,

Tra=ita cm
coo
O:J LS n"s88,

con~unto

Senador ARNON

DE HELLO

02.12.76

1?9,253,259!
~64

o 2b8/?

• 72 o 126/76'

!'o.co a. a.prov:~.
çrio do Req,ue ..
r1L'Ionto do Se
nn.dor 4\ccioly
Filho.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Soçio II)

Março de 1977

OATA OE
RECEBIMENTO
NA COMISSAO

NIJMEAO E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

Tcrça·felro I• 015
CONCLUSAO
00 PARECER

CONCLUSAO
OA

00 RELATOR

COMISSAO
Tr:~.:~ito. e~:~

PROJETO DE LEI DO SENADO NO 126 0 do 1 976
Autoriza o abatimento dos àluFlÓ1D
da declaração da rendas do pessoa. r aicu.
e diÍ outr11s pro\"1dÕnc1a:~.

OBSERVAÇOES

02.l2.76

Sonac!.or ARNOtl
E MELLO

con~unto co::n
O:J LS nt!s88,
1?9,2;'3,2;'9$
264 o 2oS/7
e 72 o 81/76,
ra.co c. a.pro·:c.

02,12.76

Autor: Senador Osires 'J:oixeU.a.

ção do Requa ..

r1mento do Se

n::~.dor

Filho,

·-·

PROJETO OE LEI DO SENADO 110 20? 0 de 1 9?6
Altera l\ Legislação do Imposto sobre a
Renda e Proventos de qucJ.quor na.tureza,

Acciol:t

••

Trli.Oita

conjunto

02.l2.76

cc::::~

os LS n0:89 1
1?,,2;'3l2;'9,
26o2B/75
?2,Bl e126/?ó,

Senador ARNON 02.12.76

DE Jo\EIJ.O

Autor: Senndor Roberto Sa.turn1no

rnce a e.r.:-o';'a

ção do Re~uor~
aento elo ena
dor Acc1o1y
FilhO,
~ra::it:;.

PROJETO DE LEI DO SE!TADO No 232, de l 976
Desco.ra.ctar1zo. pensões civis e militaroa de q,ua.J.qucr natureza, como rendimentos
tributáveis parta. tins d.o 1111posto sobre
a.
renda.

ccn~ unto

02.12.76

e::

co:t
LS n~s88 1
l~,2;'3l259,

O!l

Senador ARNOU 02,l2.76

DE I!ELLO

2 e 2 B/7,
?2 Bl l26 e

~o71?l,_roco

:l.l)rCVD.Ç:lO elo
Requor1c:cnto
Senador Acc1o

Autor; Senador Fausto Castelo-Branco

ly Fllho,
FROJ'E!O OE LEI DA CA!!ARII NO ll< 0 de 1 976
Al toro. e. rcda.ção d.o artigo lG e do §

Oi+,J<,76

4D do art1ao 2" rio Decreto .. le1. no: 1.192,r:1e

tlenadol' ORES-

n:s Qtmi\CIA

02.l2.?6

B do novembro d.e 1 9~1, Pl}l"D. incluir o noroeste do Estado do a.rana. no PRODOES'r'E.

Autor: DepUtado Al1p1o Carvolho
J.IENSAllEJ.I

~o

196 1 do 1 976,

Do Sr. Proaidonto da RepÚblica., l)roJ!Ond.o ao Sanado Federal, part~- que ~oJa. au-::
tor1zalio o S.A.H.. Serviço lie Assistonc1a ~
d.ica de Eoa. Vinaec(CE) a elevar em Cr$ ... 1 •
4S3.700,00(qua.trocentos e cinquenta o tres
mil e .setecentoa cruzeiros) o montlll1te de
suD. d!v1dn consol11iada.

.;

04.12.?6

Sena.dor RUY

SAil'J:OS

04,12.76

I

lltJISAGEII !lO 197 0 do 1 976

•,.

Do Sr. Presidente de. RepÚblica, pro ..
'POMo ao Senado Federal, para q,uo seJa. nutQr:t.za.dn a. PrB!e!tura. MUn1cipa.1 do Sao Jo ..
se dos Ctu:~pos(SP a. eleta.r em Cr$ •••••••••
2;'.coolcoo,oo(v1nte o c1nco !m:l.lhõoo ~e 'l'll
ze1ros o montante do sua d. v1da consolidA

o4.l2.?6

Senndor

:mA.~CO

o4.l2.76

04.12,76

Sen.adot- cAttE ..

04.12.76

MOll'I:ORO

dn,

MENSAGEM NO 198 0 do l 9?6

P~recor

Do Sr. Pres1dente da Repl!b11ca., proponr:lo ao Sena.do P'edera1 1 para q,ue seja. autor:s.za.da. ~ Pre!'e1tura. Múnic1~~1 de Ca.m~
Grande(Y.t a elevar em Cr$.. 4 .892.094 1
(q~ronta. e sete milhões'· oitocentos e no ..
venta. o dois mil, novent!.o o rJ.a.tro cruzeiros e q,uarcnta o um centevoB ,.

~E

PIIIIIE!l\0

nar1oi em
Qlj.. 2.76 •

. ··J

'

.. .•.-··

MEIISAGEM NO 199 0 do 1 9?6
Do sr. Presidente da. RepÚblica., propo.n
do rto Sonndo Filderal, para. q,uc !!;!,1D· 1\u~oriznd.a. a. Pret'eitura Hunio:l.pal do .Sa.o Jose d11
BelQ. Vistn(SP) a eleva.r em Cr$-1.030.400,00
(hum mp-hão, .. trinta. mil e q~atrocontaa cruzeiros o cont.o.nto d.e I'IUa d v:S.da conaolida•

Oi+,l2.?6

Senndor ARNON 01+,12,?6

Oi+,l2,?6

Sena.dor ORES..

OE MELlO

dn,

I:EJISAGEtl JIO 200 0 do l 976
Do sr. Preoidontc da RepÚblica, propon
do 110 Sonlldo P'adGro.l 1 para que aojl} autorizada a. Proroi tura. Hunio1pa.l do Maua.(SP)
a

o1evnr om Cr~·3S,6B?.BOO{OO(tr1nta o o1nco

a11hõoo 1 seiscentos e o1 entn c oote mU
oito centos oru:o1ros) o montQ.nto de aua.
.vida oonso11da.dlh

J

to.-

voravel, conc1u1ndo por A
~reaentar um
rojej:o de R,c
solu~ao, proteri o, oral ..
ml}nte, em PJ..D.

~ES

QtmiiC IA

ol;.l2,76

Aprovado 1 em

••

Pleruír.1o
04,l2. 6~

7

01~

DJ,\ RIO llO CONGRESSO N,\CJONAL (Scçno 11)

Tcrçu·fclru I•

l'.ilNSAGI:l·l NO 201,
..

de

.

DATA Df:
RéCEO!MENTO
NA COMISSAO

NúMERO E !!MENTA

Fodcr~l,

I

para que

CONCLUSAO
DO PARECER
00 RELATOR

DATA DA
OISTRIDUIÇAO

CONCLUSAO
DA
COMISS,1,0

'

l 9?6

Do Sr.· Preflidontc da. RepÚbl1c:~., propon- 04.lZ.?6

do no Sonndo

RELATOR
DESIONADO

Murço del977

ooj:~.

Senndor

JARB~V

PASSAAIIIHO

nutori:A

da :~. Prefeitura Hun1c1;nl do Bror.nn3n Po.uli_!t
tn(SP) n olevr•r cm Cr0:-:22.931.03~ 1 :2 (vinte o

04.12.?6

OOSEAVAÇOES

I
":I,I

I

•i

:I

·I

dois milhÕes, novecentos o trintn o um mil a
trinta. c Dois cru~oiros o vinte contavoo) o
montante de sun d!vidn consol1dndn.

Pqrccor to.-

}:E!:St.Ctl·t U" 20:2 1 de l 976

Do Sr. Presidente da RepÚblico, propon 04.l2.?6

;~n~~?~if;âTE

do ao Senado Fcdoríll 1 p:!.ro. quo ncjo. o.utori..
2a.do. 3. Prer1'eitura Hun1c1pa.l de Timótco(I·;G)
a. elcvnr om CrS-3.~~3-?0D,CO(trÕ!I cilhõc: 1
quinhentos c Ju~ronta. e t~Cn mil o :otccon ..
t.os cruzeiro: o montnntc do :u:1. d!vic!a. co.o
solidada.

O'>.l2.76

Apr~va.d.o,

con-

vor11v~l,

Olt.l2. 6.

~rc!lonbr

um
rojoto de R,t;
flolur;ão 1 pro ..
!crido 1 oralm~nte 1

oct Pl!:,

em
o•.i2.?6.

nário

SINTESE DOS TRABALHOS CA COMISSA'J

no,IOoo OrdloOolno ···----..· - - - - - - · - - - - - - - - - - l
RuuniOos fxlr<~ordlnárlas -·--·-·--

______ 2.

6

Projotos rulntado~ ·-Projotos dlstrlbuldos --··-··..-·-·----·

Projolo5 nm dllloOncla -·---·..- · - · - - - - - - · - - - OIIclos rocobldos ...-•.
Ollcloa oxpodldoa

---4

Podidos do vlstil _
Emendas oprc~ontad:l5 - - - - - - - - - - - - - - - - Subomoru:laa npro~ontndas ..- - · - - - - - - - - - - - - - - -

Substltullvo~ ~------------·---Projetes do Rusoluç4o - - · - - - - - -

·----------

3

Ooclarnçóos do voto
Compnroclmofllo do nutotldndos
Votoa com rostriçOos __
Convltos expedidos - - llriiBIIIn, em

EDUCAÇ~O

5 de

dezembro de l 9?6.

E CULTURA

nELNrómo cmumsro~nEN'fr~ AO :nr.s m:

DEZEMono

DI~

PRESJI>EXTI~:

Senador Ti\RSO OUTRA

1\SSJS'J'E~TE:

CLE:IDI:: MJ\IUA 131\IUlOSI\ FI::RitEIRA CRUZ

1!1 76

I

NúMERO E EMENTA

I'ROJETO DE LEI DO st:NIIDO tii? 127, elo 1976,
qua "Estabolcca prn~o pnra u convocnçila
obriqntórin clo aluno~ oxccdnntoo, o dii
outrD.u providÜncian '',

AUTOR1 Sanndor Nohon Cnrnoiro

DATA DE RE·
CE:OIMENTO
NA COMISSI\0

07,10.71J

RELATOR
CESIONADO

::::onnclor o•rro
LE!IJIIAN:l1

CATA DA
DIS·
TRIBUICAO

07.10.7ú.

CONCLUSAO
DO PAflECEfl
DO AU~ATOR

ralo arquiva ..
monto,

cm

PJ.onar1o? cm

cluindo por A

CONCLUSAO
DA
COMISSAO

/\provado, om
02 ,12. 7ú.

OllSERVAÇOES
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Tcrçn·lclro 1• 017

Rouniõao Ordiniiri:~:'l • , , • , , , . , , .. , , , , • , , , , , , , , , , .• 01
P:rojotos Rolataclo::; , , , , •• , • , , , • , , , , , , , , , • , • , •• , , , 01

Urlloilin, a::o. OG do clozorr.bro do 1 97G
t'0:\11!'~.\0 1m

FIMANÇAS

l:r.J.Nl'l)HIO COitnERI'O~OI~X'I'I·: ;\0 :\tt.~

m:

PUl:SII)l:X'l'l~:

SENADOR AMJ\RAI. PEIXOTO

,\SSIS'l'I~Xl'E:

MARCUS VINICIUS COULI\R'l:. C::ONZACI,

DATA DE RE·

NúMERO E EMENTA

Ct;BIMENTO
NA COMISS.\0

OFICIO "S 11 tl9 19 I DE 1976 - Do Sr. GovernAdor do EfitoldO da D"'hia, aolicitando autor!::açiio do sanac1o Fcdonl para que o Covõrno
c!o Estado posGa contratar omprústimo oxtc:r
no no valor do US$ 20.000.000,00, dontinadõ
a financiar projoton rodovi&r!os do !ntorQ,!
:.e daquele f.:::>tl!.dO.

PROJF.:TO OE LEI DA ~U\RA N9 lOB, DF.: l. 976 Altara o Occroto Lei n\'1 764, do lS dQ agõnto da 1969, que ~utori:A 11. const!tuiç5o dtL
uociod.:1do por Açocs CompanhiA do PesquisA
de Racu:-soG !-!incro.U - CPRM o dà outns pro
vidõnciAc,
-

.

PROJF.:TO CE LEI DA C~HAM N9 93, Of.: 1 976
.Fixa olS refcrQnciAs de sd5.rio dos empreqos
c!o Grupo do Processamento do Dados,

m: w 76

OEZtXDRO

l.l2.76

RELATOR
DESIGNADO

sm:r.oon

DATA DA

OIS·
TAIBUIÇAO

l.l2.76

RU'i SANTOS

2.12.76

2.l2.76

SCNl\DOR
SALCJiN/fA
CERZI

SENi\OOR
HF.:ITOR DIAS

2 .12. 7Ci

2.12.76

CONCLI.JS.\0
DO PARECER
00 RELAlOR

CONCLUS.!.O

DA

Part:l'cor t'avorii.
vol noe t•a·mv'::
ria Projeto do
Rc:oluc;ão apre
flontado
-

1\f! .. O'IIl.dO 0

Parocor favor~
val,

Aprovado o
parecer na
reunião de
2.l2. 76.

P.:trocor favor
vol.

OBSEAVACOt::i

cot.~:ss:.o

-

paroctlr na
rounillo do
l.l2. 76.

. Aprovado

na
reuni.io do
2,12.76.

.

PROJETO CE LEI DA CÂ.'1ARA N9 107, O& l 976
Diapõc sobre ol doac;<io do Hospital 11 Hcrminio
A:norim 11 ~ dii outras providinc!D.s,

.

-

PROJETO tlf.: DECRf.:TO LEGISt.ATIVO N9 2, OE l97Ci
Aprova as con~aa do Prosidanta da Rapúb lica
rollltivas ao exerci.cio do 1974.

.

PROJ~TO O& LEI DO Sf.:NACO N,, 99, DE l 976
C0!1PLE:-IE:NTAR .. Inclui oa Viajantes C:omor ciai:J Autênor.~os entro oa Bonoficiiirios do
?:ogro.mA do IntegrAção soc.tAl (PIS) o dá o~
.. ns providências.

.

PROJ&TO DE LEI DA Cf~IARA N9 3, O& 1 976
"Roguh a ronponubilidAdo civil dac ompto
Hl:t.!l do Ônibus no transporto do paSSO.i:JCiroii, ''

PROJETO DE LEI DA CÂHARA Nt;l 104 1 DE 1 976 "M~toriza o Poder txocutivo a olbrir à Justi
~a Eleitoral, cm fo.vor do Tr!bun:1l nogion.:a!
l::loitoroll do /,era, o crõdito o:opuCiill do
Cr$ 615.BOO,OO {aa!Boontoa c quin::o mil ·13·
oitocentos cru:oiroa), polrtl o !!im quo aopoc1Uca.

2.12,76

2.12.76

SENADOR
RUY SAN'l'OS

2.12.16

Parecer fl!.vorã Aprovado o
ve1,
parecer na
reunião de
2.l2.76.

SENADOR
VInCI!.IO

2.12.76

Parecer f~vorá Aprovado o P!!,
rccar na ro~Vcl.
n!lio do
:!.12. 76

T~VCM

;?8,10.76

SENADOR
IIELVIDIO
NUNES

2.l2.76

SENADOR
SALDANHA
CERZI

l.l2.76

SENADOR
RUY SANTOS

2a.1d.?6

2.12.76

1.1:!. 76

I

A Cor.~isslio re ..
Pnrocar _pela
joitou o l=!llraapt'OV/1\-AO,
cor nA r:tur.i4o
do 2,12.76f'oi llprovado o
puocar apre sant.ado pelo
sanador Ruy
Santos, pela
rejeição do
Projeto,
P.aroco r po la
audil!nci.l
prúvia dA
CCJ,

Aprovado o P!
rocor na rcu-nião do
l:l2.76.

Pnracor tavorãvol,

Ro1atado orlll
me.nto na soa:'
a3.o ox~raord!,
nS.riA daa
· 18130 HS 1.12n6

'
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OIM Terça-relra I~

DATA DE

NIJMEAO E EMENTA

PROJE'1'0 DE LEI DA CAz.lARA N9 102, OE l9?G

Rf:CE13JMF.NTO
NA COMJSSI,O

REI.ATOR

DATA DA

OESIONAOO

OJSTAlOUIÇAO

-

"Autoriza o Poder Executivo a ·Abrir om f.svor
elo f'undo Nllcionlll do oo::onvolvimonto .. Racur
sos Bob SuporvisSo do Miniatiirio doa 'I'rans ..

CONCt.USAO
DO PARECEfl
00 REI.ATOA

Para cor

2.12.76

SENADOR

2.12. 76

!AVO ..

z.-ãvol.

RU\' SANTOS

portes o TrAnoforõnciu a f:&tadoa, Distrito

CONCLUSAO
CA

RelAtado or~~
monto na

ses~

s:io ordir.Aria
do 2,J.2, 76,

Fodor.1l a Munic!piou -Recursos sob Suporvi ..
o.io do Hiniutiirio dos Tronllportoo, o cróditc
eopllciAl .ltti o limito do Cr$ 948 .ooo,ooofoo
(novocontoa o quarentA o oito milhões do cr~
::oiros) parA o t'im que ospceit'.t.ca,
PROJCTO DE I.EI DA CAMJ\M N9 103, do 1976 "Autori::.:a o Podar executivo .:a Abrir AO Min!~
tário d.:a ra::onda, cm favor do rundo Eapaci~~
do Dooanvolvimonto e AperfeiçoAmento dAI A~_!
vidlldQG do FiSC4liZAÇÃo • FUNDAf', O crédito
oopoci.'ll D.tÕ o limito de Cr$ 120,000,000,00
par.:1 o fim que oapecit'ica.

-

PROJETO Dt: L~t DO SENADO N9 311, DF; 1 976 ..
"Elov"' em Cr$ l:.G.60B.ooo,oo (cento e c.:l.n quanta e novo milhões •~lscontos e oito mil
cruzeiros) o limite atribuil:!o ao oav•~:nador
do Distrito Federl!.l para abertuta de-:crio.1. ..
tos suplementares".

I
-

2.12. 76

SENADOR
SALDANHA DERZ

2,12.76

Parocor fAVO'" Relatado orllll)lento na aos ..
rÃvol.
aio orcUniria
do 2.12, 76.

4,12. 76

SENADOR
SALDANHA DER-

4.12.76

Pareco:r
tavorival,

ZI

;
!

;

-

PROJE'I'O DE LEI DA cAMARA N'9 92, DE 1 976
·"Raajusta o valor d:t. pcmsio esp~cial conce ..
·dida a Justiniana Fleury Passos •

3,12. 76

PROJETO DE LEI DJ\ chiARA N9 106, Df: l 976 ..
Di::.põo soDro pensão especiAl. em favor do
Dcat:ri:z: Forrein LUCAS e Arminc!A FerreirA
Lucas.

3,12. 76

Sf:NADOR
RUY SANTOS

Sf:NADOR
SAI.DA.~HA

DER--

Rolatatlo ordmonto na aos ..
sQo extraorciinirill do
4.12.7611•30 ho,

3.12.76

Parecer fAVO"'
rivel,

Relatado ora
mant:e na aeu
são ext:nord
nirh Cio
3.12.76
181'30 HS,

3.12. 76

Parecer
favor&vel.

Relatado ora ..
mente na ses
sio extnor=
dinÃria do
3,12.76-

ZI

18:30 HS,

PROJETO DE LEI DA cJtMARA

N9 114, DE l 976

4,12. 76

Concede pensão especiAl ! RoSAlina 'l'homõ Mg
roira e d& outras providenciaa,

SENADOR
SALDANHA DER•

4,12. 76

ZI

Parecer
tavor.&vol.

Relatado ora!
mente na soas4o extraorc!!
do 4,12, 76.
lB•CO HS

PROJCTO OE LEI CC SENl\00 N9 315, DE l 976 1-.utorh:A o Oovarno do Di.otrito Federal a
contn1r omprâatimo doutinado ao atenc!imonto da Rõde do Ensino de Scqundo Gnu do Di!
trito FEderal,

4.12.76

SENADOR
RUY SANTOS

4.12. 76

P!recer taV"g RelAtado ora,!
mente na. sesnvel.
aio extraordi
niriA da
4.12,7615:00 HS

PROJI:'I'O DE LEI DA cJI.MARA N9 101, DE 1976 ..
Autori:a o Poder Executivo, A Abrir, ao M!
hifltário dA Aeronáutica, crédito especiAl
wtõ o limito de Cr$ 89.000.000,00 (oitentA
o novo milhões do oruze1roa) paro o fim que
enpacif'ica,

orlciO "5" N9 20, DE 1 976 - Do sr. Govern!.
dor do f;Dtlu~o c1o Minu GerA111, 11olicitllndo
autorio:aq.:io do Sanado Federal pua contrA ..
ta r cmpioatimo externo no valor do US$ .. ,, , ,
'·l.ooo,ooo,oo (quarenta e quAtro milhoo11
da dólaroa norto-Amoriconou) para 1mplomun·•tAção do Programa Cla Coaenvolvimonto Xnta11•
l)tado da. ZOnA dA MAtA .. PROCEMA'l'A,

OBSEAVAÇOES

COMtSSA.O

1.12. 76

SENACOR
RUY SANTOS

3.12.76

SE:NACOR
RUY SANTOS

1,12.76

3,12.76

Pil.recor h ver,! Ralaudo cn.l
vel,
mente na 1101
aio ordin,r1a
dO l,l2,76,

Parooer favo- Rola ta do onl
monte na 11011 •
r&vel.
aio ordin&riD.
do 3,12,76

Março do 1977
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N(IMEAO

~

DATA OE
AECEb!Mf:NTO
NA COMISSJ.O

EMENTA

OF:tCIO "S" N9 20, DE 1 97G • Do Sr. Oovarno.

3,12.76

dor do Estado de Minas Garaia, aolicitandoautorizaÍÃo do Sena4o Fedl!lral, para contra ..
ta r emproa timo axtorno no valor do US $ •••
44 .OOO.OOO,OO , destinado i implementação
do ProgramA do Doaonvolvimonto Intogrado do.
Zona da Ma ta.

REI.ATOA

DATA DA

DESIGNADO

DISTAIBUIÇ!.O

3,12,76

SE:NADOR
RU'i SANTOS

DA

..~

...

OBSERVAÇOES

COMISS.t.O

Puecor tAvorá
vol no:a tcrmoõ
4o Pro3oto c1~
nasal ução a pro
aentAdO,

:O.SlN'l'ESE DOS 'l'MI3J\LilOS DA CO~:!SS/iQ

CONCL.USJ.O

CONCL.US.\0
CD PARECER
00 REL.ATOA

Rolatat!o oral
monte na aos
aio ord1nir1A
40 3.12.76

-

~

. REtJ:.::0ES R!::,~\I.IZi\0/\S , , , , , , , ~,.,.,, , , , , , , , , , , , , , , , , , • • • • • • • •

2

l".A':!:R!AS CIS';'RIOU:!:OAS • , , •• , •• , • , •••• , ••••••••• , , • , •• , •• , • ,

18

PAR:S:CtR!:S PROFtR::iOS • , , , , • , •• , • , • , , , • , • , • , •• , , , • , , , ~, •• , • ,

18

Bna!.l!a, c::t S do cozor.'l!)ro c!e 1976

CO~USS.\0 DE

LEGISLAÇXO SOCIAL

REL,\TóiUO CORRESPONllENTE ~O MF.S DE

DEZEMDI\0

DE ID ?G,

PRESIIlENTE: Sonedor JIELSDN CAI\:li:mO
ASSISTENTE:

DMIEL REIS DE SOUZA

NOMERO E EMENTA

DATA DE Rü·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

RELATOR
OESIONADO

DATA DA
DIS·
TRIBUIÇAO

PROJETO DE LEI DA CAI:ARA 110 9l 1 do l 976
AltcrtL dispositivos .óa. Consol1do.iii2
do.s Laia do 'lra.bo.lbo e da. outras prov don

01.12.76

ci:l.s.

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

Sonndor J ARW
PAS.3AI\IInl0

Rod1str1bu1do
oo Senador 11Eli
D&S CAIIAl.E

A. utor: Poder El:ecut1vo

CONCLUSAO

DA

COMISSAO

Ol,l2,76

••••••••
O).l2.76

rn.ve1 1

OBSERVAÇOES

O ~recor i

.Pu.recoro tn.v.c.
troter~

-

do, ora. monte,
om PJ.enn.r1o,

~ro'l!'ado 1 em
en:~.r1o&em

03.12.? •

-

P!\OJETO DE LEI DO SENADO NO 3 1 de l 971;
Altera a proJ'Iorçiio utn'belecidD no a:z..
t1r.o 132 do. Consolidn~iio da.D I.qis do 'l'rnba.·
lho, roconhocondo a.o r~tba.lhl:}dor o direi to
8. fcri.:L:I do trinta. d1tUlt O do. C~r8.D 8roVi•
rt~nciao, ( ll:1ENDA II• l, DD PLEII IO A PRO.
,TE'IO).
Autor: Sono.dor 11elaon C~rnuiro

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

Dl,l2.76

Son:uior HENDI!:S
CANALE

02.12.?6

Paropor ta.v.Q Aprovo. o PBriÍ'Ial a.,.Emond.a rocar, em
do Plflrw.rio ao 02.l2.76
projeta.

•

-

NúMERO E EMENTA

DATA OE

RELATOR

DATA DA

NA COMISSAO

OESIGNAOO

OISTRIB\IIÇAO

Senndor J'.AR..

19.08.?6

RECEBIMENTO

CONCI.USAO
DO PARECER

DO RELATOR

?3 1 do l 9?5'

PrtO.r.:TO DE LEI DQ SEN/JlO NO

Ettabeleco que os tunc1onBr1oa te~er~ia 12.08.?6
o~t~du~is o mun1c1pais, v1nculados ao INPS,
oer~o apo~ont~dos nns bases e condi~õos es•
t~belecid~s
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OlO Terçu.rclrn I•

BAS PASSA!liNRO

P!Jrecer ta-

voravel.

CONCI.USAO

-

DA

OBSEAVAÇOES

COMISSAO

'I

;:li

rocori e1:1

02. 2,76

-

Autor: Sorw.dor Franco lbntoro

Do Sr, Senador Francq

Monto~o

Pqrocer ta.-

co=

~

d>monto no ort1jO 30 1 porograro unlcoã lotra
d da. Con!ltitui~ao e no art1eo 240 do ea:i monto Interno o Scqndo Federal requer in-

12.08.?6

SeruLdor J'AR..

DAS PASSARINRO

19.08.?6

voravel a.o
PLS nos

?31?5'

a quo o Requ
rimonto eotã
anexado.

tor:n:tçÕc:J ao H1."'11.stor1o da Prevldonc1s e AI,
s1stõnc1t\ Soc1nld. com a t1n~l1da.do de 1nstru1r o Projeto o Lei do Senado nG 13, de

O RequorJ.:e.o
Aprov:1 o PAto to1~nncx.rl.o c.o LS nc
02. 2.?6
?3/?5' coe o

receri cm

1

pronunci~l':l~n-

to do U!n!stério e Prn1~. Cl
Asdst.Social
sobro o proje ..
to.

l 9?5'.
!IRO,n::.TO OE LEI DO SENADO No 1?) 1 de l 9?5'

RostnbolRco• cm tavor do aposentado que 08.10.?6
tenhll rotornõl.dO o. a.tiv1dade, o direito 4e
receber os bono!':i.cios llocorrontes da. legialnç~o sobro aciàantes do trabalho.
Ãutor: Sanador Franco HOntoro
P~OJETO D~

2~ 1

LEI DO SEIIADO No

Son:~.dor

J'AR..

11.\S PASSARINRO

2?.10.?6

o8.l0.?6

moa.

Sorlõl.dor J'AR-

DAõ PASSARINHO

2?.10.76

DE LEI DO SENADO NO 15'5' 1 do l 9?6.
aa~

Parecer pe-

12.o8.?6

..l.utor: Sanador Harcos Freire
PRDJE!O DE LEI DO.SEN/JlO NO

19~ 1

DAS PASSM\I.
NRO

12roa.?6

de l 9?5'

Dá nova rod11~ão ao "caput 4'o artigo
d~ Lei no ~.92 , de 23 de dezembro do
l 965J aasesurando melhor amparo ao 4eae;
prosa o.
.\utor: Senador Orostea Qu~rcia
11

'g

Senador JAR..

2?.11.75'

........

Senador JESSI!

oS.o).?6

•••••••••••••
Senndor PRAN'-

16.09.76

.FilE IRE

CD lllll!ORO
(VISTA)

PROJ;TO DE LEI DO SENADO NO 2~5' 1 do l 9?5'

DispÕe sobre o ~B~amento do auz!lio-~
onça. a serurndos do N S que exerçam mail
de ~~~ at1v1dade prot1aaionLli aarosrentan11.o ~11ricra.to ao a.rt1co 24- da. e1 Orsan1oa
dn rovidÕncia Social.
.\utor: Sana.dor

~~co

0~.0).?6

PROJETO DE LEI DA Cl!·IARA NO

FlllliRE

CO M::li:XORO
(VISTA)

S1 de l 9?6

Institui o Plano !acional de MOrAdiaPLA~:o, pa.ra. u popu~a~ocs j!= ronda. tu11,1
ar ate 5(cinco) a~ar os ' imos res1onaia
e determina outras prov1deac1aa.
Autor: Daput,do Salvador J'ul1Bnoll1

Sono.dor JES$S oa.o3.76

•••••••••••••
••••••••
Sena.dor l!RAN. 16.09.76

MONtORO

2~.0).?6

............ ..........
1

Senador L1z1-

2~ o3.76

Senador DOM.I-

Ol'.o~.?6

RO DARDOZA

CIO OONODf
(VISTA)

••••••••••••

Sana.dor

HE~

QUE DE LA R

.........

09.08.?6

PROJErO DE LEI DO SENADO NO l?8 1 de l 9?6COtlPLEHF.N"IAR.

.

Autor: Sanador Ital!vio Coelho

Sonartor

~

CO lfJNTORO

Aprova o pe.-

la projUdicJ, roceri em
alid•d• do
02. 2.?6

projeto.

o Sen.Fran:::o
}'.ontoro apreaentou voto er:
aq;~nrado ravo~
r~vol :~.o

proJ!:
to. Fico. ad1a·
da a di s cusaac
e vota!jão do
voto e do }:ilr!
c~r do So:1.J'e:
oe Freire.
O So:lo:'r:..'iCO
Montoro aprosentou voto 011
n~pnr11do ta.vo·
ra7el :.o proj!
to. Fico. a~1!1.·
do. a dhcu::liic
e votação elo
voto o do pa.r!
cqr do Sen.J'e~
se Freira.
Em l6 .09 .?6 •

pros1:1ênc1JI. cc
cede nova vis·
ta. ao Sen.Do~
cio Oonrii:l. 'E1
02.12.?6 o So .
nador Do:~1c1tt

Oond1:n

de~lv·

o Projeto a S:
da. C:
cisaa.o.
crot~r1a

QUil (VIS~A)

Acraacontn pBrigrato único ao art18o
Ol.12.?6
3~ da. lo1 Complemontnr nD ll, de 25 de maio
de l 9?1, e~tabole~endo prosct1ção qu1nN3~
n:~.l par:~. as 1mportánc1As devidas ao ru

Concedo vis .. Ao Sena:lor

lo projud1cl,A ta do projeto Franco l-bnto ...
l1dode do Pr.Q ao Senn.dor ro em
jeto.
Franco l<bnto- 32.l2.7ó
ro em
32.12.?6

-

Ãutor: Senador Franco Montare

Determina a revisão tr1mestre.l.4o
rio-mínimo e dá outras.~ov1dênc1&s.

02. 2.?6

Parecer pe ..

Dispõe sobro o seguro de acidentes do
t:a~nlho o= favor dos tra~hadoros autõ~

P~OJETO

Pa.;ecer taAprova o llA
VOr&Vel,..
rocer:{ em

-

do l 976

02.12.?6

:i,,
I•

Aprova o l)ll

no texto constitucional.

REQUERIMENTO NO 33~; do l 9?5'

,.

I

'
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.

RI:: LA TOA

DATA DA

RECEBIMENTO
NA COMISSAO

OESIONACO

OISTRIBUIÇAO

01.12.76

San11dor ACCIO
LY ~ILHO
-

02,12.76

01.12.76

SoMdor JARRA 0~.12.76
PASSMI:nto

01.12.76

Sen:tdor J'ARBA. 02,12.76
PASSARINHO

CATA OE

NúMERO E EMENTA

CONCLUSA.O
00 PARECER
DO RELATOR

CONCLUS.\0

DA

OBSERVAÇOt;:Z

COMISSAO

PnDJ:'rD DF. Ltl DO SEN.\IlO NO 2>9, do 1 976

Ho.11!'1cn. o ~ J.Q do 01:rt1eo 224 1
daa Lois 110 'l'ra."b:~.lho.

colicla~iio

d:~.

con

Autor: Sontldor Nelaon Carneiro

PROJE'!O DE LEI DA CAl·IARA !!O 87, do 1 97>
Oiapêo cobro o rlls:istro do ce~pros::LD
nc.s t:~ntidc.des tisca.li:adoras dO exo:c!cio
lia profissões.
Autor: Doputudo X....erte V:teira

PROJETO DE LEI DO

SE~AilO

1!0 26>, de 1 976

tlil':linl\ o. exigência. do &or!odo de ca.r5nc1a pa.ra conceasão pelo • PS, cio benerj,
eios em virtude de 1nca~:t.c1dade para o tr.a.
balho ou. morte do se~:urc.do.
Autor: Sonad.or A11enor l'.o.ria.

PROntO PE LEI DO SENADO !10 36,

~e

1 97l

Reduz o limite de ida.de da aposen'bdorio. por tempo de serviço da.s CNlheros ,E3ol'a
25'(v1nte e cinco) anos, altera. a reda.gao do
a.rtieo 32 e seu § lO da. Lei Or~~nicó!. t} PrA
v1dÕnc1• So;~l(no 3.807, de 1 60) e dã outru providencia.s.

01.12.76

Sena.dor JESst 02,l2.76
i'REIRE

.I

O projoto ten

trtu:1tll.;âo eej

~t~tM?e,2~/

7~; 2>217, e
6 ?6, ro.c~ !
aprov:1(jão de
Rectuor1::onto
do Sena.do:o
Accio11 FUhc
no 113776.

Autor: Scnn.dor Vasconcelos Torres
PROJETO PE LEI DO SEllo\llO NO 1t7, de 1 971,

Autor: Senador Nelson Co.rneiro

O projeto tr!
mito. em cone
iunto coe o~
LS n0•36/7ll
211175',2>217.
e 69/?o, fac~
a. a.provaço.o c
Requeri:lento
no 113/76,do
Son,A4d1o1y
Filho.

PROJETO PE LEI DO. SEN/JlO NO 2ll, de 1 97>

·o

AltEJra a les:i:sla!ã2 da providência S.Q
cial e da outra.a prov denc1a.s.

DispÕe sobre a. apoaenta.doria proporcig,
nql, aos 2~ a.no:s de.aervir;o 1 da mulher a.trA
ves do INP •
Autor: Senador Nel:son

01,12,76

Sen:1dor JE.Sst 02:l2.76
mE IRE

mi

01.12.76

Sen>dor JESSI! 02,12.76
FRl:IRE

C:~.rne1ro

.

PROJE'rÓ DE LEI DO SEN/JlO NO 2>2, de 1 97>
Aerosccntn p&riÍgrnro ao a.rtigo 32 do.
Lei n' 3,807 de 26 de a~osto de 1960(Le1
Orginica. da Previdência. ocio.l.) para o tim
do permitir a.po:sentad.oria proporc1onnl aos
25 anos pa.ra. oa segurac1o:s do :~emo ma.scul1no e 20 pa.ra o:s do sexo teminino.

01.12.76

~~dor JESSil

02.12.76

01,12.76

~na.dor JES~

02,12.?6

IRE

Autor~ Sena.dor Orastes Quórc1a

PROJE'rO DE LEI DO SEN/JlO !10 68, de 1 976
Assegura. n aposcntn.doria da. ~t~ulher,pe•
le IN:Ps, a.os 25 o.nou de sorv1~o, alterando
o "ca.;:ut 11 do 11rt1so lOd sous tens e § lll
da Lei n' >.890, <lo B o junho de 1 973.
Autor~ Sonlldor Orosteo Quóroia

!i'Rimm

~roj eto tr:

em cone
coo o:
LS n0•36/?l,
:L

~unto

*71~*72>217;
e6/é,f::~.ce
a. 11.prova.ça.o é
Req,uori::er.to
nO 113/7ó~o
Sen.Accio
'
Filho •
o tiojoto trami
oc conlll"
to com os P S
nOs 36/716*?/
7* o 68/7 ,rn
cc n a.prova.c;ªc
do Rectucrimon
to ll3/76, do
Senn.:!o r Acc1o1y Filho.
O projeto tra·
101 ta. em con~~~
to co~ os
~~
nOs 36/?1,47/
74;2ll/7>, o
2>-17>, r=c•
a. aprovaç::~.o do
ReC"(uer1:ncnto
nO ll3/76, dO
Son:~.dor Acc1o ...
1y Filho.

.,'

'•

:i

I
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022 Terça-relra I•

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSAO

'i

,,I
;I

:I

Rounloaa O r d l n d r l a • - - - - - - - - - - - - - - - - l
Rounlooa Extraordlnllrlat - - - - - - - - - - - - - - Projotoa relatadoa - - - - - - - - - - - - - - - - Projotoa dlatr!t)uldoa

1

7

----------------11

Projotoa om diligência - - - - - - - - - - - - - - - - -

i

01/cloa rocobldoa - - - - - - - - - - - - - - - - 01/cloa eKpedldoa _ _ _ _ _ _. . ; . . . , . , _ - - - - - - - - Podldoa do
_ _ _ _ _ _ _ _;;__ _ _ _ _ _ __

I
I

~lata

I

Emondaa aprcuaontodai---------------Subamondaa apreaontadaa - - - - - - - - - - - - - -

Subatltullvcn-----------------Projatoa do Roaoluç4o - - - - - - - - - - - - - - - -

Oocloraçllall de v o t o - - - - - - - - - - - - - - - Comparoclmanto do autoridades - - - - - - - - - - - - Votoa com roaulçOoa - - - - - - - - - - - - - - - -

ConvUoa oxpadldoa - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bratllfa, em
COMISSilO DE

JO~O

PRESIDENTE:

SENADOR

ASSISTENTE:

RONALDO PACHECO Dll OLIVEIRA
DATA DE AE·

CEB!ti"':NTO
NA COMISSAO

~~DE

DQ SE!lADO UG

DE ID76

CAUION

NOMEAO E EMENTA

Jm I:Jlli

dezembro de l 976.

MINAS E lli/ERGI.A

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO

~HO~IO

5 de

RELATOR

DESIGNADO

CONCLUSAO

CONCLUSAO
DO PARECER
DO RELATOR

DATA OA

DI S.
TRIBUIÇAO

DA

COMISSAO

12Z'

FIXA llH SEIS HORAS O PER!ODO DE TAA·
BALHO DI~RIO DOS OPERADORES EM ELETRICIDA·
Dll E D~ OUTRAS PROVIDENCIAS.

APROvADO

PARECER PELA
l!EJEIÇXO.

Em 02.12.76

PARECER FAV.Q
AAVEL.

i\PBOVADO
Em 02.12.76

SENADOR

AlLt21:,: Senador Franco lt.ontoro

EBOJRIO

DE; LEI DA c~~!ARA No

17.05'-76

lZilt

DE

u.o8.76

ARIIOM DE li!~~

07.10.76

LUIZ CAVAL·
CA:IT!l

u.o8.76

.

SE!IADOR

PARECER PELA
26-10.76

REJZiçr.o.

Ap!lOV/1!!0

Em 02.12-76

Senador Otto LebQann

PROJETO D?

tEI

DA

CnMêRA

NO 108, D&

l9Z6

ACRI!SCEIITA E ALTilRA DISPOSITIVOS NO
DECRETO-LEI 110 76~ 1 DE 15 DE ACOSTO DE
1969 1 QUE AUTORIZA A CONSTITUI~r.o DA SOC~
DADE POR A~CES CONPAlllliA DE PE•QUISA D~ -'
Cl'lUJOS HI: RAIS • CP!ll/ - 1 E M OUTMS PROVIDtiiCIAS.

PRO.ntTO DPj LEI DO SEtfADO ND 24i, DF:

SE:IADOR
c:.12.76

Alll/01/ DE I'JlLL

2;.11.76

ITAl·lAR FRANCO

l9?6

ASSEOORA AO PRDPRIET~RIO DO SOLO P~
P'E!U!liCIA PARA PESQUIS~ E LAVRA DE MllltRI •
~~

SENADOR

m6

ALTERA OS ARTIGOS ll E 37 DO DECRETO-LEI 110 227IJE 28 DE FE'IEREIRO DE 1967 ~
Qt::: DEU NOVA
AÇ~O AO DEC!lETD-LEI
11
1.985' (COlliOO DE HII/AS) 1 DE 29 DE JAIIEIRO
DE 1940.
~~

20.05'.76

llo DE l.2Zli

DISPCE SODRE A OBRICATCRIF.DADE DE
INSTALAÇXO DE ~~ DE ~ICA!UIAFMIE!ITO DE
C.ts LIQUEFEITO
Tl!OLEO NOS CASOS QVE
ESPECIFICA, E D~ OUTRAS PRbVIDENCIAS.

fBo.TETO DE t;:I DO SENADO 110

ARI:ON DE MEL!J

Bcnndor Frunco Montoro

·-·-

PARECER FAVQ.
02-12.76

M'IEL.

01.12-76

.

SENADOR

APBQVADQ

Em 02.12.76

.

OBSERVAQOES

Março de 197'7

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seclo 11)

Terca-relra I• 0%3

S1HTFEE: DOS TRABALHOS DA COH!SSlCO

REUNIOES ORDIN.tluAS •••••••••••••••
PJlOJETOS mteli:BIDOS

I •••••

1

I ••••••••• I •••••••••••

1

PRo.:m.TOS DISrniBUIDOS , • , , , , , , , , , , , , • , , , ,

~

PROJ'ETOS RI!LATADOS

lo-

O O

o O O O O O o O. O O o O O I O O I O I

1

P!\OJ'ETOS l'i:Nilll!lT!lS
Bl"lllil.1& 1

COMJSSAO DE

S de

dezembro

de 19?6

REDAÇ!O

RELATORIO COIUlESrONDENTEAO MES DE DEZEMBRO

DE 1076

PRESIDENTE: SENADOR OANTOH JOBIH
ASSISTENTE:

Harla Carmen Castro Souza
DATA DE RE·
CEBIMENTO
NA COMISSAO

NOMERO E EMENTA

PARECER

t"

AEI.ATOR
OESIGNAOO

DATA DA
DIS.

TRIBUIÇ~O

CONCLUSAO
CO PARECER
00 REI.ATOR

I !107176

1\ed1çio fln1l do Projeto de Resolução nt'
I'. 12. 71i
117/76, CIUI autorlu o Governo do Est1do do
~lo de Janelr,o a elevar en Cr$ ....... " ' ...
85So9IJOo01JI),00 (oltocento' c clnqUenu 11 ot
to nllhÕU o novecentos 1'1'111 cruutro1l
,..onunce de sua dfvlda coMalldadto

Sct'ln-Jor nrt'•"
tO'\ l'l,uércla

I', 12,76

1\proVado

Red•çio fi nn 1

"·12.76

1008/76

Red1~âo fln11l do Projeto de Lei do Senado
"' 2 )/76•0F, que altera dl1poslçÕu do De·
creto-lel n' U 1 de 26 de ducmbro do
l!Hf, 1 aue re9uh o Sl1tti"'O Trlbutnrlo do
Dlstr•lto Federtl.

"·

I 'J. 7fo

li"'nllri'H Jl'ls é
L I ntl1'11n

"o 12 o7fi

1\ellnçia ti n11!

1!.12,76

linntdor Orell"
tfts nouircla

H1 ol2.76

Radaçia final

Aproudo
,, o12.76

••

,,,12,76

Sen,dor Hon•
du Canole

"·12.76

Redaçio final

Apro\tado
1!.12.76

••

'lena"dor ll.onll"'
tn Franco

2,1%.76

Arrovado
,,o\2.76

PAP.ECER U' 11)1 !1/76
Rod1çio tln1l do Projeto de Rcsoluç:iio "'
118/76 1 que tutor! u o Governo do Euado
da hhla a reall zar optraçio de eiTipréutmo
Utt:rnO flQ Ytlor d~J US~ 10,0001000,00
(vinte mllhÕu de dàltru norte•lmcrlca•
nos) 1 ptra flnan.cl1r projetas rodoviÃrlot
daquole Etttdo.
PARECER

·~

ID111Z6

hd1çio final do Projeto de Dec:roto k•·
glshtfvo n' t.2{76 (n' 76•8/76, na Cl!llara
dos OeputadOI) 1 que aprova o UUt!O do A•
corda sobre Trtnsporu e Naveg111çao H1dtl•
MI, utlnado entre a hpÜbllca Federltlvt
do Brull e 1 RepÚblica Aroellru Dc!'locri·
tlca 1 em Brasfll1 1 OITI I) do abril de 1976,

PARECER N' IOlB!z6
l\eda4io final do Projeto de Lei do Senado
n' 2 "176•DF 1 que dltpfie sobro • rurtlcl•
açio do Governo do Distrito Pederal no
~apitai da PI\OF'LORA S/A .. Florutamente e
Ref tores uma li to.
PARECER "~

2.12.7~

flprovado

2. 12. 76

••

Senador Otto , ].12.76
Lthl'lann

Aedaçio final

SanarlQr Ron11• ],12.76
to Franco

Rodaçio final

Aprovado

), 12.76

••

10 l~!l 6

1\eda~io final do Projeto de ~uoluçio n'l'

S'>/7 , que suspende •

Rtdaçõo fi na I

I,~ l/Z6

1\edaa;io final do ProJeto do Rttoluçiio nt
].12.76
I IU76 1 qut aut~rl n o Qovtrno do Ettado do
"~lnu Corais 1 realizar opora~io de emf'lrÓs•
til"') e)'terno no vtlor de USS lt,DOD,IIOO,OD
(auarenta e quatro ll'lllhõu da dõhres norte•aMorlcanos) para apllcaçiiO no PRODEHATI\,
PARECER: N'l'

••

.;o•.

•

e~SECER N'

CONCLUSAO
DA
COMISST\0

IKIC~ç•o

do art. 23ti
da Conttltulçio do E1tado do Rio de Jane! ..
ro, declarado lnconstltuc;lflnal por decisão
11 de dezerna
do ~upre!'lo Tribunal Federal
bro de 1'75.

,,

], 12 .?6

Aprovtdo

], 12.76

••

••

OBSERYAÇOES

c

il%4 Terça-lelro t•

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Scçio 11)
DATA OE
RECEatMENTO

NúMERO E EMENTA

NA COM!SS,\0,

I'ARECEII
~ed~tão

N~

flnnt do Projeto de P.c•oluçfto
se~

'~
to~

lnte~rllntes dn C11te·

~;,Qrill

flle"~·•rle•

de fllslst'!nte <!'!

slst~nte

clll\~a•

L~glslntlvo

RELATOR

DATA DA

CESIGNADO

DISTRIBUIÇAO

'CONCLUSÃO
CO PARECER
00 RELATOR

,, • 1 :! ' ' ~

~od11çiin flnt~l

CONCt.USAO

DA

OOSERVAÇOES

COMISSAO

I oS~/1(.

t.'!./7, que redistribui,
ta~~.,. Jd-,,..1, l)s 11tu11ls

e•lstento\ nns

Mnrço de 1977

nuMnto ,;,

,. • 12. 7F-

( C'll·~·• · r JMt~
LI n-ln'\ol

fl;-rnvndo

''· 12,H

'"

nns Vllfl11S

dn Cllt~~orl11 d~ ~·-·

c di outrns

provld~n-

c I as.
PllltEC!:R N'? I '1~2/76

P.cd.,;io final do Projeto de RescluçDo n~
lll/76, que ~Itera o Pegulllnento lldmlnls-

l1,

12, 76

..

Senndor

Re;11t• 4. ll. 76

to Fr.1nco

tr~tlvo

do Senndo Federal, aprovado pol.a
ResoluçDo n~ 56/72, transformando a Consul
torla Juddlca em Consultaria Geral c dando outras providências.

Rednçâo flntl

flprovado

4.12.76

••

I

I

i

PARECER "1':1 I 062176

Redaç~o final do Projeto de Lei do Senado
"' 311/76•0F, que eleva em Cr$ ,,,,,,,,,,
ISS.6D8,ooo,oc (cento e cinqUenta ·c nove
MilhÕes, sclstet"'tos c oito Mil cruzeiros)
~ ll~ltc ntrlburdo ao Governador do Dls•
trlto Federal pllra aberturA de crÕdl tos
supleMentares,

4.12.76

Sert<1dor Otto
Lchm11nn

4.!2,76

Rednçiio final

flprovado

4. 12.76

••

Pi\III:CER IH 1063116
P:ednção flrul do Projeto de Lei do 'ienado
n~ 315/76-0F, que autorizo o Governo do
Distrito Fcdcrnl n contrair cmpr~stlmo
destl~ado ao Hendlmento dn Rede de Ensl·
no de Segundo crau do Distrito Federal.

•• 12. 76

Senador Rcn11· 4,12.76
to Fr.-.nco

Rod.aç~o fI na 1

Aprovado

4, I 2. 76

••

PARECER N':l I Dli4!76
~odaçio final

do Projeto de Rcao1uçio n~
120/76, que altera o art, 2':1 da Rcsoluç~o
n~ 38, de 1976,.c dá outrns providências,

PAP:ECEJI:

11~

Scn11rlnr Ot to
Lnhmnnn

'. 12. 76

Rodaç:iio fi na I

4.12.76

Sonn<lor 11en•
di!~ Cnnnl c

4. 12.76

Rodaç5o fln11l

4. 12. 7"

Srnar!or Josr.
Llnrto'o

4. I 2. 76

Rodnçiio fll'la

4. I 2. 76

Aprovado

4.12.76

••

1065/76

fie: daç ~o fI nn I do Projeto de Resolução n?
121/76 1 ~uc autoriza a Prcfoltur.a Munlcl·
pai de CnMpo gr.a~da n renll:ar oparaçio de
crédito no ulor de er$ 47.892.0!)4,~1
(qu11ro:I'IU c sete ~r 1h5es, oitocentos
nov11n ta e dois Mil, noventa c quatro cru·
zelros c quarantl'l e U"~ cent~vos),

Ar r ova do

,,12.76

••

•

P/IHCEP !1':1 1066/76
~adaçiic

fi n111 do Proj11to de Resoluçio 11':1
122/76, que nutorlu 11 Prcfalturll Hunlc:l·
pai de TJMatoo (~C) a clevnr c~ CrS •••
1,543.7~~.oa (triis ~11hÕcs, IJUinhentos e
~uarc!ltll e triis rtll o setecentos cruul•
rotl o montontc do sua dTvldi! c:onsolldllda.

flprnvlldo

4. I 2, 76

••

.._
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Mnrçnlll' JIJ77

Tcrçu-felro 1• OZ5

SINT(SE COS TRAOAl.HOS CA COMISSAO

RauniOos OrdlnArlaa

-...:..!1...::..--------------__1.1..--------------

RounlOaa EM1raordln6rlas __

Projolos rololados _ _ _ _.!.1:.~--------------

Projnlo:l dl~lrlbulc1o:~ _a.~.nE..c:_r.c..l..!\.t.tt..rl.a.W
Prnj•JlO!. rrm cJilofj(lflt:lo1 ·-······--·"-..-·-··..·----·--··-·-··-·-·-·-•····-····-··

l''lli•Ja~ rll~f.tlidn:: .... · · - · · · - - - · - - - · · - - - - - - - - - - - - Oti!:,un o~pnrlltln:l-. ·-· ..- - · - ·

PuQirio:> de vl~ln .. -·····-..
Emcndi!S nprDIII!nlutl,\11Sulwmondns nproeont:~dn3 ·---~-Subr,li!utlvn~

··········----------------

PIIJjQIOil c.Jc Hm:oluçfl I ...·--·-·..- · - - - - - - - · - - - - - - - -

OcclilfnçOc~ drr 111310 ~--~----------·- .. - - - - - - - - Compmcelmr,nto do nutorldndcr> ·- - · - - - - -

Vo!n:o com ro~triçõu~ ···---·- - - - - - - ·

cOnvites

cm.us:uo ne

Qxpotllc:n~

. ·----··-----·--

------·

r-.~:r..~çtJ::zs ~::mo~zs

::::!..\'i'0:t:O CGn!U~~~·O:O:DI:~'ff:: .~0 ;,1CS DZ

t!:Z~O

DE 1076

CATA CA
CIS·
TA!BUIÇ.\0

CAT/1 CE f1::'·

I

CE:~!MIHJTO

NA Cú:.iiSS.\C

C'O~i!S:UO DE

COt-;CLUS.!.O
00 p;.RECER
00 RE.L.ATOR

CONCLUSÃO

OA

COM!SS.'.O

OSSERVAÇOES

I

:3~'C!J~

lmLNfólUO COitni!SJ•O~ÍJE~TE o\0 niES IlE DEZENERO

o\SSIS'rE~'TC: Lti>A

FE:\.9ED1J. DI• ROCIU.
CATA CE RE•
CliOIMCNTO

Nú:.:i::RO E EMENTA

RELATOR
OESIONAOO

No*. COMISSAO

CATA CA
CIS·
TAIDUIÇ.\0

CONCL.USAO
00 PARECt;.R
00 RELATO~

t:~"'~lr.Lus:.o

01·

COMIS~.:.o

z::::I:<.Q..&lon...PUT~.l'.Ll.~-º.....Jll'...l.S'.zfl
:c:n~ cb:ie~tÓ:in a ir.dice~~o no rót~

30.09.?6

Pelo orqu1v~~r .Ap:ro·:tdo c::l
to do projeto.
02,12.?6.

l!•c~ui. entt•o ts · o.tri'cu:lt~Õ~:J do 1:0~ l5'.lO. ?6
': '!...'\L~~o de rudil:lentoa do el1ucc.çQo o:.nit&...!
r:ta.

J.p:ovtdo otl

:.: c!o

tat!~n::

do:; o.clit1\'C:s

::t:~o~ :~.~üricc,.i!o.

cn:proc~:~dos

r.n ..
'

i.2>12M.1<JU..Pll...llJU!All9JlE_;.~~ 1<?1~

02.12.?6.

I

03SERVAt,~E.5

I

i
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:I
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,,~ !
I
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NCI.'.~::P.O

DATA DF.
RECEBIMENTO
NA COMIStAO

E EMENTA

RELATOR

DATA DA

DESIGNADO

CISTRIOUIÇAC

CONC!..US.\0
CA
COM!SS.\0

CONCL.US.\0
00 PAA!:CER

DO RELATOR

CSSEiiVA:;"O:ZS

:jI,
:r

:,

z=.:,~c

pr

r.~~·~.Q

r1a ~:•. ~

r.~~1:.lt o rt:eor.tcC:1:'1:c-:-;to c!.a: tct~e:l
...
~ :~:-:.~ .~, .. ~.,:.::t:!::t~.:J ou C:.o~eot::ertt:.!l c1cnt!t1- 05.011.76
::.: :·.:. .::;: ;o doa. cnr.corcJ~c!!1:L e c!as doer.çno

~~ ::.~:.!::::;!ve!! 1

l;cnd1tur1o.s 1 ccnt1dau

SE!;.ADOR FAUS
CA~ ELO
ERA!:co

~o

ou

05.011.76

Pela rejeiçtio

:~prov:.c1o

02.12. 76.

cc

i
!i

•• :;,;;_,, :. CO;..:> 1.'1C\Ol'.:'•.\"O!:!:,

l::..:.:.-.:.:,::
:.~

!"'~ !;_I_]!J-ª-'"ÇJf.!Ll!E~B.,...P.W:25

::.:•;:.r!.~u

o

r.~:-ovc!t~:.c:lto c!.;~=

~
I

. .,

ccr:cs

; r::-·;iio ?\.:l:lico e r.t:.,.c::pre:t ;pr1vc.c1n e
ot.:tra.s · Pl'Ov1àor.c1c.s.

SE!lllllR FI,US-

29.09.75

~O CA:I~ELO

02.10,75

ERAIICO

'.:-:~:-:..!r.a.

••

Fa.vorivel
e::
Frojcto no o AprovQd.O
02.12.76.~

terr.:o:s d:J. E r.en:!.t. 0 .1l l-CS
(S1J!:~l' J.~UZI-

VO) quo t.pr,e

senta..

3o'Ul'.1Õo retl1zada , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1-:-vjr.t:::,; rel:.tt.c!o::~ ••••••••••••••••••••••
.::~::;:.-:-.::.:ut.::.·Jo :.:"J!'o:::n-.;c.c!o ••••••••••••••••

i:r.:

1
1,.
l

5 de dc:cobro de 1 976.

comSSAO DE SEGORAI:ÇA!I,;C!OIIAL

m:L.\'I'úiUCJ COI:Jm5l'Cl~lle:-õ1'E ,\Q ~ltS DE

DEZ!l(BRO

DE !D 76.

PI:ESIIm~'1'E: JOSt OUIO!li.RI)

o\SSJS'fE~TE: Ltllli FrnP.!mt.. DA P.OCI!A

NOMEAO E EMENTA

CATA CE AE·
CE!31MENTO
NA COMISSAO

RELATOR
DESIONAOO

20.10.?6

S!:l!.\DOR LU!Z

DATA CA
OIS·

TRICUIÇAO

CONCLUSAO

CONCLUSAO

DO PARECER
DO RELATOR

co~.~rss:.o

OA

:,provc.dc ec
02.12.76.

CAVALCIJ;~E

J.r,rovo.do o:.
o~.12. ?S.

Rau1~1:\o rotllizndc. •••• , I ••• 1I •• I.,. 1...
lõ:-oj ~to di:t,l•il;\l:!.d.o o to t I 1 1 1 t t . 0 t t 1 1 01 1
l~roj"to relc.t11d0 ••~u••••u••••••~•••

Eo

5 do

dozocbrc do 1 976,

l
l
2

OBSEMVAÇOES

nJAlllO r. o cn:-;cru:sso 1'.\CIO:-.IAI. ISrcun 11)

Marco de 197i
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m:
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!~!:·

CI:.DIMtrlTn

n" cw..
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""
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C(;~IC• UGJ.O
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DO 1lCLAT011

COMISSl.O

l)f,TA D/•
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OESICN•\DO
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I" I
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·--··-·-------
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~r.-

I
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I'

I
PROJETO DE
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t.n
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de 2flollo7f!
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I
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i
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1
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de l 911 3" o
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ravor.iv.:l

Lnhm11nn

Cl,l:!o7G
do

I

Aprovado, cm

01.12.76

do

or.

11otlu!en.,<;Üu!l um folho'\ do pa·

•
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Lê!
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St!nador L.Í:A1'0 aArbO%.A

i na·
lltivoa
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SP.llVIÇO DE COMISS0ES MISTAS, ESPECIAIS E OE INOIItRITO
RELAT0RIO CORRESPONDENTE AO MtS DE OEZEWRO OE 1976

NÚMERO E EMENTA

COMPOSIÇ):O

PRAZOS

-:t.ENGAGEM Ng f:l3, do 19?5 .. o-J, do Sr, Prooidonto ® Ropi.1blica, 111.1bmot~ndo

:'! apro11or,Üa do ConoroDf!O Nacional o

~axto

do Docrcto-ln1

nn ldl•FJ, L1n 11 do novnmbro do 1976, quo acroacantu um par6ore~ro no

OBSERVAÇOES

.

.

Instclcda
15-:l-1? ., ... .

Proe, Cop. Fmncillcc Rocha

lG-12-75

Qm

V,Pre11. Oop, Anaalino Rooa.

orL, 10 do Docruto-olci nu l,•i2El 1 du 02-12-?5, quo dicpCo 110bro 1r.un'=Õ''" du lmpooto11 nu importuçüo, criu incont1vo11 rio caio b. in ..
d6ulr.l.o uocionrtl de bono do copi tal 1 rogulomunto o concoo11~0 do O&t[•llul.n!> ~. i.lfflfllinçÜo d•J ~rodvç:io d011tinudo a a.~~portoção o d6 outra11

Rol. Eion, Amon do Mollo

pruviC~ncltlOo

~ENSAOF.M NO 02, do 19?5 mutondo ~ uprov11çÜo do CJ'j
713, quo autorizo romü.sãa
o1 Rurul o ta ccntribuir,Õo
voo u 1375, dinponnu ta:.11
l~?G a l97ú,

Proo, San. Aaonor M11riu
O"l 1 do Sr, Prnoldonto da Rapúbli~::o, oubo to~eto do Qo~::l"'.lto-1ui no 1,487 1 do lQ..ll v.Proa. San. Ital!vio Coalho
do c~ditoo relativaa o Impaoto Torr1tcr1
Rol. Oap. 01:1y1 do Almeida
doo quo cxcn:om otividadoo ruraio, raloti
do t~orvir,oo cadootraia ~::orrcnpondr.mto

nota1~td!S

I

5-4.??

um 111..12-?G

•

SINTESE DOS TAABAI.HOS
CCMISsf!ES INSTALADAS

•o••••••o•oo••oooo••••o02

REUNI fiES REALIZADAS • o, o••••• ,,,,,,,.,,, o.,, .02
MEMBROS DAS COMISSÕES • ,, .................... 44

ATAS PUBI.ICADAS •••••oooooo••••••oo•••••••ooo02
AVISOS ENCAUINHAOOS AOS SAS, I.EMBRCS DAS coMIS~ES ••••, •••••• ••••oo••••••••••••• ,,, ,,,,44
Senado Federal, em ? do dezembro do l9?ê

.'F<I/]'dr .kci.l-?.tfl.
~TfiO

-/")-~..?

RUTH DE SOUZA
o-IEFE OE SERVIÇO OAS CJMIS!t!ES
MISTAS

RELATaRIOS OAS COMISSaES PERI.IAUEUTES, IIISTAS,
ES~ECIAIS E OE IUQU~RITO, CORRESPOUOEUTES

AO

ANO OE I 976

SUBSCCRC1'AíU/1 DE
COMI~50CS

C:fl'f-:t\TO DOS 'TRADAI..I!OS DAS
PCKHA!ICUTI:S R!:-

comssor;s

n;Jü:llTt:·· A 2'\ Nr:ssi\o 1..1:..
G!'iLA1'LVA DA B , I..EGISI..A..
TURt\ (1 97G)
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CONFERI\NCIAS reallzad11s pelo Serviço de Comissões Permanentes
Crmft•rt'III'Í.\fa- !>aftl

Dirlomntn Ciintdio Oarcia de Souzu - Embuixndor junto i1
Rcpí1hlh.:a da t\rp:cntin;~ - Cnmi~s~ll de Rchu;õcs Exteriores HJ.J. 76.
Diplomata .Jo:in l.uit 1\ r~i:1' ~dltl- Emhai\i~tlor juntll t1 Rcrníhlica Ciahoncs:l- Comi~~o.~IO dt.: 1\dat,'t'ics E.xt~:rit)fCS- 17-3-76,
r) r. CJilhcrltl Monteiro Pl!!t!~tlil, indh:ndn rar:I.I!."\Crccr () c:.trgo de
Ministro lhl Trihunal de Ctull:ls da I lni:'u1- Cnmb!'I,·H, de Fin;mç~IS
- 1·4-7(1,
(icncral Alfredo ..\mórico da Sil"a, Presidente da SI DER BRÁS
S/A. TEMA: Planos rclativtls :1 ll.,jna Sid~rl1rgicn de ltaqui c i1
Usina SidcrL1r'pi..::~ projetada par:1 o litonll t.fn Espírito Snnto Cnmissnn de Minas c Fncr~i:1 -· fl--1-itl.
Prof. llrh:mn Ernesto St11rnpf. d11 Ct:ntro Técnico Acrocsp>u.:ial.
TEMA: "Álcool- Comhusti\el de ~ltHnrc.:.; ", - Comissfio th:
Mi nas c Encr~ia - S-4· 76,
Dr. Flftvio ~Ju,,t de Frdta"' nt.imarJcs, l'n.::-.idcntc du Vim;ilo
1\érca Silo Paulo f\',\SPI. TFt\'fA: "A Em('lrc:-.:t t.h: Aviaci'ltl Cnnu:r·
ciul Brusilcira THl Momcnl•l .·\tu;d", - Cornb.,tto di! Tran,pnrtes,
Vim;àu c Ohms Pl'thli~::ts- ~0-.4- 7(•,
Diplomata Nestor l.uit 1·\.'rn:tnde:-. Barros dos S~mtns LimaEmhai.'(adnr jLintn i1 Replthlic:t Un S11rinam- Comissilo dt.: Rchtçõt.:s
Extcrinrcs- ~2-..f· 76,
Diplonwtn .lnfu1 Bilpti.;ta Pinhdro- Ernhaixadur junto uos Es·
tmh1s l lnidn..; dn ,\méri..:a- C'tlllli!<i"'i'ln de Relw.:ôcs E.xtcriores- I~·
~- 7f>.

Engl' Octtlvitl M:trctHldcs Ferraz. TEMA: "Anftlisc du soluçJo
ltairu".- Cnmissrw tlc i\1inas c l:'ncrgia- 20-S-76.
Cicn. Cnslll Cavalc:mtc- Dirctor-G~.:r:tl d~1 ltuipu Binucionul.
TEMA: ltnipu- Comis,;iu Jl! Minas c Energitt- 2-tl-76,
Prol'. W:~rwich Estcv:111 f\crr. Supcrintcnd~.:ntc do ln~tituto de
Pe~L(Uhms i\grÍI.:lll:ts t.f:t A!lHIIIIIlia. TE~·fA: Situaçilo rlorcsttll no
Bntsil- Cnmissftn di! t\p.ril.:ulturu -2-6-7ú,
Prof. Etcchi:t.~ I h:rin{!cr. C'onrdl!!l:tdM de Rccur~os Nittuntis du
Sccreturht de ,\~rh:ulturu dn Gowrnn do Distrito Federal c C'hcrc
du Dcpart:tmenh1 Uc Eng~.:nh:tria A!!l'onümh.:a da Universidade de
Br:tsilia. TEMA: Situ;~~;iln l'lnrcst;li nn llra>il -Comissão de Agri·
cultura- 9-6· 76.
Dr. Paulo Argolo d:t Crut. Rins, Dirctor-PrCsidcntc da Fundacilo Hosrital;tr du Distriltt Federal. TEMI\: Problemas relmivos
uo llr~no que diril!c- Cnmissiin do Distrito F~:d~o:rul- 10-6-76.
<icn. Arakcn de Olivdra. i'rcsilkntc da I'ETROIIRÃS. TEMA:
Atividadcs da l'ETROIIRÁS- Contrmns de Risco- Emprego do
úlcool cumo comhustível- Arrnvciwmcnto dn .'<isto betuminoso de
Si'in Mateus- Cnmissilo dt: Mi nus c J:ncrgin- 1tl-ti-76.
Prof. Rnhcrttlllurlc ~larx- Paisagista c Prof. Luiz Emídio de
Melo- llot;inico. TEMA: Situaçilo Florestal no Brusil- Comissiio
de Agricuhuru- 16·6·76,
Dr ..Iurge Bicrrcnhach de Castro- Jormtlista de O Estado de'S.
Paulo c Dr. A!"':trícin Nunes Noronha......:. Prcsidt:ntc du ARBRA Assnciu~;no dus Empresas Br:tsitcirns de Rcnor..:stumento no Brusil.
TEM A: Siluaçfltl Flnrcstalnn Bmsil - Comissüo de Agriculiuru 23·6· 76.
Dr. Josí: Walicr Bantisl:l Vida i - Sccrctitrio de Tecnologia ln·
dustrial do Ministório da lndit<triu c do Com(:rcio. TEMA: Utili·
znçiln do Ãlcnnl clffico como .:nmhusiÍI'~I tHt~inmtl - Cmnissiio de
Mi nas c Eneq.tioa- 24·6·7fl.
Dr, .ln~!! Cioll1t.'.'\ da Silv:t. Prc~iUcnt~o: di! ABRA- Associtt~Uo
Brusilcir11 de Reforma ,\)!r:'lria c: Direttlr da Divisno de Sócio·E~.:onn
mia Rurul du Sccrt:lilriu de ,\griculturu d~.: Siio Puulu, TEMA: Let!ÍS·
luçuo do Estatllll\dll Tcrru- Cnmissuu de Agriculiura- :!4·6· 76.
Dr. i\ntôniu Fromciscu A7.t.:r~o:do du Silvciru. Ministro de Rc·
luçõcs Exteriores. TEMA: l'ulliicu Extcri11r do Brusil- Ct>missilcs
de Rcluçtics Extoriorcs du Scnndo c du C.imar:t dus Dcrutndos- ·
II·H· 76,
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Dr. t\.lndt.•sto S.A. C'arvullwsH, da lJnivcrsiUuth: de Sfto Paulo.
TFl\lt\: 1\ 11ov:1 .lei dus Sm:iedadcs Anónimas - Comissiics dt:
E~:nnom ia c de Cnnst'it uiclio c .I ustiçu do Scrwdo - 25-H· 76.
Dr. B~.:ncditn Fonseca Mnrcir<~. Dirctor da Curteira de
Comórcio E.XIcrior do Ranco do Brasil S/A- CACEX. TEMA: l'ro·
hlcnms rclacion'ndns cnm impnrt:u.;iln do alp:ndilo - Comissno de
1~1..'11\ltllll ia ISuill't 1111 i"":in thl :tlp:tldito) - .1 1-H~ 76.
Prnf'. Olimpin Gtl\l~:llvcs Mendes - Presidente Uil Assncincftn
dth l)rol'cs~tlrl!'o do Dbtrittl Feder:~ I. TEMA: Situtu;iln Sal:~ ria! c Funcinn:d de l't·of'l.'"':o.orl·~ do l>istritn /:l!lh.:ral- Comiss;in de Educ;u;iio
.c Cultura- 21-IJ- 7(1,
. ·. ·REI.ATÓRJO I> AS COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS
E DE INQU~RITO
1976
61
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........
Prnpn"'\a li~.: l:nu.:rHia ;, (\mstituiçrtll . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prtlrt~"~l:l de lkh:,!!:H,;:'tnl.c!!isl:ttiva ............ , . . . . .
Vetos fRcl:llúríos),, .. ,.,,,, .. ,.,,.,.,., .. ,,,,, .. ,
C'omi"""tJc."' irl"'l:lhHI:rs , , , . , .. , , , .. , , , , .. , .... , . , , . ..
Rcunit1~o:s re:tli/:t(l:ts .. , , . , , , , . , , ..... , ........... ,
~lcmhrm Uas Comi!>!'itlcs . , .... , . , .... , . . . . . . . . . . . .
P:trc!.'crcs prnl'cridn!'i , , . , .. , , , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,\vh,lscn~.:aminlwd'l' ...... , ........... ,..........
(\Hwitcs e.xpcdidos , , .. , , . , , , .. , .. , .. , , , , ...... , . .
,\tas ruhlkadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emcru.Jas rccchíd:t:>~ . , . , , ............ , ..... , ...... ,
P:tlc!'itrus pr,,fcrid:t~ pl!r:llltl.! :1 Cnmiss:io que estlt·
dn :r proposta de l.lclegaçilo I.~.:p.isl:ttivu n\ 01/76.
pc/os cn,::cnhciros (icraldn d:1 Co!'il:t Reis c M:t.'< Fcffer .
Cnrrcspond~11cla cxpcdid:1 ..... , . , . , ............ , . .
Tele\...........................................
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
Rt•.lt'llha dm· mathitH aprt't'iatla,,· dt• /1' a 5 d,• t/,•:emhro de /97(),
(arr. Jt)3, inc'istl!l, do Re.r:imc•llfo lntt'rnoJ
Projetas aprovados cm turno único e enviados ii Comissiio de Re·
daçiio:
Pmjctll de Rc..,n/uçfi,, 11'· 102, de 1976- Cnmissilo de Constitui·
~;trn c .lustit.;a- Suspende :t cxccucihJ, cm purtc. do urt. 16 do Decn!tlJ·Ici 11'· 60, Ut: 21 de nov~.:m hro de 1966, com u rcdol<;ilo do De·
crctn-lci rw 66N. de J llc juiiHJ d~.: 1969,- Scssno: /1 -12-76 (cxtruordinflriaJ,
ProjchJ de l~c!'inlw;iio n1' 104. dc 1976- Cnmissiio de Constituiç;i,J C .lwHit,•a- Su,pcndt.:, pnr inconstitucionalidade. <IS I.!.Xprcssi\cs
·~ ... ~.: Jll Mini!'it~ritl Pühli~.:n ..... c ",,,llU n:t currcim do Ministério p(t ..
hlicu ... ", ~.:nn!'ituntcs do art. 115 da Cunstituiçiio do Estado do Rio
de .l:tncim.- Sc!'isftn: 4·1 ~- 76 (c.xtr:tnrdinftri:t),
Projctn de l~l!'!'itJiuc:inn\1 105, d~: 1976- Comissiío de Constitui ..
t.:t1o c ,I usliçn- Su!'ipcmle. por in~.:onstitucionalidadc, expressões, que
mcncinnu. cnnst:tntcs du rurftg.nlli.l (mico do art. 34 c dll 21' do urt.
.16. ambos do Docrcto·lci n'' 167, de 14 de rcvcrciro de 1%7, do Esta·
do de Srtn Pnuh1,- Scs!'iilo: 4.. J2-7ll (c.xtrmmlinúriu).
Projeros rcjclladus c enviados ao Arquivo:
Prnjcto de l.ci do S~o:n:HJo n\' 265, dc'l975- Scnudor Vusconcchls T11rrc~ -Dh.. pôc snhrc vantagens de cx·Cllmhatcntcs par:t ucro·
nautas. c d;'t nutras pruvid~nt.:ia!'i,- Sl!ssitn: 1~'·12· 76,
PI'Ojctn d~.: Lei do Scnmlu n\ :!7. de 1'.176- Scnudor Vusconcclus
Tor~.:s- Prnihc a pesca da hulcia no mm t~.:rritorial hrasileiro, por
dct ano~. c díltJtltr:t"' prnvid~ncias.- Scs!'i(ln: 2·12-76.
Projeto de l.d dtJ Senado nl' 274, de 1975- Scnudor NciSilll
Carncin1- Acrescenta dispusitivn!'i :'1 l.d 11114.749, de 12 de agosto
tk Plfl5. que "di!'ipt,c "'nhrc o pagamento dll !!ratificnçiíu f'1rcvistu nu
I. ci n" 4,0911, de 1.1 de julho de I1J62",- Scssüo: .1·12· 76.
Projeto do Lei do Sonudo n'' 242. de 1976- Senador Bcnjnmim
l:uruh:..... Disptlc sohrc u is~.:n~r.,•lw de correçUu monet(lriu cm linunciu·
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mentos imobitiitrios, sob regime de "mutirilo" efou de população de.
bnixn renda, edil outras providências.- Sessão: 3-12-76.
Projetos aprovados e envladosl Sançio:
Projeto de Lei do Senado n• 263, de 1976-DF - Poder Excculivn- Ali era dispn,içõc' do Decreto-lei n• R2. de 26 de <bcmbro
<.Ir.: IIJ6ll. 4uc rcguhl o sistema tributC1rin do L~i::u·it•.l F~:d~.:t:ll. Scss~o: 1•'·12. 7f1.
Prn,ictn de Lêi da Cflnwr:J 119 101. de l'i7()- ['!.• l12·)~::)ifl, wt
Cinnur:1 dllS Deputudos - Autorizu o Poder F.x~.;~..:t.~h·r:. a •~brir :1o
Ministério du J\crnnúuticn crédito espcciul Ul~ tl limite de
CrS HIJ.OOO,noo.oo. pnru 11 fim que especifica, - De inicia:ivn do
Senhor Presidente dn República.- Sessão: 1•-12-76,
Projeto de l.ci da Cümuru n• 104, de 1976- n•> 3.154-0/76, nu
C:imant dos Dcrutndlls- Autori•a o Poder E.,ccuti•·,, '' :dHir :\ Ju:;tiçn Elcitornl, cm favor do Tribunnl Regional Elcit•Jral do ~<cr", o
crédito especial de C'rS 61 S.HOO,OO pnrn o fim que <:·r,dfl,:a. -- Do
iniciiltiv:~ dn Senhor I' re-sidente dn República. - Sc::,i:o; I'-12·76.
Projeto de Lei dn Scnndo n• 244, de 1976- l'odcr ExccutivoDisrt'c snhrc u partlcirlílçâu do Gov~rno do Di~.trit~' 1~\:tk·ral ll•l ~.:;lpÍ·
tal dn I'ROI'l.ORA S{A - Florcstamcnto c :~·;llorc.,t.IHJcnto.
Scssiin: 2·12-76.
Projeto de l.ci dil Ci1mara n• 102, de 1976- 11'' 3.130-il/76, nu
Cíunaru dos Dcpul:ldos- Autorizu o Poder Executivo a abrir, cm
fuvnr do f-undo Nacionnl de Desenvolvimento - Rct.:ur:,os •;ob
Supervisão do Ministério dos Transportes c Trnnsfcrénci:ts 01 r-:.,: ados, Distritn Fcdcrul c Municípios - Recursos ~ub Sup~rvisüv do
Ministi:rio dos Transportes, o crédito especial ati: o limite de
CrS 94H.OOO,OOO,OO, par:1 o fim que especifica - De iniciativa do
Senhor Presidente du República,- Scssüo: 2-12-76.
Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1976- Autorizu o Poder
Executivo n ubrir, uo Ministério du FílZenda, em favor do Fun!.lo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividndcs de
Fiscnlizuçào - FUNDAF - o crédito espc'-'ial aló o limite de
CrS 120.000.000,00,' pura o fim que especifica. - De ·iniciutivu do
Senhor Presidente du República.- Scssào: 2-12-76,
Projeto de Lei du Câmara n9 109, de 1976- n? 3.158-8{76, na
Cí1muru dos Deputados- Reguln a eleição p:m• Prefeito, Viec-Prefcito c Vereudorc-s, nos Municípios que deixaram de f:lli:-la no dia IS
de novembro de 1976.- Sessão: 3-12-76.
Projeto de l.ei du Cümura n• 91, de 1976- n'> J.o:·:•J-i·:/71•. na
Cftmurn dos Deputados- Altern dispositivos da Constl!id:~~:n•) c! a.;
Leis do Trabulho, c dí1 outras providcncius. - De inkie~tiv:~ do
Senhor Presidente da República,- Sessilo: 3-12-76 {cxll·;n:r<llll·ria),
Projeto de Lei du Cúmaru n• lOS, de 1976- n• I,,;,::<. ::(i.'>. na
Ciimurn dos Dtputndos- Acrescc:ntu dispo~itivos 1m Dl:.;:reh)~lci n\'
764, de 15 de ugoslu de 1969, que nutorizn li con.:tnukiiv <!,, So<i•··
dadcs por Açilcs Companhia de Pesquisa de Rec.:r·"" Mi1>crais -CPRM. c dil uutrus providências.- 01! iniciutiva Uu Si.!nh6r Pr~.:si·
dente da l~cp(Jblica.- Sessão: 3-12-76 (cxtruor<linf•ria).
Projeto de Lei da Câmnru n• 92, de 1976- n• 2.~15-A/71i. nu
Ctlmuru dos D~:putudos - Rc:ujustu o valm Ua pcn~ilí..l t;:.pt:i.!ial
conccdidn a Justiniunn Fleury Passos.- De inicintiv" do Senhor
!'residente da Rcpúhlicu.- Sessão: 3-12-76 (extruordinúriu),
Projeto de Lei du Ci1mara n• 106, de 1976- n• 2.6H6·Bf7C•, nu
C:inwm dos Deputados- Dispõe sobre pensuo especial cm l'av," de
llc:uriz Ferreira Lucas e Mminda Ferreira Lueu:;,- De iniciativa do
Senhor l'r<sidcntc dn República,- Sessilo: 3·12-76 (c'lraordin~riu).
Projeto de Lei da CJ\maru n• 94, de 1976- n" 3.092-fl/76, nu
C'ítmnra d<l< Dcrullldos- Dispõe sobre o pessoal do Ministério do
Exército, c d:\ nutras providências.- De iniciativa do Senhor Presidente da Rcpúblicn. - Sessão: 4-12-76 (cxtruordinl•ria).
Pr<>jclo de Lei da Cúmurn n• 93, de 1976- n• 2.553-B/76, nu
CJ\mnru dos Dcputndos - Fixa as referências de snlúrio dos cmpregos do Grupo-Processamento de Dados, c dú outras providên·
cins.- De iniciativn do Senhor Presidente du Rcpílblicn.- Scssilo:
4-12-76 (extraordinária),
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Projeto de Lei do Senado n• 311, de 1976-DF- Poder Executivo - Eleva cm CrS 159,608.000,00 (cento c cinqUenta c nove
milhões, seiscentos c oitomil cruzeiros) o limite atribuldo no Governador do Distrito Federal, pura abertura dc.créditos suplementares.
- Ses!ão: 4-12-76 (extrpordinâria).
Prnjetn de Lei da Câmara n• 100, de 1976- n• 3.066-ll/7(,Prmroga o rrazn de v:llidadc dos concursos p•mt rrovim~.·;i ·. dtJ~;
caq~ns de .luíz~~ Snhstitutos do Trnbulho. estipulado rw!.1 L~i
n'·' rdi:~7, de Iú de .i'd h" t.!c 197.t. -Sessão: 4-12-76 (cxtr:t\lrdill •.lda ).
l'r<>jetn de Lei d,, S•:nadn nv 315, de 1976-DF- Poder Executivo- Autoriz;J n <Inverno do Distrito Federal a contrair empróstimo d<stinadn un atcndimenw da rede de ensino de segundo grau do
Distrito i'cdeml. - Scssilo: 4-12-76 (extraordiní>ria).
Prnjel<l de Lei du Címwa n'' 114, de 1976- n• l.l 31-B/76, nu
Cusu d\.' origem - Concede pcn~iio especiu\ a RtlSülit~;.: Tht1mé
Moreira, c dú outrus providt:ncias.- De iniciutivu dt' So;::h(lr Pn:~i
dcntc da Rcpúhlicu.- Sessão: 4-12-76 (cxtraordin!.rin).
Projeto~ aprovados e enviados à Promulgação:

ProjclO de Rcsolucrto n~· 117, de ICJ7h-:- Comi!'s~o 'i·; EcN:mnia
- ,\utoriza o Governo dn Estudo do Rio de J;.tnci1·u :1 ch.:•;;.1r l.!lll
CrS R5R.90!l.000.00 {oiloccnh>S c cinqUenta c oito milhiie< c novecentos mil cruzcirns) o montante de sua divid;t cnnsu!idalla, - Sc·;:-~~e::
1''·12-76.
Projeto de Decreto Legislativo n• 42, de 1976- n• 76-B/76, na
Ctimura dos Dcpultldos- Aprova o texto do Acordo sobr!.! Tr~ms·
porte c N:1vcgacãn Marítima, ttssinndo cntrc ~~ Rcpúhlit..:a P!.:der:.nivu
do Bmsil c a Rcpúblicn Argelina Democr:\ticll, cm Brasília. cm 13 de
abril de 1976.- Scssilo: 1•-12-76 (extraordinária).
Projeto de Resolução n• 118, de 1976- Comissilo de Fin:mçus
-Autoriza o Governo do Est:tdo da Bahia a realiz:Jr opcr:~çiio de
empréstimo externo, no valor de UsS 20.000,000.00 (vinte milhões de
dólares nortc:-umericunos), par;.t financiar projetes rodoviúrios d;.t·
quclc Estado. - Sesstio: 1•-12-76 {cxtraordinítria).
Pr,ljcto de Resolução n• 119, de 1976- Comissão de Finanças
- t\Uhlrizn o Governo do Estudo de Mimts Gentis u realizar opcr:.tçüo de cmprí:stímo externo no valor de USS 4~,000,000.00 (quarenta
c quatro milhões de dólares nortc·umcric:uh>S), para uplica,iio no
"PRODEMATA".- Sessllo: 3-12-76.
Projeto de Rcslllu<;ilo "''56, de 1976- Comissão de (',,nstitui·
ção c Justh;u- Su.,pcndc u cxccuçUo do urt. 236, da Cl..lilstitui,:lo) Jt)
Esl:ldo do Rio de J:mciro, dcclt~rado inctlnstitucional pllr dcdsJu do
Suprcmll Tribunal Fcdcrul. de li de dezembro de 19i5. - Scssr"':
3-12-76 (cxtruordinilrin).
Projeto de Rcsoluçào n• 4R, de 1976- Senador .Joà" Ca1mon c
outros Senhores Senadores- Retifica o cnquadrumcntr. do:-. Aur.i·
liurcs de Ph:n(ario, Classe 0", do Grupo-Atividudcs de A~"lüio Lcgiskuivll. - Sessuo: 4-12-76 {extrnordinilria).
Projeto de Rt:soluçiin n~ 113. de 1976- Comh·:iu. !)irctM:l ..•
Altera o Rcgul:11110nto Administrativo do Sen;:t1" Fedotcd, "pcm:::i.:
!'h:ln RcS()Iuçiiu nl' ~H. de 1972, tnmsf~uman~~.l 11 Cun,.;u!tori~l ·Jundicn cm Consu\tori:1 Gc=rul. c dundu outras prtwid-~nci;t~:. - 'sc~s:io:
4-12· 76 (cxtmOJ"dini•ria).
Projeto de Rcsoluçàu n• 120. de 1976- Comis;iw Dirct<lf,,1\\tcrn o urt. 29 da Rcs~lluçào n~ 38. d~: 197t\ t: dJ llULt"<t· ;·.r;lviJ~n
cius.- Sessão: 4-12-76 {cxtraordinúrin).
Projeto de Rcsoluçiio n• 121, de 1976- Comi<sl•o de Eoonomiu
- Autori~.n u Prcfciluru Municipal rlc Campo Gr:tndc (~IT) u elevar em Cr$ 47.K92.094,41 (quarenta c sete milhões, oitoccnt'" c noventn c dois mil, novcntu c quutro cruzeiros c quarcntu c um ccnIIIVOS) o montante de suu divida consolidudu. -Sessão: 4-12-76
(cxtruordinúriu).
Projeto de Resolução n• 122, de 1976- Comissilo de Economia
-Autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo (MG\ u elevar em
CrS 3.543.700,00 (três milhões, quinhentos c quarenta c três r.lil c
setecentos cruzeiros) o montante de suu divida consolid:u!u. Sessão: 4-12-76 (cxtraordlnllria).
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO DE REDAÇÃO
ATA DA 118• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AO I• DIA
DO Mi:S DE DI'/EMBIW DOA NO DE 1976.
Às llcl.t:!'t~l.!tl! hnru:-. dn dia primdrn do mês de dtzcmhro do uno
de mil nnvcçr.:nhlS c sr.:tcnt:1 t: :-id~. reúne-se a Comissüo de Redução
~oh :1 Prcsidênciu dn Senhor S~.:nadnr Danton Jobim. Presidente, prc:·
sentes os Scnhon:s Senadores Orestes Quérciu, José Lindoso c Men·
des Cunulc.
Dcixum de cornparcct:r, por motivo justilicudo, os Senhores
Senudore.< Renato Fr:mco, Vice-Presidente, c Otto Lehmunn.
t: lidn c aprov:tda a 1\ ta d:t rcunino nntcrior.
A Cnmissiio :tpruv:1 os purcccrcs cm que siio :tprescntudus us scguintt:s reduções finais:
o) pelo Senhor Senador Orc.<tcs Quércia do Projeto de Rcsolu:.
çiio n' 117. de 1976, que uutorizu o Governo do Estudo do Rio de
J:~neirn a clevur cm CrS S58.900.000,00 (oitocentos c cinqUentu c oito milhões c novecentos mil cruzeiros) o montante de suu dívida
consolidada: c
b) pelo Senhor Senud~>r Josó Lindnso do Projeto de Lei do
Scnudo n<' 263, de 197C.-PF, que ulteru disposições do Decreto-lei
n• R:!, de 26 de dczcmhro de 1966, que regula o Sistema Tributilrio
do Distrito Federal.
Nadu muis huvcndtl a truta r, dli·Sc por cnccrr:Jdtt u reunião, luvrnndn cu, Muria Carmcm Cnstrn Souz:1, Assistente. a presente AW
que, um:1 vez uprovuda, ser{! ussinada pelo Senhor Prr:sidentc.

ATA D,\ I 19• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA). REALIZADA
AO I• DIA
DO Mi,S DE DEZEMBRO DO ANO DE 1976.
Às dcwito horas c quurcntu minutos do diu primeiro do mês de
dt:l.cmbro do ano de mil novecentos c st:tcnta c seis, reúne-se a Comissão de Reduçuo sob u Prcsidi:ncíu do Senhor Senador DLtnton lo·
bim, Presidente, presentes os Senh~>rcs Senadores Otto Lchmann c
Orestes Quérciu.
Dcixum de compmcccr, por motivo justilicudo, os Scnhon:s
Senudurcs Renato Frunco, Vkc-Pn:sidcntc. c .los~ Lindoso.
lida c aprnvmtu nAta da rcuninll mllcrior.
A Comissão aprova o parecer cm 'JUC o Senhor Scnudor Orestes
Quérciu uprescnta 11 rcdaçito finul do Projeto de Rcsoluçuo n• I 18,
de 1976, que autoriza o Governo do Estado dll Bahia li rculiz11r opc·
rncuo de empréstimo externo, no vlllor de USS 20,000,000.00 (vinte
milhões de dólurcs norte-americnnos), paru linunciur projetas
rodoviítritls duquclc Estlldtl.
Nudtl muis huvcndn u tratar, dt1-sc por i.!ncerrudn u rcuniüo. lu·
vrando cu, Mari:1. Cllrmt:n Castro Soulu, Assistente, u presente Ata
11quc, umu ve;,o: :1provmh1, ser:'! ussinm.Ju pelo Senhor Presidente,

e

ATA DA 120• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AO I• DIA
DO Mi!S DO DEZEMBRO DO ANO DE 1976,

Às dezoito horus c quurentu c cinco minutos do diu primeiro do
de dezembro do uno de mil novecentos c sctent11 c seis, reúne-se
,a Comissuo de Rcd11çuo sob 11 Prcsidénciu do Senhor Senudor Dun·
ton Jobim, Prcsidcntc, prcscntcs os Scnhorcs Scmtdorcs Orestes
Quérci11, José Undoso c Mcndcs C11n11lc.
Deixam de compurcccr, por motivo justificado, os Senhores
Senudorcs Rcnuto Frunco, Vice-Presidente, c Otto Lchmnnn.
~ lidu c uprov11d1111 Ata d11 rcuniilo anterior.·
A Comissi\o 11provu o parecer cm que o Senhor Senador Mendes
Cnnulc nprcscnt11 11 rcd11çuo fln11l do Projeto de Decreto Legisl11tivo
n' 42, de 1976 (n' 76-B/76, nu Climara dos Pcputodos), que 11prova
rn~s

o texto do Acordo sobre Transporte e Navegação Murltima, assinu·
do entre 11 Repúblic11 Federativa do Brasil c u República Argelino
Democritticu, cm Bruslliu, cm I3 de abril de I976.
· ·
Nndu mnis havendo a trntur, dá-se por enccrrudu u rcuniiio, luvrando eu, Mnri:~ Curmt:n Castro Sou;m, Assistente, u presente Ata
que, un1:1 ve1. uprovudu, scrl1 ussínudu pdo Senhor Presidente.
ATA DA 121• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
.
AOS 2 DIAS
DO Mf:S DE DEZEMBRO DO ANO DE 1976.
Ás quinze horas c quurentu c cinco minutos do dia dois do mi:s
de dczcmbro do uno de mil novecentos e setenta e seis, reúne-se a
Comissuo de Rcduçilo sob li Prcsidênci11 do Senhor Senador Dunton
Jobim, Presidente, prcscntes os Senhores Senadores Renato Frunco,
Vice-Presidente, Orcstcs Quérci11, Mendes Can11le e Josê Lindoso.
Dcix:1 de compurcccr, por motivo justir.cudo, o Senhor Senador
Otto J.chmann.
i~ lid:1t: uprnvadn a Atu da reuniiin unterior,
A Comissão nprova o pmcccr cm que o Senhor Senador Rcnuto
Franco :tprcscntu a redaçuo fimtl do Projeto de Lei do Senado
n• 244, de 1976-DF. que dispõe sohrc a participuçüo do Governo do
Distrito Federal no capital da PRO FLORA S/ A • Florcstamcnto c
Rcnorestamcnto.
Nt1du mais huvcndo n tratnr, dá-se por encermda a reunião.
luvntndn cu. Muriu C:1rmen Castro SllU7.t~,/\ssistentc, a presente AW
que. uma VI!Z uprlwnda, scrl1 assinuda relo Senhor Prt:sidente.
ATA I>A 122• RF.liNIÃO(EXTRAORDINÁRIA). REALIZADA
AOS3 DIAS
DO MP.S DE DEZEMBRO DO ANO DE 1976.
Às dezcssctc horas do dia três do mês de dezembro do uno de
mil novecentos c sctentu c seis, reúne-se a Comissiio de Redução sob
a Presidência do Senhor Senador D11nton Jobim, Presidente, presen·
tcs os Senhores Senadores Otto Lchmann e José Lindoso.
Deixam de compurecer, por motivo justiOcado, os Senhores
Senadores Renato Frunco. Vice-Prcsidcnte, e Orestes Quérciu.
f: lidu c :IJ"'rllv:u.ln ul\tn dn rcuniüo unterior.
A Comissno uprova o p:ircccr cm que o Senhor Senador Otto
l.chm:tnn apresenta a rcd:tçun final do Projeto de Resoluçuo n' 119,
de 1976. que autoriza o Governo do Est:ldo de Minas Gerais a real i·
zar opcrução de empréstimo extcrno no valor de USS 44,000,000.00
(quarenta c quutro milhões de dúlurcs norte·llmcricanos) pur11 :tplica·
çuo no PRODEMA TA.
Nudu muis huvendo u trut~r. dfl·sc por cncerrudu u reuniiio, luvrundn c.:u, Ma riu Curmen Castro Souza, Assistente, u presente Ata
tJLIC, uma ve'l. UJ"'rnvudu. scrí1 ussinnda pelo Senhor Presidente,
ATA DA 123• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS3 DIAS
DO M~S PE·DEZEMBRO DO ANO DE 1976,
Ás dczcnovc hnrm c dez minutos do din três do mi':s de dczcm·
hro dn ~mn de mil novecentos e st.:tcntn c seis, reúne-se a Comissiio de
Redução soh a Presidênci11 do Senhor Scnudor Danton Jobim, Presidente. presentes os Senhores Senadores Rcnnto Franco, Vicc·l'rcsidcntc, Orestes Quêrci11 c José J.indosn.
Deixa de comparecer, por motivo justifleudo, o Senhor Senador
Ottn Lchmann.
(:lida c 11provadu11 Ata da rcunii\o anterior,
A Comissüo uprova o p11rcccr cm que o Senhor Senador Renato
Franco, uprescnltl a rcduçüo flnul do Projeto de Rcsoluçiio n• 56, de
1976, que suspende a cxecuçüo do mt. 236 da Constituição do Es·
tudo do Rio d" l11nciro, declarado inconstitucional por decisi\o do
Suprem<> Trihunul Federal de I I de dezembro de 1975.
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Nudu muis hnvendo u trutur, dú-se por encerrada a reuniào, la·
vrundo cu, Maria Curmcn Castro Souza, Assistente, a presente Ata
que, umu vez uprovudu, scrú ussinudu pelo Senhor Presidente.
A A DA 124• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZAC.A
AOS 4 DIAS

contrair empréstimo destinado ao atendimento da Rede de Ensino
de Segundo Grnu do Distrito Fcctcrnl.
Nada muis havendo a truta r, dú-sc por encerrad•t a reuniilo,
luvrando cu, Mariu Carmen Castro.:Souza, Assistente, a presente Ata
~ue, umu vez aprov.1du, será ussinadu pelo Senhor Presidente.

DO M!;S DE DEZEMBRO DO ANO DE 1976.

ATA DA 127• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA

:r

Ãs dez horus c quinze minutos do dia quatro do mês de dezem·
bro do uno de mil novecentos c sctentu e seis, reúne-se a Comissão de'
:- -.R'éid[,ç5o sob u Prcsidênciu do Senhor Senador Danton Jobim, Pre·

AOS 4 DIAS
DO M!;S DE DEZEMBRO DO ANO DE 1976
·
As quinze horas c trintu minutos do dia quatro do mês de dczem·
------- _,_~~cr..,nr,e~cnt~~-9~.Senhorcs_,Senudorc!, Rc~nt9 .F.r~nco-"y[Ç,~S.:~.--bro.do ano .de mil novecentos c setenta c seis, reúne-se a Comissão de.
si dente, Mendes Canale e José Lindoso.
Redaç5o sob a Prcsidênciu do Senhor Senador Renato Frunco, Vice·
Deixam de compurccer, por motivo justificado, os Senhores Se·
Presidente, presentes os Senhores Senadores Otto Lchmann e Men·
nu dores Otto Lehm11nn c Orestes Quórcia,
dcs Canalc.
t; lida c uprovuda a Ata da reunião anterior.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Se·
A Comissão aprova os pareceres em que sdo apresentadas as
nadares Danton Jobim, Presidente, Orestes Ouórcia e José Lindoso.
seguintes reduções finais:
É lida c aprovada a Atu da reunião anterior.
A Comiss5o aprova o parecer em que o Senhor Senador Otto
a) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Resolução
n• 48, de 1976, que redistribui, sem aumento da lotação ideal, O!
Lehman11 uprescntu a redução final do Projeto de Resolução n• 120,
utuuis integrantes da Categoria de Assistente de Plenários nas vagas de 1976, que altcru o nrt. 2• da Resolução n• 38, de 1976, e dã ouexistentes nus clusses da categoria de Assistente ~cgislativo, c dâ
trus providências.
outras providências; c
Nadu mais havendo u tratar, dâ~se por encerrada a reunião, lab) pelo Senhor Senador Renato Franco, do Projeto de Rcsolu· vrundo cu, Muria Carmen Castro Souza, Assistente, a presente Ata
ç5o n• 113, de 1976, que altera o Regulamento Administrativo do que, umu vez aprovadu, será assinada pelo Senhor Presidente.
Senado Fcderul, aprovado pclu Rcsoluçilo nt 58, de !972, transformando a Consultaria Jurídica cm Consultaria Geral e dando outras ATA DA 128• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
.providêncius.
A0S4DIAS
Nada muis havendo a trutar, dá-se por encerrada c reunião, la·
DO Mf:S DE DEZEMBRO DO ANO DE 1976.
vrundo cu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente, a presenta Ata
Ãs dezoito horas e dez minutos do dia quatro do mês de dezemque, uma vez uprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
bro do ano de mil novecentos c setenta e seis;reúnc·se a Comissão de
ATA DA 125• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZ/(DA Redução sob a Prcsidôncia do Senhor Senador Renato Franco, ViceAOS4DIAS
Prcsidcntc. presentes os Senhores Senadores Otto Lehmann, Mendes
DO MI!S DE DEZEMBRO DO ANO DE 1976
C111111lc c Jo;i: Lindoso.
Ddsam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Ãs onze horas c trinta e cmco minutos do dia quatro do mês de
dczcmbm do ano de mil novccc:ntos e setenta e seis, reúne-se a Senadores Danton J obim, Presidente, c Orestes Quércia.
É lidu c uprovada a Ata da reunião anterior.
Comissno de Rcd:tção sob u !'residência do Senhor Senador Danton
A Comiss5o aprova os pareceres em que são uprescntadas as se·
Johim, Presidente, presentes o; Senhores Senadores Otto Lchmann e
guintes redaçõcs nnais:
José: Lindo.l<l.
a) pelo SenhorScnudor Mendes Canale, do Projeto de Rcsa·
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Seluçuo n• 121, de 1976, que uutoriz" u Prefeitura Municipal de Cam·
nadores Renato Franco. Vice-Presidente, c OrestesQuércia
po Grundc (MT) a realizar operação de crédito no valor de
É lidu c uprovuda a Ata du reunião anterior.
A Comissno llprova o p~recer em que o Senhor Senador Otto CrS 47.892.094,41 (qu"rcntu c sete milhões, oitocentos c noventa e
Lehmunn llprcscntll a rednçiío Onnl do Projeto de lei do Senado . dois mil. novcntn c quatro cruzciclls e quurcnta c um centavos): c
b) pelo Senhor Senador José Lindoso, do Projeto de Resolução
n• 311. de 1~76-DF, que eleva cm CrS !59.608.000,00 (cento c cin·
qOcntll c nove 111 ilhücs, seiscentos c oito míl cruzeiros) o limite atri· n• 122. de 1976, que autoriza a Prefeitura Municipal de Timóteo
buido 110 Govcrn11dor do Distrito Federal para abertura de créditos (MG), :1 elcv11r cm CrS 3.543.700,00 (três milhões, quinhentos c
quarcntu e três mil c setecentos cruzeiros) o montante de sua divida
suplcmcnturcs.
N11da mais h11v~ndo a tratar, dú-se por encerrada a reunião, la· consolid:1du,
Nudu muis huvcndo u tratar, dú-sc por encerrada a reunião,
vrando cu, Muria Curmcn Castro Souzu, Assistente, u presente Atu
lavmndo cu, Mariu Curmem 'Castro Souza, Assistente, a presente
que. um;• vez "provada. scril ussimtda pelo Senhor Presidente. ·
Ata que, uma vez uprovada, serlt assinada pelo Senhor Presidente,
ATA DA 126• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
AOS4 DIAS
DO Mt:S DE DEZEMBRO DOA NO DE 1976

COMISSÃO DE ECONOMIA
ATA DA 37• REUNIÃO, REALIZADA EM I•DE
DEZEMBRO DE 1976,

Ãs qui11zc horas c vi11te minutos dll diu quatro do mós de dczcm·
Ãs dez horas do dia pri111ciro de dezembro de mil novecentos c
bro do un11 de mil novecentos c sctc11ta c seis, reúne-se n Comissão de setenta c seis, nu Su\u "Rui Barbosa", reúne-se n Comisslio de
Rcduçuo Sllb u Prcsidênci11 do Senhor Senudor Dnnton Jobim, Prc· Economia, sob a presidência do Sr. Senudor Renato Franco, Vice·
sidcntc. presentes os Senhores Sc11adorcs Renato Franco, Vice-Pre· Presidente, no exercício dn presidência, e a presença dos Srs.
sidcntc,.l<lsé Lind11suc McndcsCnnnlc.
Senadores Agenor Mari11, Ruy Santos, Jarbus Passarinho, Franco
Deixam de
rcccr, pllr nwtivo justificado, os Senhores Se· Montoro c Roberto Saturnino.
nndnrcs Oito' Lchm a1111 c Orest<s Quérciu,
:
Deixam de compt~rcccr, por motivo justificado, os Srs. Senado·
.~(.,~" l: lidii'C 11prowndnu Ata d:t mtniDonntcriot, .. ·
. ''-·'·' ·1·. · re. Jcs1ó Freire, Luiz Cnva\c:mtc, Arnon de Mello, Paulo Guerra,
i\ Cnml.,..:ll' uprova o parl'~,:cr cmLJUC t1 St:nhor Senador Rcnuto
Milton Cabral c Orc~lt.·~ l)uércia.
Fmncu :~rresenl:l a rcdacilu final do Projeto de Lei do Senado
f.: dispc11snda a leitura da Ata da rcuniuo unierior que, cm se·
nv ~~~.de 197(,.í)l·'. quc uutori1.a l1 OovCrno do Distrito Federal u p.uidn,l· dallu Clll1hl aprnvuli;.o,
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discutidos c uprovndos os seguintes part:cercs:

!'elo SenAdor Ruy Santos:
Part:ccr l'uvorúvcl. concluindo por urr~.:sc:ntar ~~rr1 l'rtJjt:tu Ut:
R""lução i1 Mensagem n• 188, de 1976, do Sr. Presidente da R"·
pllhlka, prnrondo uo Senado Federul, paru que seja autorizado o
(;ml!rnu

dn

Estudo

do

Rio

de

Jnnciro

a

~:lc:vur

em

CrS ~5X,900.000,00 (oitocentos e cinqUenta c oit,, milhões c novccen·
t~h mil cruzeiros), o montante de ~ua 'divida cunsnlidudu.
Pelo Senador Jarbas Puaarlnho:
Parecer contr;írio ao Projeto de Lei do Scnuuo "' 110, de 197~.
yuc revoga o art. J57 do Decreto-Lei n• 5.-l52. de i" oc ~laio de
IIJ-lJ (Conmlidllçiío das Leis do Trabalho), tendo voto vencido, do
Sr. Senador Franco Montoro.
;>elo Senador Franco Montoro:
Voto cm Separado que, aprovudo, passou a Parecer da
Comí~tiào, cuntr:"trio l1 Emenda n9 I, de: Plenário. ao Projeto de Lei
da C'(tnHtra n•• 45, de 1975. que ultcru dispositivos da Lei n• 1.41 I, de
i .1 d~· :J~!O"il1) ~~t: I '1~ I. que: dispõe sobre a profissão de Economista\ c
l'liVOritvcl ao projew. nos termos do Substitutivo llprovudo relu
C'nmissiio di.! L!.!gisl,lçào Social. em conformidade com o novo voto
do Senador Jmbas Passarinho. Relutar da matí:ri~ nu CLS, tendo voto cm separado do Senador Arnon de Mello, l'uvorúvel ii Emcndu de
Plcnilrio, com us Subcmendus de n•s I c 2-CE que uprescnla.
,\Comissão rejeito o parecer favorável do Rclutor, Senador Jar.
hliS P:tssurinho, no Projeto de Lei du Câmara n• 80, do I976, que dis·
põe sobre a opciio de compra pelo Poder Executivo de mcrcudorius
cxportlívcis, e, na oportunidade, í: designado Relutor do Venckh1 o
Sr. Senudor Ruy Suntos, que emite parecer contrário ao projeto, sen·
do o mesmo uprovudo.
A seguir, o Sr. Presidente upresentu uma sfntese dL>s trabalhos
da Comissão nu rrcs.c:nlc Sessão Legislativa, c agradece: aos seus ilustres pares li coluboraçiío recebida, concurso indispens(lvel, alirmu o
Sr. Pr'csidcntc. para que: a Comissão pudesse:, u contento, cumprir u's
suus <ltribuiçõcs regimentais. no C'lame das matérias~~ ela submetidas.
Prosseguindo, o Sr. Senador Jurbus Passarinho pede u pahtvm •
tece elogiosas consideruções ii utuução do Sr. Presidcn.c, Ser.udor
Renato Frnnco, nu presidência da Comissão de Economiu, cm subs·
tituiçilo ao seu titular, Senador Milton Cabral, ocasião em que rc.sal·
wu a maneira dedicada, cuidadosa e competente com qu, ""mpre se
houve na conduçiío dos trabalhos. Associurum-sc às h.-.mcnugcns
:•'CStudas uo Sr. Presidente, Senador Renato Frunco,
~r. Senu·
dor Jurbus Passarinho, os Srs. Senadores Ruy Santos, Agen~r Mariu
c Frnnco Montara.

rd·•

Emocionudo. o Sr. Presidente, Senador Renato J'runcu, ugru·
<!.:"" '" munifcstuções de regozijo prestadas pelos seus compunheiros

e ~r"ditu a todos os Senhores membros da Comissão o êxito obtido.
NHdu mais havendo a lrutur, o Sr: Presidente ugrudccc u prcsen·
<" dos Srs. Senudores e declara encerrados os trubulhos da Comissão
r: ' ',,ente Scssiío Legislutivu, lavrando eu, Daniel Reis de s,lU7.U,
A··.i:.rcntc: da Comissüo, a prc:sentc: Ata, que lida c ap:-ovudu, s~:rã
. :.:1r!;; pelo Sr. Prcsidc:nte.
COMISSXO DE LEGISLAÇXO SOCIAL
.I 1',\ DA 15• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE
DEZEMBRO DE 1976
. ·· •>nlc horl>S do diu doi; de dezembro de mil novecentos c se·
,.,,no Auditório "Milton Campos", reúne-seu Comissão <lo
Lc1"'"""'' Socitd, sob u presidência do Sr, Senador Nelson Curnciro.
Prcsidc111c, cu presença dos Srs, Senudorcs Domlcio Gondim, ~lo: r..
de" C;,•l'dc. Franco Montara c Jurbns Passurinho.
!'J,, .am de comparecer, por motivo justincudo, os Sr. . .~•:·
r.:. ,,,.: ,. ;,,·, Freire c Henrique de Ln Rocque.
........:,, u leitura da Atu da rcunii\o anterior que, em

I• ·.. ·

.·;;, _.·... a~.~ ~omo aprovado.,

Siio lidos, discutiUoR c uprovudos os seguintes purcct:res conslnntcs da paul;r dos lruhalhos:
Pelo s~~:wdur .~"·~e:ndes Canale:
I'Hreccr i'Hvllrilvcl i1 Emenda n• I, de Plcn(trio, uo Projeto de Lei
do Scnud1> nv J, <I•: 1974, que "altera u proporção estabelecida no
urtigo 132 dll Consolidação dus leis do Trabalho, reconhecendo ao
trabulhador n clircilo a férias de trinta dias, c dli outras provi·
qcncias".
· 'lleloSenadorJarbuP.-Iaho:
Pltrcccr i:IV<lr(lvel"<!ó Projelu de Lei d~ Scnudo 11' 73, de 1975,
que ""stah<lccc 4uc os funcionários federais, estaduais c municipais
vinculado; llll I NPS, serão aposentados nus bases e condições estube:
h;cida~ no te.\ til co1rslitucionul":
Parecer favur(lvcl uo Projeto de Lei do Scnudo n• 173, de 1975,
que "rc>tabclecc, cm favor do aposentado que tenha retornado à ati·
vida<ic, o dirdto de receber os beneficias decorrentes da legislação
sobrl! ucidc:ntcs do trubulho": e.
Par"""' pda rr~judicialidadc do Projeto de Lei do Senado n•
15S, de 1976, 4uc "determina a revisão trimestral do salário mínimo,
c dú ou! ras providêncius".
1\>r solicituçào do Sr. Senador Franco Montoro, ncu adiada a
discussiiu c votação dos pareceres c votos cm separados sobre os se·
guinlc> prujctos: Projeto de Lei do Senado n• 194, de 1975, que dá
n0\'(1 rcdaçu" uo caput do artigo S• du Lei n• 4.923, de 23 de
dezcmhro de 1965, ltsScgurando melhor amparo ao desempregado; e,
Projeto de l.ei do Senado n• 245, de I975, que "dispõe sobre o paga·
monto do auxílio·docnçu a segurados do INPS que exerçam mais de
umu atividudc pronssionul. acrescentando parágrafo ao urtigo 24 da
Lei Orp:tinicu dn Prc:vidêncin Social".
A presidência concedeu vista do seguinte projeto, ao Sr. Se·
nudor fmnco Montnro: Projeto de lei do Senado n• 24, de 1976,
que "dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho cm favor dos
tr1.tbulhndon:s uutôntJmos··.
Fucc li aprovuçiíu de Requerimento formulado pelo Sr, Senador
Franco Montoro, no sentido de que scjum ouvidas as Confederações
Nacionais de Empregadores c Empregados, sobre o Projeto de Lei
da C•i~ara n• 91, de 1976, que "altera dispositivos da Consoliduçào
das lc1s do Tn1balho. c dá outras providências", licu, tambi:m
adiudu a upredaçào do parecer do Relator, Senador Jarbu;
Pltssarinho. sobre a mati:ria.
.\ seguir, n Sr. Presidente apresenta uma síntese dos trubulhos
rcalitados pclu Comissão durante u Sessão Legislativa que se en·
ccrru: agradecendo, nu o~ortunidude, u cohtboruçiio recebida dos
seus Ilustres pares, condiçilo imprescindfvcl, pura que a Comissão
pudcs~c dcsincu~bi\·Se, a contento, das suas atribuições regi·
menlats. Nu ocas1ào, o Sr. Senador Jarbas Passarinho usa da paluvru
c, por solicitaçüo do Sr. Senador Franco Montoro, o faz em nome du
Comissão. puru ugrudecer u maneira cordial c zelosa com que sempre
o Sr. Presidente se houve nli condução dos trabalhos du Comissão.
~pós o Sr. Senador Jurbus Passarinho encerrar us suas elogiosas con·
stdcruções ao trabalho desenvolvido pelo Sr. Presidente, Sua
Excelência, comovido, credita o êxito obtido ii própria Comissão.
Nada nwis havendo a tratar, o Sr. Presidente agradece u prc·
scnça dos Srs. Membros da Comissão, e declara encerrados os tru·
blllhus dn presente Sessilo legislativa. lavrando cu, Danid Rcis,de
Souza, a presente Atu, que lida e uprovudu, serl1 ussinJdu pelo Sr .
Presidente,
COMISSXO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
ATi\ DA 12 1 RF.UNIÃO(EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA
EM I• DE DEZEMBRO DE 197~
Às quinze horas do diu primeiro de dezembro de mil novecentos
c setentu c seis, nu Sulu "Rui Burbosu''. sob u presidência do Sr .
Scnudor Lúzuro Burbozu, e u presença dos Srs. Senadores Oito
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Lchmann, Itamar Franco, Muurt'l Bcncvidcs c Oanton Johim. r~:únc ..
seu Cumissnn de Scrvico Púhlicn Civil.
Deixam de comparecer pnr motivo justificmlo, os Srs. Sc..
nndl,!Cs Hcitor Dias. Au!!usto Francl), Accio\y Filho c Luiz Viuna.
E disr~nsnda a lcituru dn Atn du reuniria anterior, que: cm se ..
p.uid:1 é dudu cnmo nprnvada ..
São lidos, discutidos c aprovaaos os seguintes P:.1rcccrcs:

Pelo Sr, Senador Danton Joblm:
Purcccr favnr:h'cl uo Prnjcto de Lei da Cilmnra nY 56, de 1q76,
que ''altera n pnrú~rafo único do urtigo 566 du Consolidtu:fto dus
!.eis do Trahallw. aprovada pelo Dccrcto·lci n• 5.452, de 1• de maio
de 1943".

Pelo Sr. Senador Otto Lehmann:
Parecer favorúvcl an Projeto de Lei da Cftmara n• KS, de 1976,
que "dispõe sohrc pensões " dependentes de servidor público falecido no golo de dupla ~1poscntadori:1··.
Parecer favorilvcl uo Projeto de Lei da Câmara no 93, de 1976,
que "nxa as Referências de salúrio dos empregos do Grupo-Prnccssumcnto de Dndos. c dí1 outras providCncius ...
Pnrcccr favorilvcl com unu1 Emenda ao Projeto de Lei da
Cftmara n' 99. de 1976, que "dispõe snhrc consignações cm folha de
pugmncnto de servidores civis, mivos c inutivos. da Administrw;i\o
l,.cdcral di relU c das autnrquius federais. c d{l outrus providências·'.

Pelo Sr. Senador Itamar Franco:
l~ar<"Cer favoritvel atmvé.< da Subcmcnda n• 1-CCJ, uo Pwjeto
de l.c1 do Senado n' 237. de 1975, que "dispõe sobre punição pelo rc·
turdumcnto injustificado na cnnccss!1o de benefícios ou prestação de
serviço pelo INPS".
Parecer favorilvcl ao Pn\icL<> de Lei do Senado n• 147, de 1976,
que ,.detcrminu que O.~ cmpregúdO.It de C/it:lÇlies do interior f~1rào jus
a rcmuncr:u;iio correspondente ao regime de ·~rrontidào .. pelus
horwt que excederem it~ di! jornad:1 normul de trah~dho".
Parecer favoritvd ao Projclt> de Lei do Senado n• 160, de 1974,
que "dispõe snhrc cstilpin rrolissinn;JI de estudante de Direito".
Prossc!!Uindn. cm cumprimento no que prcccituH I) imigo 9-J,
part1gr<~fo (mico, do Regimento Interno. o Sr. Senudor U1%uro ll:tr..
bo;:a rwssu :1 Prcsid~nciu :10 Sr. Sen:tdor Otlo Lehm:mn. p:m1 que
possa rchtlar l'avornvclmcnte, l) Projeto de Lei d:t Cf1mnra nq 94, d~:
1976. que "dispõe S<>hro <> Possoal do Ministéri<> do Exército, c dfl outrns providéndn~··: cu Prnjctn de Lei da Cfunarn nY 100. de J97fJ,llUI!
.. prorrnp.:.t ll prat.O de va\idudc dos ClmCUrSl)S paru }'mWinlCillll lins
curp.os de .luiiCS Substitutos d~) Trabulho, cstipul:1dn pela Lei n'·'
(1,0H7, de lfnk)ulh<> uc 1974".
Ao n:assumir .a Prcsillénda~ o Sr, Scnndor Líll.:.tr~~ H~1rho1.a
cnc..:rrn n reunitln c. rum constar. cu. Süniil de Andr:u.h: Pci~oto •.
,\ssistcnlc da C'omiss~o. lavrei <I rr..:scntc Alll, que, nrl,S Iili;! c apn1~
v:alu scrú i\Ssinndn r..: ln Sr. Presidente.

(') COMISSÃO DE ECONOMIA
ATA I>A ~7• REUNIÃO, REALIZADA EM ~IJ DE
SF.TEM I! RODE 1976
r\s dà hnr:~s do di:t vinte c nave de sctcmhrn de mil novecentos
c sctcntn c seis. na Snl:t "Epitítdo Pessoa''. soh u presidência. nos
tcrmns do~~··' dll art. l)) du Rcg.imcntolntcrno, du Sr. Senador Huv
Sm\tns c. cvcntuulmcntc. do Sr. S..:nador t\rnon de i\tc\lo, c a prc·~
scnçu dns Srs. Scm1dorcs Puulo Guerra, Franco Monh1ro, ,\~~:nnr
Maria. Cuttctc Pinheiro c Luiz Cnvulcuntc. rcítnc·sc a Cnmiso;:in de
Ecnnumiu.
Dcixum de compnrcccr. por motivn justific:lll~·
Srs. ~cn:l·
dores Miltnn Cnhra!, Vuscom.:cios Torres, .fcssl! Frei r'. .rhas l'assarinhn, Renato l:ranr.:n. Orestes Quércia c Rohcrtn S:~turnino.
r: llispcnsada a fcituru t.fn Atn dn rcunitio anterior qUt:. l.!lll SC•
g.llilf~l. (: dudu C011Hl :lfHOVHdU.

Stu) rc!ulóldos llS
hulhos:

seguinte~
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Pelo Sen•dor Arnon de Mcllo:
Fuvnrftvcl, com us Suhcmcnuus de n•s I c 2-CE, que oferece u
Emenda n1' I. de Plcnilrio (Suhstitutivo) ao l'rojcto de Lei du Câmara
n<• 45, de 1975.
allcra dispositivo da Lei n• 1.411, de 13 de agosto
d~.: ICJSI. lJliC "disruic snnrc n rrnfissiio de Economista".
Em discll!->~rtu ll parecer do Rclutllr. o Sr. Senador Frunco Mon~
tnrn usa du p:tlavra c pede visw d<> projeto. A presidência utende à
snficitac:'u1 ún Sr. Senador Franco Mnntoro e concede-lhe vista do
rt:l'crit.fn processo.
Cnntr(trio 110 Pmjcto de Lei do Senado n9 263, de 1975, que
"di~ciplína :1 vcnd~'· no comércio \'Urcjistu, dos cercais acondicionados cm pncntcs padronLmdos...
,
1\ Cumissrtl) aprova. pnr ununímidudc. o parecer do Relutar.

4""

Pelo Senador Paulo Guerra:
Contrúriu "" Projeto de l.ci da Cftmum n• 16, de 1976, que
.. detcrmim.t lev~Jntumentns prt:vin~ de custo pU"!\ fixuç-lo de preços
dos produtos :J~ricnl:ls··.
Sem dch:ucs, u Cmnissftn ~lprtw:t. por ununimidude. o parecer
do Rclat<>r.
Pelo Senador Ruy Sqntos:
Conlrflrio ao Projclo c.k Lei Jo Senado nv 5. de 1972. que "estimul:t o :.lpruvcitamcnlo de emprcg:tdlh de idade muis alta. mediante
a lh:u;nl' de Cillltrihuiçiics "-!lriúvcis pan1 o INPS .. : e Projeto de Lei
do Scnmln n•.o 17-l, tlc 1975.quc "displ11: sohre o uproveitumento de
mrm·dt.Hlhra Uc pcsso:ts com idudc superior u 35 unos, c dú outras
rrm'idéllt.'i:ls''. cm tramit~1ç:io cnnjunt:.1,
Usam da fl:tlavri\, p:1r:1 discutir a nmtéria. os Sr:· Senudores
Franco 1\.hmtnrn. Caltctc flinhcirn. 1\):!enor Murh\, Paulo Guerru c o
Rel:1tor. Senador Ruy Sanh1s. Em vot:u;iill o purcccr. é o mesmo
rejeitado c dcsi!!nadl) Kcl;1h1r d11 vencido~~ Sr. Senador Agenor Ma·
ria. ~JUC :1pn:~cnta parecer l'avor;"1vcl un PLS·nq 5, de 1972, c pela
prcjudiei:~litl:~do du I'I.S n•· 174, de 1975. O parecer do Relator do
vencido. u Sr. Scnadnr t\p.cnor ~taria, é uprov:tdo, pussundo o do Sr.
Senador Ruy S:mtn~ :1 voto vencido, cm scpnrado.·ao projeto,
Projcl<> de l.d du S~nudunY IDK, de 1976, que "torna obrigatÓ·
ria u indic:1ç!w nu rútu\o de hchidus tlos aditivos empregadOs na suu
fahrir.::u.;i'to". concluindo o seu Voto cm Scpur:.tdo pelu rejeição do
prujctn,
·
Durante a discus~nn d:t m:lléri:t, us~1m du puluvrn os Srs. Sena·
dores ,\~ciHlr l\.tari:1~ r:ranl!o Muntoru c o Relator. Senador Pnulo
. Ciu~.:rra. I.JLIC mnntém n "'C.:L\ parecer nwurÍt\'cl íiO projeto. Encerrados
n.;, dchat1.·~. a c~unbsiin "r'rllV~I n Vll\u cm Scpar:.tdo do Sr. Senador
Ruy S:tnlo,, que passa a ~c.:r o p:trcccr. contrtírío uo projeto, tendo
Vllhl' ,·cncidos di" Sr~. SL"nadorc~ Frnnc~l M'mtoro c P:.aulo Guerru,
c V11tn Clllll rcstri~llcs do Sr. ,\~cnnr 1\·I:~ri:t. puss:.mdo, cm conscqOC:nci:t. 11 parecer dn Sr. Scnmh'r l':tulll Guerra a Vnto cm Scpttrudo.
Nmf;l nwis f1;1vcndn ;1 tr:11ar. Cllcerr:1·sc ii reunião. luvrando cu,
D;mh:l Rei' Jc Snutu. A~.;istcmc da (\Hnis~~lll. :t presente Atu, que,
lith1 f..' :1pnw:ul:t. Sl..'r:'t H'i~inmla f!cln Sr. Presidente.
COMISSÃO DE TRANSPORTES, COM UNI CAÇOES
E OBRAS PÚBLICAS
17• RHINJ,\0, RE,\I.IZ·\1),\ E~ I I'' DE DEZEMBRO DE 1976
,\.., lllliC hora~ c trinta mimllns do lHU primeiro de dezembro do
tlc mil nnvc~:cntus c 'ctcnt:t c sl.:is. suh u prcsid~nciu do Senhor
Scn:llhlr i\lc\~!lldrc Cnstu. Presidente, c n prescnçu doli Senhores
Sonmlnrcs l.ui1 Cuvak:mt~. Ono Lehmunn, Mendes Cunulc c Teotô·
nill Vilcl:1. nu Sala uRuy Uarhl)sn ... rcítne·s~: 11 Comissi\o de
Tr:lll'ipnrtcs, Comuni~tH.,·i\~.:s c Ohr:1s Plihlh:us.
111\ll
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Dci.xam de cump:trcccr, por motivo justificado, os Senhores
Scna<lorcs Benedito Ferreira, José Esteves, Paulo Guerra, Evandro
Cmrcir:t c Evci{Jsio Vicirn.
I' dispcnsaua a loitura da Atu du reuniilo anterior que, cm se·
~uid:~, ~ datla como nprovndu.
São lidos, discutidos c uprovudos os seguintes pareceres:
Pelo Senhor Mendes Canale:
Parecer pclu uprovuciln do Projeto de Lei do Senado n• 93, de
1975, que obri~a us empresas do Distrito Federal, que comerciam no
rumo de carros novos c usndos. u terem locais privativos de esta~
cit)nunu:ntn. c: d{t outnts providêncius.
·
A se~uir. o Senhor Presidente convida o Senhor Senador Luiz
Cuvukantc p:tra :ISsumir a dircçiio dos trabalhos u fim de que possa
rcl:\la r r:tvnruvdmcntc OS SC!!UÍOtCS projetas:
I) l'rojcto de l.ci du Cim1aru n• lOS, de 1976, que altera as dirc·
trizes das Rodovias BR-453 c BR-468, integrantes do Plano Na·
cional de Vi:lçii<• apmvado pela Lei n• 5.917, de lO de setembro de
1973: c
~) l'rojctll de l.ci da C:imaru n• 101, de 1976, que dispõe sobre a
dow:rto do Hospitai"Hcrmídio Amorim", e dú oui'ras providências.
Posto o J'Htrcccr cm discussão c votação, são os mesmos aprov:tdtls rwr un:tnimidm.h:.
Rcassuminuo a presidência dos trabalhos, o Senhor Senador
i\lc:x:mdrc C'nstu cnccrrn u presente reunião, lavrando eu, Claudio
('arlns Rodriguc:s Custa, Assistente: du Comissão, para constar a
presente Ata, que, apôs lida c aprovada, serít assinada pelo Senhor
Pn:sid~.:ntl!,

COMISSÃO DE FINANÇAS
.-\TA DA .1 i<• RHUNIÃO (ORDiNÁRIA). REALIZADA EM 2 DE
DEZEMBRO DE 1976
Às dez horas c trinta minutos do dia dois de dezembro de mil
novecentos c sctcnt:l c seis, presentes os Srs. Senadores Amaral Pcixo·
to - Presidente, Saldanha Dcrzi, Evel:ísio Vieira, Heitor Dias,
Mauro Rencl'ides. Fuust11 Castelo-Branco. Ruy Santos, Virgílio
Tílvora, Dunton Jobim, Cuttete Pinheiro, Alexandre Costa, Roberto
Suturnino, Ruy Carneiro c Dirceu Cardoso, reúne-se a Comissão de
Fin:1nçm na Saiu "Ruy Barbosa".
Deixam de comparecer, com motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Benedito Ferreira, Jessé Freire, Muitos Lciio, .Tarso Dutra,
Hcnri<1ue de Lu Ruequc. Teotônio Vilela c Itamar Franco.
O Sr. Presidente- Senador Amaral Peixoto, ao constatar u cxis·
tência de número regimcnllll, declara aberto os trabalhos, após ter
sido dispcnsadu u leitura da Ata da reunião anterior, que, cm segui·
da, í: dudu como uprovudu.
D:1 paut:1, silo relutadas us seguintes matí:rius:
Pelo Sr. Senador Saldanha Derzl:
l'urcccr i'uvori1veluo Projeto de Lei du Cümuru n• 108, de 1976,
que "altera o Dccrcto·lci n'' 764, de IS de agosto de 1969, que uuto·
riza n constituiçn,) du socicdndc por uções Compunhiu de Pcsquisu
de Rccur.<us Minerais- CPR M c d:í outras providências",
Pelo Sr. Senador Hellor Dias:
Purcccr favori1vcluo Projeto de Lei du Cümaru n• 93, de 1976,
que "nxa as rcfcrêncius de salúrio dos empregos do Grupo de Proccs·
snmcnto de Dudos".
Pelo Sr. Senador Ruy Santos:
Parecer pclu uprovuçilo do Projeto de Lei du Câmara n• 107, de
1976, que "dispõe sobre a doaçilo do Hospital "Hcrmlnio Amorim"
c dí1 outras providê:ncius".
Os pareceres rclucionados, upós terem sido submetidos il
discussno c votuçUo, silo uprovudos,
1\ indu !.:nnstnntc du puutu, silo upreciudus us seguintes mutêrius:
Pelo Sr. Senador VlrgOio Tá•ora:
Parecer favorí1vel uu Projeto de Decreto Legislutivo n• 2, de
IIJ71o, que" Aprovu us Contus do Presidente da República, rclativus
ao exercício de 197~".
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O parecer, após ter sido submetido il discussão, em votuçiio. é
aprovado, tendo o Sr. Sennd<ll Muuro Bcncvidcs votado "com restri·
çilcs nos termos do Voto ~m separado apresentado".
Pelo Sr. Senador HeMdlo Nunes:
Parecer favorável uo Projeto de Lei do Senado n• 99, de 1976Lei Complementar - que "inclui os Viajantes Comerciais Autô·
nomos entre os bcnencií~rios do Progrumu de Integração Social
(PIS)". c dú outras providênci:1s.
O parecer, após ter sido submetido il discussão, em votução, é
rejeitudo. I'; aprovado o parecer apresentado pelo Sr. Senador Ruy
Santos (Relator do vencido), pela rejciçiio do Projeto.
Ao linal, o Sr. Senador Saldanha Dcrzi, cm nome da ARENA,
considerando ser esta a última reunião da presente sessão legislativa,
"dcscju prestur umu homenagem de respeito c udmiraçiio ilessc extra·
ordinário homem público, Senador Amarul Peixoto, que para fcli·
ddudc dos compunhciros de comissão, presidiu esse órgão técnico
nos últimos dois unos, de maneira cavulhcrcsca, educada, respeitosa
c independente, predicados que justificam a homenagem que o Parti·
do presta à S. Ex•. que sempre tem dignificado todos os cargos que
exerce.
Logo após, o Sr. Senador Mauro Bcncvidcs, destaca a utuução
equilibrada que caracterizou a gestão do Sr. Senador Amaral Pcixo·
to i1 frente da Comissão de Finanças, pois "realmente S. Ex• se
portou com aquela dignidade e carátcr que marca uma tradiçiio nu
vida pública brasilciru", Prosseguindo, faz referência ao empenho de
S. Ex• cm "fazer com que u Comissão se adequasse ao cumprimento
düs 1 Henu~ulivus de fiscalização c controle que constam da própriu
Constituição e da Lei n9 6.223", observando-se que, se ussim ucon·
teceu, se deve atribuir à persistência, obstinação c espírito público de
S. Ex•, que, cm sucessivos contatos, quer com o Presidente d:t
Comissão d~ Fisc:ilizuçiio Financeira da Cámara dos Deputados,
Deputado Arlinuo Kunzler, quer com o próprio Presidente du C:t<u.
Scnudor Magalhães Pinto, que, da mesma forma, têem se mostrudo
sensíveis à essa postulação, conseguiu, encaminhar a questão du me·
lhor formu possível. Encerrando, o Sr. Senador Muuro Bcncvides dá
us suus despcdidus à Comis~iio, pois, pela generosidade dos colegas
do Partido, foi indicado pura integrar u Mesa Diretora, razão pela
quul, munifcsta o s~u agradecimento aos companheiros du Comis·
são, que o receberam de forma tão magnânima c generosa, udmitin·
do aqui, que, nu defesa de seus pontos de vista, prendesse por alguns
minutos, cm diversus oportunidades, as atenções de eminentes Sena·
dores, Senadores do porte de Ruy Santos, com a sua lucidez. stl:l
trudiçào parlamentar. Heitor Dias, com u sua scgurançu nn dt!l'c:sa d~:
~cu fHHltn de vista. u serenidade do Scnudor FuListn C:~stch•~HI':!!:, 11,
o dinamismo c o empenho pelo bom andamento dos n"·"·'''· , .....
h:ilh11s du Senador S:liuunhu Dcrzi, u clurividênciu d11 Scnado<r t· l'eLisio Vieira cu diplumud:1 dn Senudor Dunton Jnhim, cnl'im. ~~~dn-;
intcgr:mtcs du Cumissiiu, t.JLIC se rmrttmun com indisL'LIIi\cl c'piriln
püblico. ~·Queria, tumht:m. prestar o tributo do meu rcconhe<.'llllL:nto
nos funcioní1rios dcssu Comissilo. sempre dedic•1dos c utentos, c,
nuturulmcntc, no Vice-Presidente, Senador Teotônio Vilclu, que, om
ulgumus oportunidudcs dirigiu os nossos trubnlhos com n mesma
segumnçu c cquillbrio, inclusive chcnundo a Delcgaçito que se deslo·
cou puru o Estudo do Pura nA no mês de setembro.
Em seguidu, o Sr. Senador Heitor Dias, subscreve os justos elo·
gios formuludos pelos Senadores Saldanha Dcrzi e Mauro Bene·
vides, mus, dcseju, de modo particular, "que no elogio merecido que
se hí1 de consignar cm Atu: fuzer um registro cspcciul puru o Secretil·
riu du ('omissfln. c, tamhém nos funcioní1rios c assessores que tunhl
cnluh~1r:1rum rmru n hum 1111dumcnto de nossus utividndcs".
O Sr. ScnaUor t\murul Pcb:oto, llgrudcccndo puluvrus tão
g:cncrosus ditus l1 seu respeito, ufirmu que u suu missão foi cxtruor·
dinuriumcntc fucilitudu pelu ultu comprecnsilo de todos os memhros
du Comissito que uqui divcrgirum algumus vezes cm qucst<lcs políti·
cus ou ni\o, mus, sempre muntivcrnm um perfeito cspfritu de cordiulidude. Isso uindu, rcfercndur tudo o que foi dito sobre os nossos fun-
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S(.;t.'r:t.úi:' Mmcu..:. Vinicius, que
'1"': ..~\ic~:. Lumc:ntCJ nlw dc:i~ar :t Comi~s:io pi":rf.:itamcnll: <lp:trdh:::L. ,-,,,;·:, CLlmprir ;t sua missUo,
:tpco.,ar 1\..~·. ~·:.:·;:··.· :·: i•. I ~~:·tl:t:.~(l~ :'>1::~~::1~!>:.~ l'iuto, qw.:,comprc:endcu
:t ttt.::l'C~··:io!;uk :!.: ~:· :tp:!rt:!hitr :, Comi~~:····' 1.\c Finanr;tts, considerada

r. ml!ll ÍIH.:ans{lv~i~ n:tt!:>:t'C:lll,,'~() dt.: •;u:t~; \,

por muitos a mnís impnrl:tnll:. pam quc ela possa dur umu contribui·
(iovcrno. urn :w:d!in tt nscalizaçrto nnunccirn. Mas, estou
c~:rln que o :;ucc:-.~ur \':tí cnctltltrar o camínho desbravado c tcr(t u
opMltmidmh: dc oht,:r ~~ ~:oluçi'io de:i~.:jada. Finalmente, quero garun·
tir. qu~:. rum d:lqlli (.:~ol::rt;i o.;cmprc rr~w 1.t) parnl·hal'lttr ii :n~.:n~.;i"to dos
cmnp:u1hciro~ par:t ::1 impon[mc:ia da Comi~~ã~.) lk rin:mç:Js, para
qm: da puo.;~:l prcst:tr serviços :'t Naçnn c. :;obretud{l, o' renome do
Scn:tdll h.:dt:r:tl rer:Hl!C a ·~:~ini~o púhlic:t do Pais.
:-h da mais havcndn 11 tr~ltar, l.!llCL~rr:t·"l! a reunião, luvrando cu,
rvl:m:tiS Viniciu:. (!{llllart Cinnzag:t, 1\s~io.:tcntc dn Comissão, u
rn•: .. ,;nt.: •\ta. qu·:, !ir h c ;tpnw:tda, scd :t•:•:in:tda J"H.:1n Sr. Prc:sidcntc
c ,·ai ft f'IUhlic:H;~!l
ç~o thl

CO~i3SS~O

DS M~:'!/,S. E E;~ERGIA

ATA D,\ li• P.EI'">;I,\0, R::-'.I.IZADA EM 2 DE
DI'ZI'M BRO I li' 19711
A~ dez horu~ c.: trint:t IHinutos dn dia d~,,;s. de dezembro do uno
de mil lhi\'CCcntos c setenta 1.! scis, 11~1 Sala .. CilJVis Rt:vilúcqua",
prt:sl!ntcs ns Srs. Scnadnrcs Jono Calmon - Presidente, Arnon de
i\'lcllo. Dllmícill Cond1111 c Luiz C:1V:lll.:~tntc, n:únc-~c :t Comissrto de
Min:1-; ~ Encrp:ia.
Dc.:i;-.;:11n de comp:trc..::l.!r. rnr nH)ti\'u ju::tifi::adll, os Srs. Sena·
dllrcs Mihon C:thr:d. Dircl!u Cn rdn~o t.' : ::!11\;11' i-'t ,,,,~,).

Vcrilk:tlla :1 cxi~;t~ncia de númern re~imt.:n\:.11, o Sr. Presidente
ahcrtns ns tmbalhos, :.~.:nd() dl·:;~cnsaJa :1 leitura d:1 Atn dn
r~.;\Jni:'to antt:rinr. que~ dada como aprov:tda,
Const:tntcs d:t puuta, srtl) lido~. di~;cutidos e aprovados os
sc!!uintcs pan:ccrcs:
Pelo Sr. Scn~dor Lulz Cavulcante;
Purcccr pcln rcjciçiio do Projc\ll d~ l.ci do s~nudo nY 172. de
1976, qLtc "ultcra llS artÍJ,!OS li .: 37 d•: Di.!~n:lo·lci n"' 227, de 28 de
fevereiro de lq7ó, que dl!u nova rl!d<Jr.;Jo ao Dccr~to .. Jei nl' 1.9S5
{CúdÍf!O de Min:ts) de 29 d~j:mcin1 de \0.\0".
Pelo Sr. Senudor Arnon Cc Mt!Ho:
Pan:ccr pela rcjdcfw J() Projctll d~: Lei do Senado nY 57, de:
1972. que "lix:t cm M!Ís hora..,'' pcritldo Jc 1r:1balhu diúrio dos opera•
dores cm t:lclriciUmh:. c d:'1 nutr;1s provid~n(:i:ts";
Parecer f:tvM;'Jvd :\(1 Pnljt.:!n dr.: l.d da CC:nwr:1 n'.' 5J, di! 1976,
qur.: "di.,pi'lc snhrc n llhri):!~ttorir.:d~tdr.: de instalação de: plants de t:ngur..
rufumento de gfts liqllcfcito th! pctról~:o, rHlS c:tsos que cspccilicu, e
d(t outnts provid~ncia~": c
Purcccr l'avor(tvcl uo Projc\tl di! \.!!1 d:: Cftmma n11 108, de 1976,
qut: "ucrcsccnt:t c altcru dispositivos no Dt.!crcto·lci n11 764, de 15 de
agosto de 1969, que autoriza a constít ,d·::(o da sodcd:tdt: por uçõcs
C'umf"Hilhi;t de P~.:HJUisu dt.: Hccursll:. \•!incrais ~- CPRM - c dú
llU\ r:ts prm·id~n..::i~ts",
Esgntad:t .1 ("aLI! a, ~concedida ~~ pahtvr:t no Sr. Senudor Arnon
de Mcllo, que tc~t.: considerações cm torno das reh:vuntes utividudes
deste órgt~n técnico. cnfatit.~tndo o elevado espírito público que inspirou os truhulhns d~: s~.:us integrantes, sem dbtin~;Uo pnrtid(tri:t. pura,
cm scguidu, com a mttnifcsl:tçru1 ti~: :t!1tJio dt: st:us p:trcs. registrar o
rccnnhccimcntn gcrnl pcl:t dintunica oricnwçUo c desempenho ultumentc clidcntc do Sr. St:mtdor .loào C:.tlmon tt frente dn Comissão de
rvt i11:\:0. c Energia. I!X:tltundo·lhc ns dotl!~ de culturu, intcligêncitt, lide·
úccl:~ra

T/IIH,'/! L' Ofl!.'l'll!iidad'-··

1.m Jml,..,C~llim!.!ntn, 11 Sr. Scnadnr Jnrtll Culmon agrudccc u
hnnl(.:11:tgcm dc~111t: l\'í ah'(', hl:lll .:,~::1" :: soliU.aricdade t: C!Jluhoruçào
rm.:o.;t:tda.., plll' tndns os t\krnhr\lS lLt Comissrto, sem as quais- no
s~.:u 1:ntt'tllkr ·-· n:1.~ ptlt:.·ri:\ ,':tr L'ttrnrrimcnhl :'t mi~s:\o :t que se
pr( 1p· ·.... :···:;t1: · ·.
·..~ '<!.:'~!.::; ll':, ;·· ·... : ; 1,•1!1 1:-1 ;llcançttLhl:; com a rt:ulizw;ào
rln cil'1,1 dr.: cun:·..: t·L·: :d:1:. ::obre :1 r~r! :1 i~:1 mincr:tl c cn~:rg~ticn do Pu is,

qunndll este órgão técnico teve a oportunid:td~ Lt•: dcbn~cr o:, imrortnntcs temas focaliz~Jdos pelos Srs. Dr. F~;n:1r.~:u /u!tuni.l i·~oquclc
Reis. Presidente dn Companhia Vale do Rio Do::·:, ür. 1\urdiuno
Chaves. Gm·~:rn:u.lor de ~·1in:ts Gerais. Dr. Alui~:in M~trins, Sccrc:l:'t·
rio-Executivo do Conselho Nucional de: Nt'to-Farn::us c Uc Sidc·
rurgin, Dr. Yvan Barretto de Carvalho, Presidente da Companhia de
Pcsquis:t de Recursos Minerais, Dr. Shigcaki Ueki, Miniwo das
Minas c Ener~ia. Dr. Glycnn de Paiva, da Ac~dcmi" Brasilcir:o de
Ciõncias, General Araken de Oliveira, Presidente da PETROBRÃS,
Chanceler Azcrt:do lht Silveira, Ministro das í{elaçõ~s Ext~.:riort:s,
Dr. Paulo Nogueira Bulista, Presidente da NUCLEBRÁS, Prof.
.lllsõ Glll<lemherg. Dirctur do Instituto de Física da Universidade de
Sull Paulo, Prof. Israel Vttrgas, da Universidade Fcdcrnl de Minas
Gerais c do Instituto de Pesquisas Radiou1ivas de Flclo 1-lorizonle,
General Alfredo Amórido da Silva, Presidente da SIDERBRÃS.
EncY Octúvio M;trcl>ndCs F1~rrnz. I!.'I(·Minbtro da Viaç~o t: Ohra:'
Públicas c cx·l'rcsidente da ELETROllRÁS, General José Cu,.lll
Cavalc"nti, Dirotor·Gerul da ITAIPU·BINACIONAL, Prof. Urba·
""Ernesto S!umpr. do Centro Técnico Aeroespacial, c Dr. José Wal·
ler Buutista Vida!. Sccrelúrio de Tecnologia Industrial do Ministi:rio
du lndústriu c do Comércio, c, por último, aprest:ntu a seguinte síntc~
se das atividadcs da Comissão de Mi nas c Energia. cuja prcsidênci:1
lhe foi conõada no hii':nio 1975·1976:
Rcuni(leS realiutdas ... , . . .. .. .. . . . . . . . . .
Projcws rcla!ados . . . . . .. . . .... . . . . . . . . . . . . .. . . . .
P!.!didos de vistn , ....... , ...... , , , . , ..... , . .
C'omparccimt:nto de uutoridnrlc~ ............... , . .
C'onfcr~ncius proferidas . , ....... , , . , ... , . . . . .. . .
Convites expedidos . . . . . . .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . ..
Ofícios recebidos ..•.. , ; ...................... :.
Ofícios expedidos . . . . .. . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . ..

ll
08
02
17
17
3.750
27

54

Nud;t muis havendo a tmtar. encerra-seu reunião, luvrnndo eu,
Ronaldn Pacheco, Assistente da Comissão, a presente Ala, que. lida
:: aJ"rovada, st:rú assinadu pelo Sr. Presidentt:.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ATA DA 22• REUNIÃO, REALIZADA EM 2 DE
DEZEMBRO DE 197ó.
As dez h"r"s do di" dois de dezembro do uno do mil novcccnlus
c sclc:ntu c: seis. nu S~tlu "Clóvis B~:vi1{1cquu", sob a Presidência do. Sr.
Scnndnr Ruy Suntos. Presidente eventu;1l, c a prc:scnçu dos Srs.
Scn;~dnrcs Ouo l.chmunn, Adulborto Sena, Evolúsio Vidra, João
C:tltnon c Arnon de Mello, reúne-se a Comís$tLo de: Educ:u;Uu t:
Cuhum.
Ddxum dt: cnmrmrecer. por nhJtivu justilicuc.lo. os Srs. Senado·
rcs Tarso Outra. Prcsidcnlc. Henrique de Lu Roc4uc, Guswvo
Cap;~nema, Mendes Cnnulo, Puulo Brossnrd. Hclvídio Nunes, José
Sarney, ltumur Frunco c Frnnco Montara.
.
(! dispcnsudu u ldturn du Aln du reunião untcrior, que, om
st:guidu, ~ d:1du como uprovudu.
Constutndn n existência de número regimental. L1 Sr. Presidente
decluru uht:rtos us trnbnlhos e concede n puluvm ~lo Sr, St:nndur Otto
Lehmunn que emite purocor pelo nrquivnmento dll l'ro,ioto do Lei do
Senudo n• 127. do 1976, que "cstubdeco pruzo pum u convocncito
ohrigutôriu di! alunos cxcedcntt:s, I! dú outrus providêncius".
Em discus~itn c vot:tçUu, ê n pnrcccr nprovudo, st:m rcstri~Ues.
N:td:t mais hnvendo :1 tr:ttur, cnccrru .. sc :1 rcunino, lavr~tndll cu,
Clcidc Mariw Burhosu Fcrrdrn Cruz, Assistente de C,lmb~ft\), :1
prcst:ntc At>t que, dt:pois de lidu c nprovud~l. scrú "~;:-.in~HI:t :h.:lu ~;r.
Presidcnle c vni nruhlicncuo.
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par:t lr:tltl de Íll(I!(C.~SCS partÍClllilrCS, li p:trtir de 9-2·77,
c l\1·.3-77, r~spl.!ctiv:uncntc. A Cl101issUo, por ununimidade,
ucl'cre !lS pedido': g) CunMdta de "' 3/76, da Diretoru da
ATA DA I• REUNIÃO, E.'<TRAOIWIN,.\I<IA, REALiiAIM
Subsecretaria de l'cs.,.tml. rdt1tiv:1 ;'1 situ<~çàu dos servidores ttposentuEM 25 DE FEVEREIRO DE 1977,
Un~ Ctllll as vantugcns de cargtJ de dirc~;tto. A Comissão, U vista dus
Sob u prcsidi:nciu do Scnl111r Senador Mugulhôcs Pinto, infmma~;tJes constnntcs dn Processado c por unanimidude, uprova n
Presidente, presentes ús Senhores Scn:tdurcs Wilson Cinnç:tlvcs, matéria nos termos tltlS Pareceres do Doutor Consultor-Geral e do
Primciro-Vice-Prcsidcnte: Benjamim
Furah, - Scgundo-Vicc- Orupn de Trah;dho criado pcl<> Atn n<' 15, de 197f>. du Comissüo
Prcsidcnte: Dinurte Mariz. Primeiro-Sccrctitrio: Ruy Carneiro e Din:tora, os quais se pt'ontmdnram. rc..;pcctivumcnt~.:, da seguinte
Mendes Cumtlc, suplentes convocmhls, ils dl!z l1oras c trintn minuto~. l'qrnw: "Ante (l t."<PtlSto, Cllll!ndcmos que os uruscnwdos como
rcúnc-sc a Comissün DirctMa.
Dirc1t1rc.; dr.:Vt.:lll pcrct:hl.'r ~cu~ prnventos. LJllt.: v:triólrào upcnus cm
l'unt.;i"l;,·~h" difcrt.:ntcs nívd~. Um t,;aqw~ di.! dire~ào crn que os funcio~
Dcíxum de l.!nmparcccr, por motivo j'ustilkadn, us Senhores
Sc:nudon:s Murcos Frcirt:, Scgumln·St:crCtitrio: Lnurival llapti~ta,
ní1rios I'Llr:.un aposcntmlos": c "cntcndcmos. assim. que aos
up11s~n1aJos como Di retores se aplica n Uisposto nos Processos n9s
Tcrcciro-Sccrctitrio: c: Lcnoír V:mms, Qu:trto-Sccrct:'trill,
Declarando abertos os trabalhos, o Senhor Presidente suhmete DP-7X5/7C.c DI'-H02/76",
no "referendum" du Comissão expedientes relativos ii clussiflcuçrto
Prmse~uindo cuJll ns trahalhos. o Scnhor Presidente concedeu
de despesas nos valores de CrS 4,930.000,00 (quatro milhões c no- palavra ao Senhor Senador Wilson Gonçalves, Primciro-Viccvecentos c trinta mil cruzeiros) e CrS 900.00,00 {novecentos mil Prcsidcntc, LJUC. nu qu;diU:ic.lc d~ Rel<llur, dcsignudo pura examinar o
cruzeiros) respectivamente, no elemento econõmico Saldo de Exerci- Rclat<'>rin lirwl cnc;uniuh;tdo pelo Grupn de Trabalho criado pelo
cios Anteriores, nu forma do disposto no art. 437 do Regimento ln· Ato n'·' JS. de 1976, da Comissão Dirctoru, apresenta à Comissão
terno, anteriormente autorizadas. A Comissão, sem votos em contr{t- cunsidl.'raçties s11hre :t matéri:l, :1 quul consuhstunciH não só u trunsrio, rercrenda a decisilo do Senhor Presidente, nu forma regimental. l'ormw;iin c.Jo:-; ernprcgos const;tntcs do Quudm de Pessoal CLT.
Ainda com u palavra, o Senhor Presidente submete ao "refercndum" indufdo"~ lhl Plano Jc Classifica~ilo Uc CarJ!OS sob o rc:gíme du
da Comissão Processo de n• DP-1.144/76, pelo <]UUI a servidora Cousolidaçõo das Leis "'' Trahalho, cm cargos do Quadro
Sandra Silva Tasquino dos Santos, Assistente Legislativo Classe Permanente, como tumhérn o c.xamc cm profundidade de todos os
"A", do Quadro Permanente, solicitu Jiccncu sem vl!ncimentos para processos c assunttls Ctlrfl..:latos abrangidos por ambos regimc:sjurídi~
trato de interesses particulares, pelo prazo de 2 (dois) unos, u partir c'n'"- E~t:ttutílrin c CI.T -- ~uc for:1m suh:nctidos à nprcciaçno do
de 1•-1-77. anteriormente autorizada pelo mesmo. A Comissão, por n:fcriUo Grurn de Tr:1halho. Como meJidu prcliminnr e dndu a
unanimidade, referenda u decisão do Senhor Presidente, na forma re· exigUidade do tempo, o Senhor Presidente propõe à Comissão a
gulamentar.
tr:utsl'crénciu do exame da mati:ria il futura Comissão Dirctora,
A seguir. o Senhor PrcsíLh:nlt: CL1nccdc ~~ p~tlr~vr:t ao Senhor Sena- indusivc tlS Requerimentos que se encontrmn no Gabinete da
dor Dinarte Mariz, Primeiro-Secretário, que, nu qualidade de Prc. . idém:i\1, sohrc n aprovcitumcnto de servidores em cnrgo de Asses~
Rel:ttor. submete !t uprcciuçfin du Comiss~o • ..:om parc-cr.:rcs favor:'t- snr LL"~islativo. de provimento cm Comb:oiio. A ComissUo ·aprova u
vcis pclu o.Jprovação, ns seguintes cxpcdil..·nt..:s: a) Dcmvnstrmivll proposto apresentada pelo Senhor Presidente, tendo alguns dos SeContúbil do Senado Fcdcml. relativo i!S contas do Quarto Trime;t'rc · nhores Senadores presentes solicitado a transcrição em Ata dos
do c)(Crdcio de 1976. A Cumissi'lo. por unanimidudc, aprdva a mat~
Rc~tllt:rinwntos Ue v:'trios s.:rviUorcs Ua Cusa, como segue:
ria na formu do Parecer: h) Dcmonstrutiv.ls (\1nt(tbcb do Centro n) St:twd~Jr
Wilson
Gl'l1<;:11ves,
Priml!iro.. Vi~.:c:-Presidcnte:
Grítncn do Senado Federal: Ccgrut', referentes às contas do Primcir~1, rt:LJIII.'rim~nto'\ de .loih1 Fcrreir:.t Filho, /\gt.:nte de: Segurança
Segundo, Terceiro c Quarto Trimestres, do c.xcrcicio de 1976. i\
l.~.:t!islativa Cl:1sse "()": Jmé Gomes, A!!cnh: Administrutivo Clnssc
Comissi10. por unanimidndc, aprovu :1 matérin nos ll.:rnH'~ llo Pare· .. ,:.. : o O lavo de Sou;a Rihciro, i\rtilicc de Eletricidade c Comunica·
cer do Rel:ttor: c) Demonstrativos Cunt(thcis do Centro de lnl'orm(t· l.;ào. ,\ic~trc r!assc "D": b) S1.!n:1dnr Dinartt.: Mariz, Primeiro·
tica e Processumento de Dudos dn Scntldtl Fcdcr:ll, Prod:1scn, rclati· Sc~:rct::rio: rt.:qllerim~o::Hos de Jonquim Corre<~ de Oliveira, Taquígrn·
vns i1s contus dn Tcrccirn c Quarto Trimestres du ~o·xcr.:kill de 1976, f,IJ.~~dsl:llivc) C!:1.\sc "C": .lo~é h:rrcira Li111:1, .1\ssistt:ntc Legislativo
A Comissno. sem votos cm contrilrÍtl, aprova a rTHI!éria nos tcrmos Cl:t:.->~.: ",\": Ült\1 i\l<~r~s. As:-.i'ih:nl'! de Plt.'n:'irills Clnsse "C .. : Jo~
do Parecer do Relator: d) Processo de n'> DP-059/77. pelo qual a l.. uiz :'\'lll!tlt:ir:~. 1\ssh;ll:ntc di.! Pit.·:~:'11 i·.l'l CI:JSS!! "C": c José Viuna du
scrvidc.lru Puuh1 Lc~su du Cunh:1 Cuntll, r\'isistcnlc Lcgisl:.ltivo Clus~c Sil\':t, A~'i"h:ntl.' d~ 1'lc11o'1rit1S ''!u:-~;,: ·:IJ": t.!' c) St.!'nudor Ruy Cur·
''(''', do Qu:tdm Pcrm:mcntc, solicil:l autmiza~no paru auscntur-sc nciro: rc.:qtlcrinlcnto di! Wa!U!..'m:1r ,\ndr~· Pin:1:1, A~sistt:ntc Lt:gisluti·
dn País, duruntc o mCs de fevereiro Uo corrcnh! ann. A Corniss~o.
vn Cl:~ss..: ''A": t.: ~:l:11wcl de Oli\l:ir:: C;!·,·:lk:tnli, ,\gente /\dminis·
sem votos cm contri1rin, defere 1) pedido: c) PrtH:csso di! 11 11 DP- tn!lh'(\ c:a~'i!.! "C", O S~:niHH S:H:H.Jilr /Jcnjamim F:trah n:qucreu
61K/76, pelo qlml u scrvidor:1 ~·f:1ria lgnct. Hrnwn p,,,drit,:lh.:~ .. no tk...:!aqu•: po~r.1 '' :1rr~.:d:u;i'in t.: \'nL~r.::·il, Jn r~qllcrinH:tllu do Servidor
cxcrciciu do c:trb!o cm C'ornissfin dL' ,.\~'~'"SI.ll' Legi,!al ivo. '.ll!iciln I){) Sih:,, Ji.w;~gt.:Jl1 Snilrcs. :\ssisl:.!ni l.t.•gj~;I:I!ÍV!l Cluss~: "B", tendo n
(nnvcntu) di:ts 1.h: Lice-nça Esrcd:d. Sl.'nJo tl t•cli.:ritio i'n1c::·.· .1m.;:r11Í· (',,mi~:.:,,), Íi].u:dmL'ntc, :1 ~·,>ntr.t u n.l{{l de "'u:: l:,~,·ciCm:ht. decidido
dn com un1:1 Consulta da Dirchmt dn Suhsccrr:t;tri:t d~.: h:.;·,(l:il ~~nhrr: ttan-.t'cril'l' ~·xarncJa matéri:t t\tr':t :! rm\:-:im:l Comissão Dirctoru.
comu pr(lC&:llcr com rcl:u;nn uo P:tgamt:ntn d<.~ Ciral d·i~:;", \' r11~
·\ 111 ~·s de L'lll.'crrar n..: rr,,)1;1', ·,. '"· 11 :~crd11Jf Prc .. iJcntc Ulril!C :t s~:us
Rc("rcscntnçt\tl,u que scjul~:w cutn direito a n.:qucrcntc, c ~:1111: i·;1t.:·
P.tlt:'~ .d)..:ttr~<::"~ pal:l\·r:t~ tk :•,:n,:·.:cinwnto, ~.:ongr~ttul:tndu-sc pela
t:cr fuvorúvcl, pelo dcferitnclllll dn ru:dido, clllitiJn f'H:I11 !1n<,lllr ct"i~.:1çntc ~o:nlah~lr;r<.;i";n .:mpr·.:.t:tU:t ~~ Pr~·.,id~ndi.l por todos os
Consultur·Gcml dn Senado.:\ Cumissüo, st.:m voto; disc,lrti:ulll'~. :"1
,\:~·;nhH~-. itltL'l!r:JntL'Ii da Cnrni.~ ..;Ul' Diret,,r:l, dur:mtt:.O·fH!ríodo em
visttl dtlS infurnwçõcs Clll'loSt:tntes Uo prm:~o:s~adu, ur· f/1 u P:trC(..'I~r thl tJlh' IL'\.: ,1 !11)111:1 de prt:sidir t.·s~t.: Órp~o Cnlt:~i:nln, O.s dcmuis mem·
Reluto r, 4uc se pronunciou pelo dcfcrirncntn do p· Jo mt forma Uas h111"1 ólj!f:tiiCeellJ i\ di~\Íilt,'(ltl l' l) rrivilé).!ill d!.! teft.:lll di.!lc PllfticipUdO,
cnnclusõ&:.~ do Parecer dn Doutor l'nnsultor-Gcr~tl, ··- :ndo o mesmo
n'l:dwr;rthll\ c coBvh•cndo com Sua Ex<.:t.:l~ncia, u Senhor Scnudor
cnmu jurisprudi:nci:t rirmadu :1 respeito dn ussunto, ""l~>llrmc ~upcri·
~Lq~alhitl.'~ Pinto, que rcHiitnll urn:t udministr:t\liU dignificante c
do pel'o Senhor llirctnr-Gcral: I) Processos de n''s lll' .ill/77, DP- illl"~li.'!'a.: J•. m~.:rnhrns da Cnrni-..;,'o~J rcl'tt.:rH.:entcs it Minorin, nu pula~
091/77 c Dl'-055/77. pelos quais os servidores Sidnc.1 lo•;~ \ r.1 d11o SL"niHll'l'"' :·k~nad~Hç, /:::,1j:,1ni1;1 F:1rah &.: Ruy Curnciro, solici·
Kroncmhcrger, T~cnicll crn Cllnlunh.:a~o·no Stn:iul C'lussc ":\", l.uit. t:11.1111 u tran..,t·ri<;tlu di..' lllll \1>~11 Lk 1.'\lngratula<.;tics a todos os Pures,
Fcrnumlo de Oliv~.:ira Freire. Técnict~ I .t:~islutivo Clltsse "("'e (1!:'111· ck\Ll\~:llldd :1 Htl~·h~rid:tdc da ,\t!rnilli.;tr:\l;no tlo ~t:nhur Presidente.
~,':ul:lrnai~. lwvl.!ndn ntr.1Lir, fts dol.e hura:i, n Senhor Presidente
ciu Silva c Cohen, Assi~tcntc Lt.:gislativn Cln..; .. l.' ''B", t11t1os do Quu·
dro Pcrmunentc, solicit~1m lil.:cnl,'íl sem\·'
ntos p~.:lo praw dt· 2 lk~·l;o~ a t:mwr.~d.h ns tr~thall!us, luvr:mJo cu, Dinurle Muriz, Pri~
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moiro.Sccrctílrio designado pura Secretariar a Reunião, a presente
Ata. que, dcpois de lida e aprovada, í: assinada pelo Senhor
Presidente c vui 1\ publicação.
Sulu du Comissão Diretora, cm 25 de fevereiro de 1977.
Maaalhies Pinto - Presidente - Wllaon Gonçalves - Benjamim
Farah- Ruy Carneiro- Mendea Canale.
COMISSÃO MISTA
Incumbld.l de eallldo e parear aobre a Menuaem no 82,
de 1976 (CN), que aubmete l dellbençlo do Conareaao Na·
clonai texto do Demto-lel no 1.<187, de lO de aoftmbro de
1976, que "autoriza remlulo de crHIIDI reladvoa a lmpollo
Territorial Rural e a contrlbulçlo doa que exercem adYidades
rurab, reladYoa a 1975, dllljlltlll a tua de ltrrlçoa cadaatrala
corrnpoadente a 1975 e 1916".
ATA DA I• REUNIÃO(INSTALAÇÃO), REALiZADA
EM I• DE DEZEMBRO DE 1976
Às dezcsscis horas do dia primeiro de dezembro do ano de mil
novecentos c setenta c seis, no Auditório Milton Campos, presentes
os Senhores Senadores Altcvir Leal, Renato Franco, Heitor Dias,
ltal!vio Coelho, Mendes Canale, Otair Bccker, Agenor Maria, Adal·
berto Sena c Ruy Carneiro e os Deputados Carlos Alberto de Oli·
veira, João Cl!maco, Peixoto Filho e Celso Barros, reúne-se a
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre a Mensagem
n• 82, de 1976 (CN), que "autoriza remissão de créditos relativos a
Imposto Territorial Rural e a contribuição dos que exercem atividadcs rurais, relativos a 1975, dispensa a taxa de serviços cadastrais
correspondente a 1975 e 1976".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Cattete Pinheiro c Helvidio Nunes e os Deputados Dayl
de Almeida, Gerson Camata, Fernando Gonçalves, Raul Bernardo,
Odacir Klein, Octac!lio.Quciroz e Cotta Barbosa.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Senhor Senador Renato Franco, que declara instalada
a Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senador Renato Franco, esclarece que irâ proceder à elei·
çiio do Presidente e Vice·Presidente. Distribuldas as cédulas, o Se·
nhor Presidente convida o Senhor Deputado Celso Barros para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Prealdnte:
Senador Agenor Maria •......• , ................ , ..•. 12 votos
Em branco ......................................... I voto
Pan Vlce-Prnldeate:
Senador ltallvio Coelho ............. , .... , , .......... 12 votos
Em branco .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. • .. .. . . I voto
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vicc-Presi·
dente. os Senhores Senadores Agenor Maria c ltal!vio Coelho.
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Agenor Maria
agradece a seus pares a honra com que foi distinguido c designa para
relatar a mat~ria o Senhor Deputado Oayl de Almeida .
.Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião, e,
para constar, cu, Mauro Lopes de Si\, Assistente de Comissão, lavrei
a presente Ata, que lida c aprovada ~ assinada pelo Senhor Preslden·
te e demais Membros da Comissão c vai à publicação.
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COMISSÃO MISTA
Incumbida de eatudo e parecer aobre a Mensagem n• 79,
de 1976 (CN), do Stabor Prealdeate da Rep6blh:a, IIUbm.tendo
l apro•açlo do CODJII'tllO Nacional, .o texto do Decreto-lei
n• 1.485, de 25 de ouiUbro de 1976, que "fnatiiUf estlmulos llscallao turllmo atraaaelro no Pai•"•
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 29 DE NOVEMBRO DE 1976
Às dezessete horas do dia vinte e nove de novembro do ano de
mil novecentos e setenta e seis, no Auditório do Senado Federal, pre·
sentes os Srs. Senadores Renato Franco, Jarbas Passarinho, Virgllio
Tâvora, Jos~ Sarney, Mendes Canale, Ruy Santos, Agenor Maria,
Roberto Saturnino e Orestes Quercia e os Srs. Deputados Gabriel
Hermes, Jonas Carlos e Antunes de Oliveira, reúne-se a Comissão
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 79, de
1976 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à apro·
vação do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n• 1.485, de
25 de outubro de 1976, que "institui estimulas fiscais ao turismo
estrungeiro no Pufs".

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Renato Franco que declara instalada a
Comissão.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Sena·
dores Cattete Pinheiro e Helvldio Nunes e os Srs. Deputados Mau·
rfcio Leite, Benedito Canellas, Josias Leite, Carlos Wilson, Rubem
Medina, Dias Menezes, Brlgido Tinoco e Magnus Guimarães.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente esclare·
ce que irâ proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente.
Distribuldas as cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar co·
mo escrutinador o Sr. Senador Mendes Canale.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Roberto Saturnino .......................... 11 votos
Em branco . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . I voto
Pan Vlce-Prnldente:
Senador Renato Franco .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 11 votos
Em branco . .. .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. . .. . . . . . . I voto
São declarados eleitos, respectivamente. Presidente e Vice·Presi·
dente, os Srs. Senadores Roberto Saturnino e Renato Franco,
Assumindo u Presidência, o Sr. Senador Roberto Saturnino
agradece em nome do Senador Renato Franco e no seu próprio a
honra cllm que foram distinguidos e designa o Sr. Deputado Josias
Leite pura relutar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e, para cons·
tur, eu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida c aprovada, será assinada
pelo Sr. Presidente. demais membros da Comissão e vai à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 80,
de 1976 (CN), quetUbmete l dellberaçio do Conareuo Nacional texto do Decreto-lei n• 1.486, de I• de novembro de 1976,
que "alten o anexo II do Decreto-lei n• 1.461, de 29 de abril de
1976, e d6 outru pro•ldênclaa".
ATA DA I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 30 DE NOVEMBRO DE 1976
Às dezesscte horas do dia trinta de novembro do un•J de mil no·
vccentos c setenta e seis, no Auditório Milton Campo;, reune-se u
Comissão Mista incumbidu de estudo e parecer sohrc u Mcn;a~cm n"
80, del976 (CN), que submete~ deliberação do Congresso N~cionul
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o texto do Dccrct<>·ld "" IAH6, de I' de novcmhrn de 1976. que
De ucnrdn com n' que rrcccituu o Regimento Comum, :1~sume a
"altera o Ane.xo li do fkcrctn·lci n' 1.462. de 29 de ttbril de 1976, c l'rcsi~~~cia o Sr. Scna<.lor Rcnuto Frunco, que declaru instaludu n
dft nutra.o.; rmwidêncin.o.;'', prc."c=ntc,'i os Senhores ScnHdorcs Rcnuto C(1m1ssotn,
Fr:mco, Virgílio Títvtmt, !·leitor Di:ts, Eurico Rczcndc, Mendes
Dcixum de compnrcccr, por motivo justificado, os Srs. Scnudo·
Cunalc, ltunwr Franco, Liizaro Aotrht,zu c.: Ruy Curneiro c os
rcs .Jcssé Freire, Helvidio Nunes, Cuttcte Pinheiro, Roberto Sutur·
Deputados lvair Garcia, Jonas Curlos. Gomes dn Silva, Ossinn
nino c Itamar Frunco c os Srs. Deputudos lgo Lasso, Vieiru Uma,
Araripc. Antúnío Pontes, GunHtlicl Gulvào c Erasmo Martins Pedro.
Mnriu1 Filh<l, Mill<l Stcinhruch duder ilurbulho,
Ddxam de compmcccr, pnr motivo justHicudo, os Senhores
A fim de cumprir dispositivo regimentul o Sr. Presidente esclare·
Senadores Hcnriqttc de La Rocque, Hclvídio Nunes e Otuir Bccker c
os Deputados Raul Bernardo, Ary Kffuri, Adhcmar Snntillo e . cc que iril proceder a clciçüo do Presidente c do Vicc·Presidcnt~.
Distrihuidns ns cédulns, n Sr. Presidente convida pura funcionar
Fernando Coelho.
Em oncdiência ao que Uispôc us Normas Regimentais, assume u . cn1n·~l CscrUtin:~Uur tl Sr. Dcrut~1do Jóà;)CfiffiâFc). ..
Prnccdidu a clcicüo, verifica-se o séguintc rc:sulutdo:
Presidência o Senhor ScrwUor Renato Frunco, qw:, após dcclarur
instalmJu :1 ComissUo, manda distribuir as cédulus de votuçiio puru Para Presidente:
cscollw de seus diri~entes c designa o Senhor Scnudor Mendes
Dcputndn Fruncisco Rnchu .... , , , . , , , , .. , , ...• , , , , , . I I votos
C:~nale paru :1tuur como c:scrutinndor.
Em hrunco ......•..• , .. , ..•.••.. , •.•..• , . • . . • . . • . • • I voto
Colhidos c :1purados os votos, verifica-se o seguinte resultudo:
Para Vlce-Presldente:
Deputado An~elin<l Rosn ..... , ..... , , ............... I I v<ltos
Paro Presidente:
Em hrnnco ........... , ................... , , ....... , 1 voto
Deputado Er:tsmn Murtins Poro.,.,,,,., .. , .. , ... ,, ... 14votos
Suo dcclmudns eleitos, rcspcctivumente, Presidente e Vice·Presi·
Em hruncn . , ....................... , , . , , ... , . , ... , , I voto
dente, os Srs, Dcputndos Francisco Rocha e Angelina Rosa,
Para Vlce-Prcsldcnte:
Assumindo u Presidência, o Sr.. Deputado Frnncisco R.ochu
Deputado Ruull!crnardo . , , ... , , .. , , .... , .... , , , .... I5 votos
ngrndccc cm nome do Dcputndo Angelina Rosa c no seu próprio u
Em cumprimento un dclibcrudo, o Senhor Presidente eventual, hnnru cnm que fnrum distinguidos e designa o Sr. Senador Arnon de
Scn:1dor Rcnuto Franco, proclama eleitos Presidente c Vice- Mcllo par:t rd:ttar :1 mut~rin.
Prcsidcntc du Comissüo, respectivamente, os Senhores Deputudos
Nudu muis huvcndo n tratar. cncerru-l'ic u rcuniüo e, par:~
Erusmo Murtins Pedro c Raul Bernurdo c convida o primeiro a
constnr.
cu, Clcid~ Muriu Barbosn Ferreira Cruz, Assistente de
ussumir u din:çi10 dos trubalhos.
Cnmissnn. lavrei a presente Atu que, lida c uprovad:1, será ussinada
Assumind•' u Prcsidéncia, o Senhor Deputado Erasmo Martins pelo Sr. Prcsidcnlc, domius membros du Comissüo c vui i1 publicucuo.
Pedro ~1gradt.:cc :1 hnnr:1 com que foi distinguido e designa paru rehlCOMISSÃO DE ECONOMIA
tm <1 mnt~ri:1 o Senhor Senador Heitor Dius.
N;1d~1 mais havendo :1 trtlt:tr. encerra-se u presente reunii.io e,
I• REUNIJiO CONJUNTA DAS COMISS0ES
puni constar, c:u. l·l:irn!dn Pereira Fcrn:mdcs, Assistente da ComisDE ECONOMIA E DE MINAS E ENERGIA
~üo. lavrei a pn:scnh.: ,\tu que:. lidu e uprovuda, serú nssinadu pelo
1)0 SENA DO FEDERAL, REALIZA DA EM
Senhor Presidente, demais Membros du Comissiio e vui à publicacüo.
12 DESETEMORO DE 1975.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 83, de
1976 (CN), do senhor Presidente da República, submetendo à
uprovuçíio do Congresso Nocional. o texto do Decreto-lei n•
1.488, de IJ de novembro de 1976, que "ocrescenta um pari·
~rafo no artigo I• do Decreto-lei n• 1.418, de l de dezembro de
1975, que dispõe sobre Isenções de Impostos na lmportaçio,
cria incentivos fiscols ll Indústria nacional de bens de capital,
regulum~ntu u co!IJ;essào de estímulos à ampllaçio de produçio
dcstinudu u exportuçüo, c dá ourras providências".
i\T,\ DA I• REUNIÃO, INSTALAÇÃO, REALIZADA
EM 11• DE DEZEMBRO DE 1976,

Às dez horus do diu ilozc de setembro de mil nov~centos c sctcn·
tu c cinco, no Auditório "Milton Campos", reúnem-se, cm conjunto,
:1s Comissões de Economi:1 c de: Minatrt ~.: En~:rgiu do Scnndo Ft:dcrul,
sob u presidência do Sr. Scnndor Milton Cahml, presidente da
Comissün de Economia, cu prcsençu dos Srs, Senudorcs Joüo Cal·
mon, prcsidcnlc du Comissüo de Mi nus c Encrgi•l, Ruy Suntos, Ruy
Carneiro, Mendes Cnnalc, Jmlms Pttssarinho, Virgilio Tiiv~,ru,
Agcnnr Mnriu. ltum:tr Frnnct1, Gilvnn Rocha, Augusto Franco e
Orestes Quérciu c dos Srs. Deputados Antonio Pontes, Afrisio
Viciru, Hí:lio Cumpos. Siqucira Cumpos, Vicirn Limu, Mcmtndro
Minahim. Gonzugu Vus~.:uncclos, Newton Burrciru, Cotta Burhosu,
Juurez Bntistu, Vasco Neto, Cluudino SuJes, .~Jvuro Guudêncio, Ncl·
son Thihau, Arm1ld<l l.nf<>yettc c i\lhié Cuury, ·
Abrindo ns tmh:>llws, o Sr. l'rcsidcntc, Scnndor Milton Cab~al,
convidu, pum ft~lcr p:~rtc du Mcsu, o Sr. Senudor Joüo Cuh110n,
Presidente Uu Comissnu de Minus c Encrgiu, o conrcrencistu, Gene..
rui i\rukcn de Oliveira, Presidente du I'ETROilRi.S, c o General
Ozicl Almcidn Cnsttl, presidente do Conselho N:~chlnul do Petróleo.

As dezcssds homs c trintu minutos do dia primeiro de dezembro
do :1110 de mil novecentos c setenta c seis. no Auditório do Senudo Fc·
dcrul. rrcscntcs ns Srs. Senadores Rcnuto Fr:mco, Luiz cavulcunte,
Arnun de Mcllo, Jarh:~s Pussurínho, Ruy Santos e Mauro Bencvidcs
c os Srs, Dcpuludos Angelina Rost1, Joüo Cllmuco, Josó Haddud,
À seguir, " Sr. l'rcsidcnle """'""iC1I que o obj.:tivo uu presente
Athii: Cuury, Ruy C' Lido c Fruncisco Rocha, reúne-se a Comissuo rcuniuo é ouvir.:~ pnlcstra do General Arnkcn de Olivcirn, presidente
Mista incurnbidn de estudo c parecer sobre u Mensagem n• 83, de dul'etrólco llr:>silciro S,i\,- I'ETROBRÂS, que abordar:\ o temu
1976 (CN), do Scllhor Presidente du República, submetendo à npro· "o utuul cslt•~ill da c.,plornçu 1>c apr.JVcitum'cnto dos recursos mine·
vaçuo do Conwc.~«• Nucional o texto do Decreto-lei n' 1.488, de I J. ruís nn i1rcu uu pctr<llco",
d~.: novembro de Jcnr,, que "acrescenta um pt1rl1gruf'o no urtigo 111 do··
.
..
.
. ,
·
·
..
l)ccrcto-lci 11 •• 1.-1::;, de 2 uc dezembro de !975, que dis õe sobre .
Pross_cgumdo, o ~r .. rr:salentc. SlliiCitn ao ~r. Scnndor Joan Cnl·
i.~~.:n~·,lcs·'dc imptl'i\ 1)s rw imrortuçüo, cria incentivos fiscui~ tl indúS- \·c·.mon..-prcstdeontc da Com1ssuo dU""I\·~tl-l~ts u EncrgiU, que fuçu u aprt:Stm·
tria n:u.:innal dl! h~:ns dl! c:tpital, regulumcntu u concessão d~ cstímu- tuçào do Sr. Gcncrul J\rukf.!n tlcOlrvcrra.
lns i1 urnpliaç~,l de prnduçUo dcstinudn u cxportuçilo, c d{t outrus
Com 11 rul:tvru, o Sr, Sl!nudnr JoUo C:thnon, cm breves consirrovidênt.:in~" •
dci-uÇÕCS, Jul rcfer~nciUN iiS pri11cipuis utividude~ ~XCrt:idas (')CIO iJUS·
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---·-----·----------·----------------11~ .. ill~klll"),: .•. q11c n !:rt.:de.:L·i;llli p;.r:t diri~·.ir :1 illlpilrlalllt: t;lllJHL'·
.... :1

d.1

IJ•I.L 1. "' ih.l'>. ~lld\lkir•l: •.

rt.:·.-.:d\:1

o ~r.

St.:rmdur

.l11tt~l

Cu!-

llltll', 1:111:n ~o••·: <~•;·11lh:tliltl\.

Em Sl!t'lli•LI. l1 ')r. Presidente. Scnmh1r ~li!lon Cahr:ll. p:tssn n
palavm :10 Sr. (icn..:ral t\rakcn de Oliveira, LJUC manifcst:1 n seu
:~gradcdmcntn pi.!IOI opnrtuniJadc que lhe\: dada c.h: tratCI' ü Cas:1. a
su:t contrihuil,:i'iil pan1 umu mt:lhor Cllllll'ln.:cnsnn dos prohlcmas do
pclrúk<l.llói i1rc:~ dói I'I'TROBR,\S.

Cnntin11:1nd••. ,, ~r. (;,.n,~:·:d .\r:lkl-11 dt.: Oliveira esclarece t.Jm:
v:~ i aPn.: .. cntar a ":1:1 p.1k-.1ra :1~:':Jvb. 1!1.! urna :-.í:ric di.! "slidc,··. l;lllh:
lllO!-.trar{ttl p:tll•il':tttt;lt:nt:l'!'l:til'tl tltl l!lLIIH.Io c no Bra"iil, cujo nhjclivo
r:: salientar: !) 11 .... <~"•)1t:l."l\1S pt.:t:llli:trt.!'\ J:1 cvolw.:lio do ~onsunw cus
suw.; r:w..,c,, de ,~~r rarn c.Jch.:rminada!<i nultl!riHs·prim:ts: :Z) u
cnmcn.:i:dino:ttu das m:ttérias·prinws: 3) 0.1 silua~o;lio d:t produçfio c
rcscrv:1 de pt:lrt't!t:tt, 1111 mundo c nn Bntsil: 4) u politica cm:rgl!tica
pl'l't.:tlnit.:H!:t 1\ll li PNJ): c. 5) ., .. rcrsrl!ctiv:ts rma o pctrúicll do
llr;~,il.

O tlh.it.·tivn da pr~: . . ..:ntc rcunliio, Clltno toJo.., s:~hcm, 6 proporSr. Pr~.:;;idcntc da PETROBRÁS :1 tlpmlutlidadt: de.: ..:omcnlar 11 :i!ual c~l:'IJ!Íil da c~plnraçiio c ilprovciLII!lt:li!•J do:-. rc.:cursns miIH.:rai~. n:t ,'trc;t du jWlrt;Jt:o assunlt' p;dpit<~tltc ~~ Ua muior
impMtÚttl.'i:t para ;1 vid;! cl.!tlntimica nacional.

~:iott:~r :h\

Tt:nws ahsolutu cc.:rtcza dt: qu~,; ~,;sta cxpnsiçfio marcarú muis
uma t:t:1pa nn dt:SI.!IWOlvimt:nto dns trah:dhos das Comissões
Técnit::~~ dn Sc.:nadn Federal.
Solicito illl nohrc St.:n;~t.lor Jot10 C.d:~~·.,n, rl·rtrt::.l.!ntantr: do
Estado dtl Esrírittl Santo, a gt.•n:i!r.:;.a <.k a v.:·:, .. 1:.r .1 ligur:t dn ilus·
trc cnnl'ercncista.

OS:·:. J05.o CAl.MON- (\mw Prl'·,i·l!;ltl.'' d:1 Cnmissào de
r~ti•::lc~)!lll dt: ler, pant os
111\SM" lhlbrt:_S Ctlk)!:IS da Comissnl) di.! rv1in.··· .. i".IH.:rgia l! Ja Comis~ito Ut: b.:oth~mia. ncurrfculum vicae do Gt:JP::;d Arukcn Uc Oliveira.
Presidente da· PF.TRORRi\S, uma das 11~;!:., i:ll;,tti'l•tntcs org;.aniz:u;tics industriai~ dtl mundo, c Ua qmtltu(k'·. :.. ·,.,, !•·"'j,;;,_:irno.;, tanto
rvlill:ISC l:tl::I':!Í:t tltl ScntldtJ f.'cdcral. tt:nho ll

IHlS or~ulhamns.

i:IH:err:ld;, :: ,·,pmk::io,us:Hn d:1 palavra p:mtLh:hatcr o tema. Wi
')r..;. St.:tt:Hitl··-:.., lt.1111:1r Franct~, Jarhas Passarinho, Virgílio Tôvora,
AII!!LISllll·•·:~t~~.; c (jiJvan R11clw c o Sr. Deputado SilJUcir:~ C':.nnpos.
D:tdou :llll:uJ!:tdtl d:t hnra, n Sr. Prcsid~;nte solicita aos demais inseri·
tos, o Sr. St.:Ji;t!l•';· ,\t:ctwr i\luria c os Srs. Deputados Juurcz Bati!itu,
Va:-;co Nc!,: c I r~lin C:nnros, lfll!.! l!nvh:rn as StWS perguntas ao Sr.
l'rc~h.h:n!t' :;1 PI.-TROI~RÃS, quc ele se dispt)l', prezcrosamcntc, a
csclarct.:~o:r a 11 ldil"i :1s J L'tvidus 411c chegarem <IS suas mUns.
1\ M:guir, ,, Sr. PrcsiUcnte. Senador Milton (ahr:tl, cm nome da
Cl,miss~o

(.h: l'.LI)!llllltia c pnr dt.:lcgw;no do prcsilhmtl! du Comissrao
Jc ~tinns t.: r·:nerl!ia. :mr;ld~.:~.:c :h) Sr. ncncral-Arukcn de Olivcini'U
g~;nti!t:za co11. q11~ ot.:t.!;l~.:u ou1 c.~n ..w~ qui! lhe l'tli feito pura prnrcrir
t:io imponanlt.: pal~.:str;.t, c dcd>~nt que as notas tuquip:rúncus da
presente rcLtni:'ttL, ttit1 ln!!tl tradmid:1~:. sl!rtw puhlicmlas cm anexo a
cstu ,\tu.
· N:lll:t ~~~:ri· !lavl.'ndn a tr:ttar. t:lll.'crra·s~: a rcunilio, lavmndo cu,
[);uli..:l Rt:i!-. d·~· :·:·'ttta. "''bh:nto.: Li t (\nnissi1o, :1 prcscntl.! ,\ta. que li·
da~· iiprt\\';IÓ, ~'.:r;'t ;t..;,in;lda r\:), I r.; r, Pn:~hkntt:.
A SI·: Xli.": .·liA 1.1.-1 /<"/<IW.VI.-10 CI!,\"JUST,I n..:S COM IS·
Sr)FS !li:" i:"C0.\'0,\/1.·1 ;: /!/:" ,1/1.\'.-IS 1:" 1.":\'/:"RGI.-l DO ST:N.-1 DO
1'1:"/J/:"/1.11•. nr '/,·SI:" 1'1.'111./C.! /1/:"VIIM ,\/ ENT/i .-1 U"/"ORI"/.iWO
1'1:"/.0 .1'11. !·ii!:S!Il/:"STI'. lll:"l'f:/1/i:VT/;" .:1 1'.-1/.T:STRA
Cí/:"X/.!1.11• . r II.HI:".\' /JI:" 0/.W!:IR.-1, 1'11/:"S//)f:NJ"f:" lhl 1'/iTRÓ·
1.1;"0 /iii·IS/!.U//1! .1".. ·1.- 1'/:T/IO!JII.-fS, SOIIRT:" "O A TUA L ES·
"r,{(if(l fl.·i F.\"1'1.0/1.-1(".·]1! li .-11'1101'/:"IT.·IMEi\'TO DOS RE·
CU liSOS l/1,\"h"/1.·11.1" ,\',·I .·flll:".-1 {)0 l'f:"TIIÓI.fiO".

no

("O,I!/SS.-10 fl/;" liCONOMI.·I

/'/1/:"SI/!/:"NTT:: Sl'nador ÚI/.TON CA 811.-l L
. !•

·r. i"!U:"Slllh"NT/:": S'''""'"' RliNtl TO FR.-1 NCO

crlJ/1.\"S.·l (} /Jii MI NtiS li I:"N I;"RG/.-1
1'11 1:".\"l/Jl:".\'Tli: Se111ulor .10.·1 ti C.·ii.MON

I

rr "1:"-1'11/:"S 1/li:"N "/"T:: Se•uulor no M!CIO GO .V ntM

,\P.-\NIIA~1E!'ITO TAQUIGRÁFICO DA REUNIÃO

O SR. 1'1' t Si !lENTE (~liltun Cubrull --Sr<. Purlamcnlllrcs, é
~.:orn iml:n~a ..;;ltl·, 1;q,::in qth: :1s ('nmi,sõcs dt.! Ecnnomin c dt: Minas .c
Ent.'r).!i:t ,c rt:t't:''~'' hPic. tll:~l:l .'ialu. punt rccchcr u visitu do Cicncrnl

r !.t•itura do "Currl~·,,ftmt r'ilaí'" r!.• ~~···•1 . .I m/;~·,, de 0/irdra. J

O SR . .10,\0 CAJ.MON- E~t~.: ~o t'l'r~i·:·.:!:.:rm ••!tuc dt:sta fnsdn:mtc pi.!r~tHHl!id:tdc que.:, hnjc, v:tnws lt.:r n privilí;gio de llliVir, nesta rcuni~o l.:tiiJjunl:• da Con,islif"atJ t.h: E~.:nnll:nia r.; da Cornissão d~
f\·1inas t: Energia do Scnadn Federal.

O Sf.:. PRESIDENTE (Milton Cahr:tl)- Anlc> de "''"""ler a
pulnvm :ht 11n~~n ilustre confcrt:ndstn, quero comunicar qtrl· :t:mos,
tHl mc.-~:t, utna Jisla de inscriçtics par:.t uquelt:s qui.! dcs~.:jam fazer
intt:rrd:u:i)t.:~. lt:mhrHndo que.: estas !.levem Sl.!r limitad:1~ ~~ um pr:tzo
m<'t:o<imn de cinl.:tllllinutos.
Cnncl·do a pal:avra ao
Arukcn dt: flli~.·cira.

1w~so

ilustre cunlàcrn:i')t:t, Gi.!ncr:.tl

O SR. A RAK EN DE OLIVEIRA- F.:m1\ls. Sr~.. Prcsidcnles da
Min:1s c Encn;.ia t: U:t Comis~ão (l<,: I conomi:t do
Scnadtl 1-"1:Jl!ral: Srs. ScnadMcs, Scnhor:.t!'i r.: St.:nhorc"i; de-.l!jo
m:milbtar 11 nn:u a~radc.:cimc.:nto pclu oportunidade de tr:tzcr. aqui,
llllltl t.:OIItrthui~<Hl j1ara í.l t.:OJ11j1rt:I.!11Sn0 dos pruhll!m::~ do f'll.!!r~',)·.;e,
na :'1rt.::t da ;•f:TH()BR:\S,
Comis~n~~ de

Dr.:st:i11 1r;.,n->mitir. í:1:11hl·m, que u.,;,r··! 11,. t11d:· r';·:IIH!UClõl e
Jc:tld:aiL' i,::l':l ;lprl!~t:ntar us prnhlcm:ts n;: v..·:·,~.:\!l!ir:t dimt:n~~o que
ti:m, p,,rqtt<.: t.:\hlll certo Uc que c.:sta Cits;t :-•.~, t.·m um ohjcliv,l; :~.iudar
a PETROHR.-\S mt Ct1nst:ct~t;nf, d,_,~ seus idc;n~. quc .':~no!; idt:<tis do
Pais.
,, nm"•t palt.:,tra tlbcdcccr:.i :1 estu scqU~nd:1, ~ttra\'és de: Ulllit si!·
ril! t~t: ...,Jidc:s. VUo pcrmitir·mc :tprcscnltlr n r:moranw cncrgéth:o no
munJn c 110 Bn1sil. com n ohjctivo de salicnlllr uspectos muito
p~~,;ulian.:s da ~.:vnlu~:~u dn consumo c ns stws ra;i'lt·~ 1.h: sl!r ptaru determinadas nwtt:.:rias-prinws: a cvoluç5o do c~.m,umo Uc cnergi::a como
dl!CtLrr~n~i;t dl!stoLmanciru: u comercializaç~,, rraticumcnte dns mat~
rias-pl'imas: t.lllal ~a situnçào de producnu c r~:scrvu dt: pc.:trólt:o, no
munJn c nu Brasil: qual i: 11 politica energética prccunizudn no 11
1':-J D•. U:t l(Liólf dcUUI.·SC a politica Sctoriul r;tr:t U probfctnll "pctrÓ·
Jcn" c, finalm~ntc, as p~:rspcctivas puru o pctr,)lctl do Brasil.
l~stL' ~n'tlh:o mtlstru u utilizuci\o du matéria-prir.. u, dentro de
duus aplici!Ctl~:s: dnt.JUi pura huixo, u nplicuçào pant qualquer emprc·
gu dcs"ias nwtl!rias-prnn:ts c, duqui puru cimu, rara u produção de
clctrit:id:td~.

Dc~L'j~1mos salicntnr. neste gr{tnco, o seguinte: o problemu do
curviio que. '"' pnnornmn mundiul. veio dimin.uindo.Jt,~tiliz~o
•: "'"'""de Oliveira, l'rc,iucnlc da I'ETROARÂS. Neste insl:mtc. d<t-·, dc,.su mat~ria·primu para nutro~ usos: nu gcnu;ia'o dê:élctricid'n"de~ o
dnrtl :tltL'rl~'·" il'l II41S~~~'i 1r:thalhos,
~:ur\'ito l'oi :n1mcntumhl cst'c consumo. Então, puru os produtores de
(<'tlVidóiri;~.
!"ater purlc uu Mcsu, o Gcncrul 01.icl Almeida t.:arviw, IHlU\·l! umu ccrlu compcnsuçiio nu utilização dcstu mntériuprima.
Co'lll!, l1rc..,itkl11c dt• ( ·~,n,!.!lho Nucinnnl dn Pctrt'•lcn.
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O petróleo- como vêem - teve, imediatamente, um emprego
muis !arpo rara este uso, c um c.:mprcgo. rclutivumente menor, para
utiliz~1çfw de mutéri:1~rrima. decorrendo ,esse emprego pura todos os
l1Sl1S 'h: umu clrcunsto"mcia h:hica: era um'produto abundante e bara·
tll nndc ~.:ra produzido, p:1rticulmmcn~c no Oriente Médio - i:
irnpnrtanlc que n~emns isto. lõst;t qu:tlilicação de produto ubundun·
te c harato trouxe. naturalmente, um:1 c,listOrçr1o nu utilização dos
outros Cllmhustívcis.
.
Quero salientar. wmhêm, a p:trtir de 1960, pura outros usos o
que rcprcscntu a energia nuclear, hoje, jú Se estabelecendo os primór·
di os do seu aproveitamento cm nosso Puí~.
Aqui cstí1 o mesmo quudro pura OC Brasil. Vejamos: o carvão só
teve um pequeno :1créscimo da sua produção, a pnrtir du utilizucào
do carvão nucional - dentro de deterniinadns restrições, como to·
dos conhecemos- nu redução do minério na utilização como coque,
depois de um determinado bcncliciumentp. A partir daí, ele se munte·
vc mt~is ou menos constnnLc, c as rcscfvils são utilizadas em quanti ..
dades muito pcquenus. cm relação ao qu~ dispomos.
O petróleo teve. realmente, umu projeção de consumo idêntica,
e pel11 mcsmn rnzão. Não crn cconômicu u utilização desta mutérinprim:t, porque era :tbundante c buruta,' chegando u preços relati·
vamc:ntc baixos, C\ F. nos nossos nortes de importação.
, O Brasil se caracteriza dif~rcntcm~ntc no mundo, pelo largo
uproveitumento da sua energia hidrá~licu. Embora, hoje, ainda
dispo~hamos de grundcs rcscrvus dessa C'nergia, pela sua localizucão
no Nt.lrte do País c seu naturul consumo'nu úren Centro-Sul do País.
o seu transporte, do Norte p:m1 o ~ui, ainda é um problema a
.dc:sufiur a tecnologia pma que esse transporte não dt: perdas que tornem n tiJ'Irnvcitamcnto dessa energia uritieconômico. Então, existe,
·uindu, disponibilidade. mus o seu tlproveitamento lica Como que
condiciont1do i1 i1rca. Quundo é possível1.o desenvolvimento de uma
fonte de energia hidráulica c elêtrica junio u um grande consumidor,
tornu-sc vií1vcl um investimento a ser rei~o. Quando isso não ocorre.
essu dcixil'dc ser cc~nômicu.
• 1'
Hoje cm dia, no Bn1sil. esses dadq~ foram tirados quando de
uma primciri1 tentativa da matriz cAcrgéticu. mandada proceder no
Governo rmssado. 1111 Ministério dus Minas c Energia- o petróleo
signific~1 -1-'l% do nosso hulanço energ~tiCo. Lenha e carvão vrgetal,
lumt:ntavclmcntc, aindtt representam 25%: n nossa energia hidrúulica. 21%: n cmvão mineral- nucionul e importado- 3,2%~ outras
f<lntos, hagaços de canu etc .. I,8%. Este é, o nosso bnlunço energêtico
que n<ls'· dá 11111:1 grande preocupuç1io,. O ideal será modilicá-lo,
diminui-ln cm hcncl'íc-ill de outrus matér;ias-primus de que dispomos
cm :1hund:incin. como o cmvUo c o xisto.·
O "]Ut: m:nrreu - a abundünciu e o custo barato do petróleotornou invifivcf n aproveitamento dessas outrus mntêrius. A modifi·
c:tçilll desse halanço cnergêtico nüo pode ser fcitu n curto prazo. Não
se rode modificm as fontes energéticas de todu n nossa índústriu, de
todos ns nossos complementos, de toda nossa inrru-estruturu
ecnntimicn :1 ~:urto rrazo. Isso demunda um pedodo de oito, dez
antls 1'H1r:1. suhstandalmente. nlOdificui~sc. E, dentro desse tempo,
qll:ll é n pmblcnw p~1ra manter esse hulanço energético? Estu é u
I'HI!OCU paç:io '-JUC ÚeVr.: afligir U todos nÓS,
Como cvohliu o ~:nnsumo mundiul. segundo a OEBC - esses
dmlns estatistil.!tl'l, ct~nl'nrme a flmtc, srio um pouquinho variiweis,
por isstl, tnm:unos estes que nos purec~mm mais rcalfsticos- cm
l%0, displinhamns do .1 hilhilcs de tunclitdas de equivalentes de óleo
l.!tltnhustivel. ttldtltl vulor energético. Dc.ste total, 48,B% cru petróleo:
~0.7''/, ~:arvf~tllllineral c 2,5%, o restante do produto. Ncssu ocusiUo
- f%0- n petrtllcn ~:ra 25':;, mais huruto do que quu[quer outru
l"lllltc de !.'IH..·r~ia.
Em 11l7fl, i[, ctlm o aumento das rcscrvns- 4R bilhões de tonclu·
U:1~ dt: t:qlli\·:;lt:ntl!~ d~: \1let1 <.:tlmhust'ivcl - o quadro cru este:
rctrt'l[t,!tl, (1~.7'';: ~:ar\'[hl, .14'';,: c 11 restant.<:. 2,7%.
Vejam como vcnH;c mmiificamlo: o consumo, Por quê? Pelo
1':1\tl dt.: ~t: t~:r cllCr)!ia har:1t:1 c ubundant~- o petróleo- rclcgundo
r;, r; I ~C.:~IIIldll pl>illtl ;t-.. ll\1\l':l'i fontes, •

Entiio. ncssu ocasiUo, o petróleo cru vinte a trinta por cento
muis barnto, cm termos cncrgétiêns, quando se reduz todos eles n
termos de BT LI, cnlim, uma unidade de equivalência de calor.
Em 19RO- cstu é uma projeçf1o, evidentemente que ainda niio o
uting:imos - a tcndênciH scril, COI"!t.ydo, um aumento de consumo.
Para o carvão mineral 25/~. ainda não houve condições du umpliu·
çUo do seu uso, 6,9%, c aqui comecu u pesar grandemente u energia
nuclear. Não se chegou a um nível de equilfbrio dos preços sabemos que cstt1mos cm vésperas de amc:.tçu de novos preços Pan1 se dar umu uvaliaçUo do que representa o petróleo. em relaçUo
f1s o"útrus fontes de cncrgiu.
Quuis são as reservas, das reservas mundiais de energiu,
~:onsidcrundo·sc uquelas três rantes: petróleo, curvão e gús natural?
Atuulmentc. as últimas cstatisticus demonstram que existem, para o
petróleo, 700 hilhõcs de barris, distribuídos: no Oriente Médio, mais
da metade 404 hilhõcs: nos países comunistas, 108 bilhões e nos
países ocidentais, 203 hilhõcs, aproximadamente.
Se mantivéssemos o consumo de 1974, esta estimativa que ar
csti1 - este lcvantumcnto d:1s rescrv{IS - permitiriu a utilização do
petróleo durante trinta c cinco anos. Se admitirmos um crescimento
de 6% ao uno, que cn1 o crescimento que vinha sendo obtido, no
aumento desse consumo, o período purn utilização dessas reservas
buixaril pum vinte unos.
Duí. um primeiro pcnsumcnto. Continuaremos a só utilizar esse
combustível como hoje. inclusive como combustível, sem que pensemos cm utiliznr esta mntéria-primu, que se tornurú carente em pouco
tempo. u mt:nllS que fontes muito substuncinis de energia venham a
UCllrrcr pura a suu i.l!'llicaçUo mais nobre?
Vejamos. agora. o problema do curvUo que, hoje em dia, monta
a 10. 12 trilhiios de toneladas das 4uais 8% são coqueilicudos,
Considerando o crescimento de 5%, até o ano 2000, o consumo será
elevado pura 200 bilhões de toneladas, c essas reservas de carvão
durão pura quinhentos anos.
No Brasil. hnjc. <~s nossas reservas de carvão, que já eram
estimudas cm ccr~:H de 3 u 4 bilhões de toneludus, com um consumo
de 5 bilhõcs,tcrium unHI duractto de seiscentos unos. seis séculos com
o earvUo cm nossnsja1.idus.
O gús naturul, 62 trilhi~es de toneladas de metros cúbicos, dividi·
dn por ess~1 purte. e. muntidn o utuu\ consumo - muito utilizado,
pmticulmmentc no Hemisfério Norte - duría para cerca de vinte
anos. u menos que nnvn rcscrvns venhum use ndicionur a essas.
Como csti1 distrihuído n pctrúlt:u no mundll'! Vejam o que
representa o Oriente Médio, cm petróleo c cm gús naturnl. Nu zona
socialistu, petróleo c gí1s nuturul: no norte da Ãrrica: hoje em dia, no
Mar do Norte, pc411<n:ts jazidas de petróleo, mas uma grande de gãs:
nos Estudos Unidos c nu América do Sul.
Chanwmos ,, atenç<w paru o prohlcma do Oriente Médio, prin·
cipal !'unte c, :1tualrn~.:ntt:, d~.:tcndo muis de 50% dus reservus mundiais.
Petróleo- nnssas rest:rvns. hoje, 124 milhões de m·1 ou 779 mi·
lhõcs de burris. Admitindo u suu proporcionu\idude no emprego,
teremos uma duraçãil d~.:s~a reserva pura cerca de doze unos.
A nossa prodw.;r111, 1.!111 n:luci1o hs nossus ncecssidudcs, utualmen·
te. representa 21.4"f, dessas necessidades.

f: lalllentúvel. mus verdadeiro. que se nprcscntc, uqui, u curva de
rroduçUo do Pais. mas u rnrtir de 1973, com cstu inclinuçilo c o nos·
sn consumo. :linda. Rcnlmcnte, esta dist{mein vem-se uumentundo, e
duí u nossa prcn~:upuç~n Jc buscar maior inclinuçUo nestu curvu de
rnJ{/uçiitJ.
Tui prcn~:uptu.;flll c>~til trmlut.idu no li PND- sei que isso é
cnnhedllo de todos, nw.; J~.:scjavu, dUlJLIÍ. comentar nlguns tópicos
do que r~:prl!:--cnta a rnlitka d~.: ener!!ia tru~udu pelo 11 PND, que é
clara. A pnlitka de cner):!ia. num pais que irnportu mnis de 2/3 do
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J'ICtrólcl) consumido, respondendo este por -'X% du cncrgiu utiliz:ada
- rHitJUclc gr:'llico ~Interior. apontei como 49% - pussa a ser f'H!C:I
t.h:cisivu d:r cst ralé!!ÍU n;u.:iunul. Istu cstír cur:rctcrizado no li PN D.
O Bru-;il deve, num longo p··Jzo, utcndcr, internamente, no

essencial dc suas ncccssidudcs de cncrgi:a,
Nu cwrm dos próximos cinco unos, o País rcalizurír um gmndc
esforço p:mr reduzir sua dcpcndênciu cm rcluçào Us fontes cxh:rnus
de cncrgin, St:rír cxcclll<llln um progrumu muciço de prospccç5e~ c
produçi111, 26 hilhiics no mínimo. no qUinqUénio, dontrn do
invcstimt:ntn towl cm pctrôlco, exclusivo cm petroquímica, de pelo
menos 56 milhilcs. com rcduçiio do prazo de início de produção após
descoberta dos campos: o programa de xisto pela PETRORRÃS c
utr:rvés de outros rrnjctos scr:'1 intcnsificudo ao m{tximn. Tmlo c~fnr
çn s~.:r{t fcitn ram limitar nu mínimo o Clmsumo de rctrlllco,
rrincirahncnte nos lr:tnsrnrtcs: ['l~llíticu de rrcços de gasolin:t sem
qu:~lqucr suhsídin. O preço do h:~rril de petróleo niao é suhsidi:~dn, o
suhsícJin que h{t é de um produto p;tr:toutm: aumcntu-sc a g:asnlina.
cm beneficio dn dit.:scl c do t'llcn cmnhustívcl quesito us nmtériõ!s·primus dos grandes transrortcs de circuluçàn das nossus riquezas c dos
combustíveis das nossas indústrhts. Então o que há é . esse subsídio:
<.Jucm usu um auhlmôvcl de russcio, ('lag:a mais. paru beneficiar um
ruucfl ll ôlcn que é usado num:t indústria. Política de rrccos sem
qualquer suhsídio. Realmente este :mo j{l foi surcrior u IDO%. Cri:t·
çüo de sistcmns de tr:msrorte de massa, elctrificacãn de ferrovias. adi·
çào de ítlcnol tt gasolina c (inaudível.)
Quero f<~zcr um pcqut!no coment{trio sobre n adiçàll do:. ulcool it
fWsnlina. Rt!:tlmcntc. foi c é um:t ['lrt.!llCupaçào do CNP n possihili·
dadc de se dctcrminur. tecnicamente, qual é a mclhnr rrororcão des·
su misturu. Foram solicit:ldlls c feitos ensaios no Instituto Tccnoló·
g.icn Acrncspncitll. que fez vários testes. Hoje, hú um rdutório sobre
isto- estia s.ndo estudado no CNP- que resolve o problem:~ qu:~n·
to it suu parte técnica, istu é, qu<llu melhor percentual que nrio prc·
judiquc o desempenho dn motor. A nossa indLtstritt :IUtnmohilisticu
cst{t cllndicinnada :1 determinadas característicus d:t !Wsnlina.
dndas p~.:lu Conscllw Nm:ional LI..: Pctrôh:o. ~ ..:viUcntc yuc c:-.sil mis·
tu r:~ niin d~.:\'C alterar :t 'uhst:"n1ci:1 dus ~.:studllS que der:tm m:trg~m it
imrlantm;iiu dcss:t imlú~tri:t uutomohilistic:t, Isto foi feito c sahcmus
que C"i'i:t mistura .;c cnlt1cu entre 10 c IS,.'L sem qualquer rrt.:inítn
['l:lnl u dc~cmpcnho du.; llHllLlfi.!S. HCt um:t scgund:t rartc que ~ :t
ohtençiio du {th:ouJncccss(tri~l. pnnJUI.! nr\l) h:tst:t determinar que C:-ot:t
mistura~ :t ideal.~ rrcciso LJUe cl:t scjn. tccnic:.tmt!ntc, bem f~.:it:t. \lU
~cja. a IH111hl~cnci/:u:n~, d:~ mio;tura :'tkthll·ewsulina. l:ssa hnmngenei·
nçin1 necessita th! cquiramcnto~. cm dctermin:.tdns lu~wrcs, quc n
Cmlscllwtwtur:tlmcnte del1nirú. P.ilnt evitnr o 4uc tts vezes acnntc~.:c:
hú um dil'crcn~.:ial de densidade tlc !!asulinu c úiClllll c num pnstn dc
pusnlina que niin é sujeito :.1 um continuo uso, C\SU subst{uwia fic:t
scpur;tda c, J.!l.!ralmcntc. du:ts cui:-.:ts l\Cotllcccm: mainr CVitpur:t~tt\1 c
tamhém tl\11:1 utili1a~n~'· cnnfnrmc o nível. de maior qunntid:ulc de
uascs di! :"th.:olll, dnnd11 l.!crt~1s dcfl.!ilns de motnrcs, quc~tilll Ul: l:Pia·
~1.!111 d~· !!11111:1 etc. Fnti'ttl ~ prc..:i!tttl honh,~l'llCÍ/ar I.!"'S:t rnbtlH;I, O
idc;d i: utilit:tr cst:1 ~cp.uml:t p11rtc l' 1.!\'Ítar lJUC cv,;a mistur:t wja l'l'it;t
sú na ltlna Ccntr11·Sul. ~o.'tl!lhl tem :tL'tlll\l.!cilhl até :tJ.Hlf:l, m~ts l'a/i:·l:t
no Norte, no ('cntro c 110 Sul Jn P:tis, de rrcfcrí·nl.'ia ,iunto ü fmtll: de
rrmlu~;~ll. piira liLIC cl:t :-.c.i:t di~trihuídit IHl Pai~ tmlo. Até hoje ii
ll!pi~l:t~;~tl 1.!.\istl.!lltl.! ~11hrc a mistura do :'tkthll lt gns11lina vj.,;t\';1
:tf1CIHIS tl prtllCI.:hHliSil\11 it iml(t~tria d11 :I~Lkar. J:ttt;"111, qunlldtl nrltl
tinh:lllhh uma 'itl'ra cnnrnu: n~.·m l.!nndi~tu:"' Clllllpctitiv"' nn ml'rcad11
co,;tcrinr dos cxccdcnt~.:s, transfllrllHI\'ii•"'C tl a~·tk:tr .:rn :'tlcnol c mi~
turavu·sc it l·m"'nlilw. Como nàu di~rt'lnhanHl' dt! um ~i~tcnw na·
cilllml par:t utililit~·rtt1, j,lcralmcntc ~.:nrrc:tv:t-sc l.!>~ .. c l'Xccdcntc pma :ts
/llllil~ ('entro-Sul- ii\ mi.;tura"' ,·,., VC/I.!S chcga\'itlll :ti~ ~~r·; thl :'d..:~wl
- lr:t/etllltl, Cllltlll, •111!1111\ rm:iul/~1\, Rl.!illllll'IHC é llllHI llll'lil ii ser
:llin~idn, nw,, é pr~·l·i .. t1 rc,oh'l.!r tl.!l'llil.'i\11\cntc :111 ladt1 dn Con~~.:ll111
N:tdnn:tl de Pl·trt'IICtl- PITROHR . \S, a r:~rtc têl.'llÍCi\, que j:'t C!>.\ :'I
l'tllnrlct:tllll'tllc 1.'..,\tldi!da. Pt1r(•m, ~ prl.!l'i'it1 lflll.' 'l' t1hlcnha 11 :'dt.:uul

11:1 quantid:tdc
te. Nu 11lt111lC!
pclll rrc~n lJll~
i1 pa~nlina,
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r;tra f:w:r esta misturn c \!h.: ;.tinda n11n exisrara n !';tis. & lll:ti~ intcrc~santc exportar tl acúcur
. nhtém 1;'1 rnr:t, dtl que faler ;'tlcnol rara miswrtt-lo

A rcrspcctivu ~ de :.t('lrcd{tvd dcva~fin da rroduçUo intcrnu de
pctrtllco nus prôxim~1s dois ou tr~s anos. Af'lreci{tvel clevuçüo da
prnduçfto intcrn:t dll pctrblco, nos f!rúximos dois nu tr~s unos,
simplesmente i1 base dos camJ'HlS j:'1 dcscohcrtos.
Por outro lado, devcrú n Puís reafirmar n seu poder de compctiçiio cm indú~triu~ ultnmcntc intensivas de cner~iu elétrica, inclusive
pur:t c.'<porta.çi"tu. a exemplo dn alúminio- u que j{t nos referimos,
de esturcm es~:t' l'nntes no Norte dn P:.ti~. Entiin, quando é pussivcl
uma fonte de huuxita, unw pr:.mde reserva de h:.tuxita c utiliZ{tÇfto de
um Tucurui. une-se o lllil ao ;t!!ntd:'tvel.
Ao mesmo tcmro. scr{t ('Insto cm C\c\!u~ào urn progrum:t de
pl:SlJUisa rclucinnado com novas fontes dc cner~ia :.tcomp:tnhando os
proprcssns mundi:tis. csreci:tlmcntc cm n:l:u.:i"w i1 economi;.t do
hidmpênio- como cnmhustivcl- c a Clll.'rgi:J solar.
Portuntn, csttw :ti Uclinidlh ns nhjc!i\'~IS d<tUns. E dentro desse
rropr:mm. u PETROHIV\S se insl.!riu. tem recursos e h;'t de cumf!ri·
los ndmontc. Podemos tirar dai. r:ar:~ a política do pctróloo, as
sl.!guintcs conccitu:u;ôcs- j{t dclinindo, cm tl.!rmos de ('letróleo, cstn
P'llitica que o Govl.!rno dt.!liniu no 11 r•~ f) - prioridade ao
desenvolvimento da rrndu~tto dn pctrt'llco hrutn cnm m:.lior ~nft~se
na cxploract10 d:t plat:.tfnrm;t continental. l:sta pl:tt:tforma continl.!n·
wl foi sclecinnml:t, porque O'\ indich1:-o lcv:tr:tm :.1 cst<t condu:-.t10.
Enti1o us resultados di! tndm os ll'vant;uncntos de estudos geológicos, peofísicus t!IC. lcv:mtm :1 cnnclu~;h, dt.! ~JLH.! na pl:ttilfnrm~t c\istiam os nmiorcs indíchl~ dl' acltmuhls de rcsl.!f\'<.t. Eis ('lMquc :.1
prinridmlc fni d;td:t rar:t b,ll,
Ampliur l.' mclhnrur tl n.:ndimcntll da c:q'laL·id:tde de rclinaçttn
do rctrôlcu. tendo por tlbjctiv~l m:tntcr a ~u:t ;tutu-sulidênci:.l, nu
ocusinn do li PNil. llojc. cstud:nnus i~t11 com tmln 11 carinho: corno
manter essa :Hih1•SLifici~ncia. lllê quando m:mté·l:t ou se ê preciso
nwntê-l:.t. Temos que m:tllnpanlwr u l.'vnluçào de como rroccdl.!nl os
p:ntndcs prndutorcs d~1 pctrt'llco. Estariw de~ rn:trclwndo par:t niio
m:tis vcndl.!rcm o pctr(,h:o I! sim p:~ss:tr ;, venda dllS manufnturados
do rctn'lll'n'.' Temos ~fUI! w.:ompanh:tr. ver .Hé lJit:~ndo isso é ou l!L'ixa
de ~cr f..'I111\'CI1it!nte ao P:tis.
J)c,cnmlvcr cfcd~o.•ntc frot;t de tr;lll~Jlt1rtc lll:trÍtlilhl c sistcm:t di!
olcmluln, de f~lrnHI :1 garantir tl :thastct:Ímcnto nal.!illll:tl de rctrúh:o
bruto c di! seLIS llcriv:tdtlS, btc~ três itens rdcrt.:mw~c cxat;uncnh: :'1
·r;artc 11Hlllllrolitad;a rd:~ I Jni;iu, da qu;al a I'I'TROI!Rt\S é >imrlcs
(>q.!:'H1 dl.' L.:\CI.:llt,.'{\11,
J;nt:'to, rl.'Slflli~il C Javra. rclinu C 'Í.\\~'IIlil de tr:nhfcrênci:t nu
'istl.'lll:l t.h.: tran,rtlrtl.' por .::thtlt;t!!CIIl, pt1f nlcodutn, I.!Sscs dois itens
..;:'ltl rc,pnn·i;thilid;tdc ~o.JIIt.: :1 I1ETIHHHt-\S ttllllil\1, lll:tS 4uc nnul.!st;"lt'
lklll\'11 dtl l.'t11\tC\\tl dn 1111lllllpúlin '-''1:1\:tl.
lnt~o:n\ifk'ar 11 prn~ram:1 de indu .. t,·i.t!i.':tl.':n, d11 ,i,to. hust.:ando
definir cm t~·rmt'" l'L'tlltt.,mk-''' a ~o.'tlll\~'f•·:nr:i.~ 1k . . ua cto:rlor:u.:nn
intl.'lhir;L f t~utr.tlllat\:ri:~-priln:t di~r~~~~·i'-l'L .\ 'c:.!tl!ld:~m;tiM ri.!Sl'r·
,.a d1' muttdt 1 ~· :r do 'i"'"· ~o.· a I' I· T!H) ng \ '\ ~~o.·m pr~.: pt.·r~~.·~uiu bu..;l'ft·
l;l. \ :lltl.d 'ÍIIIildll da I ~~i!l,t dl' lr:lqlli, ~·tu s:·tll \Lt!CLJ~ dll Sul, tc.:m
ljlll.' '\'r ,.,,n,idn:ldil. l,ln.d í: 11 ~·••llt\:i111 d\.' .. ~.1 u. . on,!"' 1-"la ~o.·~til prtllht·
/ltJdt1 int",ll'lll:h·,,.: ... I ltt:·,p ela ~ urn.t ll'lid;Hk p!,1nt.:ir:1 que rn,du/
till\lrm:tt.'t\~o.•,,ll.':,,i.·~"lllt.:rt.'Í;hd. ,t,:toL•. I i.tl''!,'l '"·:-it"i~·;ln•l•l'C '''''11.!·
111:1 de mincr;u::"tn ~ n ma i-.. ;tdt.!qllild•·. ···· ,... l.. tt.::11,t d.: ~·arrc~:1111t'1\ln
p11r l.'illld (· 11 m:~i"' adl.'~ptadt1, ,~.... .,...,. "'rt:tll.l dt.: ~· .. lt.!ir:t.: 11 nl\1.!1 de
. ::trrl'~:lllll'llttt di! rl.'\tll'lil dt.•w ,~·r m.li~ at.:ima ou nwi~ :1h:ti\1l, qu:d é
ii mdlll!\', l'lll q\11.'' :'111 dc pc-..u c pt!l't"idadl.', p:ll'il r~rmitir "" ~il,t.'"i,
I nl'im. t.:la c.. t:'tt'I.:'Ptllltk'IHio a Lllll \Crd:Hk·il'•' inqtt\:rito, ~'tii\\J'Ttl~ra111:1' qlll' .. ;',,, ddinidn .. t:lll pr:111": ~·l:t j:\ lt.'tll kit,, J'l'11~l'illlla' até dl:
fllll~'lt111:11llCII\t 1dtll'il11ll' tJIIiii"Clll:t Cl.'ilh.'O di:1~ o;c}!tlldtl~. ·\ \~ ll firn di.!S•
te :llh1, ~·'ll' inqu(•1'ÍII1 t.:'t:Jrú rc .. p,,nditln. f.: 11111:1 unid:td1~ pioneira <.JLIC
cst;'t ~'tllll 11 llli,,fltl de fl.,'-..l'ltiiHicr \tldtl' aqudl.'s f..!LII.',itn~ que ('ll.'rmitum
o;c pa":1r unw ullid;utc illdll .. tl'i<d. Até o rim lh1 :111o, teremos esta
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rcspnsta c.: \":I!1H1'\ p;1rtir pura uma unid:1:h.• ind11stri:d. Tccni~anH:nt.:.
n prncc.:,~ll c~l.-1 dolninm.hl, l:connmi!:alll\!111~. rn:cisa. ainda . .t:
ccrt:1s inv~'il it!:u.;iles dl• :~propria~t,cs de CIIStn. Pnrticularml'lltc.:, \
min!!r:u.;:l11 é um l'atnr prcrwmlcrant~ na l'tlrlll:lç:in, 11:1 apr,.pri:l~·:\,
des'\CS f..'U'III';, N11 11HH11t:llhl, -=~t:"l c.:m c~:n.::1 de 51n; n prnhic.:n1.1 U.:
min~.:r:t~·t1tl,l !ma primcir:t conccp~nn dcswmincrnç~n l'ni ah:u1don:1·

da, cm fucc dos pra1.os 'das grandes drag-llnes .nu aprcscntução.
Passamos puru um segundo j:í usando, ugon1, duas drag-llnes, com
menor tempo de entrega desses produtos, oji1 fizemos encomenda.
Prossep.uir no ~.:stímuln 11 imlú!->tria petrl'>tJuímicn, mediante fornecimcntll lhls m:1t~ria'\-prinws irulispens:'Jvcis ao dcsc.:nvolvirncnto
do sctor. hen1 ctunn intcgwnc.h) c complementando os diferentes
cmprccnUimcnt•'S indu!->tri:lis ru:troquimicos. através du suhsidi:íria
du I'ETJIOI!R,\S, u J>ETROQlJJS,\. Emtw. do 11 I'ND que, prati·
cumente, é ret!ulnmcnt:u;fln, a curto pmzo. da política do Governo
"'' sctor de cncr!!i:t. deduzimos io;tu uqui cnmo us mcttts u serem 01tin·
gidus c descnvulvidu< pclu I'ETROBR,\S.
V:.1mns agora !1 parte que mais sensibiliz;l, no momento, <.jLIC é.: a
situ:u.;iin d:.1s nussns atividadcs c~plmntôrias. Independente de parle
de tcrr:J, vanllls sulkmt:.~r os uspcctos muis importantes dess;.t parte
cxplnr:.Jtllri:t. itquiln qu~.: pt'ldernos trazer de melhor pura a compre~.:n
stJo do prohh:m~1. Na:-. form:u;ões do Acre, quc sUo o prolongamento
de formações de úrc;Js prlld LJtorus CllnHl a do Peru. j{l nzcmos três rurns, est:.unns nu qtwrtn c niio nbtivemr1s resultados cnmpcnsudorcs.
t umn sond:.~ car:1. pt>nJUC é toda transportada por hcli~.:~íptcro. é tuda desmont:h·cl. O pn1cc.:sso de: utilizuçfio de uma sondu ncst:t úrc:1 é
um prncessn tlrJcrosn. onde: sfln lançudos homens para um primeiro
dcsmatumento à terra- são lançados do helicóptero- o cm seguida
ê !;ancudo um trutor que vai ser monwdo nu úrc:.1, u lim de f:.w.:r o de~
tocumcntn c nhrir a clmcim, pura. cntiio, descer o helicóptero que leva ns peçus dcsmont:.uJus pmu mont:tgem, até surgir as torres. ~ ~.:m
cnnscqUênciu poacr ser colncudu :.1 sondu. Er:.t umu cspcrun~;OI qllc se
tinha, uma formaçüo que vinha de um País produtor: deveríamos
J')csquhmr c estamos pcslJUÍsundn, nno uhtendo, contudo. n suc~.:ssu.
No m~Jio Am:wums, o1s formuçlh:s niio sUo duqudus que se pn·
cJcm ctmsidcrar cnmcrcmvels. quer dizer, sUo formuc;Üc'i,
llt.:umul:t~t")es pequt.:IHIS de petróleo, nms que podem ser usudas cconumicnmentc ror uma situ:.tçUo pcculi:1r: ~ o que se tem uchudn ctnhnru cm pClJUCJl:ls rcscrvus- ficu n 6 e 8 quilômetros du relin:.1ri:L
Entüo a prôpria pcrJ'umçüo que.; feitu, embora. pequena 10 ou 12
hurris. <.JUcé un1:tl!oisa insignilicnntc, culucn-se cm balsa c quando se
acumula mil barris leva-separa a refinaria. Vamos continuar, porque
temos úreas no médio-Amuzonus que apresentam perspectivas, muito em bom toda a í1rea do falhamento, onde nüo h:í grandes estrutu·
ras pura cúm ui os do reservas.
Vuu·mc permitir alguns csclmccimcnttlS puru melhor comprcensilo dn prohlc.:nw c de ~lm complcxidudc. Qu:.mdo se diz: "estima-sc, é
uma :'1rcn muil1) l'avor:'1vcl", qu:.ll é u difcrençu entre isso c o dadn 4uc
um t~~:nktl rode fornecer? f: completumcntc difcrcnt~:. Um técnico
c,t:'J anwrrad1l no qu~.: a sonda tleu, no que produziu ~.:só tem o direih• Je "'1rapol:1r aquil11 yuc a lcgislaçào lhe J'aculta pmu11 dctcrmina~~ll th: unw r~'icrv:i lJUC é incnrpnrudu uo putrimônio, Entretunto, po<.lemtl, avaliar pcln sentimento du gr:mdinsidade de: umn dcscohcrtu
pM nutro., l':ttnres, i:: com esse uhjctivn. me permitam. que vou dur
~.:~'"t:\;rllcat:tltl,

<) pl'l!\.llt:,, "'lt.:xiste cm t'1reus s~:dimcntures c nno l!.xistl.! nenhum
prnl.'l.!'"'' ~!\!11risicn 1,:apa1 de dctcrminur: está :14Ui u rcsc.:rvu. Entiio o
~IIII.' 'i\.' hu..,~-:~·.' "' :'1rl·a, !->t.:dim~.:ntures. Dentro dcssns í1reus sedinu:n·
tarco;, u' [~r,·a~ dl' )Hll!hll.' t.:..;p~.:ssura sellimcntur. Por que isso'.' Porque
lJU:IIH.hl 11 :·,,·:rt''ll'\1 :•t..' 1·l,r ma-\.' se forma :I través de milhlles de anos
- C!<!S;h \.':II1L1da' .. cdilllt:rllarcs prcs-.innanlll p~.:trólcn c cl~.: migra, tln·
da. atravé..;, 11;1tur:dnw11k, d''"L'aminhm que Ih~.: nl'cri.'Cl'lll rnainr f:tl'i·
!idade. Pnrtarl!tl, 11:'1 <1 1tlij!r:l~'fll~ do r~.:trt'llcn, Entrw IClllOS, lli.'S\:r
Mea, ~~~ rm:h;l'i t'L'ratrilcs. :rli omh.: !'ic dt~u :1 trunsl'nnnm;r,n do-. nwll'riai'i 01'~:·ulil"'\'; V ;l~o\l';~··~nil'n•; 1!111 rclrÔic.:ll, 1'. i.l I Ol.'hil, !11.:•; ~.:k 111ii'l •011
em fUIH.;iu1 dn pn:,-.;'uJ, l.ogn, ou ele se~uc n l.'Uminllo qu~.· vem at0 u

essa notícia:
o
.:.·r1 1:11:Jr•.1:: 1 ·.::i •.;.: ~.:v<~rHl:·ar, n:111 h:"1 contliciics t!..:nnLHnic:.Js de se
·.. :r.:-.~..: :··.:1r·:1iell, c.:k v<~ i l.!mhora- ou L:llt~n sc~m: urn l.'aminho,
....... ·· · ·.:liJra e .• ~ .I.:UrllUia. Ess:1s c..;truturn~. quando sUo
. :1~1.1'. ,,:p ~k r~:qw.:naS rt.:sCrV:IS, [JS vezcs J'lC'JUenoS mqueumentos
:1:11lll'!ll;111• dlll rnlllJLiillht), t\S CStrlltllraS mais adcqu:tdUS, US que
1:0::;, :·~~,:t:~~::lll •,:'11l :llJLII.'las ~1uc têrn uma fOI'ma semilcntiClilnr, um
'-':IPl':1tn~nlu. J·.nt~o o ,·,lcn que migra se deposita ali. como se diz. &UI·
.Çaponado, cai no alçar>Uo. Ess~1 ui é uma estruturu·de pctr61eo.
I..' o···'

.:ti .•• ·.: .·

.•...

::-:1, ~ -:· ·1111tlc nu:i~;b

·.;~.lei: .:

VL:zcs

~c ~.:nc~llltra

deu f1l'1rt'lli.!ll!" rvtas :di

n~n ~ l'~'\)1\1\rnico,

· ·. ():-. .:stuUns ~·.t!uh·I!:!Ícm c geofísicos vão buscar indícios dessa
C!->trutur:l que esses l!!vant:uncntm dito aqui, dUo o11i e dão ucolú.
Cnnw ~lll1st.:qU~nd:1 v~m as locações dos furos que depois são feitos.
Ess~: fLII'" f"'lllh: ser feito :-.cm resultado. É cnt~:rrado, t:ntão, um mi·
lh;'ill dt.: dl1lmcs. mus ele nUo 1!, desprezudo. pois dú umu s&rie de
illfMma~·l·,cs. Fmhora seco, d:'1 a l'orm:u;Uo da estrutura, vui verificar
se tem rocha m1 se p:1ssa por ali rochu matriz. se o terreno é pt:rmcú\'cl nu niio. Enfim, d:'t uma série de informuções úteis para esses ge6h~~:~s c gc.:llfi:-.i..:.l!-1 ~1uc estudam o prohlemu. Todavia, como producUo
de p~.:trólcn o r..:sult:tdo é nc:gntivo. Se esse furo encontrou petróleo,
~·,timo! t! um:t ah:!!ri;J e.xtr:1ordinAria pura todo mundo. Um té!cnico
sti tL:m o dir~:ito de dizer: uchd petróleo! Nesse furo onde achou
pctr{llco, ele :1~hou mais duas coisus: gás c úgua: gás. em cima, petró·
lco c {Jg.tw. ~mhaixo. M uitns vezes, esse gús estú muito comprimida e
pmvo~.·a um jato trcmc.:ndo, mas i: uma reserva pcquenu qu~: se esvai
(.:111 plHico tempo. Por isso é prc:ciso testes, nt1o udiantu um primdro
~in:d: ~.:u l'uro c. rdu lama qu~.: vem, sei que otli tem hidrocarbonetos.
mas nr,~. rnss11 av:1liar nadn, uinda. porque só se tem essa uvaliucrto
tlcpnis de um teste que duru 24 horas, qu:.1ndo vumos ver se essa prcs. . ~~, é nwntid:~, s~.: aqu1.:lc gús é de volume t:tm:1nho cupuz de garantir
n prc.:s!'>tJo dnquciOJ cstrutur:.1 ou se rcóilmcnte foi umu sorte cair numa
rc . . ~.:rva pequena c este gús huixu a pressiio, u curto prazo. Esta
~.:xplil.':Jt.;fill v:li ser ncccssúriu, dtlqui a pouco, quando st: fnlar na
rcl.'up~.:r:u,;~,, ~ecuiH.lf~rhl. Entiio, é o gás existente, depois vem o óleo e
:1 Ú~ll:l.

Feito o furo pioneiro. purn se incorporur a reserva ao patrimônin. um furo sô dtt pcrmissüo, só autoriza u uvaliação numu áreu de 2
km'. Ent:io, se temos 2 km'. o íntorvulo da e~istência de petróleo .;
ocm mctro>s, pM exemplo. temos uí o que é u rocha onde cstuo o óleo
c n g:ís. Conforme a n:tturezu desstt rocha, se é um arenito, o óleo
estú entre os seus griios, se é um calcário, o óleo está introduzido em
su:1s !::tvern:1s. Entfio, u rnchu é um todo c o óleo, contido nn rocha, é
uma parte desse todo, geralmente i: 20, 30%. Quando calculo o vohnnL: de: um poço, ou de uma estrutura, constuto que o p~:tróleo m:sta
roclw ~ ccrc:~ de 20, 30~;.,
Em seguida. vem o outro fator: Quul i: u fucilidnde de migração
- jil fulci cm migmçt1o- desse óleo? Ele ê fluido ou mais espesso? A
pomsit.lml~.: é mainr ou é m~:nor·~ H{J uma série d~: fatores qu~: vtio
indicur o valor dcstu vazüo que hoje se di1., 1.200, 1.500, 2.000 nu
~.SOO harris, Entno. vcj;.1m quantos fmnrcs cstiio condicion;.mdo,
paru se chc!!ar ;'1 dcterminuçUu d:.t quantidHde de óleo ui c:xistc:ntc 1!,
depois dessa lJUlmtidude d~: ôlctl, o que i: que cu vou pensm'? Em rcstah~.:lcccr sempre a flrcssiio desse: poço, puru que o óleo vt:nhn. Ê u
rccupcr:!l,!r1n s~.:cunUúriu. Entüo. feito o poço pioneiro, 2 km:,
cstrutur:1 que a sísmica l~:vttntou, trutu-se de delimitar o poço- é :.1
scgundu fusc -até uondo vai cssuostruturu? Aqui tem óleo? Colocase na horda, o qu~.: se supõe ser u bordu: fuz-sc u pcrfuruçti.o c estÍI sc:t.:n. f: um dcs:inimo'! NUo. Estumos buscundo os llmhcs da cstruturu
c tcnws que huscar pela hordu. Cheg:u-s~: muis puru dentro. Bom,
lllllli dcu um pouquinho. estou no fim duquclu fnixu lenticulur, vou
para nutrn lu~ur, delimito, poço pioneiro, de limitw;ào c ví1rios
outros furos. AI, só ai. depois do delimitar, ter u 1\rea supcrliciul
whcrtH por l''ta estrutura. atruv~s de v(Jrius sondns, uvalio a csrcs\llra do ôh:n cxist~:ntc na rocha, Avalio, cntiio, u qunntidadl• nri,l•inal
dt· (1lc.:o. n C.\i't~n~:ia rw 11HH1lcnto, lcva11dn cm ~.:nnsidernçilo 11 !'1'<~11
de Jlllrusid:u.k mi!!ra~;\1, cti,'. Vumos sclccinn:tr, ugnr:J, o {')rn~o:csso,
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pura timr <l pctrôlcn. Dessas c:tr:tctcrísticus todas é: que se sclccionu o
processo paru tirar n petróleo. A vuzi'ío é muito grundc, u pressilo é

muito hnu. vou criar um sistcm:.tunit:'!rio, ccntrul, com quinze, vinte,
trinta c.xtcnsôcs. (t,ulc husco n óleo. 1\ pmtir dui, chnmum-se os furos
de cxplnrm;iio, propriamente di tu, c que normalmente cntrum cm ver·
tkul. depois sofrem uma inclinação de 4011 c vão buscnr o petróleo cm
toda cssa superfície {h:limituda.
Essn sc<.JUCnciu tmht niin se fnz cm menos de quntro ou cinco
unos. Se nós huscarmos um pnco. c ele apresentou-se com cinco mil
hmris. que é umu coisa excepcional, um indício excepcional, e se a sísmictt mostr~ que ê um~1 cstrutLir:t clevud:t, podemos dizer. esse é um
potcndul grunuc. tcnhn qu"s" certeza que aqui vai dar 50 mil, 60 mil,
100 mil hmris. llrn técnko niio pode dizer assim. Ele avalia tudo e só
dcro'rs diz isso. Mas. nuda imrcdc. se tenho uma província que nüo
tem uma sô cstrutur:t, nms, tem treze estruturas c eu encontro petrólt:ll na rrimcim. - estou delimitando - encontro numa outra,
encontro numa outra. lJUC cu rnssa tlv;.lliar c dizer: .. Bom, dessas
treze cstrutums, pelo menus nitu v~n ter petróleo. E com essa mt:diu,
roúcrci ter scg.ururncntc isso,"
Entnu. ncsst! contexto de informações que h:m sido dado, i: rm:dsn distinguir n que é um:r valiaçfio rununcntc técnica l1 base de um
furo que foi dado c mcdidll c n LJUC é umu estimativa válida, porquc
cl1.1 estC1 hascm.la cnl nutnts mais. que uquclc que trubalhu cm geo\oI!Í>I nirn tem n direito de dit.er. Logo, u muitas coisas que silo ditas, é
Pn:ciso q~1c sc Uê o vcrd:rtldru valor da informacno.
Pm:r vermos :1 cnmrh:xidade de um rrohlem;.l que nno é resolvido. a curto rra1c1, vamos ver o que ~.:sti.lmos fazendo u muis- ror·
qui! n Br:.rsill!:o.t:"r )W~tanr.lo muita divisu - vumos ver o que vamos
fnzt:r, O lJliC ê pnssívd J';m:r, tt!!.!nÍt:amentt:, rara queimnr uJgumUS
ctap:1s, t: rorquc.: l.'t:rl:ls av:llia~Í)cs J'd!US, liS Vt:ZCS, SãO diminuídas,
Entfin. Vl!jam mi scqtlénda: rum pioneiro. ruros dt: dt:limit:u;Uo
que S~O verticais. C OS furos Úl! extcnsf10, que vno buscur t:SSC óleo cm
tnd~1 :r cstrutur:l. t:ssu. a seqUência mltürul.
Nesse grúliC\l lJLie licclll rrnntll ;tntcnntcm. jú e!itÚ rultundo uma
tcrccim rl:llafnr11HI. :1 Sêdil.'n. que l'lli umn platafurmu cspt:ciul.
huscaLI:I rar:l a n:~i:in dn mêdio Amazon:IS c que jCr cstCr St:ndo lotada
num:r PS-lO. i~ nndc t~.:nw-. uma t:srcrança muito gnmdc, trata-se de:
um bright spot. ;\qui s:in a:-. du:1s (in:1ur.livcl) que ui estilo. c ugora.
ma i'i essa tcrc~:ir:J lJUc ~.:hegnu. ontem. :r Sédicn, Esta i1rca uqui, é muihl 1':1\'llf:h'el, r:lflÍI.'Uiartlll!lltC 11:1 ;'rrca do cone OU do delta antigo do
1\111:1/tlll:IS,
~hrs. o lJIIC cstú acontcct:ndtl :1i'~ PrinH.:irn,ns equipumentos que
l'tlranr ~..·ohlcalhJs, :HJUclcs cquir:uncntns uuto-clcvutôrios, apoiados
Clll pernus, rela H!Jocidade da corrt:llli!Z:I - 9 nÓS [')Or horu - nfio
consc~uiam se n.,:lr 1!, :1o lim di! um certo tempo, clt:s deslocuvum-st:
c: :r snnd:r rcrdia a sua condiçfin de l!ontinuar u perrurm;t1o. Passou-se
para um outro tiptl de t:quipmncnto, nuvio scmi-suhmcrsivc\, c fo·
mos 1':11cr :1 pcrfur:u;nn. Pnrém. :r corrcntew cr:1 tumunhu que
an.Jucav:r o rlsll-nquell! tubn ~1ue vai do navio uté ,, início dn super·
fkil' que si! pl!rfura. Entfro. de :rr~JUI!aV:I c a Stllldtr niro conseguiu p!!r·
rur:tr, cclllltl dcvl!ria. Est(l scnd11 cnnstruidll um rlsil csrccial qui! j:'1 cs·
1:'1, Ct1111 um ClllllfH~lmctilllt.:nt~l da l'irrnu a lJUCnl nós ulug.nmos o
cquipam~:nto t.lt: se rcspnnsahilit.:lr pnr cs~u rcrfur:u:nn. Enttm. com
trê"i cquip:unen1t1s, l!ss:r é uma írrc:r rc:drnl!ntc muitll promissora.
Nfro pnsstl di1cr: mais t.JliC J'Hnmissnru, para. se pcrguntnrcm o qut:
vni dar, t:u nUa sc:i. E ningui:m subc no momento. Mus, elu é
rrtlllli<~snm'! E. Jl11r quê'! Pmqul! tlS lcvuntamcntos sísmictlS diio t:SSU
cl!rtcm. (h brl~:hts spots, siro ~m1ndcs fontes ucun1uludas cm todo o
hr~:rr t.IH rmrndn. Pnr que ULJLii nnn vai ~cr'! MliS, é upcnus umu csti·
nwtiva. O técnh.:o vai ditcr',1Nilo. ntrn vai. Ele sô vui dizt:r, quando fu·
r:1r.
\'imh1 at.JLii (ill:ludivt.'IJ. IHI :'1re:r do Rio Cirundc do Norte:, onde
.i{ltinliBnHl' umal'~tr·utur:t. :t t Jbm:rna. que nfit.~ é urnu rcscrvu muito
)!l':llldt:. v;d inki:1r a prt1ductrn cm nmr!.;ll nu :1hril do :lllll que vem,
quamln t.:llllll'í,.'ilrCIIhl~ :r prcHiu/ir, Clllll rJatufnrlll:IS dc COI1Cri!IU,
Ctlll'llfllidas lhl Bra'lil rnr lllll cnnsúrcin M~:ndes .Júnior c

CAPENAR, que é umu lirmu fmnccsu. Vumns iniciar :1 rm,Ju~·:'l•) do
cumpn de llhurnma. Esta produçfio, inici:rlmcntc, dcvl! dar rw 1l:·do.:m
de uns cinco useis mil hurris, m1 primciru luc:lli;mçtru. Duas outr;t:
plutuformus lamhém de concreto j:'r cstr10 sendo construtdas ~,.; ;;in..:o
oulrusjú rornm cncnmcndudus,
Entiin. silo pl~!lnfnrmus de concreto i.l serem colocadus aí, c c~su~
pl;.uarnrmus terno :llJU:IIidudc, u cnr:rctcrística dc podcrcm oJc:unudar
o ôlcn, c ~ro mesmo tempo que snndm cm cima dcssus pl~1t~r!'orma~:.
pcrfurum. C:rd:1 umu vui fuzcr seis pcrruracõcs dt: t:xten:.;~t•. I:n::'t!l,
l!ssa é n (1rc:r que v:ri nos uumcntar a producno. u partir do fll't\.'.IIO;ol
nno. Esse uumcnto de produçUo nt1o ê ptira ser acrescido ~~ de a~~h ,1.
Porque, se é verdade: que hí1 um numcnto de produciio, h:'1 t:nnh~111
uma diminuicno cm campos ;.mtigos. O que ucontcccu ;.1gura'! .\o s~·
furar aqui, no Ritl Cimndc do Norte, encontrou-se outr:t 1." t n.Jtur:l
cnm um;.1 prnduçfill de mais de quatro mil burris, uma cx..:~lt·r:; · ,..,; :-~~
turu. E m;lis. ns lcvuntumc:ntos dt:SMI (lrcu - u roch•1 i:. -..:;11·~ .• ~-:~: -,.mo um:r nwiur faixa d;.1 existência. Então, é umn :'1r~:a ~r:l!'tt;~·~n·.·o~~'
prtllllissnr:l. J)c inicio, u que podcmns dizer'! Bom. ~:n vnu :·~:,,.:·: ··
mais seis mil burris. Mas, esse Rio de Janc:iro-6 é o f11r~·, :
de VU/~o ele sl1 deu isso. V:rnws cnminuar dentro d:
têcnic:r que é l!xipid:l para essa novu cstrutum. mas. j;'1 s~: ;,h•
hilidndcs paru tllltrns cstruturus ncss:1s úreas.
Sl!rg.ipe c Al:1go:rs. uqui estamos vendo uma maior ..:~ n~-..:;l·
tmçUo, rorque SC I rat<t dos primcirns e~llll rtlS ljllt: rtlrttlll d~.::.~·\..-1. ".'r'_····'
C':rinh:r c Ciu:1ricl!ma. Onumdtl é uma outra fornw~,.·:m. q~:: :::!1:;.,
n:"1n c:st:'1 i111crli!!:rd:1 an sistcmu, j;'r foi r.lc:scoherto, j:'1 ~,t:
11~11 cstfr int~.:rlig:tda an sist~.:nHI. Dois outros poços, Sc;gir~.:·
-produtores tambêm- não t:stiío interligados uo sistc.:mo.:.
Vu01os <~presentar um grúõco que: vui mustmr tl qu~.: ;~
IIIJUi. cm Sergire c t\ló!glmS. Continua. uindu, a possibiliU.: ... ·
Iras cstrutunts m1 C1rea. F.srírito Santo. cm tt!rra. fuzcndo :1 \ '._··!
CSti.rllHlS hqje Clllll :r !"flldUÇfill rcJutiV:t f'lC.:(jUe!lU, m:ts, j{1 ;!t:n~'J:;HI'
St:ICCCntos hmris r'Jllr dil.1, é l) que CSlU1110S produzindo, f'vi:!'i. !.;;;!·
hém. c:rlcCrriu. Vimos lJUC a extcnsnouindu é p:m1 o mar. l~ ~·.:·,·:.· .-~.-.-:1
lJLIC nos fi.ICLIItu diz!! r que :IS CStilllUtÍVIIS srlll bOUS.
C:rmpos, uqui. os Srs. vêt:m j(l conccntrudll, pmcJUI! r~~~ .:l:ta:l::
que uprc:scntnu, r,c:almentc. um:1 estrutura de muior din .. :.:.ion:l·
mcnto, com cinco pl:1taformas j(t e:dstcntcs. Em Campo:. : :1,. :r~:/(:
cstruturus dclinidus. Dess:rs trclli:, quutro j{1 silo prut.lutoras tiL ,j:.:\>.
Stlunur, u llc (ia roupa,(: que se ~.:stC1 fnzcndo :r cxtcnsUo. As 1\IIL·;::-,
têm o furo pinneirt>: as demais pcrfuraçõc:s, aindu, nfio ftJr:r1n ;·... t,:·
Quunllo SI! f;l/. umn ~~v~llhtçUo técnic~l. é relo que foi fcJl,
;cj:'r descobri quutrn cstrutums, nas treze. com pclnllct), por <•·-- .
tilll pcssimisli.t cm rcns:lr que puruu ur? EntUu. (: Ulll:l {rrea J..: ·,:,:
rit1. Perto de St1o Pm1lo, cm Sirn Schastirlo, tem cstrutur:~-. 1;~ . ~ · .··
menus scmclhuntes "c:stas que :rqui estilo.
Este é um lJUildftl dlllJliC c..:stumos r~II.C/ldll mi phll:lftlrl\',.'.
f~ dc se csperm uma nwiur rroducfio'! Sim. I~ d~.: ~c ·, ..
utin~ir :t autn-suliciénciu, dentro dt: seis uu oito :uws'! N:'r., .~~.:!,
f:llcr furt;i.l r:rra isstl, Mas~ de sc csper:rr llllHI produr.;tro dc o..[tlinll~-~~
hl''l mil harris dentro de cinco nnos'! f:. Entiio, estão ai dl!l'inktu:s. St..·
o Sr. for rcrg.untm u um técnico, ele nUo lhe vui dizer isso. :\1:r:.:, l'l! 1:.~~
· tuu dundn us índil:ins do rnr lJUê. Então essa vnrhtt-.'fio ~p1~.: ;.... •:~I·
ruJundo, oru csperur. orn o que é lt:vuntado, é runçUll dissü. S.::::·
fm<:cr. hoje um lt:VIIIltumcnto, ~ purtir dos mt:us cento~.: o~t-.:1~<.1 ... ~·.
hurris. :tcrcst:cndn ,, que vm1 lirzcr crn m:rrco c s~unentc l,., \ .1:.·..
dl1S puçus pioneiros, é evidente qut: VtlU ter um :11:r\:s1,.'irlllJ elo::··,,
rc~JliCiltl, Mns, é preciso suhcr lJLIC n PETROBR,\S niw I.'SLi r··::.·, ..
nfrn f:lltarn cquir:nncntns ~: ncrn dinhcim. A PETROBR,\S ~,.'t'111:
r:'1 no seu rro!!rnnm. vui cumprir direitinho o li PN D c, s.: P···.
muis.
Est:1 :rt.tui. tl que (: r.lado lcvunt~\llll!tllo sísmico 11:1 :'IIL'il .;:,
Cmnpns, Ernnu. estiiu lllJLii us ~:strutunl~. O que s~: fê~: 11c~;"'" ···l·
Furou-st:, uqui, Purgo, c deu p~.:trôlco, o culcarcnitu.
Rio d~: .l:mciru-9 \:este, Furou-se aqui c deu cim:u :nii i.
ptl~O di! pc:rl'ura!.;tltl, 1\llllllli para :1 horda do ruço, Um th:u ;·,
l :·,
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fcita..;,j:'J v;d ,1.! :tpr'l'imar dc'itc de c;'1, Ent~o.tudn istl' siw :tVitliaçõcs
h:t..,c:tdil' 1.!111 t.:"llilll:ttiva:-~ qui! ni'Jtl :-,~111 ll"i Vltlurcs dclinic.lns, tccnicumcnt~.:. r11:1,., t1.., v:t!~lrl.!' "ll.!lhivci:-,.
I\' pl:tt:d'nrlllil\, p:tnl se obter a rrmluç~n no mur. sno de dois
tipos: :11;n lHI l.!tHl~o:r~.:tn. O concrctn ~cmprc tem armazenagem,
('on!'nrmt! o re~n cm tnnclmlas: ~~mil. ~O mil. 35 mil. .. temos uqui, o
~.:ustn flt1r tonci:Hh P;~r·a a.s p!at:tfnrmns de :tçn, vuriundo de JO mil. ii
5~ mil. 1500 dlllarc'i, cnnl'nrmc a tnncl:1gcm. P:tra as plal:1formus de
Ctllll.:rt.:hl qu~.: .i :'i têm armazenamento o seu peso vnrin de I50 mil u
~50 nlii1nncl;tdas. E,, prcçn flLlT tnnc!:td:t, vari:t de 52, 1.500 dólurcs,
a I ~5 mi!ht1es (ii! dô!:trcs. Este é tl rH~:çn de plutuform:1.
· Pari! tldinir se \':mws u. . ar esta ou essa pl:tt~1fnrmu, esse ou
ill!Uclc ,istellHI, tcmns l!UC ctmsiJcrur ttnHt pnrçt\o de coisus:
dist:'mci:~ da t.:osta. J"t~'fundidade, natureza do fundo do mur, porque
~IS pl:tt:tli,rma.,. dl.' ~'t1111.:rctn .'il'in :1pni:td:ts no fundo do m:tr soh o seu
('lrt'l('lrÍtl ('lC\tl, r\J\:111 dtl flC!oiO dn COill.:rC{tl, da :trllHIÇÜO, propri:tmentc
ditu. existem alguns dl!pósitos com lastros. Então, h{l ncc~:ssidade de
uma série de estudos mas tem Ulllil grande vantagem: todu mão-de·
nhra é nm:iomtl. tudn ~.:m mméria de cunerctagcm nós fnzcmos ;tqui.
r\p.or:t. h:1 uma ecrta diliculd:lllc. tmnh.!m, na construcüo, porque
elas 'ii1o t'citas, Ctlllll1 antip.:uncntc. num dique seco, rústico, uma
rusp:t!!em mt hcira da pwia. El:ts sUo elevadas n uma certa altura c:,
por um sish:ma pncum:ítico no fundo, são arrastadas por rebocadores mais rara dentro Ua :'tgu;1: tlcpuis, lcvunta muis um pouco, vai
:trr:lst:mdo. h:v:1nt:1. c assim vai. at~ chegarem it ultur:t ncccssúriu
pur:1 11 lilll :1 que se destinam. Esse é o sistema delus. H:'t de se ver que
~ pr~dso t:n~o:nntrar uma inclin:u.;:lo de pr:tia c um sistcmn de fundo
d~: nwr adc~Jlt:tdns. Nftu )l\li.lc s..:r roch,)Stl, H{t uma s~rie de limitll·
~;tlcs p:1ra se l':11cr um concreto cnm :trmazcnugcm. Mas temos uma
cnstu c.xtcnsa c muitos t~cnicos, interessados, já descobriram áreas
capat.cs. A d!.! :~~;o. nnrma!mentc, nno tem urmazenarncnto. EntUo,
ela:-, silll cnlt~c:tUas. cm nt.'tmcro de dez. cm quase todo fundo do mnr.
indercndcntc d:t sLw IHtturezn, Mas, cm compcnsução, nU o tem
arm:ttcn:t!!ern. i: prcciso de um sistcma de homheiL1 cm oleoduto
p:tr:l annutcn:'t-!o cm tcrm c. cnnformc o lugar. retornur ao nuvio
para se dc .. tinar its reli na rias. Urn lllltro inconvcnicntt: do aço é que a
Çlics.
nwioriil tlc!~: sujcitn i1 cmrnsilll é imporwdo nindu hoje, nós ntio o
No momento eswmos com duas plataformas, vamos mandar produzinh,s. E~trw. este tem um efeito muito grundc nus imporlll·
nutr~t c. se neL'cssúrio. m:tis umn. porque pretendemos continuar com
t;llcs. Este :tlJLd. um cl'citnmcnor, mus o preço é cstt:. Estou dnndo to·
a nossa pesquisa nest:l dirt:çàn.
dns esses elementos. pttru vcrilicnr lJliC tiS dccisôcs nno são l":'tccis. As
Estan111s respondendo ao 11 I'ND, f:~zcndo nosso esforço, hoje dccisi'1cs tCm que ser wm:tdas, mas, cm carútcr cconômico.
Clll dia. n:U.Jlh.:la :'trcu t1ndc i: mais rnw:'tvcl o petróleo·~ Metragem
A ~llt\Struçiln. dosot1V<llvimcntn, fncilidndc d~ produção e
rcrf'urmf:t. rucus crn dcscnvn!vimcntu- cstú uqui o que é cm tcrnt c transrortc, vuri:'tvcis l.:tllll\1rlllC :t rm<.luçno diúria- enttto vejam u
\1 LJUC i: na pl:tt:tfornw. n LJUC vinlw sendo c o que é, Entno. cstumos nec~:ssid:td..: d~: um llim~:n.;innmncnlt1 c um lcvunwmcnto de 100 a
llltH.firic:1mfo n nosso csl'on;o hlÚll, a partir de agora, nu Phttarnrnm ~IIII mii harris. n P'"'" varia de I mil c ~00 a 2 mil e 600 dóhtrcs, por
C'on!lncntal.
barril rrndu1.ido. E o preço lota~. si! multip\ic:trmos, vuria d~: 220 rni·
l,oçns CXJ"IInr:ttôrios. u tcrr:.t csti1 decrescendo cm beneficio c.lu
lht'\cs ;t 5~0 míiiHlcs de út'1!arcs. E o prcco cm que licu u pfatnfnrmu c
tw.:u du mur. Suntlus cm opcrm:fio, cm tcrru. vumos ultrup:tssnrtudn ~, 1 u~: é pr~:ci..,n p:tr:t n sistema d~: \cvur o lllco até o nuvin. llU
"amu" rnustrar um gr:'tlicn, :tprcst:ntando ns sondas. Ycril'ic~trum oleoduto
~, uc n vui cnm!uzir pum a rcfinurh1. En~Uo, o ~nnjunlo:
naquclc outrn grC11icn'? Os Srs. devem ter vistt1 lú dc1.0ito, hoje süo cnn~trw;Ütl,1 dcscnvllivimcntn, facilidotdc!-i Uc J"lroduçan c o ~1sh.:m01 d:
dct..:rHwc Slllldus no mur I! lllltras 19 cm tcrru. cstumos com JH
tr:tllSflOrle, tudn iShljUilltl, V:tri:'tvc1 Ct11ll :t produt;iiO, SC\ccion:tdll, 1:
smH.Ias cm opcr:tçiio. É evidente. que o sistcnut operucinn:tl no mur ~
11 jlrCt;ll ~ lli!SI~t mdt:lll.
um pouco mais dispcndiusn do que cm terra. Nilo o h:vuntamcnto
Estn nqu\ é :1 rc~mn n:ttur:tlm..:ntc dcsenhud:t, hoje, de Caicha c
'!IIC i: ut~ nwh: harato )'lorquc nttn tem aqueles prohlcmn de dcsmntar
(iuark\.'tn;t. Dnumdn ~:.'itit ~tqui em linha !'lOntilhnda, est(I·SC li!lttntlo
na linhu cm que se determinou. r•m1 fat.cr o \cvuntumcnto sismh.:n. A
c:tnharcncnr• j:'t segue :ttlllclit dircçUo. Entt\o, u lcv:tntumcntn sísmico, an o,Ístcma. Esse. ttunh~m. fliiC11liO a ligw;:lo tlll sistcmu, Cutnnrim.
Cnich:t j:'l !ip.adn. Os o!codutos vnl1 paru o tcrmim1\1.h: Carmüpll!is,
que é um ~"~ h(tsicm. é nté mais hurato. Agora, a produção do poço
~i'Hl um~:.\ 1 enadm. ,;u, SCfHir:tdas as f'rm,;l'ies leves que. por oleoduto,
(: mais Citnt como vumns ver c uprcscntur o quudro cum todo o
rcnlismu. M:ts ternos puru upoitir essus opt:ruçõcs ccrcu de vinte vün pma Salv:tdor. colll 1.hms .linulidudes~ uhustc~cr n Pó!~ ~>ctro~
LJllimicn llu B:ll1ia c tutllhém :tjudar nu r~curcruçao ~ccundartll dos
hclic<lrt,rus c cinqUenta cmhnrcnçilcs de tnmnnhos c tipos difercnt".
Este qu:tdro. IILJLii, tem tJUC ser compreendido nüo como uvuJiu .. postos \ú c\istcntcs. O úlcn rctnrnn ao nu~tn por um s1stcmu de mon~
ch~'iu ~'ndc si! destina a rdinurin que Vill rcftm1r este óleo. Este n( c
~iul exatu, nws cumu uquclcs iiH.licios tjue nós nademos grupur,
um esqucnw. fl:lrltos scnhnr~·s vcrcrn que hii um con1plcxo na :'trc:t de
unalis~mUu \lS Uifcrcntc.; ohjctivns p.eoh\!Iicns c criundo índices. de
manei ru a dnr uma dcmonstruçi\o ou umu indicuçUo 'ii {'urmt'lpolis c l>ouradn.
PETI\ OllR ÁS. aus elementos, onde ru1.er o csrorço explorutórin.
Vumos ver n~oru opçües de um sistema rrovisórin. A
Entt\tl, vemos: Cumpus. com trr.:zcntos c trintu: Sergipe, ul~m: c PETROBRÂS nito cstil fazendo nudu purn queimar esta etapa, pura
ussim. sucessivamente. Este uqui. pelus uvuliuçõcs que cstUn sendo
d~:ixnr de U!!li:lrd!lr uns cincu ou seis anos- lJUC scriu n rrazu. Est{l
hú radu., rara

fnmns p;.tra um nutro lmh1 e dc:ll
cstnu nu horda, Pcnsm1-~c lJUc is!-.o
ii!.JUi tamh(:m. l'nssc cxtcnsün. f'urnu-sc. niín é, é um:lmHr:t c.;trutura.
l:ntittl, vam11s Ctlmc~;ur :~p.ur:t. u delimitar csl:t cstruturn. l:sta ~.:strutu
ra nqui tem rctrôlco. cstu tem e esta wmbi:m. E uqui, Rio de Janei·
ro-13, deu retrólco tumbi:m, E"'"" nova estrutura que deu petró·
leo.
·
I'
Aí c.;l:'t :ll]uil.l fcitn, dcs~:nhatln. puru um mmur cntcmtmcnto.
l.ú é rwrunn:ntc, n rcsult:~ún do lcvant:uncnto ~ísmko.
,\qui cst:í, cnt;in, u :írcn de Campos, - tommnos cst~t como
c:'\clll('llo- ond~: tt.:nws n Pnrp.o, pnntn :lnH!rdn, poço produtor de
Mco. f{iu di! Jancirn, Onruupa. este aqui. dois umnrclns. produtores
de Mcn. un1:1 lnc:tc~o :1pnwadu. Quer dizer. cstu ainda, n~o f'ni f'citu.
Esws 1J.J S. pnçns cm r~:rfuraçnn. O 13 deu Lllcu, o outro deu seco.
N:in tem i!llpnn:itu:iu. é isso mesmo. Mas deu um:1 s~ric de informa·
~·t1t.:... iiH..'Iusivc:, indícios da nutrulo<.:w;·:io t.k• ponte.
Rin di! .lan~.:irn-1~ é nutm t.:strutum, dt.:u óleo, c cu aprendi
mais ltma ~.:nis:t. v~.:i:tm qui! tndu din a gente uprcndc. Eu nunca tinho1
tHtvit.h' l'alar nistn·. Quundo foi fcitu a pcrfurncno. upurcccnlm nu
l"nw quo wm. indícios de hidroc:trboneto. Foi uma alegria. Eo ót.o
imaturn. (~U nunc:.t tinha OUvidu nlf:\r cm tífco imaturo, honcslt\·
lllcntc, 1: l!oótou hú niltl :mns traha\hando cm pctrôh:o. Óleo imuturo
é umn li1rmw.;:.\o que :linda. n~ll chcgnu a tr:msfnrrnnr·sc, toda. El:1
:dnd:t é mcin cndurecidn. m<~s cx.istt:. Foi cncontrad:1 numu camada a
1070 metros de profundidade, o que niin se cspcrav:~. O ohjctivo do
f'llrll aqui é- 1700 metros- cncontrur u caldrio. E o que cswmos
~usc:JtH.In, N'' cnt•tntn, u 1070 deu ~:stc ôleo. LJUC é um ô\c(1 imaturo.
Nftn sd se al!!Uéln ,, conhece, cu nlto n Cilnhccia. Pclu primcirn vc1.,
f'oi-mc ;tprcscntmftt CSHI nomcncl<ltUr:J,
M;ts, rcrl:!untn: í: d..: se tJLH:hrnr o nosSll estimulo. com este
f"tT!lh!cma (JLIC illJUÍ I.'Stil:'
Essa é a :írc:t d,, Rio Cintndc do Norte, onde csttí tlhurunu. com
J"Hl~.;us protlutnrcs. Esses dois - producno nlto comerciul de óleo mas. dcscctnns. c cncontr:tmos goís. Temos aqui um poçu de gús. N:itl
cst:'t assinalado. m:ts cnctlnlrumns !t:ls. ,\ grundc espcr:mca foi o Rio
Cirande do Nortc-7. que produziu óleo c j:'t tem cssus outrus locu·
sc:Cll.

pc:qu~..:na q~wntidndt.:, l~st:'t c~:no,
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cm husca d~: um sistcrn:t prnvist;rin Cltpnz de aproveitar, de início. os
pn~,:ns de pcrfurw;ào. EntUo. :U.Jllch.: poçu pioneiro u;'to fui cimentado. ns nutros pnt;ns de pt.:rfur:u,;lhl tmnhém. N~n ll~.:u tcmpn de

çclcs "Iuc l'nlci, com cquipumcnto importudo, vumos opcrar cm nove
poços, um man'l. fold, nuvios·cistcrnu • o nnvio·monobóin que vai
lcv:~r" produto- nc.,ril elll 20 milhões de dólares. cerca de 60 mil

fn1.cr o J.!r:"tn~o:ll, porque n sclc~;fuJ disso !'ni fcila. nntt:m. nms vou mus-

crut.ciros. cm

trnr. Isto :tLJlli é unw c.:l:h1sula que pode ser estanque c LJUC truhallw
cm cinut dns poços. li m r11çn pcrfurudu. cm dmu Uh~ü tr:1h:tllH1 cst{t
c{tpsulu. Hst:l cítpsuht é cst:mquc. Tem uqui ti dtpsuln de scrvi..;u 4uc é
ucnplnda cm cimn dcht - um humcm trub:.tlhn m1ui dcntru. :1 seco.
como trubulhu uli dentro. F. o man'l. fold, é este que estú nqui, que
ttt,mbém é rcrmitido acnplar u caixa de serviço, ot11.lc os homens
p<idcm' vir truhulhnr nqui dentro. rnru resolver qunlqu<r rroblomu.
'Q.~stcrllU-é-purccidu cum n que uqui está, cm detalhe~. Está uqui o
inan'l. 'rold. Aqui csttw ns poços, Em cimu ddcs c uqucl;t c(tpsulu
cobrindo o que chumum de :'lrvorc de N:tlal - LJUI! é um si:othmm de
v(tlvúlas, um ·cspi~ào chciu de pontus - cnt:\u trahnlh<~m cm cima.
Est{t ;fqui a c{tp~>ulu de scrvh;u que se mJurta - uu man'l, fold, uu cm
cima de qunlqucr deles. parn vcrilicur ii instrunumtaç~n funciunamcntn etc. E cstu intcrli~uçün tod:t é f'cilu por tuhus llcxivl.'is, que
j{t VÍ:Ill f!rtlllltlS, cnmludns CUI11tl CtlrrCh!l C Sfil1 CStcnUidns dos poçw.
uté o man'l. fold, rupid:uncnt~.:. rm uma h:m.::u;u LJUC jú tcmns
cncnmcndud:t, mus cnquuntn não vier, alugaremos rwru no.., servir.
C um esse sistcmu provisório, cuju cncomcndu no exterior v~d orgar
na urdem de 20 milhões de d61ures c. internamente. a liw;ttu vai ser
l'citu uqui no llrusil. Pretendomos começar n produção do Guroupu
nnlim de 1976. et>moço do 77. Portunto, com dois unos c meio, quase
rm:tadc dntempn cntrc n pioncim cu produçiio. É claro que nl'iistt:mn nUn vai dar a produçUn delinitiva que se espera. que deve ser na
nrdem de duzentos mil harris. NUo tem dúvida. Jniciulmente, vamos
pmdulir de qu:1rcn111" cinqUonta mil barris, porque só v:~ mos posar
os p<lços de dclimilllçüo. Não vamos pog:~r os poços de desenvolvimentos. Enquanto cst:tmos 11roduzindo isto, cstttmos adquirindo
parun Br:~sil um s:~ldn de divis:~s. Se são quurcnt:~ mil barris, 400 mil
dt'>l:~rcs, considcrand<l uma média de lO dólares. 400 c 500 mil dói:~·
res/dia. E este dinheiro r:~gu llS invostimcntos desse dai. Enttl<l, tudo
se c~tft 1':11cndo pura queimar as etupas c para se chcgur u umu produção. lguulmente vamos poder fazer nn Rio Grande dn Norte. Aindu
nnn est{t dclinido. porque vumtlS continuur. ~possível que ess"'s notícias mt:lhorcs snhrt: o desenvolvimento no Rio Grunde do Norte, sô
devam ocorrer daqui a mais de cinco ou scis meses. Nu Amuzônia.
tllmhém. F.ntàn. :~s cxpcct:~tivus que temos são realmente de"'" deixar muito sutisfdtos. Agora, nUo podemos a:ssegurur tudo isto que
estumns dizendo. SUo upcnus indícios que estumos uprcscntundo.
Em:untrumos o caminho do petróleo? Sim. E vamos perst:gui-lo.
/\qui sUo detalhes dn sistema provisório da torre de anutrruçUo
do nuvio. com u junta universul que permite uma certa inclinuçãn.
Aqui, tumbém, süu detulhcs, Temos, uind.,, outro d~t.,lhe, uma juntu
universnl com umn hôiu, onde se mnurra o nuvin permitindo uma
mnior inclinação de "cardo com o rl..l, quo ô esse tubo quo. no
momento, vem uté: u superfície du terru ou pode vir do navio, nuvio
sonda, ntí: 11 superlicie dn torra. Agora, outro sistema, outru concepçilo, embora, o desenho nilo esteja purecido, Aqui, o man'l.
fold, os poços, umu torre, umu serurudora, produtos lcvos a sorcm
qucimudos no mnr c o resto vui primciro ·paru o navio. Que nuvio i:
c;sc'/ ~ dos que normnlmentc u PETROBRÃS ulienu. quundo u
mum1tcnçüo pussu u ser ariti-cconõmicu. Entiio, sempre temos esses
n"vi<>s dtl clnssc Presidente, que devem cntrur cm "lienuçüo no pró·
ximo uno, rnru servirem de depósito Outunntc, urôs lhes ;crcm tiru·
du u rnuquinuriu. O <llco vai ser colocado nle depois trunsrcrido rnru
o navio definitivo qw.: o \evu, umu monobóiu, à refinuriu. Aproveitumento, cntíio, de nnssu mutcriul.
Aqui, um outro tipo, umn outra vuriuçilo, considerando-s• u
c<>locucilo de umu torre etc. Este é um outro tipo, mas j1\ usundo
urmuzcnumcnto, ligando nos poços. O sistomu é prutic.,rncnto o mes·
mo. Estes suo os dircrentcs preços, conrurmc uquclus upçõos, quo
relu primeira tomada l'citu, considerando o qu• cru preciso, vurinvu
entre 148 milhões u 154 milhões de dólures, todo o cquipumonto.
Mas, nilo vui chegar u isto. Todo o slstomu, inclusive com us interliga·

noss~t

moeda.

,\s in~tuhtçtics Intuis puru o armazcnumcnto c processamento,
requerem n nnvin-cistcrm1 ou 11 plutaformu fixu. Depois tem o
queinHtdnr parn os puscs. O pctrôleo desde :ttruvés do rlsel c, nu
munnhbin. pc~u o navio, onde, numa torre ~articuluda, vai pura um
si~tcm:1 de <1111:.1rraciío. Depois vem o cs..:oumcnl,) que pode ser feito
atn1vés de dullh nc~ iveis ou de grundc esferas rtttra urmuzcnamento.
Ei~ :~s inl'nrmaçtlcs que eu poderia dur punt o bom entendimento
do prohlcnw dn pclr<ilcn no Rrusil. qual tem sido o csrorço dn
PETROiiRÃS c qunis ns suus :tspirucõc:i. Po~so-lht:s usscgurur que
"'" 197'1 nu I'IXO n Brasil pruduziril polo "'"""' SOO mil burris de
pctrúlco, ( Pulnws.l
O SR. I'I!ESIDENTE (Milton Cuhral)- Quero lembrar aos
pn:sentcs que n nos"1 Confcrcncistu, Gt:ncr:tl Ar;tkl!n de Oliveira,
tem compromissos :tssumidos para esta turde, no Rio de Juneiro,
Portanto. tl"i dchntc'i t~:rfin ljiiC ser bastante: comprimidos, l'aru per·
mitir ,, :ttendimcntn da list:1 de inscrições c atender ü n~.:ccssidudc do
Cnnfcrcncistu. As pcrp:untus devem ser conds:1s, pum nàn ultra·
pa..;sar n tem !'ln.
Como Jc Ctl~lume nos dchatcs, :tqui no Senado Federal, é
facultada u p:d:~vra uns Srs. Deputados. E os Dopu!:~d<lS da Comis·
snn de Minas c Encr!lin da C'ittnura Fcdcr:.tl foram tamhl:m convida·
dn~.

O primei I'<> inscrito i: o Depu tudo Siqucira l'::mro,;, da ARENA
dc(loÍih.
Co1kedu :1 p:tluvru a S. Ex•
O SR. SIQUEIRA C,\MPOS- Sr. Presidente. cm rrimoiro lu·
g:tr. con~;r:ttuln-rnc com V, Ex' c com o ilustre Presidente du Com is-·
sfitl dt.: Mi nas I! Encrgiu do Scnudo por ter tra1.ido t5o ilustres
ht11ncns ("'úhlu.:ns que sUo o Gcnerul Arukém c.Jc Oliveira c o General
Ot:iel,\lnH:uJu Costa.
Gener:ll Arukcn de Oliveira, V. Ex• j:! é de muitn conhecido deste humilde Dcputadn que rerrosentu Goi:\s, pois um comranhdro
seu. culcgn cm Rcult:ngn, recentemente fah.:cido, meu particulm c
grande umi);!n. <1cncrnl Mí1rin Solon Ribeiro, sempre tratuva da
pcssn:t dt: V. Ex' Ctllll muitn curinho e udmirucUo c vt.:jo que cle tinha
l'undadus mzôcs p;mt issu.
Panrhéns pch1 hrilhuntc Conferência.
. lrtit.:i:tlmentc, revelo :1 V, Ex• minhu rm:ocup:u;iio de brusih:iro,
di:mtc Jus nos!'i:ts rcst:rvus cnnht:cidus, que infelizmente! niio chc:gam,
sequer, :t 0.01q, dus reservas mundiais t:tmhérn cnnhccidus. As
f1\lssihilid;llies, cumo disse V, E:<•. de scrlr.!lll cncnntradus outras
reservas, slio otimistus. stto promissoras.
Perpunto u V. Ex•: I! pensamento do Governo estudttr, :tind:t, a
opção dos cuntrutos de rist:n, tendo cm vista cst:.1 pequena n.:scrvu
conhccidu c ii ncccssidudc do seu uumento'?
O SR. AR1\ KEN DE OLIVEIRA- t\ I'ETROBRt\S- cu dis·
se no começo - é n Órgil<> de oxccuçiio da rolhicu do Governo. E
cssll politica puru a PETROBRÁS, ostí1 truçuda nu Lei n'' 2.004,
rutilicudn nu Cnnstituiçíin, c,, seu progrum:r n curto pr:t1o. ~dado
pelo Ptnnn Nueional de Desenvolvimento ou nutro inl'itrumento que
u Gnvcrthl tem. F.htUu, puru l) cumprimento d~.:ssu ptlliticu, u
PETROBRÃS. cstl1 pcrli:it:uncntc uptu com os :nua i< "'"'tnllo' li:itos, 'JUe süo: ~.:nntrutos de ufrt:tnmt:ntos dos cqulpamenhlS, - c níio
tem havic.Ju lhlt:t desses equipamentos- contrit\\)S ~ok· scrvicos, quundo cs,es ClJL1ipumuntt1s nUo silo conhecidrls- cvidt:ntcmcnte, que se
tr:11.ern puru manejt't-los- c com i.l incumhênciu 1\I!S"it: ~l11ltrato, de
tnmsl'erir u tecnn!t1p:iu du muncjo desses equipamentos, u técnicos
nossos, EntUo, dest:.1 f'urmu u PETROBR,\S tem. nhsulutumentc,
t:umprilltÍ tmll1 o progrumu. nUo tem havido fultu de recursos. c o
~.:umpririt uté n lim. Dcvn dizer, tumbém, que o Ministro das Minas e
Enorgiu pediu-me rnru transmitir quo S. Ex• cousidcrn csso us>un'to
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cnccrrmlo c uhr:lfHtss:tllo. Tumbém, o Ministro do Plunejumc:nto disse-me: Sou Ministrn da Sccrctarin de Pluncjnmcnto e, este ussunto
ni1o ostilna "gonu" do Governo," Entiio, PETROBRÁS é o Órgiio
de C.\CCLIÇ(\o, C.:, :t r\llitica é do Governo.

··-

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Por favor, seja breve
n<>hrc Deputado.

,.. ,

.

~

'~-

; ... ',.

_..,

'

feitos de porte té ..·nico c: ccnnllmicll par:1 alocalit:11;i'1o, Nn momento,
hni1CSt:lll1el1tt.:, ll:'IP posSO dii.Cf Olltle scrÚ hii.:;IIÍI.:H]:I :1 rróxitna
reli na ria. nws, o~ c~tudns estiin s~:ndotCitus, tkl11ro desse~ th1is :ingu ..
los: lé'-'nictl c I!CtHlt.lllliL.:ll,

Sohrt.: a utilizaçi'w. estamos estudandn com muito afinco, a utili·
O SR. SIQUF.IRA CAMPOS- Fico muito feliz pela resposta c
zaçrtn n tituln pinnciro. parn a utilizaçUo d:~ mandim:n como matéri~t·
:~cho que todos os hr"silciros têm fundadas razões pura confiar nu
primu pura n (tlcool nnidro. Estamos sdecionnndo Clrr.:as c vamos fa·
e:~p"cid"dc dos técnicos hrusilciros c, principalmente, da sua grande
.
ler
uma unid:tdc pcLJUcna. protótipo. para se vr.:rilicm a viahilidndc
Empres", a PETROBRÁS,
económica desse pmcesstl, .f{l estamos fazendo isso.
... --·· ·· ·o SR. i\RAK EN DE OLIVEIRA- Muito obrigado,
··ou:tntn ;, rl:t.listrihtliçiíu ...

·-··o- SR .-SIQtl EIJQ\ · CM\'I·PO!f-....;.·1\>l·as~·mttnrob'I'C' Gem:ml;
h:nhn nwis' umtls pcrgunt:Js. vou ugrup{l-las, para nüo torilUr tempo,
)·wrquc tive um minuto puru fazer uquclu pergunta, vou usar os outros quatrn, s~.: a r)rcsidênciu me permitir, mas serei bastnr.~e sucinto.

~
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-O SR. SJ()ll EI Ri\

t"W~t·J>Os~

Sih> púl11s imlilstrhris;;~- -·

O SR. ARAKEN DE OI.IVEIRA- Ha! cu creio que o País
ucnhnu Lh: dar um exempln dissn, cst:1hdr.:ct.:ndo ll III Pôlo
Petruquimico do Rio Crrunde do Sul. apesar de v:'1rias propostns,
inclusive, par:1 colocar u de Sàll P~tulo etc. Eh.: deu uma prova de que
quer descentralizar. Acho que a mesma dccisno do COE que coloca
esse Pólo Petroquímica, o III Pi1lo do Rio Grnndc do Sul, a mandou
dcs~nvolvcr, o prohlema do complexo da sttl·gcmu c do clorctano,
também, no Macció.

O SR. SI QUEIRA CAMPOS- Primeiro, é quanto à possibilidade da adoc:io de um preço nacional para o combustível, Segundo,
i: quanto :w preço subsidiado, se ele podia tingir a todos os selares de
O SR. SIC)Ill'l RA CAMPOS- Agradeço c me dou por satisfei·
tr;tn!IJ1tlr:~s dcsdr.!: túxi. ônibus. caminhões, barcos, navios. estradas
de r~.::·r~l. :tv1aç-~o c ser estabelecido um preço, portanto. para o lo. conl:!ratulandn·mt.: com V. Ex~ c corn o Governo, por ter deixado
;wtonithd Jc passeio, para haver uma compensação desses de lado ddinitivamentc. essa possihilid:tdc. essa opção de udoçUo
suh,i<.ii•». O terceiro ponto é da possibilidade da implantação de dns cnntr:1tns de rio;cns. Muitn nhrigudn a V. Ex•.
um:~ n.:l'in:1ria no Ccntro-Oeste: mais precisamente, cm AnúpolisO SR.I'RESIDI'NTE !Milton Cahral)- Concedo a pal:ma ao
ç:tpital c~·onômica úo Estado de Goiás - ou nos arredores de
Sr. Se1H1dor ltilmar Francn, repn:scntantc de Minas Gcrais, pelo
Goiilnia. 1'. on1 quarto lugar, do aproveitamento dos campos c cer·
MDB.
n1dns nn Paí~ intcirn, mas principalmente no Centro-Oeste onde h{l
O SR. ITAM,\R FRANCO- Nossos cumprimentos u V, Ex•
m;lis ~Juaniid:tdt: dcssus tcrrns. pura a produção jú aventada do
:H~~,~~~ di.· 1~1:~mlinc:1. E. cm último lugur. a opinião de V. Ex~ qunnto
pel:1 pulcstra. 1\ noss:t pcr!!LIIlta é hr.:m nhjt.:tiVtl: Como vni :1 nm:su
a um ?l'"".::,ncnto qt,c possibilitasse·o nascimento de pólos indus· .. RRASI'ETI(O'!-.E,su tradlng hrasilcim tem cumprido a sua nnali,
tr::!is. r:tr,II.J.!!..' nJo se conc.:ntrasse tanto em São Paulo D rorça indus- dude'~ Scri:t possível a{")licar rc.:ursl'S U~:ssa trodlng nu prospccciio do
~rial ,,h.:ssc Poti~. Er:un somente essas perguntas.
Brasil'!
,\gradeç<> "" meu jovem Senador Milton Cabral.
O SR. ARA KE:>: DE OUVE IR,\ - ~:,s temos que responder
O SR. ,\RAKEN DE OLIVEIRA- O Preço nacional é um cst:1 pergunta. vivcndu a .:nn,iuntura de qu~mdn foi imphtntada nu
prnhlcma, absolutamente, perseguido, Estou falando aqui como um I'ETIWBR,\S a llRASPETRO. l<so foi no, idos do 1970f71. Qu:ll
untcccS'<>r d<> Presidente Oziel Almeida Costa, Isso está nas mãos cn1 o pannrama·~ Os grandes paiscs prodll!iJrcs, p;~rticul:mn~:ntc o
dele 11HIS, porscguir esse preço é da lei. O Conselho tem feito sempre Oriente Médio, disrHinham dé petróleo c nrw tinh:un mL!rc:Hio: poços
'-:uund,, p,lssivd. ~.:ssc contro!l!:. Então, nos produtos transportados cswvum fcchmlos. O Brasil fazia l' seu csfMço, m~ts aindu ni'w tinha·
r~~:- na~·i~ls, ~1b,Julo e via férrea, onde realmente a carga de
mos partidn- foi quando se iniciou a opcnn de ir pam a pluwforma
c onde cncnntntmos n cuminlw- para os primeirns rcconhecim~n
f:nllr~llllcn~n ~:hc~n ~~·l destino, fazemos um preço uniforme no Brasil,
i\ p!.!lilh.:na '-:1:\:r.:nça que Us vezes upnrcce é devido à temperatura,
tosc. tính:llllll'i a rmsihilid:1th: de .1htcr o fh.:trôlco cm melhor condi·
ç~o. explnmndn nn exterior. E, cst1.1 fni a ruztw dcterminantc porque,
'-lu~ aum~o:nta nu Uiminui o volume, Então, isso dâ um pequeno
aumclll1l no preçtl, n que é insigniticunte, No muis, o que sempre se
naquel:1 ocasiitn, se optou pclu IIRASPETRO.
huscou foi c.utamontc o preço único no Pufs. Agora, não se pode fa.
Nn oportunidadt.:. foram feitos contratos de quntro r.: cinco unos
zcr um prcco único ;, busc do transporte rodoviário. Nesse sentido, dessas conccssiics. Então. r.:stamtlS honrando os contratos.
cstumos intcnsilkando muito u utilização, onde ror económico, do Evidcntementr.: LJUe se a situacilo fosse idêntica lt de hoje não
tran,rortc por •>lcodmo. O preço subsidiãrio, cu jã dei uma idéia de teríamos ido.
ctun•' ptldc ser feito. é um subsidinndo o outro, pura não se onerar o
O SR. PRESIDENTE (Milt<>ll C'uhrall - Conccu" a paluvra ao
Pais. Scmpl'c 'I"" puder haver controle será passivei se passar por
bsn dcntrn ·- vanltls supor- da proteçào econõmica de determina· Sr. Senador Jarhas Pass01rinlw. Reprcscntan:t.: dn Parú. pela
dots atividadc ..;, ;o;l1 pndc ser com esse objetivo. O que se busca sempre ARENA.
é qu~: ..:~~.: rr•'tc~tlo ecllnômicu seja realmente de uso utilitârio. En·
O SR . .IARBAS PASSARINHO- Sr. (icnoral, i: compreensít~n. rnr t.:\L':-Ilj'lln, th.:rinir·sc o ô\eo combust{ve\ dentro de uma ulf·
vel paru V, E'• c paru o Gcner:d O-.iel Almoiua Cmta a alegriu com
quiltu, pdr.t ... w.. ,, d>! tratnrc~ abso\utumcnte aceito por todo o mun·
qut.: os vcjn aqui. S~túdn ns dois instrutores que tive, cm rusc variudu
do, ntllll:t •rtivid:n.l.: .l~·rículu. Mas como controlur isso? Como se veri·
du minha vidn n1ilitar. I~ com orgulho que: os vejo dirigindo us duus
;·;l,':tr ..,~ rt.::,!nh::at.: ,·,.,!,:..:foi futurado num posto qUI: atende aos fazcn·
Entidudcs que srto rcsponsúveis pclns aspiruçôcs brasileiras no cnm·
~l...:in).., ,\, l~ . .: C'. é d~:~tinudo mesmo u isso ou se não é desviado? Este
po do petróleo, A cxpo,iç"o de V, Ex•. Generul Arakcn, paru mim,
~ 1l f"lrilh!cnw p1ll' qué nãn se fuz muis. Então, onde pode haver con·
eliminou vúrios pontos que podcrium suscitar perguntas. De manei·
11'<\k, >CillJ'10 >•: f:11: "IIUC nno pode, liCII difícil a aplicaÇÜO,
m, que eu me situo num só. Tem sido muito utilitadn cm dt:b:1tc, nes·
Uu:r:1 p...:r~unt.: ti UI! o Sr. fez ftli sobre refinurin. Refinaria tem
tu Cusu, nu tentativa de provur que u PETROBIC".S nilo tem condiqu.: ~~r cnn~id.:ruda ~.:o mo um problema de técnica econômicn. Entao
nnd...: ela dt.:vt.: ~~:r ~,;nh,t.:ada? Co\ocu-sc uma rcfinuria que é uma fonrC ·, ções, por si só, de pesquisar u i1reu scdimcnwd~1 hrusilcira, nutn tem•
po oportuno. O LJUe se fal.- c que me pnrt.:cc cxtrL'mamentt.: perigoso
de j1rlldi.,~,·~~~> 11 ro1 :lh.'IHicr a um mercudo. Ela tem que ser colocudu
-é uma rcgrn de tr~s simples c din~ta, visando a haciu sedim~ntuda.
1111 e..:;'l::·n ',; '·~, . . ,·,:~ulç;'l,l Jcssc mercudo: sem o que o transporte vai
Tuntos metros qundrndns, até agtHa SlÍ rllram f'H:rfur:Hlos !untos.
ol.,:r:•.-.: .· '(- ~"· '·\'"· ~-,,·l·, podemos dizer é que os estudos estão sendo
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"Ent~o.

x cstía p:~ru tantos metros pcrfurudos, nssim como y está
para todo o total da hacia. o que daria, assim, o resull:tdo final perto
de~ mil ... E isso & umu técnica, no meu entender, p:mt caructcrizur a
insuficiência de recursos ou de capucidade da PETROBRÁS. Isso
tem sido muito utilizado, dizendo que, até agora, nós só fomos
cuplll.cs de pcs,Juis:tr J0'11 d:t :ircit s~.-dimcntadu brusilciru. Agorn,
considcr:ttHhJ qu~·l):-i ro(,:w.; ~c~l~~•-~:ornu V. é.x' db~c nindu hú pau~
co - tr:w:m J!f:tlldc~. ~orn:t..; ~h: inllmnaclh:!'! c a corrclaçiiu deles
permite esclarecer :'lrc<~s mais ou menos extensas entre os dois, per·
p.unto a V, Ex 11 : <)ual é a ~ua rc:u.:àn diante dessa alirnullivn que u
mim, aprinristicarncntc, cu lllc digo, me parece ncgativistu'?
O SR. 1\Ri\KI'N llE OLIVEIRA- Na realidade, as :íreas
sedimentares hr~tsilciws síi~1 cxh:nsas. 'Juasc ~0% do Brusil. Certos
processos de levantamento que situ utilizados não indic{tm realmente
n existência de uma estrutunt prmiutnra, mas indicam a inviubilidudc
de ccrtus i'lrcns. Entno, numa prirncim apreci;u;ão das úrcas scdimcntan:s u~1 Rrasil. eliminamos uma série delas, como teríamos que eli·
minar o Acre. hit ul~wns anos, Simplesmente porque o óh::o quc se
desc11hrissc Iii niio podia vir p:tr;tlugur nenhum. Hú certas úrcus, pe·
l:t infnt-cstrutura cconllmica Un P;.tis, mesmo que se descubra o
petr(J\eo. ele pttss:t a .'ier :tnticconômico. Isso ao se uprechtr de um mo·
do !!lllh:.tl. Se!!llltdO nutras informaçtics. relu natureza geolúgicu,
tamhém s:"to afastadas. DnnUo outro cxemrlo, todo mundo fulu na
rcgi;io da )!rande Baixada de Mato Grosso. Foi feito um lcvuntnmen·
to sísmico ;ltr:tvcss;tndn toda {Ire:~ c nfio nprcscntou nenhum indício
de :momalia gcolôgicn. Então, se não hit indícios nessus ltrcus c se os
tenho noutras. tenho qw.: conccntrm os esforços nestas. Se essa {trc:t
que fni demonstrada permite elevar consider::tvclmente n nossn pro~
Uuçi"to. podl!rcnws chcgnr, sim, lt auto·suliciênci{l, não num prazo
curto- n.:rn ~.: dit: quc scrú cm I9SO ou 19X2- nws poderemos che~
~mr. ·í: clarn que ~li se concentram todos os esforços linuncdros e du
tel.'nohlpi:t_d,, Brasil. Fntno. esse é tl rrnhlcma. NUo sei se respondi.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Em segui'da, passo a
pai:1Vr:1 ao Sr. Senador, pela ARENA do Ceari1, Virgílio Tilvora, na
ordem de inscriçritl,
O SR, VI RGII.IO T,\VORA- General i\raken do Oliveira, no
plcn:'trio do Sl!n~idll scmf'rC percuti es~cs assuntos referentes à energia: é uma das ntJss:ts missôcs. De mnneirn que, uo Presidente da
f'ETROJlR,\S. que foi eminente Diri~ente do Conselho Nacional do
Pctrôlco c que pnr sua vc1. cstú :tcnmp{tnhudo do utuul ocupante do
cargo, gostaria de lhe dirigir :tlp;umas rcrgunl:ls que esclurcccriam
muitns tiLtvidas lirnmdas c- f'Udcrimnos tlizcr- quase rcafirmudas
ror rcsso:ts que divergem rrnfuntlamcntc da politicu udotudu pelo
(inverno, no total, quanto it cris~: dll p~.:trl>leo.
Núm.:ro 1: O xisto. Sc!!ttmio as dcclmaçücs huvidns de técnicos
da I'ETROBR,\S. indu,ive de documentos fornecidos gentilmente
por V. Es•. ao tempn d:t Slt:l gestão no Conselho, o idc:ul scriu a
cxp!tlr:u;n,l d~: um conjunto Uc dncn unidades- môdulos de dez mil
harris. fnrmandn urn todo de cinqí!cnta mil barris por ditl. Isso duriu
quatrocentos c cinqlienlttlllil mctros cl1hicos de mincruçüo. H(l idéia
j:'t Uc quanto custaria um conjunto desse. Gencrotl'!
O SR. 1\R,\KEN DI' OI.IVEIRA- i\ úllimu uv:lfiução desse
conjunto- Llltimtl, aind:1, nfio é delinitiva- está nu ordem de 48 mi·
lhócs de tlt.'llares para uma refinmiu u pilrtir do xisto com dimensionu·
mento de cinqC!enla mil h:~rris/diu.
O SR.\' IIW !I.! O T,\ \'ORA- Conjunto?
O SR, ARAKI'N lll' (ll.fVI'II~,\- Sim. O prohlcmn é o
scguinte: :t .:tlth.'L'p~·;'hl d~S .. l' r~!'ino snn célulus. A usina pil~llo j:'t foi
!'cita para fal.'ilit:1r :1 l,.'t'll'>tru~o·:ill das rchlrtas cumcrt:iab. Ela t~.:m, por
c\cmpln, um di:imctw dt: L'im:tl mctw~ c meio. A delinitiva com·cr·
dai th.:vt:r:'l ter um di:'tntctrn tk 1lii/L' ntdros. Isso facilita uma ~éric de
dku]{IS, •.k prnjc.:t'll'S, par:t ;I in~talnçfw da unidmlc. Entilo, numn
pruduçfw- h~o vai d::1· :tinda o resultudo - scrium cinco célulus
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dessus coloc:1d:1s pnru retoo•tus constituindo uma unidade. (; pura
esse conjunto, inclusive as duas unidades de mineruçilo, as duas drag·
Unes.
O SR. VIRGILIO TÁVORA - Sogundu perguntu, Genorul,
tumbém referente u isso: V. F.x•, quando no Conselho e ucrodito que
n suct.:ssor de V. Ex' se intcrcslinu tumhém por esse assunlo n qucstno
dtl l.Wscilicuçiio do curvüo pum, por síntese, nfls tirarm,,s os dcri·
voidusúo pctrt'llcn. Rccord:.t·se. foi V. Ex• que nos deu conhecimento
do processo Flscner Tropsch, que n Governo do Rio Grande do Sul
S111icitou a vinda do Presidente da Si\SOL South Afrlcan 011 And
Gaz Corporatlon. O que hú u respeito?
O SR. 1\Ri\KEN DE OLIVEIRA- Não sei se coisa mais mo·
dc:rnn pode ser di tu.
Buscamos os principais técnicos pura nos t1prcscnwrcm o pro·
hlema. Tanto o Grupo SASOL, como o Prof. Reerink. levaram
mnostmpcns paru vcrilic<.~r du rossihilidude de no sbtr:m:1 usnd(l,
nUo sô nu Alcmunha. como também nu Ãfricu do Sul, o nosso carvão
ser aproveitado. Ele pode ser aproveitado, tem quulidade de ~asei fi·
cuçiio, mus exige um bcncficinmcnto. Então, para se torm.Lr cconô ..
mic:.t a guscific{tçiio. u unidudc tem que ser de grunde dimcn ..
sion.:tmentu c n nproveitumento do p:lts niio pode se d1..'Stinnr só :t uma
fonte. Ncssc: cuso, tcri:tmos umtt p:r:mde unidndc c o g:'1s gl!rltdo seria
otprnwit;.tdo como um{l unidade de amõnin c uréin, rwra ~~ rcduçào
dirctn do minério e n distribuiçãO doméstica, por exemplo. Tudo is~o
junto requer um vulto de: investimento que os empresários mais dirc..
t:tmcntc li~udos ficum dcscncorujudos. O problcmu é reulmcntc
dimemilln:tmcnto, li{t um segundo tipo de carvão cm Santa Catarina
que j:'1 é uma decorrênciu do uproveitamcnto do carv:1o pnm u
sidcrurg:ia c que sohru, na medida cm que se faz o npmvcitumcnto
rum dur tiS curncterísticns de curviio de coque. E agon1 'lu~ :1 siderurgia estít scndo muis c,~~;igcntc c pedindo um .menor teor de cinzus- ela
quer pussar de dezoito e meio pura quinze, como o carvUo a s~r
produzido cm Snntu Cutarinu - essu quomtid:tdc dt: cmv;iiJ,
ch:tmudo cmvão vuror. vai sobmr. lnderendcntc do plano de
:tmplim;ão du SOTELCA, o uprovcitumento pnru n.siderur!!in, redu·
cão diret;t dll minério, c puru umu unidude industrial de :unôni;~ està
sendo cogitudn pelo Governo de Santa Catarina. pelo Dr. Batistu l'e·
reiru. que i: n atu~tl s~crct{lrio.
O SR. VIROILIO TÁVORA- Sr. General, :1s pcr~unt:~s """
lruzium nenhumu urmadilhu. nem pndiam. relu conhecimento que
V. Ex• tem de nós de muitnlcmpo.
Entito, é o se~uintc: qmm:nta c oito milhões p:tr:J um:t unidatlc
de ~inqUentu mil hurris. Se cu multiplicnr isto ror dois sno novcnta c
seis milhões de d{llure~. Não vule u pcnu se fnzer todo esse sacrifíci\1,
neste Rr:tsil. puru se h:r um ucrl:scimo de cem mil b:1rris pM di:~. j;'1
que u nossa ê reduzida?
OSR. i\R1\KEN DF. OI.IVEIRA- Vule.
O SR. VIRC1li.IO TÁVORA- Este é um apelo que dci"lltH1s
aqui :w l!mint.:ntc cumpunhciro de urmus.
O SR. i\ Ri\ KEN DF. OI.IVEI Ri\- Perfeito.
O SR. VIRGII.!O TÁVORA - Vnn11" vcndec " que a
I,ETROBRÃS tcm dc sucatu, scjn ll que for. Pass<~ln~lli f'ilr:t 11 xisto.
O SR. 1\Ri\KF.N DE OLIVEIRA- Perfei:,. ~:,,!io:u mclhotr,
jit eSlU/TlUS I~IJ:Cndll flCSLllliS;IS, porque :t gr:tndc \';tn::t.~:·:t~t ql!C tem
snt) Mateus du Sul. nn quc sc rcrcrc Ítlllincm~·i'.ll, í.j!!l' .:· •.··.:;t!:tllll.'IIIL' ()
el~o:ml!nto critko na ;tpropriw;no d~.: (,'ll'ilo, ~ ~~·wt;!liil'l:!:: :1 i.J1~;: Cn
al1oramclllll do xisto, n 'lUC permite •1 pn~~.:c~~a.l d-.: minL'r::~-;Jt1 a l'~U
ahcrto. Entno. as outras 'luas :'treas. t.Jilc sUll :111 :'lrl'.t•. d~: l'•om Pt:t!ri•tl
c nus prn.xiruida<.h:s de São Ser~ dn Sul, j(t c~t~o :-.:1:~·,, ' 1 l''•l]lti~•Hl:: ....
rum sig.nilicar l1 volume. ruis cssa primcir;l uri·l,l(\: '.L'rn 4ll(! :>cr
cnnstntida inicJulmentc sn1inhu. porque, ~\id~·n!1,.·:· ~~·~. l'lll liL' j1il'i·
surde LtnHI unidade rilnto pum umn unidm.h: Cilln·.:l\'i:ll, vnmns ll'r
quc·rcsnlvcr ulguns outros prohlcmus. nun1 si!itcm:t •.1ndt: n~o cnt.:1111~
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trumosequipumentos nu prutclciru. Então, temos que fuzer pequenas
uduptuções, pequenas urrumuçõcs. Por conseguinte, esperamos um
tempo relativamente grande pura u pré-operação, Nós podemos
guruntir que, uprovudu u primeira unidade comercial, imediatamente
pussuremos puru mais duas.
O SR. VIRGILIO TÁVORA- A melhor noticia que V, Ex•
poderia dur nqui, Meus parabéns.

r·· flSIDENTE (Milton Cabral)- Pela ordem da inseri·
tem a puluvra o Sr. Senador Augusto Franco, representante da
ARENA de Sergipe.
C :iR.

~ào,

O SR. AUGUSTO FRANCO - Nilo cheguei no inicio da
exposição, mas desejo preliminarmente congratular-me com o Sr.
Presidénte da PETROBRÁS, General Arakcn de Oliveira, e com o
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, General Ozicl Almei·
da Costa ...
Peço licençu para fazer umas perguntas- algumas sobre o meu
Estado, outras sobre o Brasil, as quais espero que V, Ex• responda.
O primeiro caso é sobre aquela parte considerada de utilidade
pública, pura desapropriação no Estado de Sergipe, Aliás, liz um
discurso no Senado c dizia que dos 34 municípios que foram consi·
derudos úreu de utilidudc P.ública para desapropriação, 27 jâ estavam
nos decretos dos Presidentes Castcllo Branco e Costa e Silva. Não
entendemos por que foram considerados caducos- não sei se foram
- porque praticamente os dizeres silo os mesmos. Se a
PETROBRÃS for desupropriando todas as ãrcas, nesses termos,
como um terço do Esta~o de Sergipe, irã desapropriar, daqui a 20 ou
50 unos, mui tu coisa no Brusil.
Os proprietários cm Sergipe têm dado todo o apoio à
PETROBRÃS, sem o menor constrangimento pura eles, cm ter um
muior contuto. Mus, esse caso jã está ultrapassado pela
PETROBRÃS. Agora, faltou umn cxpllcaçilo porque os proprictâ·
rios de terra, hoje, já estão todos acomodados. Inclusive jâ existiam
dois decretos anteriores sobre isso.
Outra pergunta que desejava fazer ao ilustre General é quanto a
produção de barris diários,- se for posslvel- em Sergipe e no Bra·
si I, de 1970 pura cá.
Quanto a auto-suficiência, o General já disse que haverâ possibi·
lida de, dentro de 6 a 8 anos,
Outra pcrg'unt'a que desejava fazer, é: Qual a produção diâria,
em barris, c o número. de poços perfurados no exterior, nessa explora·
ção pela BRASPETRO?
Fico aqui, rara não me delongar nessas perguntus. Muito
obrigado.
O SR. G E~. ::RA LOZIEL ALM El DA COSTA- Perfeito.
Primeiro o problema du desapropriação. A PETROBRÃS sem·
pre agiu ussim. Por exemplo, vi!o fazer um oleoduto ligando o termi·
nu I da Ilha Grande uGuariccma, lâ cm cima, cm Silo Paulo. Ele desa·
propriu u faixa por onde vai passar esse oleoduto, mas niio usa da
desapropriação pura explorar ninguém. Pelo contrário, vai u cada
um dos proprietários c negocia. O que aconteceu cm Sergipe foi que
apareceram, cm relação aos 27 municlpios, mais 7 de interesse, qunn·
do ligamos - pelo cmbnsumcnto Carmópolis a Siririzinho. Foi
nccclst1rio uma certa facilidade para se encontrar, porque se é vcrdn·
de':"'' 99,9% dos proprictârios facilitam tudo, às vezes, 0,1% úiti·
culta. Se formos esperar, por exemplo, no oleoduto que é bem
característico, onde encontramos, através do oleoduto, cem propric·
túrios e fum uma questão com cada um, u PETROBRÁS ni!o faria
nudu. Então, u solução que ela emprega pura ni!o demorar é essa,
truta. Ela está com u uutorização, mas nilo usa do poder para nada,
ela negocia com os proprietârios. Em Sergipe ni!o houve, até hoje,
um caso. Todos foram resolvidos, entre a PETROBRÁS c os proprie·
túrios, negociando.
O SR. AUGUSTO FRANCO- Eu disse a V, Ex• que todos os
proprictârios de Sergipe tinham o mâximo de boa vontade com a
PETROBRÁS.
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O SR. GENERAL OZIEL ALMEIDA COSTA- Pois é isso.
Agorn, elu tem que fazer, porque é natural que se encontre um que
não quer. Isso é principio. Ela faz isso cm Sergipe, faz cm São Paulo
c furá onde for ncccissârio. Fez no Paranâ, na llrca.dcstinada à Reli·
na riu de Araucáriu, no terminah Mas o principio dela é ncgociaÇao:
Essa diferença de produção mundar·lhc-ci por escrito Sr. Sena·
dor, porque nu o a tenho, uqui, de cor. Prometo mandar-lhe por cscri·
.to. V. Ex• quer a produçl!o de barris de 70 a 75, do Brasil, de um
mod.? gcrul, c de Sergipe, em purticalar. Mandar·lhc-ci.
A BRASPETRO tem sete concessões no exterior. Dessas, três
ela está perfurando. No Egito - no deserto - estrutura boa,
estamos muito esperançados, já apareceu um pequeno jorro.
Estumos pcrfurundo no Irã, mas no mar, olr·llhore. E estamos
produlindo nu Colômbia, I5 mil barris/dia. Estamos cm negocia·
çõcs tom a Empresa Petrollfera do Estado, para perfurarmos outru
iorea. Mas, como a Colômbia é um Pais que já entrou 11a importação
toda u nossa produção tem licudo lâ. Embora não esteja gerando
petróleo, puru o Brasil, está gerando divisas. 1: favorâvel o trabalho
que se faz nu Colônbia. Nas outras ãreas que silo: Madagáscar,
L.ibiu, Argélia, c Iraque também jâ se está perfurando. Estamos
nindn cm sistema de \cvuntamento.

Em Rotcrd:i, temos um sistema de tancugcm c, na Itália, uma
rcnnaria de saras. Na época de diliculdades de comercializ'ação, e
tendo em' vista um possível ganho de tempo para modilicaçilo da
nossa estrutura de consumo, se chegur a ser preciso isso, a esta refina·
riu destinu·sc uma v;ífvulu, para recebermos o produto, refinarmos lá
c mandurmos para o Pais: ou um aumento de reservas, como é o
caso, ugoru, nu expectativa de uma mudança de preço, cm que estoca·
mos mais, ulém da nossa capacidade aqui c lã fora.
Roterdã é um grande porto para se colocar o bunker, para
C<>locuçiio de navio.<, e, tumbém, pura o atendimento na estação
invernos:• do Norte- onde temos, aqui no Pafs, na nossa estrutura
de refino. geralmente um certo excedente de óleo combustlvcl,
culocnmos u rcndu ui.

Então <l que estamos procurando é uma ampliação do nosso
comércio, com o objetivo único, a segurunça uo Pafs no abasteci·
menta do petróleo de Neópolis.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral)- Queria dar conhecimento ia Casu de que, dado ao udiantaào dn hora, vai ser passivei
apenas muis uma pergunta que, pela ordem de inscrição, caberá ao
Senador Ciilvan Rocha, do MDB de Sergipe. Convido aos demais
inscritos: Deputado Juarez Rutistu, do MDB de Minas Gerais:
Dcputudo Vusco Neto, da ARENA da Bahia: Senador Agenor
M:aria, do MI)B do Rio Grunde do Norte: c Deputado Hélio
Campos, da ARENA de Roruimn a endereçarem as suas perguntas
ao Sr. Presidente da I'ETROBRÁS, que ele se dispõe, pruzcrosn·
mente, 11 esclarecer a todas as dúvidas que chegarem a suas mãos.
Concedo a paluvru, portunto, ao Senador Gilvan Rocha, do
MDB de Sergipe.
O SR. GIL VAN ROCHA- Sr. Presidente, Sr. General Araken
de Oliveiru. o simples fato de se seguirem dois Senadores do meu
Estudo nessa inquiriçrao a V. Ex• bem reflete o interesse de Sergipe
no problema de petróleo.
Prometo u V. Ex• ser breve.
Sergipe, como V. Ex• sabe, vem contribuindo há alguns anos
paru o enriquecimento nucionul.
Sou dos que só acreditum "" fator económico, quando ele
envolve o futor sociul. A grande espcrunça de meu Estado- que sur·
glu. quundo se descobriu o petróleo - desmoronou-se um pouco
com o perpassar dos unos. Isso porque os nossos problemas sociais
- que pareciam se encuminhar pura u solu~ilo, pelas descobertas
duquclus riquezaas- nu verdade, não foram plenamente satisfeitos.
Por isso, Sergipe, com certa apreensão, olha os problcmus pctrollrcros brasileiros, porque nem sempre o que ~ bom para n
PETROBRÁS 1: bom para Sergipe. Então, pergunto, diretumentc, n
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V. Ex'. Por que a I'ETROBRAS pa~a royulty a Sergipe, cotando o
uo preço de três dôl~trr.:s, quundo sabemos que o preço intcfnacional oscilu de dezu doze dólurcs'l
A segunda pergunta se refere ao Grupo LUME. Estu Comissiio
esteve com o Ministro, h{t dois ou tri:s meses. Nu ocasião, S. Ex•,
inquirido por mim sohrc o prohlcmu do Grupo LUME e jazidas de
pnt[tssin em meu Estado, pcdi~t a cst:~ Cornissüo -c invnctl teste·
munlw li~:! a, inclusive, usundll ~~ prllpria cxprc:->siio de S. Ex• -que
mJuclot convcrsu fosse o(f the records que o Grupo LUM t: niio tinh:t
idoneidade, Esse st:grcdn, que fni mantido :llé ugom, nüo tem
ncnhumu ra1.àn de ser. Inclusive o Governo da Guanabara, scp:undo
os jornais, cstú acit>nando p:trtc desse Grupo,
hur~il

EntUn, pergunto, tambc!m. a V. Ex~. Q~wl u solução que tt

i'ETROIIRÁS vai dar ao prohkma de potitssio, quando jit é p(thlico
c nnttlrio. inclusive, olici:llmcntc, da pnl.xima inslllvência desse
Grupo'!

O SR. ARAK EN DE OLIVEIRA- A primeira per~unt:t rcfe·
re·sc ao preço. A PETROilRÁS é pa~a pdo seu petróleo a 4,54 dói a·
rcs. El:t nfin rc~:chc: os l.l dól:trcs, yuc é o prc~,:11 intcrnacion~tl c sim
454 dàlarcs por hmril rmduzidn. Dt:duzindtl ;JS d~.·~pcs:ts de
trunsrortc at~ chegar lít, tem-se o prcçn. na hoc:t do poco. local onde
é calculndo, de J dôlarcs. Entih1, cstú ahsolutamcntc correto. O c{: leulo é hascadn nisso,
Quanto ao Grupo LUME. a PETROBRÁS, por efeito de uma
licitação púhlica ordcnuda pela CPRM. foi condicionuda a uma
p:trticipm;ün neste Grupo cum 26r;;,, Então, ela pode purtidpur com
26%, na prov(tvcl conccss;io que n <lrupn LUME poderia ohtcr. se
cumpridas ns cl:'tusulas ctlntratuuis qur.: inici:llmcntc cstubch:ccu com
o CPRM. Previa umu série de pesquisas. etc. Hoje csti'1 pnrudo.
Enttul, esse: processo não c:sti'1 terminado, Conscqílcntcmcntc, o
Grupo LUME mio rccc:hc:u o Jicc:nd:~mc:nto rura u produçUo nu úrc:a
c :t PETROBRÁS rnio pode entrar. Essa. o prohlcm:t da
PETROilRÁS.
Qu:mto i\O polÍissio du i'1re:~ de Cnrmópolis. onde hú rc:.llmcntc
uma intc:rcnrrênci;l entre esses sais IC1 c:sistentcs c outros com o
pctrôleo. é uma s:ilvug:umdu í1s reservas de rctrólco, Mas, o prohlcnw do potf1ssio no Brasil nnu cstf1 só aí. Vamos pcrscg:uir esse prohlcma. Não depende d:t PETROilRAS, depende de uma açüo do c;,
no com o Grupo LUME, d:1 qual estumos ufaswdos, Porém. o B:
tcri1 pot:'lssio,
O SR. PRESIDENTE (Milton C:thral)- Sr. Gcncr:tl Arakon
du Olivdru. cm nolllC da Comissão di! Eclmomiil c por dc:lc~açào da
Prcsidénciu du Comissão de Min:1s c Encr~iu, :.1gradcccmos a
prcscncu de V, E.,, ncst:.1 sulu do S~.:nado Fcdcrnl c u gcntilczu com
que m:cdcu ao nosso convite, rwru proferir t:stu excelente pale.stru.
Cabia-me tcc~.: ulgumns considcr:u.,·õcs conclusivns sobre a
brilhante exposicfin de V, Ex~' c os dudos muitll interessantes que
uprcsentou. Mus. lamenwvclrncntc, cm função do tempo. não me é
permitido c:ntrnr nesses detalhes. Cabe-me, up~:nus. purabcniz:tr
V. Ex'. cm nome desta Cusa c c'<tcrnm- creio- cm nome de todos
ns Purl:nnentarcs, um voto de ~:onn:mc:1 í1 nçào du PETROBRÁS,
um voto di! conn:mçu i1 exccl~nd:1 L1:1 Lei nl' :!004 1!, sobretudo, um
vntn de cunliunça l1 cnmp~.:tém::ia dos técnicos brusih:iros c da
Orl!~lnil.a~;Uu que V. Ex• nu1ltn hr.:n1 dirige.
Muitllllhrigadll, Gcncral Arakcn de Oliveira.
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL

I"' RI'UNIÀO. REALIZADA EM

1.1 DE NOVEMBRO DE 1975

A~ nove hor:1s du diu trc1c d~.: mwemhrn dou no d~: mil novecen-

setent:1 c cin~o.·u. IHI Auditôriu ··~·lilton Cmnpos", presentes os
Srs, Scn:nlore~ !·leitor Dias - Presidente, Hdvídin Nunes, Osircs
Tei.~cira, Saldunha D~.:rtl. Ot:IÍI' Bcl.'kcr. Jus~ Lindns~l, t\di.dhcrto
Scnu c R11y Cnrn~.:im, rcL'1ne-'c a Cnmiss:in do Distrihl F~.:deral, cu1n
u partidpw.;i\u, uindu. dmi Srs. Scn:u.lor~Js Paulo Gucrru, Cattctc
tos~:
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Pinheiro, Itamar Frunco, Lcnoir Vargas, dos Srs. Deputados
Mctwndro Minahim. Léo Simões, Paulino Cícero. Lomanto Júnior e
Al'rísio Vicir:t Linw, e de todo o Sccreturiudo do Governo do Distri·
to Fcdcrul.
lnici:fnd<i os trahalhos: o Sr. Presidente evoca os motivos da
prc.«n~a do Sr. Governador d<l Distrito Fcdcrul. Dr, Elmo Serjo Fa·
rias, ncst~: ôreülu técnico c. cm scguidu, dcsi8na um:t comissfio
compnst:l dos Srs. Scnudorcs Adulbcrto Scnu, Osircs Tcixciru c
Sald:.1nl1:1 D~.:rti. cnrn :t lin:tlidudc de fmo:er ingress:~r no recinto o ilus·
trio! ~:onviU:1dn. lJlll! p:ts~u u nc:up:u o lug:~r de honm i1 Mesa, cuja
cnnstitui~:io é complctud:t pelos Srs. Senador~s Adulberto Sena,
Vke-Prcsidcnte. c C:1ttetc Pinhdro, ex-Presidente du Comissiio do
Distrito Federal.
l'm prosseguinwnto, n Sr. Senador Heitor Dias concede a pala·
vra ao Sr. Dr. Elmo Screjo Farias, que, focalizando o seu Plano de
/H,.'~Il. prowth: :1 umn l.'ircunst:tnciiid:.t unillis_c dlJS Lltivid:~dcs dcscn·
volvidil' - c :1 desenvolver - nas f1rcns das div~rsus St:crcturías c
<ir~itns da Administração Desccnlralizad:t do.Distrito Federal, anun·
ciuntlll, pllr Llltirnn. :1 CSCUli.l de rrinridoldes dus obrus de seu Governo,
1-:n~:crr:ld:l ~~ J'usc CXpi.lSitÍVOI, inici:.lm•se OS debuteS, delt:S purtÍ·
cip:1ndtl, pula llrdcm, ,,s Srs. Senadore."i Otnir Bcckcr, ltnmur rranco,
Paulo Guerra, Jnsé l.indoso, Caucte Pinheiro, Osircs Teixeira c
Adalheno Sena.
Ao linal. o Sr. l'rcsiden!• congrutula·se com o Sr. Governador
d11 Distrit11 Federal, Dr. Elmo Sercjo Farias. pela magnífica exposi·
~ito pnti'erida c excelente contribuição dada uos debates, estendendo
os seus :.1gradeeimcntos uos demais purticipuntcs. e conclui dt:terminandn ~lUC us notus tu4uígrfllicils,tào logo traduzidas. sejam puhli·
c:.1U:1s cm Hnexo i1 prcscntc At:l,
'
Nu<.la nwis hnvcndo a tratur. cncerra ..sc a n:uniiio. lavrando cu.
Rnnuldn l'uchcco. Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida
c aprovuU:1, scrtl ;assinad;.t pelo Sr. Presidente.
..INE.\'0 ;1 ATA /l;l 12• RfUNJ,.IO /)ti COM!SS..IO DO DISTRI·
REALIZADA EM /3 DE NOVEMBRO DF. /97S,
/J/:'ST/,\',.1/ltl .·1 OUVIR ,f EX POSJ('.:IO DO SR. GOVF.RN:I DOR
/JO /)JSTRITO Fl:'/JI:'RAI.. DR. ELMO SF.RI:."JO F.~RIAS, QUE
SI:' /'U/1/.IC.. I ('0,\/ ,.1 /Jf.'V/D,.l ..1UTOR/Z,.I ç,IO J)O SR. I'RF.SI·
OI:'.\' TI:' J),.f COM/SS,./0.

:ro FEDERAL.

I'R/:'SJJ)f:',\'Tf.': SENA OOR 1/F.ITOR DIAS
VICF.-I'RF.SIDENTE: SEN,JDOR ADALBERTO SENA"

fnt<'ii'" do ctpcmhallu•tt/0 taqur~rq(tJ da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Srs. Secretários, e Srs.
Auxiliares dirctos do Sr. Governador, Dr. Elmo Sercjo Farias:
Vum os dar inicio a osla scssiio especial, cm que o ilustre Gover·
nudM do Distrito Fcderultcrú o ensejo de fazer uma exposição, niio
somente sobre os trabulhos rculizudos ato agora, como tumbóm
sobre o que tem pluncjudo pura execução futura.
Quero pedir aos Srs. Scnudores a fineza que se decidirem pclu
argUiçilo. depois du exposição de S. Ex•, que façam a suu inscrição.
Cudn Scnndor tcrít dctri:s tt cinco minutos puru fazer a suu urgUiçiio,
tempo esse que i: igual puru n respostu do Sr. Governudor do Distri·
to Fedcrul,
Designo umn Comissüo, composta pelos Srs. Senadores Suldu·
nhn Dcrzi, Osircs Tcixcir:t c Adulhcrlo Scna;purn truzer uo recinto o
Sr. Govcrnudor Dr. Elmo Scrcjo Furius. que se encontra. no momcn·
to, nu Guhinclc do Sr. Presidente do Senado Fcdcrul. (Puusu,)
(Acompunhudo du Comissüo, entra no recinto S. Ex• o
Sr. Governador do Distrito Federul.)
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Tenho a honra de convi·
Jur o Sr. Senador Adulbcrto Scnu, como Vicc-Prcsidcntc, c o Sr.
S~.:nudor Cuttctc Pinheiro, como ex-Presidente du ComissUo do
l)istritu Federal, paru fazerem parte du Mcsu,
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Como jútivcmos o ensejo de declarar no inicio destestraba\hos,
aqui estamos pura ouvir u palavra de S. Ex• o Sr. Governador do
Distrito Federal sobre o seu Programa de Governo, o que est6 feito e·
do que cstú por fazer. O Senado Federal é, por força dos dispositivos
constitucionais, um órgão encarregado de legislar sobre o Distrito
Fcdcrul, c uma Comissão especial, de car6ter permanente, funciona
como úrgno nno apcnus de nscnlizuçilo, de estudo,. de exame, de
dcb;tlc sobre as mutérius que por uqui circulam, mas, também, ela as·
sirn o faz porque deve fuzê·lo, uma ponte, entre o Governo do Distri·
to Federal c o Senado Fcdcru\, o que vale dizer, entre o Governo c o
povo, pnra o tninsito das idéias, para o entendimento rccfproco cm
que. acima de tudo. como i: lógico, estilo os interesses superiores da
Nucno c, no purticu\ur, da Legião Administrativa que compõe o
Distrito l'edcnli.
(; com muita hunru, Sr. Governador, que recebemos V, Ex•,
pela primeira vez, pura um debute desta natureza. Não duvidamos,
relo conhecimento que temos de suu pessoa e pelo contato mantido
com V. Ex• c. ainda, pelo trabalho de quase todos os seus Auxilia·
rcs, de que V. Ex• tmi oportunidade de demonstrar o que tem feito,
com os olhos voltados para bem servir a co\etividade e bem cor·
responder ao mandato que lhe foi connudo pelo Senhor Presidente
du l<cpt'thlica.
Concedo a palavra ao Sr. Governador do Distrito Federal, Dr.
Elmo Sçrcjo FnritiS.
O SR. ELMO SE REJO FARIAS- Sr. Presidente da Comissão
do Distrito Foc'cral. Srs. Senadores, Srs; Secretftrios, meus Senhores
c minhas S~nhoras:

I. INTRODUÇÃO
Ült1vid:t<los pelo Presidente du Comissfto do Distrito Federal,
:·h:itor Dius, pura ~~qui compurcccrmos, trazendo os. es·
..:~·~r,·-:i:<Jt:ntos julgados ncccssúrios sobre: a utuacão do nosso Govcrnu ~:do!; pl:llll)S 01 que nos j1ropuscmos cxccut~tr, hoje o fa1.cmos com
pr~)fundn :-.atisf:H;río. Aqui se c:ncontram, para isso. o Governador e
St·n:·~dl"~t'

:.l'\.,; sc~r·;túrins.

Ton1os recebido, ao longo destes 19 meses ii frente do Executivo
do Dislritn Federal, rcitcradus tmmifcstaçõcs de aprec;o c.la classe
7Jt'!ilir·:, c. mui particttbrmcntc, do Senado, Foi, até: pouco tempo,
al:-~·.·.<:·; ~ll, l!tnin~.:nt..: Senador Cattctc Pinheiro, que exercia n Presidi.: ;,i:t ~:t::.~a Cornis~r\Ot.: cujo int~:r,.:ssc pelos negócios du Capital que·
-.:. t..:\:d1:1r como prl!itn de rc\;onhccimento c ngrudccimcnto, que
. ~ ·. :Jiami'S o apoio cu coklhoraç5o no truta das qUt:stõcs ntniorcs do
·· i:1· ! •-:lkr:d. E us~im continu:1 sendo, numa dc!nonstruçào de
:· :- .:r~lt:J1din11.:nh) cntrr.: o Executivo local e o Consn:sso
',•::1.

;•• ;11l t::;t:lmns para falm um pouco dt: Brusilin c do no~so Govcr·
tradições c homens ilustres, mus gostnríu1~·-"· ~:.:11h~m. de ouvir SU1!Cstõcs de Vossns Excelências. num debute
:11·.:.' ..• dp~: no.~.;os pmhlerrws, oportunidade que ni'in podemos pcrd:·r. :;nh pena d~.: nri1l aprnvcitnrmns os cnsimuncntos que aqui
nn. lli.:~ta Cas:1 de tuntu~

)11"1~.~:11:1ns ~~~'llv.:r.

CAPITULO I
I..

~~~o:-d:t;!CDl

O DISTRITO FEDERAL

Hlstúrlcn

•I mi'""o da Nova Capitnl, "" 4uc se depreende dtts liçõcs da
i:1. se resume cm dois ~rundcs ohjetivos, quais sejam:
I - <cr a Capital da Rcpllh\ica c como tal oferecer uos Podcrcs
,.,,,1:,1itllidtJ~ ns t:quipimtentns c instulações m:ccss(arios j')Urtl que u
~i~~:~lraJ."ilo h:d~:rnl viesse a ter tranqUilidade purn agir de formu
'1.11 c imune :1'i pr~.:sst1c'i de todu origem:
·1 -- wr pt'll•.' de dcscnv{dvimcntn ccont'mliCI) c soci~d dus Rcl l!i rn~()c..,lc 1.! Nt,rlt.: dn Pais, c funcionm como elemento tle injJ:n.'J•liWI c dt: 1lCIJ p:u.;iio do ~.:spaço tcrritnril!l.
1,. !:H
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Paru o atingimcnto do ohjetivo "Brasf\ia como Capitul da RepiÍ·
blicu", construiu-se uma Cidade de urquitcturà modelar e funcional.
A preocupação muis explicitadu nas Administrações do Distrito Fe·
dera\ é aque\u de urrumar as ucomodnções pura que os Poderes dn
República melhor se instalem. Tem-se procurado dotar Brnsf\in,
espcciu\mente o Plano-Piloto, de todos os equipamentos e infra·
estruturu neccssltrios no pleno funcionamento de uma Capital
Federal.
Entretanto. o objctivo "Po\o de Desenvolvimento Econõmico c
Social", associado aos fatores de integração e ocupação do espaço
territoriul estlt scndo devidamente dimensionado. O Programa Geocconômico da Região visa. entre outras coisas, diminuir as pressões
dcmogrftncus sobre Brusilia. Hft um Plano-Diretor de Urbanismo,
que bem o·u mui, se executa. Hlt umu organização formal para u
administração du Cidade que, embora sem se preocupar com metas
maiores, funciona. Porém, não há nenhuma tomada de posição, que
fuça com que o Governo Fedcru\, além do papel que exerce como Se·
de do Governo da Repllblicu, innuencie, direta e participutivumcnte,
do desenvolvimento nacional ou, pelo menos, no das Regiões que,
mais próximas dele. se localizam.
Face u essa indcflniçfto dos pupóis que Brasília deve exercer, isto
é, quais as suas funções, além de Capital da República, ó que com u
instalação du Cupita\ criou-se ncstc Planalto Central, principulmcn·
te, umu cxpt:ctutiva nu região, a qual vem pressionando o Distrito
Federal ao exercício, quer nós queiramos ou não, de assumir outros
papéis além do mais nohrc e principal, de Capital do Pais.

Por todus cstus n1zõcs. url;!C procurar. neste momento, as
reSJ'IOSlUS iHi seguintes indagaçÕes:
I. Que funções a\êm de Capital da Rcpllb\ica deve o ·Distrito
Federal exercer?
2. Rculmente, Brnsifia detêm ou deve deter função de
catulisadoru do desenvolvimento económico c social do P\unulto
Central'!
3. Quo!is seriam as ações que Brasítía deveria desempenhar,
para hem cumprir o papel de catalisadora do desenvolvimento do
Planalto Central'!

l. O Distrito Federal como fator de integração regional
A innuênch1 c:<crclda pelo .. F~:nômeno Brusiliu", no comportmncnto rc.!!ion:d hrnsitciro. pode ser considcrudu como murco
divisor de dtms épocitS.
O Pl:1nnlto Ccntrul, com Brnsilia. pussou a ser centro de convergência de um conjunto de acõcs que motlilicarum. no correr de IAuht
d\:cudu. u estrutura st'lcio-ccnnõmic;.t de imcnsu vustidão do território
hr:tsilciro. pois nno sô o Centro-Oeste recebe dirctus innuências de
Brasília, nHts tumhêm outras regiões do Norte c Nordeste c Sudeste
do Pais,
A malhu rmlovi{tri:.t existente, cm fmncu CXJ'Hmsão, liga u Cupitul uus muis distantes pontos do território brm~ileiro. integrundo os
mais Uil'l.:rcntcs mercados prnduh)rcs c consumidores rcgionuis.
Consolidada, llrasilia representa pólo irrmliudor de desenvolvimento
n:gionul, csprui:mdn sua ltrca de innuéncin direta nos Estudos de
Goi(ts. M:ltu Gmsso c Minus Gcruis. numa extensão de. uproximadamente. 200.0110 km'.
O udvento de Bntsilia si~nilicou considerlivc\ melhoria do Centro-Oeste 1111 particirucito da Renda Nacional, 52% no perlodo
1960/70. Como centro irradiador de desenvolvimento, o elevado nl·
vcl de consumo no !)istrito Federal leva dinamismo tt todu regiUo,
principultncntc ao sctm ugropeclll\rio do Norocste de Minas Gerais e
do Estnd<' de Cioiíts como um todo, que se bcnenciam dos efeitos
imc{liutns do crescimento de Brusllia.
Es~c!\ rencxns si\n ohscrvados nu melhoriu dos nfvcis de vidu dus
popu\açties pcriférictts ao Distrito Federal, princirulmcntc nos
campos Educacional c de Saitde. Em \974, c·crctt de 54'11· dos pucicn·
tcs hnspitulit.ados na reli~ oficial ermn oriundo~ de outros Estudos.
Sintomlltil'ns sUo uindu os dudc.J~ do relutórill dc!\sc mesmo uno, do
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Bratl:"tndia, indkando que XI dns pa~11.:ntcs
cm trm:nncnto. -'S'ilr rrovinhmn dc lVIina~
<"i era is, ~0% ~~~ Bnhi:t, I;r;;, de Pcrn:tmhuco c o rcsluntc do C\:ar{t,
Espírito Sunto, PM:tíh:t c Cioiíts.
lfnspilill

Uc

~squistnssomítticns

J, Característicns Sóclo-Econômicas do Distrito Federal
Brasil i:~

L' .. ua~

cid:uk.~·'i:lt~lit~.::o~ S~l). lw)~.:.

'' t;:ni(\]' :t•·!····, .,·:, '.

urh:tlhl c rnrtli:tcintt:d dn ( \:ntrn-(h::-.11.!,

Nn dcc~·nio l%0/7ít. :t pnrr.tb.;:'t(l r..:~·in:::·' !!)::. ·.:···
ccu, crn rnêdin. (,';.i!! I illlLl, ClllJllalllll a ~ll Br~::;il .:,}-; 1;;., lslrl:.t~::tTII:t::•:.
o mtmcnto Ua pnpulnçi'it) dn Distritn h:dcwl :-.c situnu cm torn,1 dns

14.4':; '""·
Entre JIJ70 n l'J7.t, qu:tsc :;no.uoo pcs:-.na:-., nu . . cja, :~x.oou ~····· ···~
hahil:trlh:~ ror illlll foram iiCOIIlidns no l1i-;trittl h:th:ral. dll:. qu:•is
cl!rca de 751;. imi!!rados dn..; rn:tb divcr~as n:l!it1cs dl' fl:d\. •tt:·.t;1,~::r1~
dn-sc (ioi:'t., (2.1'·; ), ~·I in:rs (fcr~ris (22r·;,) c no Rio de .I ;rn·~i ro 1, I\)·. 1
!\ rnrula!.·:"ttl dn Di~tri1t1 l;cUct·al, entre 1970 ~ J 1)7.;, \.'I'C.\t:~,·u
nwis de 5w;., :ningindt,,lw,ic. ;tptoxim::d:rml!n:r.:. SOO,t)OO h:t!lil;\rll..:·;
J~:-.11..' ljLlllliro tlltJ.,{f;l rÍ;t, ror SÍ St.l, U llÍVd d;t Cl)lll ÍIHii! !'lrl.'~ .. :·ltl
l.Jill.' é 1.!.\l.'n.:id:t '"hrl.' 11 cquip:uw:nto Ctli1Htni!ú~Ítl, cm t·~rnw·, de S:r;r.
di..'.

1/ahit:r~tttl, J·:drtt::t~·:·ttl,

l.:r/...:1' c

Rt:t:l't::r~·i"tt•, S:t·~·:::::ic•litl, 1'r;r:r~~

pnr!e. hll.'r!.!ia Elélrk:r. Cnnutniea\tk:-.. l.cve-sc l.'m l'tlllla ll :rspccto
stlL'ial q11c: acam:t:r "l'l' :r pnpul:r~no dt' Distrittl h•dL·r:!! .:nn.;liwid:r.
cm 55'·;. de jtwt:n' de :n~ ~O :mo-;,

I
l
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Br;.rsilia. durante ~1.; seus 15 anos. arrcst:rltou ntdh:ais inl'dilíc:tci'lcs na sua cstrutura tlcupacimwl.
Na fas~.: inid:tl d:r implant:tcfm fisic;t J;, C~tpit::l. rr·.:domilhJtt a
('unstrucnn Civil r.:nrnn :r prindpal font!.! :thsMvt.:dtlr:t d.: m;'l,,·de·
ohr;t. A p:trtír dn~ prirndrns :rnns após :t inotu&ur:tt;;ll'. pa.~·.··: ::
ativid:u.lcs tcrl.:'i:'rri;ts :1 rcpn:s~.:nt:rr ~~ m:tior ~;;.;pn:ssi'!tl no m~.:n.:;rt:•~ ·J:
trah:tiiHl.llt;d pnnttllJLtC, oltu:rlmcntc. ccn.:a dc 7Jr:i, d:r fnfl;il d-: li:d">~t~
lhu tH:up;u.J;t c.\l:r~.:!.!lll su<ts :~tivit!:u.Jl.'s no \c.:tor lc.:n.:i:'trio; 22'·; nn
s~.:cund:'~rio 1.: os rl.'~t:ullcs S'_:;. no prim:'trio.
/\ I.!Cli!Hlllli:t tln Distritn l:cder:tl ~ fuiH.lam~.:n!:tlm~.:nt•.: tcn:i:'tri:t,
lt..'lldo na atua~i'tn dtl CitH'I.!rtltltl prindp:ll fato r de din:tmi~rno.
~~ opnrtunn m.,inahtr LllH:. s~:ndll a roruhu;rto do Dbtrito Fcdcr:tl hnsic:tmc.:nt!.! jovem. tnrn~Hi!.!, nc~.: . . ss:'trin L!UC o mercado de lnt·
h:tlho cslc.:j:t up!o :1 t1l\:rc.:r.:cr nova li orlltriuniUadr.:s de cmprc.[!l1, lt.:rtdn
cm vista u :tl1u.xo de prnlission:ds qut:. anu:dmcnte. ~ão prep:mnlos
pelas llnid:rdcs de Educ:u:nn T~cnica ~1qui sedhld~t!'l,
J:stilll:t·SC' qu~:. :tnuiilrllclltt.:, 22K.D0fl pcssO.I'l, c.:st;tn cmrn:~;;d::';
nas :Hivid:tdcs !crci;'tria:-., 76,000 rws s~L.:unU:'trias r.: 9,000 nas prim:'trias.
O Distrittl 1·\:dt.:r;tl aprt:st:lll:t a t. . r. :t:ira r~.:nda per C3pi(~ du
llr:~sil (<kpnis de Silo l':~ulu c Rio de J:~ncir<>), de CrS 5.1~H.OO, a prc·
t,;ns de I'J7.l J·:ntrct:m!n, a nivcl dt: lllC<.diU:tdl.' urhan~l. obscrv:rm-se
ac~.:ntu:Jdus lli!snhd~ rw Uisrrihuic~o d!.!ss:t rt.:nd:t.
Assim ~ ~fllc a rt.:nda per cupt!l! :tmwl do Pl:tnLl Pii(Jlo
(C'rS II.'JOO,OOl i:. pnr t.:-'\t.:mplll, X \'t:lt:~ a da Ccí! ..tntli:t: ~ vr.:t.~., :t di.'
Snhrmlinhtl: 6 vc;cs a lhl <i:.unn c 7 vct.t.:s a de Br;ttlúnJi.t.
A sc~und:t maior rcnd:~ ó a d<> Ci<wri< (l'rS -1.000,00). scguiua do
N údco llandeirantdCrS .1. 1l00) c T:tgumin~" !CrS )..1011),
1 - ESTRIITliRA ADMINISTRATIVA DO DISTRITO
I'EilERAI.

O rmtrCll l'undumcntul da organi1.m;iio udminislrutivu do Distrihl Fcdcrul l'oi u crhr~ün du CumpunhiH Urbuni1.uduru da ~ovu Cupit:tl dn llr:~sil- NOVACAP. cm setembro de 1956, p1iru plllncjur c
c.\ccutnr us s~:rvi~os de loculilttCÜu, urbunizucihl c constn1çüu du
lltl\':t CHJ'lÍtlll, l.'tlllHl tumh~mpurtt rculizur utividudcs imobili(~rius d,.
irltcn:s~r.: dn flllurn Distrito Fcdcrul,
Constituída :1 NO\'ACAP, r.:lu rus~lHI irncdiutumcntc l't ;t~:iu.
'l.'tltltl, ;rtl mt.:~llltl tt.:llll'hl, t.'l)/l"itrutm:t dt: uma cidmlc c adminhHr;1dtl·
ru dll tl.•rrill'lriu 'lUC.:, htl,it.:. t.•nn~litui n Di!>.tr'itu J.'cdr.:rul. o rt:rf~ntn qu:
ttlL'•Iio~tt t:ttlt'c a ~.:ntrmla cm at;:'rP d:t~Jttl.'l:t (\llllr'ílllhi.r I! :1 in:rlll'ttr::
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t.lc Hr:t!'líli:t caractcri1.ou-sc pelo aIii de construçi'ío c pclu indeter·
rninaçüo fnrnwl d:1 estrutura c nrg:tnizucnn hurocr(tticn. Construir a
Cidade no prazo prcõxado cru u puluvra de ordem. ,
Nessa fusc pionciru d:t construçüo de Brusíliu, 11 NOVACAP, a
pur das compctêncius de construir u Cidade, foi, paulatina c na medi·
~~ . , ~:m que o c~iJ!imn as circunstflllcias, ~~s~umindo as funr;ôes de Go·
'- ~'mn tia :'trcu.
Com a itl:tU).!llnt~;io Ue Br;t:"ilia. ur.[.!i:t dar-st! tr nova Unidudc du
· • ~·~:r·:ll,.'i'ttl :rrc:rhout,;n juridico-mlministrativn capa; dt: :ltcndt:r às
lh'I..'L'~,id:rdcs de uma Cidadt.: qtt!.!. apesar de in:tugurada, cncontruvu!'.1.: L'ln plena l'nse de cnnstrllt;nn c orp::tnizuçüo.
P:~ra atcndcr a esse imrcr:rtivo, foi s;mcionad:t u Lei
~~.,· 3.7~//(tO, lJUe disptic snhrc a nrgnnizucrao administrutivu do
Di.;trilo Fcdcr:tl. lixando compctí:nci~ts, definindo processos legais e
~·~r:~ht.:l~~.·~ndtl J'I.!Sf'Hlil~ahilidadcs do Puder Executivo,
Cnm :r :1~sina!l1ra dl, Det:rt:to n'·' I, uinda cm uhril Uc 1960, pelo
i'n:l'citn do DistrittJ Fci.lcr:tl. foi instituída sua primeira estrutura or..
~.tnicn. criando a Sccrct:rrin·GI.'ral de t\dministr:.u;Uo c a Secretaria·
( icr:1J de t\ssist~n~o:ia. t\ primdra. Ctllll :t Íncumh.::ncia d:.1 coordcnal;:'ttl c c'\c~uçfio das ativid:.1dcs t.lc Pcs~u:tl. M~ttt.:riul. Orcamcnto,
Contuhilidudc. Eswtisticu. Comunicucõcs, Rcccim e Dcspes11s Públi·
~.:;1~ c ;r SI.:!!Ltnd:t. com :~s de Edw.:~t~i'lo. Cultura, Assistênci:~ Mt:dicohtlsrit:rlar.lli~ienc fl(thlh.:a. Assi~ténciu Stlci:tl t: Educ:tçiio Sanitítria.
A la~.:una rrint.:ip:ll dessu estrutura rcsidht na ilusênciu de
ScL'rct:lri:ts cm nluncnl mínimo ·cnmr:~com n Uivcrsidttdt: dns
run~tlC"idn E.\t.:Cli!ÍVO do [)istrito Fedcrul.
Crin\'am-se. J'lilr:tll.'IHmentc. cm junho de 1960, por forcn de
Dccrc1os hai.\adns pl.'lll Prt:sidcntc da Rcpúhlicu. as Funducões
h!uc::L'itln;tl. llosrit:thtr c ZnohlHftnica. Em 1961, surgíum. por
~: . . u"itur:r pt'thlicn. as l:undacil~.:s Úll St:rvico Social !.! Cultural, sendo
'I""· em 1111•1. n11tr:~s cntid:~dcs como u TCB. SAB. SHEB (atuul
S!!IS)l.'r:lm in~lituid:1s pelo Podcr Púhli~.:o Jo Distrito Ft:dcrul.
l:tn nmr~o de 1961. pl.'!n Dt:crcltl nv 43. for;~m criudus us
Surcrintcndt!nci:ls C'icruis de Econumia, de Educílçào c Culturn. de
SI.'!!Ltr:m~·a c Interior c d!.! Atuiculht· .. c Ahastccimenlo, c us Subprcl'citur:t!'., mais tard~: tntttsl'tlrtlmd:ts t.:lll t\dministr:u;ôcs Rt:gionuis,
qa11..: deveriam funcitHmr cnnw órt:iao de ~1111pl~1 descentralizuçilo
adn1ini..;t rativ:r.
A l.ci n1• .J.~.J5j(,.J deu nnvo impulso.;'t Adminislrac:lo local,
Com c~l:t l.d. fnram eri:lt.l:l!"' nove Sccretariils de Eswdn. ll Gubinete
dtl Prefeito, a Prncunu.lmi:r-Gcral, :.tl~m dos Conselhos de Arquitctura c Urh:misrno. de Dt:scnvnlvimc.:nto Econômico e de Educação.
O Distrittl Fcdcr:tl flll dividido em oilo Regiões Aclministrutivus, a
cac.J:t uma delas. corrcsrumdcmhl urn:~ Aclministrucrto Rt:gionul, das
qu;ai-; somente cin~o:t, foram imrl:tntudas.

Além das Emrrc.:..;:r, c Fuauf:tt,;ilc.,j:'t c.\:istcntcs. nutras fortim criu·
da ... ().; Dcp:trt:nnt:n\tl'i d~.: Ftlr~a t: Luz c dt: Tch:foncs dtt
~OV A{'A P 1r;rn.;l'tll'lll:tr:tlll·sc, rcspt.:t.:tiv:unt:ntc, mr ('umpunhia de
l:h:trkidadc dc Bmsili:t c n:t Companhia Tt.:lci'ônic:t de Br:1sílht.
l'ri:~ram-\t' :1 CillllJ'l~tnhia llc De~cnvtllvim!.!nto do Plnnaltu Ccntrul e
o Banctl l{c,[!ion:.tl dt.: llrasili:t. Tr:tnsfúrmou-sc o Dcp:trt:tmcnto de
F.strml:r~ de RtH,ht!!L'Ill !.!m,\uturquio.t. Eru imtitu~:inm!li.mdo o regime
de rclatÍ\'U :IUilliHllllill udministr:ltiv:t c nnunccira p:tru ttlguns órgi'ios
da Adminl,tra~·t"tll f)irctn, cnqLutdrando-se. de imcdiatn, ncssu formu
de ndminist~uci'tu. o Serviço de Limrczn Urbun:~, o Depnrtumc:nto de
Turismo c :1 Administruciio dn Esllu;üo Rodnviítri:1 d·· Rrnsfli:1 c,
mais 1anh:. i!plkalln Htl Dcpnrlallll.'l1tll de Educat.:rw
·:sportcs
1.: Rccn:açi\tl cu Administrw;iin das Unidudcs Dcspurti' :1.,,
Entrl.' 1967 t: 1972, outrus ul!cr:u;õcs vicrum u st:r introduzidus
11:1 MtHIIlilaci'ío mlministrutiv:a du l)istrito Fcdcrul. utruv~s du
assinaluru dos Dccrctos·lci n•s Ji5/ll7·SEP c 514/69-CAESB c dus
l.ci< u<'s ~,691 j71·CEASA c ~.Hbi/71-TERRACAP.
Com ~sscs utos, snmudos ~ Emendu Constitut.:innul nY IJ69, que
tl:rn~l'tll'llHlll a PreJ'ciHrra dll Distrito Federul cm Governo do
Di!oott'ihl 1·\:d~.•r;al. J'~o1i ~,•onduídn o d~..·ln de grundcs rel'ormus de nossu
t\dmini.;tra~.·:itl,
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t 'o11111 .,l' v~. ,, JHt'io:~..:.,~~~ d~· n.:form;t adlllinistrativ:t, dcll:.tgrm.io
pdu Lei n~· 4.5-tS/64 c :tltl:-i lcg:d"i pnstcriorcs, procurou ajustar a
estrutura urganiiHdtmal do Distrito Federal its conveniências de um
dcscnvnlvimcntll hurmônicn c racionulmcntc implnntudo.
Essn cstruturaçUo cstil rc~istindo hít dez unos, apenus com as
mndilicaçtlcs,iú inlfh:mla!oo, Os f!ostuludos h(tsicos. institucionalizados
pcl:t rcfnrnw intl'tHIUtida pcla I d 11'·'·1.545/64, süo:
J)c!'l~cntralita~·ihl administrativa, como· SlW principul
car:u.:tcristh.:a, ~JUC .. cria l!l'cti\'ada Ct,lll a institucinmtlit,uçtw dus
Emprc~as, Aut:trqtlia~. hllld:u,'tics, !H.lministr:~ç(lcs Regionais c
(lrl!iHl:>. Rcl:lliv:trncntc 1\utlllltllllll.,,
- I nstituh;:lo do p\anc,iamcntn glohal, com a criaçr10 d:.i Sccrc·
ta ria do (itw~.:rno. qu~.: fundonari:t como t'lrgtio ccntntl de um sistema
de plam:,iamcn\ll, ilrl,'amcnt;u;t~tl, :.ac~1mpanhamento da cx~.:cuçfio de
pia nos~.: orçamcn\tl ...
- Estahclct:imcnto Ua rc!!Íllllalit:a~·nn cumn princípio dt: dcsccntr:al itu~·i"w d;a cxccuçftll J:t:-. ativid;H.lcs )HWcrnaml!nt:.lis.
- Fi\:.tt;~o de m6tnlln"' Lh: c,umh.:rwcrw mais clicicntc. par:a di·
minuir o número di! ór~~w. li!!adns dirctamet\lt: ao Pr~o:fcito, atr;avés
de vincul;u;fio das entidade~ de Admini,tr~aç;"tl) lndircta tas Secretarin~
de Est:ad,l Cill're-,plltldent~..:..,,
- Org:mit:tl.';ltl, :-.nh a f11rnw d..: sistt:lll:ts, das alivid:u.h.:s ;au~ilia
res de ,\dministr:u.;~o (l~o:rnl.

Em resunHJ, :a M!!:ltlÍ/:H;fao húsicu U:1 Administr:u;flo do Distrito
l:ctkral cumrti~.:-se de:
a) Secretari:as de btado:
b) Procur:u.Joria-Cicral c Gabinete dn Governador:
c) dez Empros:~s:
d} cinco Fundm;t1cs:
e) unHa Autarquha:
n ÚC/ Órg:ins Rd;rtiv:nncntc t\ultlnomo"': I!
g) cin\!n Allminbtraçlh:s ReghJn:IÍs.
De~.:nrrklos tJuinzc :mos de Mt:t inauguracfio, Bmsíliu vem-se
dcfrnntundo com flrllhlcm:as administrntivos que dificultum u utuu·
çfio dn Gnvcrnn. A ine.xbt~ndu de instrumcntllS formais, t:stahr.:lcccnd~l lilusuli;,ts :1 ~er :tdotad:t~. levou :.1 Administr:u.;rw a se ressentir
d:t f:.altn de dirctritcs. thl sentido de 1~-:vur Brasília u dcsc:mpenhar.
além tlo p:tpcl di! C':~ritul da Rcrúhll~.Zu, outro nfio menos rt:lcvantc,
qual scj:a, n dt: Pólo lil.: Desenvolvimento, :tS:-iociudo i\OS f;~tlJrcs de
intcgr:açfic, c llcupaçf\11 do csp:tçn tcrritori:.tl da rcginl),
CAP(TULO 11
1- ANÃLISESETORIAL

Os sctnn:s Saúd!.!, EJu(.;:tcào. Transporte c Hnbitnçito, no
l)istrito Federal. sàn :'treas de scntill:as curéncius, que m~:n:cem uçõcs
de curútl!r priorit:'lrin.
No c:tmpn d:1 S:tt'lde, os pmblcmas dcOucm princip:tlmcntc du
inc~.~pacid:tdc da r~.:U~.: huspital:.ar th: at~:ndcr aos crcscl!ntcs aumentos
da dcmunda aos servicos ussistcnl.!iais, LJe~.:orrcnt~.:s nUo só do rítpido
incremento dcnw!!r:Hil.'ll lnc:tl, cnmo tamh~m devido t1 prcssUo que
us pll(")uhaci\cs p~.:rit'6ril.!:ts uo Di~trito Fcdentl exercem sobre a rede
hospit:dar.
f)imcnsinnml:a pur:t utcmh:r :tpcnus ao Distrito Federal, o nosso
sish.:rna hnspitalur depara-se com a cnnti1!~nci:t de cobrir nUo só a
vasta r~.:~iitll Ut: inlluênda Uircta Jc Brusília (com 5~ Municípios c
200.000 km' I,
tamh~m do mllro~ mais h>n~inquns pontos do
Nnrh.' c Nnrdc..,tc. porque i:. :~qui lJUC sc dispôc das condi~;õcs assistcnci:tis mais l.:lllllplc\as do hintcriRnd hrusilcim, c de serviços dt: alta
C!<!pCCÍUJil:tt,'illl. C!lnttl ns d\! rt:ahiJita~·iao, que illt:tldcm nrtn SÓ ~10
Centro-Oeste, Clllllll :Hl Norte c NorJestc.
!\ caraciJmh: inst:tl;ul<t da rede hospitul:tr é, atualmcntt:. de
~.7H2 lt:itus. cnntrihuindo il s~.:111r privado com pouco muis de ~0%,
Est~n ltu.:ali!adtls rHl Planu-J•ilnto 6.1%, onde st: nhscrvum R.J leitos
pnr 1.1100 h:~hitanto,, hsa 1a.1a no Distrito Fodorul ó do 3,7 loitns/1.0110 la do Sft•' l'auln é h,.t o11 do Rio do J11noiro 5,5). Com a
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entr:td:t cm furu.:hHwment,, do ,'\Y HDB, css~.: índice clt:var-se-t't u 4,1
Ipara 11 llistritu l'odorall.
Excehl o Núcleo Bandeiruntc c Guuril, que, por suu proximi·
d:~do. siiu :~tondilins pcln Plano-Piloto, todas us mais localidades urh:uws dn Distrito Fodorul di~pilom de unidados hospitalares, o que
vom pnssihilitandn nwis fílcil :tccssihilidudo da populuçõo uredu.
DaJo h:1stantc "iÍ1!nific:ttivo í: o qut: se re\acionu. por exemplo.
ctllll os n:~scinH:ntns rcgistrado"i no Distrito l-"ederu\, dos quais 95%
"'i'lll ncurridl,, cmlw,.nit:tis.
D~.:ntre :1s prindp:tis causas mortis ohscrvudas. us vinculadus us
doenças tr:tnsmissivds, mormente as evití1veis por ações no campo
do sancamcntn bitsico, llcupnm n primeiro lugar. A propósito. cabe
assinul:tr lJUC i: h:tstnnt~.: signilicativu u queda du purticipuçüo dessa
""""'nus iiltimns anns: do 17,7% do total de óbitos, cm 1973, pura
12.(,t;;., cm 1IJ74.
O l!rupn hiolngicamcnte muis vulnt:rúvcl i1s doenças é o da faixa
d~.: menores d~.: S:anos. ~1uc el,nstitui 17.7% da populuçUo do Distrito
l'olioral. Em Coil:'>ndia, r••r oxomplo. 65,5% das mortes ocorrcrum ·
nessa f:tixn de idade. Em Brnsíliu. esse pcrccntuu\ não ultrnpussou a
2X'ff·.
A cnncentr:tçüo dos óbitos nus fuixus de idade mais baixas se
o.1plica niiu só no f:~to de sor a ptlpulacào do Distrito Foderul fundum~.:ntalmcntc jovcm c apresentar altus wxus de natulidude, mas tum ..
hom om dooorrência da magnitudo dos problomas de Saúde, atingindo :ts canwd:.ts de menor idude. reconhecidas como de buixa resistênci:~ aos a~mvos lia s:~údo. Em 1974, 44% dos óbitos se deram om
cri:.mç:~s com menos d~.: cinco anos.
A rn:~nutonçfio das atividados du Secrcturiu de. Saúde vem
ahsorvendo. om módia. nos últimos três unos, )7% dos recursos orçumentúrios. Levando-se cm conta us substanciais receitas próprias da
l'unduçrio Hospit:ilar. pode-se dizer que us utividudes assistenciais de
Saúde cmprcgnm volume que equivaleriam no maior dos orçamentos
d:~s divors:~s Socrotarius do Governo do Distrito Federal.
O osJ'orço que omrroondo o Governo no cumpo du Educação i:
incomum,
A cstrutunt lia populaçfio local requer formidável rede de ensino
om todos os nívois, pois, 36% du população do Distrito Fodcrul são
jowns de 5 u 19 unos, nuturnl clientela da rede de ensino do 19 c 29
~mus. lstolovu" cror quo core<~ de 250.000 pessoas dessa faixa de idado prossionum o Sistoma Educacionul por mutrículus escol~rcs de
primeiro c scl!undo gruus.
Em 1974, o total do mutrículus oforecilius pclu rode oficial. nos
oursos rc~uluros o supletivos, foi do 193,000. Em 1975, porêm, esse
nlm1cro se elevou a 225.000, registrando-se aumento de 21%, uno
om quo a Fundação Eduoucionultcvo 86% do purtícipu~uo no total
de m:ttrículas, cm rdm;iln i1 rede pnrticulur.
A ostruturu do onsino oficiul não ucompunhou o croscimcnto da
dcmanda de mutrículas, cujus pressões vinham-se acumulando uo
longo dns últimos unos. Não ohstunto, tom u rede pública crescido à
'""' rnódia
do 12% ontro l'l70/l'l75,o quo uourrotu um déficit
do s:ilus do aula o profossoros. Ao iniciur-sc o período lotivo de 1974,
18.0110 ui unos da I• a 4• sórios do I• grau, devidumenlc mutriculudos,
cstav~1m sem prol'cssorcs. o mesmo ocorrendo com numcrosus disci·
plinns do 2•> ~r:~u. o, om 1975, o déficit de salas de uula foi uvulindo
om 450.
A contralizaçüo udministrntivu foi idontificudu como futor impeditivo i1 dinumizuçr1o dus ucõcs executivas, tornando extremamente
moroso o cumprimonto dus dotorminuciios hiorítrquicus.
Com referência t\llS rroblcmus hubitucionuis. o número de
unid:~dos rosidoncinis construidus ontrc 1966 c 1974 foi do 60.000,
sulici~.:nt~.:s purn atender u upcnus 40% dus nt:cessidudcs.
Atê 1980, mus 4~.000 novus fumilius devcrào prcssionur om
rwcura lio murudius. Cunsidcrundo o utuul déficit, cstimu-so om
140.0110 ulutul de uniliudos rosidoncinis que o Sistcmu dcvoriu oforccor pura oliminnr us curóndus hnbituoionnis no Distrito Federal.
Sorin. pni<. nocossilrin <lUC J'ussom ufcrccldns, unuulmcnto, 23.000:
cusus. cm média.
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A propósito. considere-se que, entre 1966 u 1974, forum
conslruídus, cm média. 6.500 unidudes ununlmenle, sendo que mais
de 90% desse esforço foi realizado através de cntidadcs governumcn~
tuis,contrihuindo Hcsfcr:1 privada apenas com 10%.
A uçiio dlrct:J do Governo do Distrito Federal, neste c:1mpo, se
fuz ulruví:s du SHIS- Sociedade de Huhilucões de Interesse Sociul
Ltdu- emprc.su púhlicu vinculada i1 Secretaria de Serviços Sociais.
A purlicipuçuo da SJ-JIS nu ofcrlu huhiwcionul, durante os seus
13 unos, foi de 20.2H7 n:sidéncias, sendo que, cm 1974, u produção se
elevou a J.J 15 c. cm 1975, (previ suo até o nnul do uno) deveremos Ler
muis4.709 unidudcs.
O trnnsportc urbano cstí1 merecendo toda n utcnçiio do Governo do Distrito rcdcrul.
TrCs empresas rarticulurcs c uma cstut<ll têm conccssiio pura a
exploração dos scrvicos de transporte urbano rodoviário de passagei·
ros.
A frolu toLa I de ónibus. cm setembro de 1975. cru de 942 unidu·
dcs, contru 220. cm 1969, observundo-sc, dcssu forma, que, cm 6
(seis) :mos. o número de veículos disponíveis tto transporte de pus·
sagciros muis do que qundruplicou.
A quantidade de pussagciros Lransporwdos no período de 1962
a 1974 pussllu de 20 milhi1cs pura 117 milhões, crescendo, assim,
480':;1, 01 umu tux:1 anuul mt:diu ílcumul~ltivu de 16%. Pura 1975, pode·
se cstímul~1r u dcmnnda ;.muni, com b<~sc nos dados obscrvudos uté
setembro, cm cerca de 120 milhões de pussugciros.
O toWI de viugcns rc:tliladus cm 1974. pclu frota das empresas,
foi de, aprnximadumcntc. I.HOO,OOO. paru R77 ônibus. o que,
udmitindo-sc a cupucidadc t;cnica da froLU de 70 lugares/ônibus,
ctmcluiu-sc llUI!, m:ssc ~mo, :1 nfcrtíl de 126,000.000 foi superior r\
dcmandu de 117.000,000 de pussugciros.
Entretant<l, v:llc obscrvHr que. cmhorn cm termos globnis niio se
constutc n supcrutilizm;Uo do cquiramcnto, j{1 que, cm 1974, vcrilicou-se a médiu de 65.6 passageiros pnr viagem. abaixo dos 70 correspondentes t1 sntllrucUn por tlnihus, é: nect:ssúrio que se considere
quc. cm determinadas linlws, que realizum o trunsportc de pussu~eiros entre u Pl:mu-Pilntn c us Cidades-Satélites, este mesmo
enclil:it:nte é bust:mtc mnis cli.!v:Jdo, cheuundo, cm dcterminudas linhas, a cerc:1 de 100 po.1ss:1gciros por vi:~g~m. Outra considt:ruçiio ~criu
u de que tais coclicicntcs representam uma mé:dht de todo o período.
i\~l se lcvo.1r cm c11nt:1 ns result:tdns de uma pesquisa apenas nos horll~
rios de rush, certamente seri:1m upurados coclicit:ntc .. pus..
Jm!!eirusfvi:~gcm" estrcmum..:ntc mais clcv:Jdos, caracterizando, dessu forma. :1 superutilizuciio do equipamento cu f:tltn de comodidnde
do usuúrin.
Deve-se assinalur. uinda, que ccrcu de 50% do volume de
passug.eirus tmnsporlaclns diariumcnte correspondem tt ligacU~
Pluno-Piloto-Cidudcs-Satélitcs, Considerundo que Lnis percursos
podem ser equivalentes u rotas intcreswduuis, pois hll linhus de até
126 km (Brazhindiu-Pinno-l'iloto), c que ju>LUmcnLc nestes percurso~ é onde se vt:rilicum as mais altas taxas dt: utilização por ônibus,
urge que se dcnnn uma novu modulid:1dc de Lrunsporle que proporcione muior satisfuciio uns liSUÍirios que residem nus locnlidudes periféricas no Plano-Piloto.
Outro dmln que corrohllru as hirótl.'scs acim~t h:vuntudus referese ltll "hithito de viujur du !'tlf1U)acão" crn colctivos urbunos. E~tes
coelicicntcs, que relucinn:un o munlllntc d" ressous trunsportudus no
Di!otritn Ft!dcrul. CLl!\\ suu ropulw.;tw. demonstram que Ctldtl pessoa
rculit.ou, cm m~dia, ~1uust! 140 viu~cns cm 1974. contru 82 em 1962,
Isto mnstru que o número dt.: viug:ens;:mo por hubitunte cresceu cm
Uprmdm:tdttmente 70%, no J"Crindo CllllSidcrndo, C 11 dcmundu por
colctivos numenwnwis rupidamcntc que u populucUo.
Pode-se concluir. pois, que não hi1 dcnsidudc de Lritfcgo de pus·
sugeirns/hnra. no nHHncnto, que prupid~.: 1.1 impluntuçi\o de um tipo
de transporte rítpido c moderno tipo "Acrotrem" c "Monotrilho...
etc .. que requerem. cm médiu, .10.000 passagcirosfhorn. pois o nuxo
utuul cstú ern torno dc I1JjUU pas~a!!ci rlls;horu, Dcvc·sc considcrnr,
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todavia, que: a demundn esi1mada, com base no crescimento populacimwl. para 19RO, é de ccrcwdc ~15 milhões pussageirosf;mo, proporcionando nuxo de. aproxim;1damcnte, 36 mil pussugcirosfbara. Convém assim que se estude, dc~dc logo, a vilfbilidadc du impluntuçào de
um tipo de tmnsporte d~· massu qui,: &~tcndu f1s necessidÚdcs da
demanda futura por Lrtinsportcs colctivos no Distrito"''cdcrul, o que
vem fazendo o ntlssn Governo.
Por nutro lado,~) inusit;~do aumento de veíc.ulos no Distrito Federal que. de .16.015. cm 1970, passou paru ccrcu de 120..000, em
IQ75. o LJUc d:'t. cm média. ~0% de crescimento unuul. eu inudequucàu d:1s condições técnicusl do sistema viário do Plar1o-Piloto ·e dus
principuis pistas de liguçnn·com us Cidndcs-Sutélites tem concorrido
J1tlr:l C!CVilr a ta.'<U de mort<tlidude C morbidade por acidentes de
tr:'tnsitn, que. cm Xanos. qu\.1driplicou su:t pruvidudc.
2-ACÀOJMEDIATA DO GOVERNO
Senhores Sen:tdores, ao ser designado por Sua Exct:lência, o
Presidente Ernesto Gciscl, Paru Governador do Distrito Federul, era
óbvio que não dispúnhamos de condições de Ler, de pronto, um
Plunn de Governo.
'
Ele Leria de ser clnh<?rado durunlc a nossa gestão frente il
Administraçuo dti Cupilal da República.
O húhiL<> de plancjamcnlo c u estrutura udministrutivu pura u
:u;àn rl:mcjuda não estuvum implantados. DHi u nossa maior dificuldade cm obter um documento chumado Plano de Governo, que nào
fnsse i.lpcnm; 011\iS Ll!ll docum\!Otll,
Ao rcnsmmns c:m p\anejumcnto, pcnsumos, sobretudo. em
:llltucle de planejamcnto.~ cm impor i1 múquina a~ministrutivu
proct:dimcntos cliuturnos de programuçUo, execução e avalíuçào.
Outro ponto de noss:~. prcocupuclio foi reLi r:~ r u elaboração do
"Plano ele Gnvcrno" dos G'abinetcs, tornundo-o menos técnico, mais
próximo das re:ds necessida.dt:s de nossa comunidade.
Considcmndo Lodos esses problemas u que nos referimos,
optumos peht seguinte cstruti:giu:
I, Complctur os estudos que jú tinham sido feitos sobre o
Distrito Federal c suu C1reu gt:occonômica. O processo de orgnniz:u.;tln espaci:l! 'Iuc atunlmc.nte se verifica no cspuço sócio-económico
da rcgiUo de innuõnci:~ de Brasíli:~ ó o rcsuhudo natural da própria
mudanc:~ du C:~pital.
A busc:~ de soluções pum muitos problemas que nnigem o Distrito Federal poderí1 Ler melhor rendimento se efctivadus cm
coordcmu;Uo cum os Governos dos Estados de Goiús e Minas Gerais.
2. Promovemos umu Série de St:minitrios. designados ··seminários de lntegr:1çiio Ciowrnu'mentnl". qut: objetivuram:
a) lcvunwr. do ponto dt: vistu dos funcionários executivos mnis
.próximos du comunidade, os problemns dcstu:
b) promover u inlcgruçuo entre os diversos órgãos (quer da
Administr:~çuo Di relu, quer, de Entidudcs de Administração lndircla,
quer de Órgãos c Entidudeí Federais), sediados no âmbito de cada
Cid:~dc-S:~télilc:
.
c) conscicntiznr os di~crsos Órgãos anteriormente referidos de
que a conjug:açt1o de seus e~forços poderia resolver, ou pt:lo menos,
atcnuur. com um mínimo de recursos, muitos problemas da comunidade pura :~s 'luuis eles prcstnm sl!rviços:
d) lcv:~niar subsídios uo PI uno de Governo: c
c) nnalmcnlc, obter. nclo exemplo, 11 colabor:~çlio du comunidudc (dentro das recomendações du ONU) no processo de descnvol·
vimento. Visundo, com isso, u que u comunidudc deixe de desem ..
pcnhnr upcnns o pupcl de sujeito, c bcncficiúrin c passe u ser um agente utivo nu seu processo de desenvolvimento.
Os S..:minl\rins romm r,mliZI\dos ..:m todm• \\S Cidl\de~S~\lélites.:
no nível técnico c de Secrct(trios de Estudo,
J, Definir progrumuS;' cspcciuis que: ofereçam soluçõt:s ime·
diatus nos prnblcmus cncontrudos c, uo mesmo l.cmpo, dentro dus
Dirctrizcs uprovadus, convi~jum para o Pluno de (jl,vcrr.o cm fusc de
cluboruçüo, c ao quul nos rc~eriremos dt:ntro de ~l!g:uns instuntes.
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4. TlH\l:tr .llr~un1:1~ nH.:Jidas que pussum tornar o pluncjamcnto
um processo:
a) estudo par:~ institucion:~lizaçiio do sistcm:~ de plnnejamento:
b) rc:~lizucào de cursos de planejamcnto, enleados na realidade
do Distrito Fcdl!rnl c nos quuis deverão ser treinados aproxima~
dumcntc cem l'uncionllriçH~:
c) nwntapl~nJ d~ um cadastrl) técnico, ,nstrunH.'nh"., im!'lrt:scindiv~l :h'- ili\l11lp:lnli;\1Jll'llto c rcvis:i\) dos Pl:nw~. Plan\l·Dirctor de:

Bm..;ilia c d,,.., ( 'id;ttk-:.-S:!tl:lit~s;

d) cstudn para Drf,:tniz:u;Uu dn sistema de int'nrrnútica ~ovcrna.
mental que subsidiare, o' Governo nas tumadus r.lc dcds(h:s c no ~\cOm·
punh:tnH:IIhl de ~u:1 aç~o:

·

do Sbacmu de Estatística: c
O rcfnrnnd:u;r''' \1Ll Conselho dt.: Dcst:nvnlvimcnto Econtimico
do Distrito Federal.
5. Procurar. atr;\Vês de estudos c de.: entendimentos com
órgãos fc(it:rais, tais comn: Secretaria de Pl~tncjnmc-nlo, Conselho
Nacilmal de Politica Urh:tn:t c Ministério do Interior, dcnnir as
.. Funcõ..:s d..: Brn!"íli<~" que, s..:ndo uma dccisrtn estratégica, imptic:tr!l
cm formas dif~.:n~n\1.!~ tk cnfocar a rt;alidai.lc.
e) montn!!Cm

l-PROGRAMAS ESPECIAIS
A par da nl:l:(!~;sidadc, de pronto diagnosticad~t. \.h.: se rculizur
um plancjamcntn intc:grndo para todo o Di~tritn Fcdcwl, progranms
especiais de uçUo fnr:n11 desenvolvidos. com n ohjetivo de solucionur
otlguns prohlemu:; crw:iais, para os qu~lis nfio se permitiam muiores
dclongns.
Como j;,í vimo~. umu revisão na c:struturu administrativa capuz
de propiciar umn melhnr udcqunçiío dos mec:mismos h~titucionuis,
operacionnis c organiznt:innais, se fa?.ia ncccss{triu. como t~tmbém a
impl:!nt:u;rto de uma nnva polític:t c.lc nprimoram!.:nto c vulori?.ação
dos recursos humunos.
A~sim, cmpcnh:tmo-nl,s, com um;:1 cquipl: de técnicos altamente
espccbliznda, no cqu:tdon:tmcnto dil implnntHÇàl) do Pla11o de Clussficação de Cargos, tJlh! se cncontr:t cm fase linnl, sendo que, até 31 de
dezembro próximo, 7.100 funcionários, dos 7.916 previstos como
clientclu originária, cst:trUo incluídos no Novo Plano, o que correspondeu 89% dessa clienicla.
Imediatamente. pr,>ccdcr·sc·fl ao provimento dos 3.275 claros
de lotução, com o apr<lvdt~tmcnto das clientelus secundárias, geral c,
posteriormente, u n:alit.açtw de concursos públicor., como forma de
complctur a lot:.u.;iin.
Os cursos de treinamento já se aproximam da expressiva marca
de lO mil horus-uulu.
Criou-se, a indu, o Sistcmu de Administnu;ào de Prô)"lrios, abrangendo áreas de cdilicótçõcs, mobiliário c instalaçôc:;, destinado t\O
uso c uloculizuçiio dos Órgãos c rcsidi:ncius funcionuis.
Aindu nu úrca d~t Sccretnria de t\dministruçtío, levando-se em
considcntçüo o cspuço c o pessoul utilizado no trato de ccrcu de
500.00 processos urquivudos c u uutuuçi\o diária de mais ou menos
200 novos processos, julgumos indispensúvcl u implantuçãa de um
sistemu de micron!magcm, com vistas à manutenção desse acervo
dooumentul c ao estubclcdmcnto de um maior controle, segurança c
agilização do sistema de prcstução de informações. ussociado nos
objetivos de modcrni1.uçuo udministrativu. Esse projeto encontra-se
cm fase delicituçiio e ct\m impluntução puru o próximo cxerclcio.
Grande esforco também vem sendo desenvolvido no sctor de
transportes or.ciais, onde ,foi estabelecidu umu rlgida pollticu de
tniiHi!'Hlrt~.:s inLcrnu..;, resultando, dní, nq recolhimento út: ~8% du
frota de velculos exislcntcs no linul do cxcrolcia de 1974. /\indu no
dia 4 pr,íxinw passudo, determinamos novu redução da frotu de
vdcu\us c dur. respectiva~ cotas de g1tsolina, o que nos dâ uma
ccmwmia oa ordem de 40% do consumo de gnsolinu, cm pouco mais
de um nno c meio de i!nvcrno.
Nu ilrea da Educuçiio, foram udotudus medidas emergenciuis,
l!llf'lliandn o número de horus cxtruordin6rius dos professores c

micinmln u r..:a!il.:\çru1 su~c~siva d~.: concursos para o J9 c 2Y Graus. Já
no segundo semestre, a situação estavu quase normalizada, Em 1975,
u nm de não serem recusados pedidos de matrícula dirigidos à rede,
criurum·sc 355 turmus, funcionando cm turnos udicionais: 3• turno
(diurno) c 4• turno (noturno). Parulclumente, iniciou-seu construção
de 157 salas de aulu, que r.curão concluídus no nnal do uno.
Equncionnntlo O'\ prnhlcmas dcenrrcnh:~ tl<1 ;l'::ndim~·nto i1
í1~111:md:t de: 11);\trÍ\,'LI!as, J'ni [1()S~Ívd ~a:ntir () ~!.'1)"1 ·1·r:l1H' 11~,, 1!._: ttlclil U
nt;üplina que, ~.:.xa~t:radamcnl~o: r:cntwlit.:ni:,, i•\'~hF:Lr:, l;l:.;ilu n~1
cxl:'~tu;ão das instru~oJ·h;:.; ~tlp'..'riort.••:.
P:1n1 rc:mcdiar esw situaçi"w, era m:ccs:-.(u·i~,, rcginnuli1.ar o
FnsitHl, dclegataln pod~.:rcs pam acclcrar •l !'lrm:cs..,n dl" d~.::-.~.:cntrali
/a\,';'lt1 mlministrativa.
Fni ll quc SI! r..:z llll segundo semestre, ini~iandn-sL~ :t ~.:xpcriénciu
piloto dll Compkv.o Eúucuchlnnl de Bn.ll.ftindi:t, a mais afastmiu de
n(lSsas Cid:u.lcs-Sntélitcs c :aqucl:a onde o ensino cst~wn cm situuçiio
mais prcdria.
A criaçnu d(l CJ1mplexn de Brnzlfindia teve c':tr:tordinitrin rcccptividmlc por p:trll! du cnmunidadc c permitiu o cntrosumcnto du
Administrnc:io Rct!innal dn Cidade com a Scc.:n:taria de Educ:açno c
Cultura.
Tendo u cxpcriênciil :tlcanç:~do, de fato. éxito compl~:to, com
:tlp;umas pcqucrws mru.lilicuçõcs, foi cht estendid:t a lodtJ n Distrito
Federal. hoje com :!I Complexos Educacionais.
A autonomia concedida :t esses Comple:<os Educncionais, com
S.OOO :t 12.000 :tlunns cada, fel com que fosse possível :tproximar a
ado~;ào de medidas actministrutivus de rotina no lug:1r de sua
exccw;rw. pt:nnitindn grande ucc\cracão de todo o processo
ndministrntivo de ensino,
Quanto it purtc cultural, vcrincumos, de imediato, huver, no Dis·
trilo Foderul, certa unsiedade por parte du populaçüo, no que tange
l1s inici:ativus culturais c, partindo dui, procurou-se oferecer ao
público o que se considera de melhor nu :irca cultural, onde podemos
destacar: 90 promoções sohre Artes Plilsticas, com 108.537
visitantes: 10 promoções de ballet, 49 de Cinema cminontementc
cultural, 28 de l.iteraturu, com 56 sessões, 105 prouwçues de Música
c 36 do Toatro, n 4ue nos dú o total de 31~ promoções, com 705
sessões c umu freqUência de, uprüximad~,mcntc, 402.000 p~:ssoas.
Atingiu-se, ussim, o elevado indico de mais de unu> promoção de
carátcr cultural por dia, no csrnco de um ano.
Nu t1rca médico-hospit:alur, tornuu-sc impcr:ativo o disciplimlmcntn du nfcrt~l dos serviços de Saúde, intc~n1dns d!i:ntro de um
sistema que hnrmonizassc a m;ão du rede hospit:ilar.
Pura isto, p:~ssou-se a utilizur o I• HDB como hospit:tl de buse e
os hospitais L·2 Sul, Distrital do G:tma c Distrital de Tuguutinga,
como hospituis regionais.
Proximnmente, teremos muis dois hosritais rcgionuis: o de
Bruzlândia c o de Planaltinu.
Tnmbém integram o sistema quutro Postos de Sui1dc (Ccilãndia,
Guarú. Núcleo ll:tndcirunte e W-3 Sul), que aluam na melhoria de
serviços preventivos sociuis.
No cumpo du Medicina Preventiva, forum uplicadas, em 1974,
1.252.056 vacinus, sendo 49% antimeningocócicns do tipo A.
Quanto it infrn·cstruturu sunit6riu, ou scju, obrus dos sistemas
coletores c de trut11mento de esgotos sunitúrios, dos sistemas de uhus..
tccimento de ú~uu potilvc\ e do controle da poluição dns !aguus;
forum realizados os seguintes projelos cspcciuis:
I. Assentamento de úgua potável
119.836 metros
2. Assentamento de coletorcs de
23.956 metros
esgotos sunit(trius
7.989 ueconomias"
3. Liguçuo de ioguu potável
4, Liguçno de esgotos sunitúrios
3.534 metros
Dessn fornw, procuramos udotur medidas que visem u atenuar o
uspccto negntivn c indoscj(IVcl das vnrinçõcs f'lsico-qulmicus c biológl·
cus que redundum nu eutrolizução das 6guns, ou seju, o
envelhecimento dus mesmas, devido ii falta de controle du poluição.
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Março de !977
O l.;lJ.'ll

l'arallll:'t,

:ttua!mcnt!.:, :1prcscnta-sc cutrnlizado, fruto do

t:mtoda a Slla hacia hidrogrlllica.
l'ara soltH:Íilll:tr ~!'.~t.: pr1Jb!cma:
n) crio ti-Se 11111 Ci l'llJlO de: Estudns de Poluição:
h) foram cnnt ratadtv~ empresas c técnicos especializados purn
:malisnr. cm nível preliminar, todos os f:~torcs rclcvuntcs no processo
de cutrofiz:u;ào, rcnwt;iin de nutrientes c tratamento de esgotos
sccundt1rios:
c) cnntatns cnm Órgãos competentes para recuperação das
casc:llhciras. vis:uulo diminuir os efeitos da erosão do Lago:
d) convCnin cum n Universidade de Brasília parn estudos
hidrngrf1 fictJS,
Com hasr: IHlS cstud1JS cfctnaUos até o momento, adotou-se uma
cstrutég.iu pnr:t a soluç;il) imediata do problema, dentro do seguinh:
escopo h{tsico:
- Projctn de Ohr:ts Priorit:'trius
-Projeto de E:<portaçi'io de Esgotos Sccund(~rios
-Projeto Uc Pesquisa,
Conw parte d;t'i ohr:ts priorit;'trias. estão sendo desenvolvidos
estudos do ~i~tcrn:t de cnlcta c dispnsiçiio dos esgotos snnit{trios do
SI-11/Sul. prevendo-se tamhém o inich1, parn breve, dos trabalhos no
SHI/Nnrh:, Nth;len Bandeirante c Guar{t I c 11.
Corn n:l:u.;:io :w Projeto Lh: f:xrortaçiio de Esgotos, estú sendo
feito u t:shoçn de trahallu1 para contrataciinLit: uma firmn cspcciulizaLl:l para clahonu::in do projeto.
Quanto :lll Prnjcto de Pesquisa. cst{l sendo celebrado um conv8nin, de rnancir;l qu~ se ohtcnham todas as informações relevantes ao
rroccssn de CIII mlilaçi'ú1, a fim de 4ue se possa dur continuidade ao
Programa Ue Cnrllrnlc da P(1Juiçào, niio só na Bacia do Paranoá
como no Rio Desc,JlH.:rto. c se desenvolver c implantur, cm Brasíliu,
uma mcntalilladt: ~.: 11111:1 política eficaz de protcçào c melhoria no
mt:io amhit:ntc.
O EstaJo rt:cnnhcc~.: a h:1hita~·ào t:1HllO f;1tor de desenvolvimento, por is~o clwnwu a ~i a tarefa de reduzir o denclt de moradia,
ntravés de amplu :n;no tlt::lincadn por uma J'lOiítica voltada pura o seu
lh:scnvolviiiH!IIIo urbano

,J
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Assim, ~.:onstruirnm 3.315 novas unidades c estamos concluindo,
este ano, 4.7o<J, o que cnrrcspnndc, aproximadamente, u um uumen·
to de mais d<.: 50'.:;, ~.:nm rt:laç;lo t1s unid:.tdcs construídas durante to·
da a o.<istência da SI! IS.
Cornn pmtc.: dcs~c pro}!r:11n:1 especial, c com o rropósito de atender nos anst:ios do fundnnali~mo do Distrito Fedem\, estamos
cnncluinclo ll hltH:ns rcsidc.:m:i:lis, com 432 apartamentos, destinados a esses scrvidtJrcs,
As familias de haixn renda, que niio podem ser :tssistidus pelo
Sistcnw Filwnt:cirn de Hahitaçiin, estão sendo lltcndidas por um
prop;ranw a c11rgn da Fundação do Serviço Social, que consiste no
fornecimento do material de construçiio du morudin em lote de
proprkdado dossas famílias, totalizando 1.851 rumílius inscritas,
hcncficiand1l 9.255 pcs'i1l:IS.
i\ .~aturaçi"to d:1s prin<.:ipais pistas de rolamento do sistema viário
dt) Distrito Federal. com inúmeros pontos negros. identificados
como ~.:au:-;adnrt·:, de acidentes uutomobilísticos, lcvuram o ~1tual
Governo a prnp.ramar unw série de obras de infra-cstruturu viúriu c
di.! sinuiLwçi"ullwriwntal c vertical uutomúticu,
Dessas tlhras, plldcmtlS dl.!stacur:
li TH E\'0 DE TRJ,\G EM SUL
Situ:u.Jn cm um Uns pontns mais importantes pum o sistcmn viít·
rio U:1 Cidade. pas-.agcrn Dhri!!:1tl1ria de todos os veículos que se
dirigem i1 saídn .. ui! li!-'a\ito cnm as Rodovias BR-040, BR-050 c BR·
060 c cmn as Cidade:-, S:tt~litcs de Tuguutinga, Gamu c Guurú). o
Trevo de Triagem Sul husc:1 resolver os conl1itos gcrudos pelo
crb.;~.:irncnto tlclthl!!r;'dicn c conselJ{Ientc aumento dos vclculos cm
circula~·fhJ, ,, qual tonw ins;l\is!'atúria a soluçào Uadu quando da
implant:t~.;i"Hl do ~istcma vi:1rio h:'tsico du Cidade, A construçilo tln
Trevo permitir,·, :t distrihviçJp di rela de todas us correntes de trúfcgo
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no local, sem que a prioridade das de maior volume prejudique as de
menor movimento.
O conjunto compõe-se de 7 viadutos c lO pistas de acesso aos
mesmos. Os viudutos. cm concreto pro~cndido, têm ~IS ~c~uintcs
uimcnsôos c capacidudos: um central, com 35,60m de comprimento
ror J0,90m de largura parn sete pistas de rolamento: dois paralelos a
'ele, com 37m de comprimento por 14m de larguru purn três pistas de
rolumcnto: c quatro nus via!ii de acesso, sendo dois com 78m de
comprimento por li m de lurgurn c dois de 65m de comprimento por
11m de largura. pum duas J')istas de rolamento. Os acessos,
puvimcntados cm :1sfotlto, tém ns larguras variando di! acordo com o
nu:<n das vi;~s :tlimcntadoras que a interligam, sem cruzamento. as
pist:ts dn Eixo Rodoviúrio Sul com as pistas de trMcgo Inca I Leste c a
viu de ligaçiin L-2 c IA com o Sctor Policial. A {troa scrú toda
rcurhaniz:tda c implantados sistemas. de ilumin:1çi"to c sinalização
pr{tfica indicutiv:t, ncccss{lrios it perfeita oricntu~;Uo do usuúrio.
O Trevo de Triagem Sul, que se acha em fusc de execução, com
os trahalhns iniciados cm fevereiro deste ano, teve seus estudos
rrclimimtros clahorudos pelo GEIPOT.
2ii.IGACÃO W/3 NORTE- W/3 SUL
A ligação das Avonidas W-3/Nórte c W-3/Sul. rdtu através das
vi:ts N-1 c S-1 trunsformou u úrcu cm uma das dc maior volume de
connitos dontro do Plano Piloto.
Com a lncaliimçiio dos órgãos públicos ao longo do Eixo
Monumental. as suas componentes N-1 e S-1 tornaram-se vias de
grande mnvimcnto cm umbos os sentidos, c as conexões com as
Avcnidns W~J/Nnrtc c Sul, áreas de difícil fluênciu. A solução oru
cm c.xccuciin apoiou-se hasicumêntc na ligução di reta W-3/Nnrtc\V-JjSul: u construçi10 de trevos e acessos permite o deslocamento
cm todos os sentidos, na {m:a, sem interferências nos nuxos dirctos.
O conjunto da obra compõe-se de quatro viadutos c oito pistas
de acesso nos mesmos, Os viadutos, construídos, cm concreto
protcndido, têm as seguintes dimensões e capacidades: dois ao longo
uas vias N-1/S-1: cnm 42,0m de comprimento por 23,0m de largura,
pura seis fnixa de rol:tmento, e dois sobre o eixo du. W-3, fazendo o1s
ligações dns trevos de ttcesso, com 87,5m de comprimento por 13,0m
de largura pma três fnixas de rolumento. As pistas puvimcntndas de
;1cessn têm suas dimensões vuriando de ucordo com o nuxo d;ts vias
alimcnwdoras c permitem todos os deslocamentos passiveis na 6rea.
Serão construidos murns de contenção no acesso l1s pussugens
infcriMes, unlnng.n dn eixo dil \V-3. A áreu toda ser{l reurhanizuda c
implantndos sistcm:ts de iluminação e sinalizotçiio gr{Jficu indicativa
de sentido dn tr:'tfcgo.
Est:l ohra também teve os seus estudos preliminares feitos pelo
GEII'OT.
J) TREVO SETOR GRÃFICO-SETOR POLICIAL
Situadn m1 viu que lign os dois muis importuntes núcleos popula·
cinnais du Distrito Federal, Pluno-Piloto c Taguutingu, e sendo
:dnda a alternativa mais ravorl•vcl paru a ligação do Setor de ln·
dl1stria c Ahnstccimento e o Sctor de Residências Econômicas
(Cruzoiro) cnm ·o Centro da Cidade, os estudos dus correntes de
tr:'ll'c~n mostraram que nos trechos dus vias que untcccdem este pon·
to a lluidcz é nurmul: situu-sc. portanto. o problcmu. nu deli·
ciênciu da intcrscçiio, que provoca conflito entre us diversas ·
correntes, c cstrungulumento no trfmsito.
Caructcrizadu u necessidade de rcl'ormuluçuo no local roi clu di·
mcnsinnadu tcnllo cm vistu o ntendimcnto técnico à demnndn do
tr:'tfcg:n. c de :1cordo com os potcnciuis dos rumos de uproximuçiio.
i\ obra compõe-se de dois viudutos, umbos com 40m de cumprimonto pnr lOm de lurguru e est!1 em fuse de conclusão.
4) TREVO EPIA·EPTG
l.oculizudo no cruzumonto du Estrada Porque Indústria c Abus·
tocimcntn com u Estrudu Purque Tuguutingu, u EPIA canaliza
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grande purte do tr:ífego pesado da Cidade, pela ligação que faz do.
Setor de: Indústna e Abastecimento e Estação ~·crroviâria com as
suidus norte c sul da Cidade, A EPTG liga o Plano-Piloto n Tagua·
tinga, u mais importante das Cidades-Satélites,
Sendo um cruzamento onde não há prioridade de movimento,
umu vez que o nuxo de tráfego é cquiv:Íientc cm todos os sentidos,
houve: necessidade de completar u obra existente no local, com a
construcüo de mais um viaduto, e suus vias de acesso, permitindo
umu nuê:ncia constante em todos os sentidos do cruzamento.
1

5) LIGAÇÃO SETOR COMERCIAL SUL-SETOR DAN·
CÃRIO
'
.
A ligação das duas áreas de grande ocupação, que silo os setores
Comercial c Banc(lrio Sul, feita através .das laterais leste c oeste do
Eixo Rodovi:írio, além de contribuir pura o congestionamento da
i1rc:a tornava·sc desconfortável pelo nú111ero de retornos necessários,
sem o devido distanciamento, forçando· o usuário a cruzar diversas
faixas de: tr:ífcgo.
i
Um estudo do nuxo de veiculas, feito no local, indicou como
conveniente a ligação dircta entre os dois sctores, sem interferir nas
outras correntes de tr:ífego igualmente importantes.
Foi. então. projetado um conjunto de três viadutos, todos com
24,4Drn de largura, tendo o central 27,50!11 de comprimento c os late·
rais24,SOm,
,
6) LIGAÇÃO EIXO RODOVIÁRIO NORTE COM EIXOS
LATERAIS
Essa obra, constante de três viadutos c já concluida, teve por
finalidade estabelecer a conexão do ERN com as Superquadras, fn·
cilitundo o tráfego pelos eixos laterais. Cada viaduto mede 9m de
comprimento por 24m de largura.
7) DUPLiCAÇÃO DA AVENIDA DAS NAÇ0ES·
Corn o andamento das obras de construção da Ponte Costa e·
Silva. cuja conclusão deverá ocorrer até fim do corrente ano, come·
çarnos a preocupar-nos com o problema de acesso, não somente a
essa ponte, corno ii já existente, Assim, 'determinamos a elaboração
de projeto de duplicação total da viu L-4 (Avenida das Nações), com
prioridade para o desenvolvimento do t~echo compreendido entre as
duas pontes, bem como a ligação di reta destas com a via L·2/Sul.
A nova pista terá ID,5Dm de largura1com acostamento c canteiro

o

centrul que u sepuru da existente com IUjrgurns variáveis, onde serão

implantados jardins com arbustos e I!1rvorcs, que terão duplo
objetivo de elemento decorativo c elemento impeditivo do ofusca-
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QL/3. Com esta ligação, a economia no percurso é de cc~ca de 20
km, além de evitarem-se vias de tráfego muito intenso.
O projeto du ponte teve origem em um estudo preliminar do
Arquitcto Oscur Nicmt•ver, CfUC harmonizou as linhas du obra no
aspecto urquitetônico da Cidade, A estrutura, cm concreto
pretendido, possui 44D,Dm de extensão, sendo 22D,Dm de vilo central
e 2 vãos luterais de IIO,Dm cadu um. No vão central, hâ um trecho
metúlico de 58,Dm em viga GERBER. O tabolciro da ponte tem uma
largura total de 13,5m, sendo ID,50m de pista de rolamento c 3,Dm de
guarda corpo, A iluminação du ponte, seguindo as linhas originais
da obra, foge aos moldes tradicionais, estando ainda cm fase de
detuihumento pela Companhia do Elctricidadc de Brnsflia.
· ., Após um grande período de paralisação, determinamos, cm
julho do uno passado, o seu reinício,
Nu área de Agricultura c Produção, destaque especial vem
sendo dodo, cm perfeita consonância com o Executivo Federal, que
cm boa hora lhnçou o POLOCENTRO- Program·a de Desenvolvi·
menta do Cerrado, com o propósito de dar execução a uma parte iné·
dita do 11 Plano Nucionul de Desenvolvimento- II PND.
Esse programa incide sobrcmanma numa estimulante previsão
de acontecimentos transformadores de três milhões de hectares do
nosso território centro), contrariando frontalmente a depressiva ima·
gem dos "fazedores de deserto", que tantas vezes era lembrada cm
referência aos vícios de nossa lavoura, considerada ''predatória".
Dentro desse quadro metodolÓgico c ainda fiéis no princípio
doutrini1rio de melhoria, não só das circunstâncias ambientais, mas
também criando condições para uin aproveitamento mais racional
du temi. tem o Governo do Distrito Federal investido consideráveis
somas no campo da pesquisa agropecuâria, pois nesta região,
chamado de Cerrado, a pesquisa ugropccuâria é de fundamental
importilnciu pura o desenvolvimento de uma tecnologia própria, que
assegure uma produção dentro dos altos padrões técnicos exigidos c
comercialmente rentável.
O que temos aqui é um programa destinado a transfigurar a
i1rca dos cerrados, dotando-a de fatores certos de crescimento, de or·
denuda explorução tecnicument-. sustentada, estabelecendo taxas de
crescimento pura a agropecuáriu, definindo estratégia setorial nu
expansão du fronteira eco~ômico-produtiva.
Em resumo, o programa previ: a conjugação da pesquisa, ex·
perimcntuçilo c promoção agropecuâria, norcstamcnto, rcnorestn·
menta, assistência técnica c crédito rural orientado, aliados ao
fortalecimento da infra-estrutura bâsicu de apoio (estradas vicinais,
clctrincução rural. urmazenagem e comercialização). Os primeiros
passos pura a implantação desse programa já foram dados, com a

mento dos motoristus.

assinuturu de um convênio entre o Ministério da Agricultura e o

O projeto prevê a construção de quatro (4) viadutos, sendo dois
no trevo de ligação du L·4 com us pontes, um (I) nu viu de ligação
das duns pontes com o Sctor de Embaixadas Sul e um (I) nu Jiguçüo
com u L-2 Sul.
·

Governo do Distrito Federo I, com u intervcnii:ncia da EMBRAPAEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - que ficará com a
rcsponsubilidudc de administração, coordenação e cxccuçilo da pes·
quiso ugropccui1ria no âmbito do Distrito Federal.
A par desse importunte convénio, como parte do Programa de
Fomento no Meio Rural, cstú a Secretaria de Agricultura c Produção
finunciando I34 pequenos projetas, sendo 78 na área do Distrito
Federal c 56 na Regillo Gcocconômicu, que envolvem um investi·
menta da ordem de CrS J2.629,9D7,DO, Também a cxccuçilo de um.
Projeto Leiteiro foi incrementado, objetivando elevar a produçilo[
desse importuntc ulimento, cuju demundu utuul í: da ordem de 12D "'
130 mil litro~ dií1rio~.
O sctnr de mccun izuçào ugricolu, cm que pesem us deficiências
que existem cm se11< equipamentos, obteve um resultado que pode
ser considcrudo satisfatório, com o utcndimento de 1.261 pequenos'
ugricultorcs, pura os serviços de dcsmntumcnto e dcstocumcnto de
3.7H2 hu c uraçüo c grudcuçüo de 3.534 hu. Esses indices, obtidos uo

'
Ri TREVO DE LiGAÇÃO A TAGUATJNGA
Face ao nivel de saturuçiio de tr*fcgo atingido no ponto de
interscçiio du EPTG-EPCT, motivado pelo crescimento populu·
cional du Ccili1ndiu e Setor Norte de Tuguutingu, tornou-se nccess(l·
riu u construçüo de dois viudutos puru substituir o bulilo existente.
Cudu viaduto ter!1 6Dm de comprimento por 12m de Jnrguru, em
concreto protcndido, com pruzo du obru estimado em I50 dias do
seu começo, que ocorreu u I• de julho deste uno.
9) PONTE COSTA E SILVA
O Setor Residencial da Pcninsalu Sulliguvu-sc 11 área central da
Cidade atruvi:s du Estrudu Purquc Dom ~osco c Estrudu Aeroporto,
Com o considcrúvcl uumcnto du populuçüo c crescimento

horit.t..mtul do sctor\ hcm ussim visundo humu economin cm tempo c

percurso, foi prujctudu u liguçào, utravi:s de umu ponte, du Avenida
dus Nucõcs (1.·4) i1 altura du 0·3 com u Pcnlnsulu Sul, ilulturu du

longo du exercício passado, devcrüo sofrer substuncinis ch:vuçõcs no
exercício, cm conscqOênciu du modcrniznçi'lo du frota da
Motomccunii'.uçiio Agrícola.

~.:orrcntc

Outro setor que mereceu umu rcuvuliuçilo de seus métodos e
urnu rcciclugcm cm seus progrumus, com o propósito de melhor ujus."
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tu r ns seus ohjctivus, foi o selar de utuuçào du Sccrcturiu de Serviços
Socinis. cuju prcocupaçiio muior pussou a ser u de utuur dentro do
"Método do Desenvolvimento du Comunidade", preconizudo pclu
Orgunizaçüo dus Nações Unidus, cm cujos termos consideru·se indis·
pcnsí1vcl u intcgracfio entre o Governo cu população local, no pluno
c nn cxccuçüo de esquemas que busquem solucionar u problcmúticu

comunití1ri:1.
Soh esse aspecto- o SOCIAl.- grandes e ambiciosos progra·
mus estilo sendo desenvolvidos, todos com o propósito de umcnizur
us agrurus dus cnmadns menos favorecidas da população, propor·
cionnndo condições sutisfutórius de hubitubilidndc pun.1 ns de baixu
rend11. Es<es progrum11s especiais se compõem de diversas etapas,
plasm11d11s om pesquisas previamente.elaborudas, que nos duo conta
de que HO% dos nossos fuvelados têm renda familiar de até 3 saiA rios
mínimos, pois n~o considerumos o aspecto habitacional apenus pelu
moradia. Hú que se melhorar, tumbém, as condições geruis do tra·
bulho c rcmuncrncno. fMmncào, suúde, infra-estrutura, recreaçilo,
transporte. comunicação, cm sumu, programas que pretendem utingir csslls c:mmd:1s d:1 populuçüo de muneiru globul.
No sctor de assistêncin ao menor, também importantes avanços
forllm obtidos, com llssinaturu de convênios com a FUNABEM, e
um maior intcr-rc:lucionumento com o Juiz:1do de Menorcs desta Cupitlll, rcsult:mdo, dlli, importantes pesquisos que vis:1m a diognos·
tic01r as principais cu usas geradoras do menor infrntor.
Sem descuidar do uprovcitumento das úreos de Lazer, especiais
cuidlldos forum dediclldos à conclusão do conjunto aquático, que ti·
vemos a honra e o prazer de mostrar ln loco u alguns dos Excelentis·
simos Senhores Senadores, que nos honruram com o comparecimen·
to num progrumu de visita às obrus que estão sendo executudlls no
Distrito f'edcral.
A utilização de todo o Centro Desportivo "Presidente Mí:dici"
é, hoje, umu rcalidlldc.
A construção de 13 quudrus de esportes, cuidadosomente distri·
huídas pelas supcrquadrus, e bem u gosto das populuçõesjovens, são
providências que servem para caructerizar u preocupação que temos
tido, no scntidt1 de proporcionar mniores condições de incremento às
atividadcs lúdicas,
Soh este prisma, hía que se ressaltur, aindn, o inicio da construçüo do Pllrquc Recreativo de Brusília.
Finalmente, sendo Bras!lia cidude eminentemente administruti·
va, nào comportando intlústrius de porte, e tendo em vista u neces·
sidudc dt: o Governo do Distrito Fedem! aumentur sua arrccuduçi'io
para ucomptmhur c utendcr às necessidades decorrentes do cresci·
mcnto acelerado du Cidude, voltumo·nos pura u indústria do tu ris·
mo, procurundo suprir aquela deõciéncia.
Puna tanto, estabelecemos programas especiuis indispensí1veis,
visundo utrair mui or contingente turfstico pur:1 nossa Cupitul.
Assim, torn:~-sc a divulgação ponto fundumentul, cupa7. de
ucionur o sistcmu u que nos propomos desenvolver,
lniciumos uma campunhu de divulgaçuo de Brusiliu, no exterior,
por intcrm~din de nossas Embuixadus, com u rt:mcssa de material dt:
propugandu dcstinudo uos setores promocionnis c culturnis,
Ao mesmo tempo, o Depurtumento de Turismo. em conexão
com 11 EMBRATUR, vem d11ndo melhor divulg11çuo internacional 11
Brusili11, resultundo, d11l, a visitu que recebemos de membros du
SATW- Associaçü<> Anwric11na dos Escritores de Turismo.
Quunt<> 110 Turismo interno, foi prepurudo um plano de açuo
cnnjuntu com u rede h<>tdeiru, agentes de viugem c compunhius de
uviuçnn, no sentido de motlvur o inll:ressc: niio só de conhecer u novu
C'upital, como ele aumentar o perl<>do de permunénciu nu Cidudc.
Fnrum recul"'entdns os pontos turfsticos - Cutctinho, Ermida
D<>m lloscn, J>ruça dn Cruzdrn. etc. e uinda. n Anexo 4 do Bruslliu
l'l'llucc !·Intel, utilizudo pelo DETUR: puru o dcscnvolvimcnlll do
turismo soei ali, utruv~s du oferta de hospcdngcm, posslbilitundo n vin·
dn de curuvunus de cstuduntt:s,
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CAPITULO III
I- PROGRAMA DE GOVERNO
Visando <>ricntur a claboruçiio do PLANO DE GOVERNO c,
""mesmo tempo, u PROGRAMAÇÃO DA AÇÃO dos diversos
órglaos c entidades que compõem o Complexo Administrativo do
Distrito Fcdcrul, buscudo nos estudos cluborudos pclu UnB e
CODEPLAN. cm Convénios com a Secrctariu do Governo, e nos
problcmus lcv:intados dumnte os SEMINÁRIOS DE INTEGRA·
ÇÀO GOVERNAMENTAL, u que u pouco nos referimos, c no I
SEMINÁRIO DE ESTUDOS DO DISTRITO FEDERAL, sob o
patrocínio du Comissüo do Distrito f'ederal, nosso Governo apro·
vou "DI RETRIZES DE AÇÃO", dentre as quuis podemos destacur:
PI.ANEJAMENTO
- Enfatizur o pluncjumcnto como instrumento de 1rubalho c de
integração da ação do Governo, procurando~se instituir núcleos de
plun~jamcnto cm todas us Secreturias de Estudo e subnúcleos nus
Administruções Regionais,
HABITAÇÃO
- Definir novas úreus hubitucionui!ll ucompunhundo o cresci·
mcnto populucionul c u neccssidude de utendimento ueelerudo da
dcmundn hubitttcionul.
- Empreender esforços no sentido da exccuçüo de um progru·
m~t integrado, puru n :ltendimento das necessidades habitacionuis du
população de buixa renda, com ··vistas à extinção das h;lbitações
prcctlrius.
SISTEMA VIÁRIO
- Dinumizar ~~ urticuluçi'io de í1reas e regiões do Distrito Fe·
der:il, utruvés de melhorias do sistemu vi[trio, promovc:rido inclusive
cncicnte rclucionumcnto dus várias correntes de trilfcgo.
- Promover u impluntuçiio do Pluno Rodoviilrio do Distrito
Fedem!, ulocundo os recursos necessários à execuçf1o de prioridades,
como, por exemplo:
- Duplicução du Estradu Purque Indústria e Abastecimento,
entre o Buliio do Torto c o Sctor Militar Urbuno, com 5,5 km:
- Duplicução da BR-020, no trecho compreendido entre us
Administmçõcs Rcgionuis de Sobradinho e Plunultinu, com 15.6km:
- Rccupcrução dus Estrudas Parques- lndústri~t c Abustecimcnto, Taguutingu, Núcleo Bundeiruntc c duplicaçiio da Estradu
Parque Contorno:
- C'onscrvuçiio c impluntução de rodovius i.s fontes de produ·
cfill c abastecimento, cscolus c núcleos rurais:
- Complcmcnlilçfio d~t mulhu viilrin do Plano~ Piloto c sctores.
TRÂNSITO
- Empregar esfMcos no sentido de dotur o Distrito Federal de
dispositivos que venhnm u disciplin:ar o compnrtmnento da popuhtcfio c conscicntii'.i'i·IU de suu responsabitidud~.:, como motorista ou
pedestre. ohj~.:tivundo u rcduçiio dos índices de acidentes c 11 mclhoriu
de escuumcnh, do tritrcgo,
-Transformação do Departamento de Trflnsito do Distrito Fc·
dera! cm ,\uturquin, ohjctivando proporcionur maior ncxibilidude
d~.: ;u;fin. Neste sentido, o ntuul Governo jía dt!spc:ndcu cercu
de CrS 500.000,00, nu rcnliznçuo dos estudos necessi1rios à racionuli·
1nçilo c simplili~nçuo dos métodos de truhnlho doi)ETRAN, inclusi·
vc nu que diz respeito it impluntuçrtn do sistema de processamento de
dados.
TRANSPORTE C'OI.ETJVO
- f\.·ltlhilizur recursos técnicos c nnuncciros de vúrius origens
o ohjetivo de clnhornr c cxecutnr um "PLANO DE TRANS·
PORTE COI.ETII'O" <JU~ se coordene com u cstruturu cu funcio·
rwtidadc du rede urhnnu do Distrito Fcderul, ujustÍivcl uo Llintunico
~o:rcscimcnto dcmop.ritlictl c U conseqUente c.xpnnsUo dus utividudes
sôcin~cClltlllmicas prcvisfvcis.
~om
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- Reulizur melhnrius no sctor de trunsportes coletivos do Dis·
tritn Fedcrul, de conformidade com a cstrutégia de desenvolvimento
snciul deOnidu pelo ''li PND", seja através de cOciente ução nscali·
;r.udur:.1, scj:1 utrnvés du criuçào de terminais rodoviftrios c purudus de

colctivns udcquudus, dundo especial ênfase aos aspectos do conforto,
scgurnnc:1 c rapidez c h:vundo em conta, principalmente, us ncccs-

sidudcs du populm;5o de baixa renda.
ADMINISTRAÇÃO

a) umpli11çuo do Program11 de Distribuição de Merenda Es·
culur, no sentido de utcnder, n11quele exercício, u 236 milulunos, de
I\' Clruu c préecscnlar. aprnximndamcntc:
b) umpliação d11 rede oõciul de ensino, em 1976, em 30,000
vagas, correspondendo 11 um crescimento da ordem de 13,4% em relu·
çüo à que foi oferecida em 1975, sendo que, em 1979, esse aumento
dcvcr:í atingir a c11sa de 101.000 v11gus, o que corresponderá a mais
de 45% de incremento nu oferta de vugus, em relação ao atua I exer·
cicio:
c) no referente à melhoria qualitativa do ensino, além da exe. 'cução de projetas rclacion11dos com o desenvolvimento de novos
.métodos uplicúvcis ao processo de Ensino-Aprendizagem para o lo
<irau c rcfnrmul:u;iw de currículos escolares, pretende o Governo
considcrur o ensino em apenas dois turnos, com a alimentação dos 3'
e 4• turnos, considcntdos untipedagógicos, e, pura tunto, serão cons·
truídus mais 650 sul as de aula.

- D11r ênfusc prioritilria uo processo de modernizaçüo das estru··
toras de udministmção c it agilização de métodos de tntbalho, pela
racionulizacào dos instrumentos operucionuis, objctivundo à erctiva
c"ccucão dos prngrumas do Governo.
-Promover estudos visando a descentralizar a tomada de deci·
sôcs c a cxccuçUo de serviços, de maneira que se descongestione e
dinumi1c um(1quinu udministrutiva.
- Rcfnrmulur orgunir.ucion11l e funcionalmente a Administra·
ATIVIDADES CULTURAIS
ção, ohjetivundo u loculizuçuo dos órgãos que produzam bens e prcs·
tem serviços l1 comunid:1dc onde seus produtos linuis sejam demun·
- lmplementur novas atividudes culturais no Distrito Federal,
dndll'\,I!Spi.!CÍ:IIIll!!lllC ilS que se rcrcrircm its Cidudes-Satélitc:s.
respondendo its diversificações de interesse cultural da população,
- Criur um l'ro~rnma de Capacitação, Desenvolvimento e ,dando ~nfmc cspcciul t1 dns Cidadcs-Sutélitcs.
Vulnrizaçnn dns Recursos Humanos do Complexo Administrativo
-Desenvolver intensivos esforços objetivando à sistematização
dtl Distriltl 1:cdcral cm diversos níveis e especificações.
das promoções culturais, atribuindo ênfase àquelas que representem
o putrimônio histórico c cultural do País.
- C'riur. no Pl:tn<>·Pilntn c Cidades-Satélites, umu rede intc·
ASSISTfóNCIA À PEQUENA E M~DIA EMPRESAS
grad:1 de hihliotccus csctlhlrcs, de IV c 2~? Graus nbcrtas à comunidade.
- Pnsitivur medidus administrativas c técnicas destinadas a
- Conccntrur esforços integrados para a construção da Biblio·
incrementar u participaçiío do Governo. como incentivador das ntivi· tecu Púhlica de Brasiliu e de uma rede de bibliotecas comunitárias e
dudcs ccontimicus do Distrito Federal, no desenvolvimento da pe· cscofurcs. cspcrundo-sc pura isso a ajuda c o apoio do Governo Fe·
quena c média empresas.
de rui.
- Retomar u construção do Teatro Nacional de Brasília.
TURISMO
- Reformar e reequipar o Cine Brasília, transformando-o em
-Promover o incremento das atividadcs turísticas com a im· modcrnu cusu de espctitculo, voltada pura a realização de pré-lança.
pl:mtaçãodo"l PLANO DE DESENVOLVIMENTOTURISTICO mcntos de mmc:s nucionais e fc:stivuis.
DO DISTRITO FEDERAL", elaborando-se prioritariamente estu·
- Recuperação da Concha Acústica, de há muito abandonada
dos visando a transformação do DETUR em termos empresariais.
c, concomiHmtcmentc. estimular, através da promoc;-lo sistemútica
de cspctílculns. a suu utilizuçiio.
SEGURANÇA PÚBLICA
- Conccntrur esforços no sentido de adequar os órgãos de Segu·
runça dn Distrito Federal em pessoal, material. equipamentos espc·
ciulizudos c instaluçõcs.
-Empreender estudos prioritilrios destinados a adequar a
cstruturtl udministrutiva e os proceSsos operacionais do
DETRAN/DF it rc:tlidadc conjunturnl do Distrito Federal, dando·
lhe maior uutonomin administrativa. linuncciru e técnica.
EDUCAÇÃO
- Promover :1 melhoria LJLialitativn do ensino de J9 c 2' Gruus c
dtl cn.;intl .;uplt:tivo. com impluntuçiío plcm1 do regime instituído pc-

lu l.d 11'' ).1•'1~/71.
- Amrli:1r :1 rede de atendimento no ensino de pré-Primeiro
cirau. l.:tllll vi'itas :1 univcrs:llizur o atcndimcnhl na fuixu ctúria de 6
i111tl .. ,

_,

- Dcnwndur esforços para que a universalização do ensino de
J•! Cir;1u. 11:1 !'ai:~ a t.:t:'1rin dos 7 unns u 14 unos, torne-se umu reu\idudc
no J)i,trito Federal.
- l'rncur11r a cnmplciu eliminação do 3• turno, estendendo o
dia lctivn com utivid11dcs complementares, mediante umpli11çào c
Ctlll'il ru~.;t'1c' dc C'ICtllus de I\, Ci ruu nas Cidadcs-Sutélitcs.
- Desenvolver esforços no sentido de implantar progressiva·
mente atendimento 11dcqu11do ii clientcl11 do Ensino Especi11l, se·
gundo nuturczu c gruu de cxccpcionulidudc: que uprc:sentum, conju·
~1111do us ítrcus de Ed uc11çuo, S11úde, Assisti:nci11 Social e Tr11b11lho.
- Promover n impluntuçüo de Assistênciu no Educnndo, objcti·
vundo:aumcntar u prndutividudc cscolnr.
-Neste particulllr, 11 partir de 1976, seruo desenvolvidos os SC•
guintcs prnjctos:

ENERGIA EL~TRICA
- Estender os beneficias da energia elétrica, a custos reais, a
toda u populaçito urbunu do Distrito Federal, levando-a, também, às
úreus rurais, nu medida de sua demanda.
-No setor cnergi11 clêtrica, este Governo pretende, até o Onul
do corrente uno, umpliur 11 potência instaladu em subestações de 285
MVA p11ru 541 MVA, equivalendo a um aumento de 256 MVA,
qu11sc o dohro d11 potência instalada.
-É propósito expandir o sistema de rede de distribuição de
energia clétrica, no período 74/79, de forma que se atenda 11 82 mil
consumidores.
- Complcmcnt11dos os projetas do setor energético, o sistema
de tr11nsmissão será ampliado cm 96 quilômetros,
SAÚDE E SANEAMENTO
- lntcnsincar u utuuçào dos serviços de Saúde Pública, objeti·
v11ndo obter gr11d11tivu e contínua melhoria no nível de suúde da
popul11çi\o do Distrito Fcder11l, através du medicina integrada e do
desenvolvimento e adcquaçi\o dos recursos humanos, fisicos e nnan·
coiros do sctor Suúdc e du oricntuçào dos seus investimentos, quanto
it cspccificidudc c loculizaçüo.
- Dm cspccillllltençilo uo estudo, ao diugnóstico e à formula·
çuo de progrum11s, vis11ndo cquacionur c oferecer soluções uos proble·
mas decorrentes de c11ri:ncius nutricionais de lactentes, pré-escolares,
cscolurc:s gestantes c nutrizcs.
- l'.nl':llilur 11 i\ssisténcia M11tcrno·lnfuntil. Escol11r, Mcnt11l c
de S11údc Púhlicu, lltravés du formuluçüo e d11 execuçüo do Plano de
Sllttde do Distrito Fcdcrul, ohjetivundo 11 reduçilo do índice de mort11·

!
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!idade infantil, u diminuição da incidência de doenças evitáveis por
imunizuçilo da cobertura e amplitude da assistência médica cspcciali·
zudu.
- Dul'rônfasc à execução do calendário' de imunizações cm
vigor no Distrito Federal.
' '
·
- Evitar a queda da oferta de leitos à população do Distrito Fc.
dcrul, através du programação de investimentos c da capacitaçilo dos
recursos humanos, aprimorando-se, desta forma, o nivel qualitativo
e incrementando-se a produtividade do SISTEMA.
-Enfatizar o combale às doenças reduzivcis ou climinâvcis por
saneamento, através da implantaçiio ou ampliação progressiva c
sistemática da rede de esgotos sanitários c de águas pluviais, bem
como da oferta de água de bou qualidade, em quantidade suficiente à
população do Oistrito Federal.
-Dar efctivo cumprimento ao Plano Dirctor de Limpeza Ur·
bana do Distrito Federal. garantindo à Capital da República c suas
Cidude>·S,ní:lito< um elevado padrão de >uneamento da superfície.
-Assim é que já estão alocados os recursos necessários à conclusão do 3• Hospital Distrital de Brasilia, que se constituirá cm mais
um hospital de Base.
-Conclusão c equipagcm do Posto de Saúde do Guará 11 c
construção de muis dois outros postos.
- lnswlaçün de equipamento do Pronto-Socorro, de modo que
sc pnssihilitc u !'iUll tntul utilizm;iio.
- Ampliaçiio de redes de distribuição c captação de água potá·
vcl, bem como recuperação e reequipamento das existentes, bcncfi·
ciundo toda a área do Distrito Federal, num investimento global de
mais de39 milhões de cruzeiros, até 1979.
-Prosseguimento do Sistema Rio Descoberto, com a constru·
ção da Elevatória e das Adularas de Água Bruta c Tratada da Estação de Trntamento e dos Reservatórios e "BOOSTER", com aplicação de recursos para o triénio 76/78, da ordem de 424 milhões de cruzeiros.
'
-Ampliação da> redes coletoras de esgotos sanitários, complc·
mentação e construção de interceptares e emissários, com a interliga·
ção c construção do sistema de esgotos da Bacia do Paraneá, cxi·
gindo, no período do atual Governo, um investimento de mais de
107 milhões de cruzeiros.
COMBATE À POLUIÇÃO
-Promover estudos c pesquisas que permitam conhecer os indi·
ccs de poluiçiio e adotur mecanismos de combate à açào de agentes
poluidores, prioritariamente, sobre os cursos de âgua, reservatórios c
barragens destinadas ou não ao abastecimento de âgua à população
do Distrito Federal.
ESTIMULO AO MERCADO DE TRABALHO
- Estimular, através de incentivos próprios, a ampliação e a
diversificação de trabalho pura absorver a milo·dc-obra subempre·
gada e a ociosa existente no Distrito Federal.
- Desenvolver esforços no sentido de propiciar capacitaçào
pronssionnl, quer através de projetas próprios, quer por meio de arti·
culm;ilo com órgiios rederuis e privudos do seta r.
-Realizar levantumentos e estudos do mercado de trabalho,
com vistns a dennir uma politica de formnçilo e ocupação da milo·dc·
obra e melhorin do nivel de emprego.
MENOR
-Estimular a cnpncitaçi\o e 11 orientuçi\o pronssional do
menor, inclusive utrnvés dn criuçilo de instituições cspecializudus,
com vistas à prcvençilo du vndingem, possibilitando, ninda, a melho·
riu do nível de rendn fnmilinr.
- Promover a proteção do menor nbandonudo ou cm vias de
nbnndono e o trntumcnto do menor de conduta nnti-socinl, nos
nspectos preventivos e curntivos, pela integruçuo de esforços de
vl~rios órgãos, inclusive federnis.
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LAZER E RECREAÇÃO
-Conferir destacada atenção à iniciativas que tenham por nna·
!idade o incremento das atividadcs recreativas no Distrito Federal,
através da programação c da cxccuçilo de empreendimentos governamentais nu (lrcu do Plnno-Piloto c dus Regiões Administrutivas.
- Implementar vúrios projetas especificas para clientelas bem'
dennidus, com o objetivo de proporcionar Educação Fisica, Espàr·
tes, Rccrcnçiio c Lazer à população do Distrito Federal. especial·
mente it de haixn poder aquisitivo, residente nus Cidadcs-Sati:lites.
- Apoiar técnica e materialmente as atividadcs amadoristas
das Federações, Ligas, Associações . c Clubes jâ organizados,
estimulando a criaçlio de novas Entidades Esportivas c Recreativas ..
URBANIZAÇÃO
- Dar maior incremento às obras de urbanização das itreas
cdincadas, à conservação das áreas urbanizadas, bem como, premo·
ver u implantução e ~ conservuçiio das áreas verdes, visando à
preservação do meio ambiente e favorecendo a utilizaçuo para o
L"zcr.
2- ASPECTOS FUNDIÁRIOS
Com uma úreu calculada em aproximadamente 119 mil niquei·
rcs geométricos, dos quais até a presente data se encontram dcsapro·
priados pouco mais de 57%, o Distrito Federal não tem podido
regulamentar o uso do solo, dada a indefinição da propriedade de
suas terras. Isto tem dincultado nilo só a ordenação dos recursos
fundiários. mas também a proteção de mananciais e a proteçào de
áreas verdes. Estn situaçiio vem propiciando facilidades à especula·
çiío imcbiliítria.
Constatados tais problemas, este Governo adotou 'como uma de
suas principais diretrizes, o disciplinamcnto de uso dos recursos
fundiúrios com objetivo de acelerar o desenvolvimento sócio-cconô·
mico do Distrito Federal c garantir seu prosseguimento no futuro,
tiSSegurando "os Governos Fc,dcral e Local c à comunidade, as
possibilidades de opções e alternativas quanto à utilização e uso do
espaço.
J>ara ta r, patrociha um Planõ de' Desenvolvimento lntegrado do
Distrito Federal, envolvendo nos estudos, técnicos do Governo
local, da Comissão Nacional de áreas metropolitanas c Politica Ur·
huna da Scerctaria-Gerul de Planejamento e da Universidade de
Bras!lia, com base no qual, espera regulamentar o uso do solo, c com
issn Thldcr pr,npiciar uns plnn~indores futuros, condições irisutucio·
nuis J'lllrtl sun dcquaçiio t1s nccessidudcs sociais. culturuis c econômicas du pnpuhu;iin.
Procura-se fixar procedimentos que assegurem recursos ao
autofinanciumento dos investimentos infru·cstruturais realizados pe·
lo Governo em atendimento à demanda de âreus urbanas, e às aliena·
ções reulizudas. Tudo dentro de critérios relacionados com o interes·
se politico de desenvolvimento social e econõmico.
3- ASPECTOS FINANCEIROS
Até bem pouco tempo, as principais, ou quase únicas, fontes de
recursos puru linunciumcnto das obras do Distrito Federal erum seus
recursos próprios (entre os quuis podemos destacar o ICM do Tri·
gel, us transferências du União e FUNDEFE.
Entietunto, esses recursos nuo cresceram nu mesma proporçuo
que tiS necessidades da comunidade. Pelo contrArio, o !CM do Trigo
tem tido um comportumcnto bustuntc irregular, pois sua arrecuda·
çuo ncu sujeitu ils condições mcteorológicus dus regiões produtoras.
A nm de superar tais problemas, nosso Governo tem procurado
diversificar us fontes de nnunciumenlo de obras, usando a cupucidu·
de dc gerttçuo de recursos, originários das utividudes econômicus
dcscnV<llvidtts pelu TERRACAP c pelo Banco Regional de Brus!liu,
hctn Ctlmo, utilit.undo-se ·dus fucilidudcs oferecidus pelo Banco
Nacional da Hubituçilo, pura us obras de infra-estrutura, suneamen·
to, hubitução c equipamentos sociais.
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Essus novas fontes de finuncinmento cstUo proporcionando uo

:Jtual (lov~.:rnn recursos que possibilitam n cxccuçiío do seu Plano dt:
Truhalhu.

4- CONCLUSÃO
Senhores Senadores:
Somos imcnsanicntc gratos a ·:ossns ExceiCncius pc:la oportunit.l:lt.h: que aqui tivemos de expor. cm linhos gerais c de munciru sumúria, os pontos húsicos da administrac;Uo que estumos realizando nu

Capital do País.
Do Excelentíssimo Senhor Presidente du República ternos roce·
hido o nminr apoio, mas nUo podemos dcixur de reconhecer que tum-

hém o Senado Federal tem sido absolutamente solidário às nossas
di\icu\dadcs. Du Comissão do Distrito Fcderul só nos chegam estí·
nHilos c compreensão. o que rcsultu cm notável contribuic;Uo na
medida cm que nos permite concentrur esforços e atenções na saiu·
ção dos problemas que se multiplicam nesta Cidade.
Se tiO nosso Governo cube administrar e executnr, ao Senado
incumbe lc!!islur pura o Distrito Federal, instrumentundo-o com a
cstruturu legal necess{lriu. Por conseguinte, são convergentes e solidá·
rius as rcsrwnsuhilidndcs que nos são deferidas.
Colocamo-nos a~nra- o Governador e os Senhores Secretários
de Estado - à inteira disposição de Vossas Excelências, para o esc la·
rccimento de quaisquer dúvidas sobre nossa administração, bem
como a respeito das questões aqui abordadas. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Eu irei suspender a Ses·
sr.o por \0 minutos, porque depois de uma leitura dessa, evidente·
mente quem u faz cst{l cansado.
Éstil suspensa a Sessão por 10 minutos. (Pausa.)
O SR, PRESIDENTE (Heitor Dias)- Declaro reiniciados os
nossos trabalhos,
Os Srs. Dcput:1dos presentes que desejarem participar dos deba·
tcs queiram dirigir-se ao Secretário da Comissão, pura a inscrição,
que scrú reita previnmentc,
Sr. Govornudor, diante da exposição relativamente cir·
cunstanciadu a que V. Ex• procedeu, vamos dar lugar aos debates,
O primeiro inscrito é o Senador Otnir Becker, ilustre rcpre·
scntantc de Santa Catarina, u quem concedo a palavra.
O SR. OTAIR BECKER- Sr. Presidente, Sr. Governador, é
preciso que, preliminarmente, ufirme a minha satisfação em ver
V. Ex•. neste Plenário, para ama conversa ampla e democrática em
torno de problemas da Capital Federal.

fõ. Sr. Governador, o tão útil e benéfico entrosamento entre os
J>odcrcs, que a Constituição diz independentes, mas harmónicos
entre si, pois de ambos se espera o cumprimento de deveres pura com
o País. Adianto ainda que, de minha parte, formularia votos pura
que encontros como este se repitam no futuro, sempre com finalida·
dcs positivas, para o maior proveito do Distrito Federal e o esclarecimento da opiniiio pública, sobre o que se fnz, pura a solução dos
problemas Inca is.
Sr. Governador, V. Ex• abordou, em linguagem apropriada e
de J'ormu objetiva, todo o universo que estã nfeto à responsabilidade
do Governo do Distrito Federal: saúde, transporte, educação, siste·
ma viúrio, esgoto, água, urbanizaçiio, eletrificnção, cnptuçilo de
ilgua, saneamento do Iugo, combate à poluição, prioritariamente uos
custos de l1gua, captação, profissionuliznçilo, menor nbnndonndo,
lazer, aspectos fundil1rios, proteção a ãreas verdes, regulamentação
do uso do solo, aspectos financeiros, segurança, abastecimento, cres·
cimento dn populuçào, hnbitaçào, entre outros. Pruticumente,
V. Ex• me retirou, assim, ns condições de formulur ns perguntas que
cu havia previamente preparado. Então, pura facilitar n V, Ex•, pura
lhe poupar, pois que, efetivamente, a conferência de V, Ex• foi longa,
mas, repito, ncccssl~riu, sobretudo pura nós que temos a responsobi·
\idade de legislar como rcprcsentuntes da Comissüo do Distrito Fe·
dera\, cu solicitaria a V, Ex• que nos dissesse, se posslvel, cm que or·
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dcm de priorid:tde pretende alcançar todo esse universo de pro·
hlcmas, pnis quc t:unh~m cm sua exposição V. Ex• se reportou nos
rccurs(lS de que Uisrõc pnru u atendimento dessas necessidades, atrn·
vés d.: Pr''!!ramas, que. ncrcdito, tenhum sido cluborndos, culcndos
na n.::1lidat!c do Distrito Fcdcrnl.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Respondendo uo ilustre
Scm1dor Owir lleckcr, quero informar que, na minha exposiçüo,
cnfoquci os dois aspectos: o primeiro, de não ter encontrado
condiçtlCS
imcdiatns na rllrmuluçrio de um Programa de Governo,
. .,
por falta de uma junçt.o dos diversos estudos existentes no Distrito
Federal, que nos deram, realmente, um grande trabalho em pes·
"luisas c Cllm os suhsídios colhidos estamos concluindo cxatamcntc o
nosso l'rogramu de Governo paru o período de 1976 n 1978. Estabele·
ccmos um l'rogrmna Emcrgencia\, compreendendo abril de 1974 a
dezembro de 1975. Esperamos concluir todas as obras iniciadas,
cxccto umu do Programa Emcrgcncial, o Trevo de Triagem Sul que
fica na ponw da Asa Sul, Trecho Rodoviário.
O Programa de Governo, cstllbc\ecido para 1976 a 1978, terá
uma prioridade - evidentemente niio estabelecida no Programa,
porque fiz uma síntese- por ano de atividade. Esperamos que este
Prngrama, com intenso trabalho, esteja realmente concluído até
\978. dcntrr>.das prioridades absolutas e mais necessárias pura o de·
scnvo\vimcnto do Distrito Fcdcrul. Espero que u minha resposta
tenha s:~tisJ'cito ao ilustre dcbutcdor.
O SR. OTAIR BECKER- Tenho a impressão, Excelência, de
que posso falar cm nome de todos os membros da Comissão do Dis·
trito Fedem\. Gostaríamos de conhecer essa csquemntizuçào, e agra·
dcccríamos se V, Ex• nos pudesse, ge~tilmente, oferecer um pro·
grama dessas prioridades para que, na Comissão, se leve a efeito um
estudo.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS - Eu poderei fornecer. E
udianto uo ilustre Senador que, no próximo exerclcio, o Teatro Nacion:d é uma prioridade que não foi iniciada, em 1975, por falta
exclusivamente de projetas. Não dispúnhamos de projetas atunli·
zados daquc\u casa de cspetáculos; unte os projetas superados, foi ne·
ccss{lrio umu rcformulacão total c gastamos, neste exercício,
CrS 7.000.000,00 só cm projetas. Então, em janeiro, ou fevereiro, no
milximo cm março, estaremos fechando aquela casa de espetúculos,
para co\ocil-lu cm concorrénciu pública. Esta é umn prioridade.
O SR. OTAIR BECKER- E com relnçüo nos aspectos da Edu·
cação. de Primeiro c Segundo Graus, nus Cidades-Satélites, com relu·
çõo i1 venda de chilcaras hoje arrendadas, os aspectos de ubastecimen·
to de i1gua também das C'idudcs-Sutélitcs c os de pavimentação de Ci·
<ladcs-Satélitcs c de i~rcus do prt\prio Plano-Piloto, como n Vt\rzeu
Hnnita'!

O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Como o Governo é uma
gamu muito grande de sctores, evidentemente, nüo teria eu, digamos,
possibilidades, no momento, de especificar ns prioridades pnrn
exume 76!77 /78. Scriu um trabalho que deveria ter cm milo. Infeliz·
mente, procurei fazer uma slntese do meu Programa de trabalho
pura o período. Quero. toduviu, esclarecer ao ilustre debntedor que
Educação cstl1 na prioridudcjt\ de 1976. Estamos concluindo entendi·
mentos com 11 Cuixu Econômicu Federal, no programa oficial de
CrS 98.000.000.00, puru que possamos, realmente, equipar as Cidn·
dcs-Satélitcs. todas clus, cu Zonu Rurul de esco\us, p11ru suprir toda
:1 dcliciénciu. Os recursos disponíveis do nosso Orçnmento, destinu·
dos i1 Educação, licariu> pnru so\ucionur os problcrnus do Plano·
Piloltl.
Quunto us ilrcus aus grunJUS urrendadus, continuarão 1 oer Aren·
dudus, ati: que cu tcnhuu definição total d11 área federal.
O SR, OJ'AIR BECKER- Gruta a V. Ex•
O SR. ELMO SEREJO I'ARIAS- E, no inicio de cuda exer·
cicio, terei 11 sutisfuçào de cncuminhur a esta ilustre Comissüo do Se·
nudo u gama, u listugcm de todas us minhas prioridades puru o exer·
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cicio, pura que u Comissuo cu comunidade me cobrem no final de
cudu exerclcio.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Tem a palavra o ilustre
Scnudor Itamar Frunco.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, Sr. Governador,
tenho defendido, no plenário desta Casa, uma posição diferente.
Acho que o Senado- é minha opinião, particular- nua deveria ser
órgão fiscalizador do Distrito Federal. Defendo uma posição di·
ferente de muito dos meus pares. Tenho, também, solicitado sempre
o eompurccimento de V. Ex• para debater conosco os problemas do
Distrito Federal. ~com satisfação que vejo V. Ex• hoje, aqui na
nossa Cusa.
Huviu, também, como o Senador Otnir Becker, estudado
algumas perguntas pura dirigir u V. Ex• Sei que o nosso tempo é
curto, outros Senadores c Deputados deverão fazer perguntas a
V. Ex•. razão pela qual vou resumir us minhas c me permitindo,
depois, encaminhar 'ôlgumus u V. Ex•
A primeira delas prende-se à transferência que V. Ex• faril da
TERRACAP pura u Secretaria de Viuçuo e Obras Públicas, dando
inicio, assim, u uma reformulação administrativa.
Pretende V. Ex• fazer, também na área cconõmica, alguma ai·
teruçiio nu estrutura administrativa atunl? Peço permissão para fazer
estu observação: o Banco Regional de Brasflia é presidido pelo honrado Secretário de Finançus, cstabclcccndo-sc, dessa forma, uma

situação 1UI1enerls no Pais, qual seja de o Secretário de Finanças ser
tumbém o Presidente do Banco oficial. Quero deixar claro, de inicio,
que, nesta observação, nüo vai nenhuma restrição no poderoso e honrado Secrotário de Finanças, mas parece que o exerclcio dessas duas
funções pela mesma pessoa pode gerar conflitos c inconveniências
irreconeiliúveis, e também, Excelência, as próprias Classes Empresariais do Distrito Federal têm feito sentir sua insatisfação contra o
entendimento do nosso Banco oficial, que, embora com excelente
Balanço, tem aluado cxugcradamcntc no opea-mukelinR, cm prejulzo de uma linha de ação mais agressiva na parte de empréstimos c
financiamentos aos diversos setores empresariais de nossa Capital.
Que pensa V. Ex• dessa Presidência simultânea do Banco
Regional e du Secretaria de Finanças?
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O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Quero esclarecer no ilustre
Senador Jtumar Franco que o Sccrctârio de Finanças tem, como
órgãos vinculados à sua estrutura organizacional, a TERRACAP e o
Banco Regional de Brasília. O Secretário de Finanças é, por força de
conveniência praticamente, assim foi encontrada a Administraçãoo Presidente do Órgão de crédito.
O Decreto que instituiu a TERRACAP- Decreto do Prefeito
Wudjô Gomidc - vinculou-a à Secretaria de Finanças, c a Admi·
nistrução, à medida que vcrinca a necessidade de modificação da sua
cstruturu udministrativu o faz, tanto que, no momento, vamos, real·
mente, transferir u TERRACAP, para subordiná-la à Secretaria de
Viução e Obras, por ser o órgilo que cuida do plancjamcnto da área
do Distrito Federal. A TERRACAP ficará mais adequada no
âmbito da Secretaria de Viaçuo c Obras. E a CAESB, que está deslocada nu Socrctariu de Viaçuo e Obras, será transferida, para vin·
culnçuo 11 Secretaria de Serviços Públicos.
Qunnto no problema do Presidente do Banco Regional de
Brusiliu ser o Secretário de Finanças, o meu Governo nilo pcnsuu
uindu cm rcformuluçuo, entretanto, asseguro ao ilustre Senador que
o ntcndimento do Banco tem sido muito bem feito às Classes Empre·
surinis. Efetivumentc, só reclama falta de empréstimos aquele que
não tem condições de tomá-los, nem na rede oficial nem na purticulur. Aqueles que, reulmentc, têm condições de tomar em·
préstimos, nnunciumentos, em bancos onciais e bancos particulares,
fnzem•nO, nuo hnvendo recJumução; somente aqueles que nuo têm,
repito, ncnhumu condiçüo de tomar empréstimos cm Banco, parti·
culur ou oncinl, é que rcclumum da posiçilo do BRB.
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Quunto à uplicuçilo em open-marketln1, quero esclarecer •·ilustre Scnudor que é uma orientação do próprio Banco Central de
Brusil. porque o Banco Regional de Braslliu tem uma situação todn
cspcciul, é o Tesouro do Governo. E o Banco não pode permanece.
com recursos disponiveis fechados em cofres sem render alguma
coisu. Assim, suo aplicados cm open-merketln1 para nilo ficar ociosos. Por este motivo, o ilustre Senador tem visto o crcscimerto do
Bunco Rogionul de Brusllia com uma grande monta em recursos provenientes, digamos ussim, de juros de open-merketln1, porque-os recursos ficam ociosos por falta de possibilidade de aplicaçuo: Entrctunto, o meu Secretário de Finanças está prc.1ente e fará um esquema
purn S. Ex•. du utuuçilo do Banco Regional de Brasília, no periodo
1974-1975.

O SR. FERNANDO TUPINAMBÃ VALENTE- Sr. Presidente. Srs. Senadores, Srs. Deputados, referindo-me apenas às
aplicações do Banco, para tentar prestar as informações requeridas
pelo nobre Senador Itamar Franco, bastaria uma comparação das
aplicuções do BRB no corrente exercício. Através da Carteira de Cré·
dito Industrial e Operações Especiais, temos uma aplicaçuo, em
outubro, de Cr$ 723.428.334,00: através da Carteira de Crédito
Geral, temos uma aplicação de CrS 170.187.765,00; e, através da
Carteira de Crédito Rural, temos aplicações da ordem de
CrS 32.820.405,00. Relativamente a esta parcela aplicada, ela
excede, inclusive, uquelas do maior Banco Oficial do Pais, que é o
Banco do Brusil.
Nossas aplicações de open-merketln1, no último Balanço, são da
ordem de CrS 350.000.000,00, enquanto os depósitos do Poder Pú·
blico, ou seja, dos vários Órgãos do Governo, aproximam-se dos
Cr$ 500.000.000,00. Evidentemente, esses recursos do Poder Público
são recursos exigíveis a curtissimo prazo, c não podemos empregá·
los cm finunciumentos a prazos de 180, 360 di~s, recursos que o
Tesouro nos cobra dentro de 20 ou 30 dias.
A politica de opea-muketln1 é, vamos dizer, defendida pelo
Conselho Monetúrio Nacional. Constantemente, somos fiscalizados
pelo Banco Central do .Brasil, inclusive cm decorrência dessas
criticas injustas c descabidas de alguns setores empresariais, c podem
ser entendidas, sempre, como dentro de um prisma, vamos dizer,
todo particular. Entendem alguns empresários que, sendo o BRB um
Banco oficial, um Banco em que os recursos silo, predominante·
mente, do Poder Público, devam ser empregados sem as menores
cautelas, como se o Bunco fosse uma entidade de auxilio ou de
prestilo de socorros imediatos. O BRB, antes de tudo, é um Banco
comcrciul, e sujeito u regras, como todo Banco integrante do Sistema
.Financeiro Nacional. Nilo podemos emprestar a quem não provar
que tem condições de pugur, e nuo ofereça garantias compatlvcis c,
além disso, as uplicuções têm que estar dentro do que as autoridades
monetárias impõem como regru. Repito: somos constantemente
visitados pelo Bunco Central do Brasil talvez seja o Banco mais
uscalizudo do Brasil, justamente porque é o único Banco, de porte
menor, presente nu Capital Federal, e jamais nos encontraram, os
dignos lnspctores do Bunco Central do Brasil cm nenhum momento,
próximos de qualquer limite de superaplicaçi!o de open-merketln1.
Pelo contriirio, rigorosamente examinada; a nossa posição tem sido a
de, em certos casos, realizado até excessos de aplicação em áreas de
maior risco, c isso, às vezes, fazemos dada a condição, como já disse,
de pretcndermol ser um Banco de Desenvolvimento também; já que,
hlt· cercu de um uno, estamos pretendendo, dentro da orientaçuo do
Sr. Guvernudor,u obtençüo de uma Carteira pura ntuur como Banco
de Desenvolvimento. Ocorre que os estudos que fizemos, a propósito
do ussunto, forum de tal mugnitude, que o Banco Central do Brasil
resolveu trunsformí•·lo cm uma opção para todo o Puls, permitindo
que outros Estudos, que uindu nuo dispõem de um Banco de Dcsen·
volvimento, no ludo de Bunco comercial, também optem pela saiu·
çuo ulvitrudu pelo Bunco Regional de Bruslliu. E, por entender, tam·
bém, que às vezes - nua 1: sempre que ocontcce- no começo do
mês, recebemos recursos do Governo Fcdcrol, c porte des·
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ses recursos se destinam, inclusive, do Fundo do ICM c do Trigo, ao
p"gamento dos compromissos do Estudo. Esses compromissos
incidem, com maior freqUência, no nnal dos meses, e então,
cnqumúo se uguurdu o pugumento, esses recursos, dentro du oricntnçiiO do Sistema Financeiro Nacional, são aplicados no mercado de
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O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• falou no transporte de
mussu. prcconiznndll, dentro do seu planejnmcnto, paru daqui a 4
unos, lt suu impluntucfin. Nesse meio termo, quuis scrium :ts soluções
que V, Ex• udotmiu, :mtes que esse plnncjamcnto estivesse,
rculmcnte, pronto'?

open·marketlng, que existe justamente para isto, Os recursos,
porventura. ociosos. dentro de determinada entidade de crédito, são
O SR. ELMO SER EJO FARIAS- Tive ocasiilo de informar,
entregues ao Banco Central do Brasil, que vai redistribui-los, dentro
nu minha exposiçiio. que, quando dispomos de uma demanda de
do Sistema Financeiro Nacional. onde aqueles recursos se fizerem .. mais de 30.000 pliSSngeiros-hnra. temos condições de implant11ção de
necessários. Scriu o caso, dt: que se houvesse realmente necessidade ''.um sistcmu mais moderno de transporte de massa, mus, atunlmcntc,
de aplicação dentro do Distrito Federal, o Banco Central do Brasil
u dcmandu demonstra somente 19.500 passageiros, niio atingindo
utrav~s da rede rmrticular, utruvés de redescontas c outros mccnnis..
uquclu ruix:1 mais ui ta exigível para um sistema muis moderno dt:
mos nnt1ncciros, poderia, praticamente, aplicú-los dentro do Distrito trunsporte de massa. O nosso Governo, evidentemente, estudando as
Fcdcrul. M"s o cmprcsúrio do Distrito Federal, sem pretenderdes· demandas possíveis parti 1980, concluiu que se chcgurí1 a 36.000
mcrccê-ltJ, ainda não tem aquele porte- e é natural que ainda não o pussnp:droS-hora, o que exigirá um transporte mais técnico, mais
tenha. esta é uma Cidade nova- de agressividade que permita uma
adaptável i1s condições. E não podemos pensar cm transporte de
ubsorção maciça de recursos.
mnssu, com umu dcmunda alta, cm termos de ônibus. 56 podemos
Creio que são os esclarecimentos que podemos prestar, penr.ur cm termos de 'um equipamento mais sofisticado. O nosso
aditando apenas que. por entender essa posiçuo do Banco Central do Governo. utento ao problema, desenvolveu uma idéia que submeteu
Brasil c dentro da nlosofiu preconizada pelo Excclentlssimo Senhor 11 concorrência púhlica. pura escolha de uma nrma construtora que
Prcsidcntc da República, ao aprovar o Programa da Região
dcscnvolvu as nossas dirctrizcs, c devo receber essa concorrência,
Gcnccontimic:t de Brasília, o Banco foi autorizado a instalar- c jã sexta-feira. ia tarde, do Sccrct{lrio de Viação c Obras, para que, cm
deu os passos ncccssúrios- Agências nos Estados de Goiás c Minas conjunto. com os dados colhidos, possamos escolher a lirma \:onsGcrais, dentro da Rcgir.o Geoeconômica. O principal fundamento
trutnm que vai desenvolver os estudos iniciais c, possivelmente,
dc~r.a conccsr.no de curtas patentes, em carátcr cxcepcionalíssimo,
:.tcompunhur os estudos linais do transporte de mussn, através de um
pelo Conselho Monctitrio Nacional, foi justamente a potencialidade pré-mctrô, utilizando o sistema modular, ônibus-viu férrea elétrica,
de rcoursos que o Banco teria para levar a essas regiões menos desen- que pode ser o trem elétrico, ou os equipamentos mttis modernos
volvidas.
Cilf'uzcs dt vencer ramp~ts mais elevadas, o bando clétrico. como é
chamudo na Europu. Estamos trabalhundo para que, cm 1980,
O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço a informação do Dr.
possamos ter. se possível, se conscguirmm recursos. esse sistema imFcrnnndo Tupinumbú Valente, DD. Secretário de Finanças.
plantado, e, se hoje o iniciássemos, já teríamos uma demanda de
Sr. Governador, voltou frisar que a pergunta que fiz não visava
240.000 passageiros-dia. o suficiente para o vulto das despesas que se
pessoa de S. Ex•. u quem considero honroso e operoso auxiliar do
gastam nesse sistema que preconizamos. Entretanto, temos que,
seu Governo. Apenus, já que V. Ex• praticamente inicia uma reforneste perlodo, como vem ocorrendo até o momento, nos adaptarmos
,mulução administrativa, transferindo a TERRACAP ao âmbito de
ao que dispomos, c, para isso, a nossa Secretaria de Serviços Públi·
outru Secrctarin. pcrguntavu se. nu úrea econõmica, tambêm, seria
cos, através de um estudo, de uma pesquisa, de Cidade-Satélite em
fcitu essa modificucUo.
Cidade..Smélitc. nos pontos tcrminuis, conseguiu nduptar o número
O SR. ELMO SE REJO FARIAS- No desenvolvimento da mineccssítrio e sUncicntc de ônibus. que o Distrito Federal, hoje,
nha resposta, informei que a Administração faz as reformulações
dispõem de um frota rm:oítvcl. ônihus cm unidades nccess{trias nu
administmtiv:ts nas épocus oportunas, e não é, ainda, pensamento do
horu do rush, paru que possamos atender bem ii populuçào.
Governo fazer rcfurmuluçUo na árc:u cconômica.
Evidentemente. o passageiro uindu permunccc 20 minutos numu ma,
aguardando um transporte, isso é noronal cm todo Brasil. o ônibus
não tem aquele horí1rio rígido do avii1o, ele pode passar 20 minutos
O SR. ITAMAR FRANCO-MuitoobrigadoaV. Ex•
aguardando um transporte. não é confortável. Encontra-se o
O SR. ELMO SEREJO FARIAS-Quero informar ao ilustre
transporte colctivo de Brasília, cm questão de lutução, como um dos
Scnudor que cstumos, uqui, num debute democrático. Nilo visamos a
piores do Brasil. Hú excesso de lotução cm todos os ónibus, porque é
pessous, estamos npcnns prestando informações.
uma situação completamente diferente de todas as Unidudes da
O SR. ITAMAR FRANCO- Tem Brusllia, Excelência, um
Fedcruçilo. Nilo existe, uqui. no Distrito Federal, u rotatividudc do
pussugciro. O passugciro toma o õnibus nu parte inicial c termina na
Código dcOhrus?
parte final, o que constitui sério problcmu para us tarifas dos ônibus
O SR. ELMO SE REJO FARIAS- Brus!lia dispõe de um
do Distrito Fedcrul.
Código de Obrus. prnticumentc, do seu inicio. O Governo passado
deixou um Código de Obrus pronto. Quando assumimos o Governo,
Quanto uo problema dos transportes de massa estamos muis
cxuminumns o Códign de Obras, fizemos-lhe as modificações
tecnicamente udequudos a nos tornar, digamos, pioneiros no Brasil.
nccess{~rias c u cncuminhumos à área da Presidência, para ser
Vumos desenvolver uma regitlo, é a EstuçtuJ Fcrroviúrin que está
dchutidn nu Cungrcssn, Esse Códi~o está na área de Planejamento c sendo construlda aqui no Eixo Monumental, no nnal dele,
cstíllllos nttumdumlo lJLIC scjn cncuminhndo no Congresso, para que
envolvendo us Cidud"·Sutêlitcs, Guaril I, Guarl1 11 c, possivelmente,
o< inverno possu, n:almcntc, ter um instrumento legal melhor, mais
ampliação puru o Guur{J III. Nítclco Bandeirante, Tnguutinga,
atualitadn. para melhor utuuçilo nu ãrcu do Distrito Federal.
Ccildndiu, Gama, c 11 umpliaçào do Gama c possivelmente outrn
cidade que huju ncssu região. Vumos desenvolvendo uma pcrimctrnl
O SR. ITAMAR FRANCO- A pergunta é exatumente esssa,
de 72 km com stuçõcs cmharquc c desembarque, utili1.andn o sistema
porque, :~tê :tttora, aimlu não recebemos esse trabalho codificado.
intcrmodul de ônibus circulares nus próprius unidades satélites c no
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Já foi encaminhado pelo
próprio PI uno-Piloto.
meu <inverno hú. praticamente, oito meses, li ãreu fcderul. Está na
Sccn:tari:t l1c Planl!jamentn. E u S~:creturiu de Plnnejumcnto achou
Quunto l't informuçào relativa ~ concorrcncm, uns seus elepo1· bem fa!Cr uiJ!un"'s udaptuçõcs uo Código de Obras do Distrito
mentos, vou pus~:ur u puluvru uo meu SecrctCtrio de Viação c Obrus,
l:cderul.
que csclarccerl111l~uns pontos.
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O SR. SIZJNIO DE ANDRADE GAL VÃO- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
, Realmente, é objeto principal da Secretaria de Viação c Obras,
.útruvés do Departamento de Estrada de Rodagem, a implantação
·tlesse Sistema de Transporte de Massa, Como o Sr. Governador bem
::rrísou, foi feita uma concorrência pública, à qual compareceram 7
~r:tnde.< nrma; construtoras. A primeira fase já foi estudada, fase da
~abiliwcuo. Agoru, estamos na fase de avaliação do Sistema apre·
.Sentado pelas diversas construtoras e, como o Sr. Governador bem
1nlientou, no nosso despacho de sexta-feira, será apresentada a fir·1)1:1 que obteve o primeiro lugar nessa primeira fase classificatória.
Deveremos partir para a abertura da proposta de preços, cujo re~ultado que foi objcto do edital, c, como média ponderada, será feita
~mu uvaliuçuo entre o melhor plano de trabalho e a melhor proposta
de preço apresentada pela construtora. Esse trabalho, que está cm
desenvolvimento, restringe-se cm nfvel de Plano-Dirctor. Trata-se de
um anteprojeto e, pelos nossos cálculos, deveremos ter esse Plano
·concluído, aproximadamente, dentro de um ano. Posteriormente ao
Plano-Dirctor, abriremos nova licitação pública para o projeto final
de Sistema que. realmente, venha a satisfazer à demanda do Distrito
Federal.

í

I
l
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o SR. ITAMAR FRANCO- Excelência, sabemos que além
.da Estação Rodoviária de Brasilia o Distrito Federal conta, hoje,
com mais dois Terminais.
E como estão os estudos da Fundação dos Terminais Rodoviá-rios de Brasília~
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Os Terminais Rodoviários
de Brasília são todos dirigidos pela própria Organização da Estaçilo
Rodoviáriu do Distrito Federal e nós, Governo, resolvemos
descentralizar a Administração da Rodoviária. Demos credenciais às
Administrações Regionais para que elas administrem, sob a orienta·
cilo da própria Estaçi10 Rodoviária de Brasflia, Rodoviárias as das
diversas Cidades-Satí:litcs. Já inauguramos, cm Cidades-Satélites,
duas Estações Rodoviárias c continuamos com o nosso Programa de
Construção de Rodoviárias em Cidades-Satélites. Efctivamcntc, cm
Brasília. Cidade de quinze anos, tem muito ainda que ser feito, e nós
estamos. na medida do passivei, atendendo às comunidades mais
carentes. Temos, cm construção, a Estação Rodoviária de Taguatin·
ga, concluímos a de Sobradinho c a de Brazlândia, c estamos com
um projeto de implantação de outras unidades em outras Cidades·
Satélites.
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu teria outras perguntas, mas
vou respeitar os Srs. Senadores e Deputados que gostariam de dcba·
ter com V. Ex•
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Será um prazer responder.
O SR. ITAMAR FRANCO - Vou encerrar fazendo uma
pergunta do sctor Educação. f:. possível que V. Ex• na sua explana·
çiiojá lhe tenha dado resposta.
Recentemente, V. Ex• inaugurou vúrias escolas. A que critério
obedece a decisão da implantação de uma nova escola, se existe Car·
ta Escol:tr no Distrito Federul, foi realizado algum Censo também
no Distrito Federal'! Quais os dados de 1976, paru a procura c oferta
de matriculus, se V. Ex• uchur conveniente fornecê-los.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS - Pois não. Temos um
Programa de salas de aula, para 1975, de I56 unidades de salas de
nuln. lnnugurumos, nesta c nu última semana, 75 salas de aula nas
Cidudes-Satclites de Tuguutingu c do Gama e u maior parte .nu
Ceili1ndiu. Qllcro inl'ormur uo Scnudor que só nu Ceilündia possui·
mos 16 escolas. lnuugurumos tumbí:m algumas escolas no Plano·
Piloto c nu Cidudc-Sutí:lite de Sobrndinho. O nosso programa para
este uno ó de l S6.
o Censo Escolar e.,istc. Jú foi feito, entre a Fundação Educucio·
nul cu Secretaria de EJucaçuo c Cultura, um convênio com o Minis·
tério de Euucaçi\u c Cultura. O Censo Escolur ê cxutumcnlc pura fi.
xur u nccessidndc uc escolus no Distrito Federal, para que não se
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instale uma escola só pelo simples fato de se erigir uma escola, de
levantar uma escola. Ela deve ser colocada na posição de maior
demanda. E nós estamos todos com um Programa de Unidades Escolares, baseado cxatamentc no Censo Escolar 'que chegou, também, a
condição especial de nos fornecer, cxatamcntc, mais aproximado, a
população do Distrito Federal, que me parece é de 786 mil habitan·
tes, mas sempre dissemos 800 mil habitantes aproximado. Demons·
trou também que o Plano-Piloto conta com uma população de 186
mil habitantes, c Taguatinga c Ccilãndia com quase 300 mil habitan·
tes. Esse Censo Escolar nos permite, realmente, equacionar o
problema de tul sorte que possamos colocar as unidades nos pontos
de maior demanda. Então todo o nosso Programa é calcado nesse
Censo Escolar. Entretanto, sempre tenho Sccrctârios para uma ajuda
ao Govcrnudór, c o Secretário de Educação c Cultura, o Embaixador
Wladimir Murtinho vai dar uma explicação rápida sobre o problema
·do Censo Escolar, a sua finalidade, e a Carta Escolar.
O SR. WLADIMIR DO AMARAL MURTJNHO- O Sr. Presidente, Sr. Governador, Srs. Senadores, queria rapidamente dar
uma resposta a um ponto muito preciso- a Carta Escolar. No ano
passado, em atenção ao pedido do Governo do Distrito Federal, o
Governo Federal terminou, cm primeiro lugar, a Carta Escolar, do
Distrito Federal, que é, hoje, a única de uma Unidade do Pafs
completamente terminada. Tínhamos três funcionários que tra·
bulhavam com os órgãos federais e que voltaram naturalmente agora
à Secretaria de Educação c Cultura, e estão atualizando, a partir do
ano passado a Carta Escolar. Temos, portanto, todos os dados necessários. O próprio Secretário-Geral do Ministério de Educação c
Cultura, nos honrou trazendo este documento decisivo pura o plane·
jumento da Educação. O segundo elemento que desejaria responder é
o seguinte: Temos, na Secretaria de Educação c Cultura, um órgão
amplo de plancjamcnto educacional que, junto com o Conselho Edu·
cacional do Distrito Federal, organiza o que nós denominamos a Es·
trati:gia de Matricula, ou seja, é submetido ao Conselho. Edu·
cacional do D.F. anualmente, o número de matriculas que devemos
abrir c a manutenção de salas de aula abertas cm toda Rede Edu·
cacional, entre 1960 e 1974. Temos, cm meados deste ano, o Censo
Escolar. O Censo Escolar é uma iniciativa pioneira, depois seguida
por diversos Estados que compreenderam que não havia possibili·
dade de estabelecer um· plancjamcnto educacional sem possuir os
dados precisos. Havia os dados dà' Censo Escolar de 1964, os do
Censo Demográfico de 1970, mas nós nilo lfnhamos dados a respeito das Cidades Satôlites. Havia dados globais. Como disse o Sr. Governador, dividimos a Educação cm 21 Complexos, e o Censo Escolar foi feito dentro desse critério de subdivisão de 2l Complexos.
Chegamos, agora. u saber quanto somos, isto é, quantos estão nu
rede, com absoluta precisão, c sabemos, também, quantos seremos.
Os resultados trazidos pelo Censo nos vão permitir uma tomada de
posição mais correta quanto às Cidades-Satélites.
Como sabem, no Plano-Piloto, toda u rede escolur csli1 cm dois
turnos, ou no turno noturno, quando se truta de ensino do 2• grau.
Ocorre que temos excesso de oferta de salas de aula no Plano-Piloto, o que é resultado de o Plano-Piloto obedecer a umu sistemática,
que estamos respeitando, de oferecer safas de aulu de f' grau, muito
próximo t\ residência dos alunos. Nu medidu do possível, tem sido
satisfeita esta necessidade. O resultado do Censo Escolar deu, uo
nosso ver, as condições para se ter um plunejamento preciso, urn planejumento satisfatório às necessidades desta Cidnde.
Inicialmente, diria que, nósjú impluntumos, na sun univcrsnlidn·
de,' a reforma de 1• grau do 56-92 ou scjn, no fim deste ano, teremos
uma formatura colctivu das S• séries, que silo, hoje, univcrsuis, Te~
remos 8.800 nlunos reunidos no Ginàsio, nn I• formuturu coletiva,
pnrn cuructcrizur que o Distrito Fcdernl i: um todo, não apenns o
Plano-Piloto e us Cidudes·Sati:litcs. ·Estamos procurando dnr urnu
qunlidude melhor a todos os alunos. Em 8rnsflin, sempre tivemos a
sorte de não huvcr diOcuJdudc de matriculas. Quando hll excesso de
ulunos, uumcntu.. sc: o turno rccorrc .. sc ao 3"' turno ni\o pcJuf:ôgico,

contra o qual o Governador jlltevc ocasião de se mnnlfestnr, Com rc·
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cursos da área federal vamos tentar c creiO' que o conseguiremos, CO·
locar toda a nossa rede cm dois turnos, no Distrito Federal.
Eram Sr. Governador, os esclarecimentos que podia dar. Estou
às ordens do Sr. Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO·- Sr, Governador, para
complcmeniação da minha pergunta, gostariÍI de fazer duas pergun·
tas ao seu Secretário, se V. Ex• me permite.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Pois nilo.
O SR. ITAMAR FRANCO-'- Primeira: Hã capacidade ociosa
no equipamento escolar do Distrito Federal7 Segunda: Como se
processa a distribuição da merenda escolar no Distrito Federal?
O SR. WLADIMIR DO AMARAL MURTINHO- Como tive ocasião de dizer, na sua utilização total, hã uma pequena folga no
Pluno·Piloto muito pequena, mrnima, ou seja, habituados que CS•
turnos a dois turnos no Plano-Piloto, às vezes não temos necessidade
de utilizar todas as salas. Nesse caso, nas escolas-classes, criam-se sa·
las de leitura c salas de artes plâsticas.
Em relação à segunda pergunta, trabalhamos com dois órgãos
que nos ajudam, um deles o Ministério da Educação e Cultura, c
com a CANAE - Campanha Nacional de Alfnicntação Escolar,
órgão que distribui conosco a mcranda a todos os nossos alunos de
1• Grau. Em certos casos, temos uma pequena ajuda para os alunos
de 2• Grau. Estamos, com a colaboração do INAM, fazendo
um amplo programa, já não de merenda, mas sim de refeição escolar
para o pré-escolar imediato. No momento, é um Programa que
abrange 5.500 alunos que recebem, nas nossas escolas, uma refeição
completa de ·700 calorias. Este Programa é pioneiro, estã sendo
testado c dando excelentes resultados. Tivemos, da parte do INAM c
do Ministério da Educação c Cultura completa colaboração, que
esperamos venham a manter no futuro. Temos uma equipe de merendeiras, muito importante, c as instalações das cantinas são, relativa·
mente, muito corretas.
O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado, Excelência.
Terminando, lembraria ao Sr, Secrctârio de Educação c Cultura, com o devido respeito, que o Municfpio de Juiz de Fora jã tem
essa Carta Escolar, desde 1972. Muito obrigado a V. Ex•
O SR, PRESIDENTE (Heitor Dias)- Concedo a palavra ao
Senador Paulo Guerra.
O SR. PAULO GUERRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
foí, para mim, uma satisfação ouvir a magnUica exposição do Sr.
Governador Elmo Serejo Farias. S. Ex•, como um hâbil pianista, aci·
onou todas as teclas do piano, isto~. focalizou todos ou os principais
problemas administrativos do Distrito Federal. Gostaria de fazer
duas perguntas a S. Ex•
Sabemos que Bras!lia é um dos maiores centros de atração turfs·
ticu do Brasil, c talvez do mundo. Segundo informações recebidas, as
grandes redes de hotéis, estrangeiras, que são esses condutos que drc·
num pura os pafscs o Turismo, têm encontrado, cm Bras!lia, grande
dificuldade para a aquisição de terrenos, pelo alto valor cobrado,
não sei se pelo Governo ou pelos proprietários dessas âreus. Sr,
Governador, são essas notfcias procedentes c, no caso, quais as
providências que V, Ex• pretende adotar no sentido de eliminar
essas dificuldades, que são quase intransponlveis para uma amplia·
çuo do Turismo em Brusrliu?
O SR. ELMO SEREJO FARIAS - Ilustre Senador Paulo
Guerra, tem sido preocupação constante do Governo, na faixa do
Turismo, a implantação, aqui no Distrito Federal, de hotl:is de cate·
goria internucional, pura que possamos ter um bom Turismo. Haja
vista o interesse despertado no último Congresso da ASTA: Pura
Bruslliu c Foz do lguuçu forum destinados 26% dos turistas vindos
ao Brasil, enquanto Estudos com potencialidade maior de Turismo tiverum uma cota menor de turistas para visitação.
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Quanto ao problema de preços de área, quero esclarecer ao ilus·
tre Senador que, ao assumir o Governo, procurei adotar, realmente,
·uma politica correta pura preço de terrenos, feita através de laudos,
de pesquisas, que nos permitem uma avaliação pelos processos de
estima.tivas, c pelos dc,.Bcrrini; ~â tive ocasião Qe verificar uma série.
de laudos de avaliaçuo c não cheguei a conclusões de absurdo, mas a·
?e.reulidade. O que ocorre cm Bras!lia é que as Arcas destinadas a
empreendimentos suo, na realidade, cm relação às demais Unidades ·
~a Federação, digamos assim, numa comparação, ~m termos de chi·
cara para fazenda. Então, essas ârcas destinadas a cmprcndimcntos
· ·· silo sempre solicitadns na base de 40, 50, 60, 160 mil metros qua··:
drados. Agora mesmo, acabei de assinar a escritura de uma Arca de•.
160 mil metros quadrados para Companhia hoteleira. Jã uma
compra feita, praticamente hâ mais de 12 anos, aqui no Distrito
Federal, sem uma definição. As áreas do Governo que têm sido
colocadas não em licitação, mas oferecidas a hotel, por exemplo do
hotel do Grupo dirigido por Dona Fernanda, Grupo hoteleiro
português, cuja implantação aqui, não se tornou poss!vcl, cm função
dos problemas em Portugal. Essa área foi avaliada em
Cr$ 17 .500.000,00, de 40 mil metros quadrados num sctor nobre.
Infelizmente, niio foi posslvel, apesar de todas as facilidades que o
Governo lhe ofereceu.
·
O fato demonstra que os nossos preços não constituem obs·
táculos à implantação desse tipo de empreendimento, cm que o
Governo tem total interesse e, naturalmente, propiciará todas as fa·
cilidades à sua concretização. Quero esclarecer fazendo um paralelo,
que existe uma ârca adquirida cm Bras!lia para hotel, há muitos
anos, por preço aleatório - antes, todos os preços aqui eram
aleatórios, as âreas não eram vendidas, através da licitação pública,
mas cedidas, através de pedidos - enquanto a área do Grupo
hoteleiro português, com 40,000 metros quadrados alcançou
Cr$ 17.500,000,00- fora o nosso preçQ- no inicio de J97Úté o Íi·
nal de 1974, quando O. Fernanda desistiu do empreendimento. Essa
outra área, muito menor que jã foi de particular, sem a cláusula de
rctrovenda, atingiu Cr$ 100.000.000,00. Nossos preços, dentro de · ·
uma poUtica racional, de uma poUtica correta, de procedimento dr
laudo de avaliação feita por dois processos- já fiz'muita avaliação,
para desapropriação, pelo processo de Berrini c nunca cheguei ao
absurdo - não são ubusivos à implantação de empreendimento cm
que cu tenho total interesse, a comunidade tem, Bras!lia tem, porque
hã necessidade da implantação do Turismo na Capital da República.
O SR. PAULO GUE-RRA- Gostaria de saber, ainda, apesar
de estar satisfeito com a resposta de V. Ex•, se existe uma norma
especial pura atrair essas redes de hotéis, embora com
estabelecimento de prazos determinados na sua utilização, na sua
construção, como incentivo.
O .SR. ELMO SE REJO FARIAS- Quero informar"ao ilustre
Senador que eu mesmo, pessoalmente, tenho mantido entendimentos
com grandes grupos hoteleiros, principalmente no contato que fiz no
Rio de Janeiro, no Congresso da ASTA. Estamos apenas na fase de
entendimentos, nada há ainda de objctivo, Tenho esperanças reais,
todavia, de trazer grandes empreendimentos aqui para Brasrlia, de
hotéis de categoria internacional, de que nilo dispomos, infelizmente.
O SR. PAULO GUERRA- Excelência, minha dúvida é a de
que V, Ex• vai ter muito trabalho para manter entendimentos com
as diversas cadeias de hotéis que desejam instalar-se em Brnsrlia, ao
passo que, se o Governo do Distrito Federal adotasse uma norma,
do tipo de incentivos, para atrair esses hotéis, com prazo deter·
minado para n sua utilização, seria muito mais vantajoso e mais
pr6tico,
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Vou apelar para o meu Se·
crctârio de Flnunçus, que informarão V, Ex• sobre os incentivos que
podemos oferecer à Cutcgoria Hoteleira.
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O SR. FERNANDO TUPINAMBÂ VALENTE- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a explicação comporta dois perlodos: o
passado e o presente-futuro, integrados juntamente.
No passado, foram deferidas muitas vantagens, principnlmente
na concessão de terrenos u preço praticamente simbólico. O Sr. Go·
vernador se referiu, há pouco, a terreno que, desde 1960 ou 1962,
está em poder de poderoso grupo estrangeiro, utravés de uma
subsidiária nacionul, sem que uté hoje, utruvés de manobras, sequer
tenham assinado a escritura.
No presente Governo, soh a oricntaçi1o Jo Sr. Govcrnndor, par·
ti mos parn a verdade. Procurados pelos rcprcsentuntes do empreen·
dimento, partimos paru entendimento de que a cscritum deveria ser
lavruda, senão nós rccorrerínmos, inclusive, à dcsupropriaçi1o, se preciso fosse, embora obrigados u construir um empreendimento de
natureza pública, no local.
Finalmente, chegaram ao bom termo os entendimentos, foi
assinada a escritura, ressuscitadu a cláusulu de rctrovcndn. que já
estava morta hã muitos unos, e o grupo se comprometo, para
simplificar a coisu, dentro de quarenta e dois meses, a p:mir dn da tu
da assinatura do contrato inicial - portanto, uindu dentro do
presente Governo- a inuugurur o empreendimento.
Quase toda a Rede Hoteleiru de Brasília foi construída com
financiamentos do FUNDEFE, Fundo gerado pelo Banco Regional
de Brasília. é o maior atrativo que o Governo de Brasília tem
oferecido, basta dizer que esses financiamentos süo deferidos a longo
prazo, a juros de 1,2% no mês, ou seja, 14,4% ao uno, sem correçào
monetária. Ai. podemos, sem medo de crrur, afirmar que 60% da
Rede Hoteleira de Brasília foi construída com o auxílio do
FUNDEFE. A par disso, outorgamos a isenção do ISS que, por lei,
foru outorgada há vários anos, mas somente no presente Governo,
atrav('S de Decreto assinado por S. Ex•. foi regulamentado. Esse
incentivo está prestes a findar, porém, num trabalho de reformu·
lação do Código Tributário do Distrito Federal, que ncabamos de
concluir, em conjunto éom a Procuradoria do Distrito Federal c os
demais órgãos do Complexo. est:í cm fase de revisão e prestes a ser
enviado a umu Comissão de Revisão, da qual farl1 parte o Sr. Gover·
nador, onde teremos oportunidade de definir os incentivos que pode·
remos deferir, não só à Rede Hoteleira como a outros empreendi·
mentos. O Turismo - isso dissemos logo nos primeiros di:
nosou presença no Distrito Federal- poderá constituir-se nur,,
principais fontes de renda do Distrito Federal, embora n;io ' "'
termos atuais. O turista que aqui vem pussar uma noite, f1s vezes não
paga sequer uma diária de hotel - ele nada agrega à economia do
Distrito Federal- mus Brasília precisa estar equipada de atmtivo'
que permitam u esses turistas a permanência de, pelo menos, tJ .. l
perlodo de três ou quatro dias, consumindo e dc1xando aqui,
conscqUcntcmcnt~:, n sun contribuição ao comércio, l1 indústrin c,
por viu de conseqUência, uos Cofres Públicos. Estamos atento~ à
tacão desse projeto, que scri• submetido :10 Congresso Nacionul, c
abordado quunto i\ extensão de."sc incentivo de natureza 11scul que
cstú prestes a findur.
Creio que :iUo o:i csclurccimc:ntos que podcinos prcstur.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Sr. Presidente, gosturia de
complcmcntur us providí:ncius no sctor Turismo, que cstumos
udotundo no Distrito Federal, ntruvé:s do Chefe de Gubinctc Civil, u
cuju (~teu o Dcpurtumcnto de Turismo cstf•ligudo.
O SR. JORGE DE MOTTA E SILVA- Scnudor P:1ulo Gucr·
ru, t1indu hoje, uo chcgur u cstu Cusu, tive do Superintendente do
Dcpurtamentll de Turismo notlciu ulviss:~rciru pnr:~ a Cid:~dc d'· Br11·
sfliu. Posso guruntir a V, Ex• que :IS medidas que temos to mudo têm·
se rcnctido nu EM BRATU R. " •ruem cube definir u pnllticu, iuclu·
sivc, de incentivos nu pmt~: d~: Turismo. V, Ex• conheci! melhor do
que cu polrticu de Turismo, V, Ex• suhc que clu existe. c nôs temos,
utruvés de cantatas, desde que chc~amos u Braslliu, conseguido um
rueional comportumento nus linhus u serem scguidus c estão cm fusc
de execução. Posso enumerú-lus purn o Sr. Senador. Dentre elus, por
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exemplo, a purticipução que tivemos no Congresso da ASTA,
realizado no Rio de Janeiro, a que compareceram S. Ex• o
Governador do Distrito Federal e o Presidente da República. A
Dclcgução de Brusfliu foi a maior naquele Congresso c a que mais
futurou cm termos de trazer para o Brasil os beneffcios do Turismo
Internacional. A pur das medidas metodológicas, adotadas pelo
DETUR, temos tido a preocupação constante de fuzcr repercutir o
Turismo Interno. f; muito comum ouvir-se dizer da preocupação do
estrangeiro cm termos de Turismo. Mas V. Ex• bem snbe que a
participação do Turismo Internacional é: muito reduzicta cm termos
de América do Sul,
Nós, do Governo do Distrito Federal, estamos mais preocupa·
dos com o incentivo do Turismo Interno, do que, propriamente, a
curto prazo, do Turismo Internacional. Assim, quando V. Ex• muito
inteligentemente focalizou o problema do incentivo que o Governo
deve dm f1s grandes cudcius hoteleiras, a verdade é que: Brasilia, com
15 ano,, não tem um grande empreendimento hoteleiro que
proporcione ao hó.<pcde permanência prolongada. Os hotéis não
dispõe de cquipumentos necessários, para que a fumíliu passe uma
ou du:1s semanas cm Brasília. Nossa preocupação, realmente, tem
sid" lev,.da uo Sr. Governador, e, pela explanação do Sr. Secretário
de Fin:~nças, V. Ex• está vendo que nóS assumimos uma posição
qu,.nto aos incentivos. Ainda hoje, recebemos do Sr. Superintendcn·
te do Departamento de Turismo a notícia do interesse da
EM BRA TU R, dadu a participação efetiva de Brasília, da seriedade
com que levou os seus planos, da maneira com que os enfatizou, jun·
to com a iniciativa privada, porque o Turismo não pode ficar isolado
em termos de Governo, deve contar com a participação efetiva do
Empresariado Nacional. E, para isso, é preciso que haja motivação
conjunta, c o DETUR, num trabalho digno de realce- e aqui presto
minhas homenagens ao seu Superintendente Dr, Carlos Black Perei·
r:1- levou, no Congresso da ASTA, tão a sério a nossa participação,
que a EMBRATUR- esta a noticia- atravês de seu Presidente,
Dr. Said Faraht comunica ao Sr. Governador, que deseja uma defini·
çãu do nosso Governo, na próxima semana. Ele tem prazo ati: u
próxima semana, porque a EMBRATUR quer traspassar recursos
pum o Distrito Federal, recursos expressivos, para o Plano de Turis·
mo. Esta noticiu, Sr. Governador, até para V. Ex• é em primeira
mão. Dr. Saiu Faraht mandou dizer n V. Ex• que os recursos da
EMBRATUR scriiu canalizados num Projeto de aproveitamento do
lago, du nosso eamplne, que tunto desejamos ativá·lo, e está à
disposição do Governo do Distrito Federal, em função das medidas
que vimos tomando. Para que V, Ex•, Sr. Senador, tenha uma idóia
também, fizemo.<, nus nossas Embaixadas, que o Governador abor·
dou nu sua palestra, um trabalho que nunca tinha sido realizado por
nl!nhum Governo de Estado. Levamos às Embaixadas brasileiras um
audiovisual de dez minutos sobre os quinze unos de Brasília, material
c um consoante rclucionumcnto epistolar o que faz, realmente, o
progresso do Turismo.
Muito obrigado u V. Ex•.
O SR, PAULO GUERRA - Sr. Governador, V. Ex• vai
dcsculpur-mc, porque sou nordestino como V. Ex• e nordestino vive
de teimoso, c nós transferimos essa teimosia até aos debates que se
tmYl\m nc!ih\ Cmm.
Ouvi declarações brilhantes, feitas pelo seu Secretário de Finun.
cliS c seu Chefe d<t Casa Civil. Mas nuo me convenço c não me
conformo cm que um homem que tem realizado um Governo
plancjado c executivo- porque neste Pais é muito diffeil encontrar.
se unt plancjador que execute, c V, Ex• se caructcrizu por isto- não
se tcnhu :lindu definido com uma politica de incentivos pura atrução
dos grandes Centros de hotéis estrangeiros que currcaruo paru uqui
-como disse- o turista. Nilo importa que ele passe uqui um dia,
porque esses hotéis t~m o turistu, o turista dele. eles o tmzcm paru
aqui, se gusw ou ni'lo, mns é divisa que, uo pisur no solo brasileiro.
eles investem uqui. V. Ex• subc que u Espanha equilibrou a suu balan.
cu de pugumcnto com o Turismo. No uno pussudo, cntrurum quase
30 milhões de turistus nu Espanha, no México e cm quase todos os
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pulses do mundo. Portanto, estou certo de que V. Ex• vai preencher recreação dentro de um parque industrial. Evidentemente, esse
·data venla, essa lacuna que se verifica no sctor.
estudo, dada a experiência que trazia de Ara tu c dentro da problcmá/1 outra pergunta relaciona-se com industrialização na Região tica de Brasllia, não me agradou c· procurei reformulá-lo dentro da
Periférica de Brasília. Realmente, um administrador, atilndo c agili· conccituaçiio mosófica do Distrito Federal, como ele foi criado. Pezudo como V. Ex•. não poderia fugir dessa contingência. Brasil ia qucnos pólos industriais que possam desenvolver-se, c abastecer,
não é somente como V. Ex• bem disse e reconheceu, o Centro internamente, o Distrito Federal, e, pelo seu crescimento, exportar o
Administrativo do Pais, é um pólo de desenvolvimento regional, é seu cxccndcntc para as diversas Unidades mais próximas. Nilo é no
·um pólo de integração do Centro-Oeste do Brasil c do Norte sentido de pequena ou média empresa, aqui no Distrito Federal, qllc
tumbém, porque sem Brasllia nós não !criamos a Transamazônica c temos uma mosofia de cercear o crescimento empresarial. Nilo, ele
a integração do Norte do Brasil.
crescerá, ele poderá exportar, como já existem pequenas empresas
Falou V. Ex• cm média c pequena indústrias. Minha impressão aqui exportando toda a sua produção. Fazemos questão de salientar
-e V. Ex• vai me perdoar, porque matuto do Nordeste não é bem
que permitiremos a instalação no Distrito Federal, nos nossos pólos,
entendido como um homem com a vivência de V. Ex•;quc inclusi_vc," · ... de qualquer indústria não poluente. O que não admitimos, nem
teve u vivência cm Aratu -é a de que nilo importa a grande ou a admitiremos, é a instalação de indústrias poluentes no Distrito Fcpequena, ou a média indústrias, o que importa cm Brasllia, na deml.
Rcgiroo Periférica, como Planaltina, que é o maior centro de
marginalização do Pais, mais do que o meu Recife, porque cm Recife
O SR. PAULO GUERRA - Permito-me indagar, para
existem 60 mil chefes de famílias marginalizados mas, que tem, no concluir, antes de agradecer a atenção generosa de V. Ex• Existe
biscate, um subemprego, cm Planai tina c cm outras Cidades Satélites
uma politica de incentivos fiscais para a atração dessas indústrias?
não o têm, a não ser no Gama, que é a cidade onde quase reside o
funcionalismo médio em Brasília, é que a preocupação do Governo
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Existe.
deve ser quanto às indústrias que tenham sentido de manufaturaçilo,
O SR. PAULO GUERRA- Quanto ao fato de Brasllia não ter
pode ser média c pequena indústria. A de pneumático, por exemplo,
porto, estamos numa í:pocn cm que o Presidente Geíscl ...
tem que ser uma grande indústria, porque sabemos que o pncumâti·
co é produto quase todo manufaturado. Então, gostaria de cxtcrnar
O SR. ELMO SERE.! O FARIAS- Tem o deAoratu.
a V. Ex• esta minha preocupação. Minha impressão é a de que
Planultina e outras cidades têm, hoje, maior importância no sctor de
O SR. PAULO GUERRA- ... tem dado ênfase muito grande
segurança do que a própria capital pcrnambucana.
no Sctor Ferroviário- orientação, esta muito sadia- c a salda, a
drenagem, dessa produção industrial poderia fazer-se, também, atraO SR. ELMO SEREJO FARIAS- Quero esclarecer ao ilustre vés dessas ferrovias.
Senador que fui, realmente, Superintendente de um grande Centro
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Exato.
Industrial no Nordeste, o de Aratu. Estâ ao lado de V. Ex• o
idealizador do Centro Industrial de Aratu, Deputado Lomanto
O SR. PAULO GUERRA- Fico inquieto com essa situação,
Júnior c cu tive a honra de dirigir essa empresa. As empresas, não
talvez V, Ex• não tenha tido tempo c, se tiver, como Governador,
desconhece V, Ex•. classificam-se cm indústria de pequeno porte,
não lhe mostrarão, porque fui Governador c sei, do Governador
médio e pesada. Mas isso não quer dizer que, digamos; o prédio seja escondem sempre a parte negativa - mas se V. Ex• sair anonimapequeno e o empreendimento seja caracterizado como de pequena mente e for às cidades satélites, V. Ex• ficará horrorizado do povo,
indústria. A indústria é caracterizada pelo grau de poluição que ela de quem V. Ex• recebeu ·a honrosa c difícil tarefa de dirigir.
pode produzir, a quantidade de âgua que consome e a quantidade de
O SR. ELMO SERE.IO FARIAS- Quero esclarecer ao ilustre
energia. Aqui em Brasília, digamos assim, não há essa curactcrlstica
Senador que, em relação ao Estado que V. Ex• governou, o Distrito
para u implantaçüo,de.grandcs centros industriais, nem cm Brasflia,
Federal é: pequeno, só temos 5.816 Km 2• E conheço praticamente,
nem no Distrito Federal. Para que possamos ter um grande centro
industrhll. ~no ncccSsúrius todas as condições que permitam o escou- palmo a palmo, todo o Distrito Federal, porque saio constantemente
mento de produtos t~qui munufnturudos. Nüo tcnios possibilidude de pura verificar todas us minhas unidades, todas as minhas Áreas Civis
c tenho mnntidn cnntnto pcrmuncntc com todo o seu povo. do mais
11111 porto próximo de Rrasíliu. pura que possamos instular indústria
humilde ao mais abastado, E um local muito falado, cantado c
pesa di! rmru consumo interno c exportuçiio.
decantado, é a Ceilimdiu, a qual vamos oferecer praticamente toda
Na filosofia e conccituução ~~ Brasflia, os seus idealizadores
uma infra-estrutura. Posso afirmar a V. Ex•s que existem, no Brasil,
imaginaram que primeiro !criamos Brasllia, a Cidade principal,
completamente construída: depois dela, surgiriam as unidades satí:· coisas muito piores. Comparada a outros locais que existem no Brasil, u Ceilúndia é:, realmente, uma cidade até bem tratada. Mas
lites, e quando surgissem as unidades satélites, se nós tivéssemos, asvamos, dentro de um Convenio assinado com o Banco Nacional da
sim. a diminuição constante c permanente da maior indústria que
Habitação, promover toda a infra-estrutura para a Ccilúndia.
nós possuímos hoje aqui, que é a construção civil, tcriamos que fixar
Enquanto não recebemos os recursos do BNH, não estamos de bra·
o homem cm outrus atividadcs: surgiriam os pequenos pólos de deços cruzados. Acabei de dizer, nu minha exposição, que, na
senvolvimento industrial. E que silo esses pequenos pólos de desenCeilúndia, jú dispomos de 16 escolas. Contamos, ali com telefone
volvimento industriul?
interestadual DOD: colocamos úguu, que nõ.o tinha, e estamos ruSão c:mprcsus upcnus de bens finais pnrn consumo imédiuto c
zendo um tanque elevado pura abastecimento total da sua popula·
quc possam dar nxaçilo do homem e emprego. E, nessa filosofia, o
nosso Governo está implantando o primeiro, cm Ccilândia. Tenho a çilo, e um tanque semi-enterrado pura abastecer o tanque elevado,
porque só dispúnhamos de um tanque elevado que vinha dircto do
impressllo de que não tenhnmos capacidade de ocupar pelo menos
bombeamento puru o sentido de gravidade, c não podíamos ter um
dez por cento da {rrca que criamos para as pequenas c médias cmprc·
controle perfeito disso. Estamos construindo o tanque sem i-enterra·
sus de bens finais. Esse é o primeiro pólo, é: uma primeira experiência.
do, com capacidade razoável pura atender a toda aquela comunida·
Quando assumi o Governo, encontrei apenas estudo, pela nossa
de, dentro do Sistema do Rio Descoberto, c além do mais, estamos
CODEPLAN. de um Distrito Industrial, o de Ponte Alta. Dentro da
perfurando 20 poços profundos que dilo, cm média, uma capacidade
minha polftica de Governo c da conceituação do Distrito Federal,
de 30m' por htlra. Assim, sua populnçilo conta com água, telefone,
ftrocurci eliminar esse estudo, que nllo estava desenvolvido, cru
cscolu c quunto os ruas, estamos mantendo o seu nível, cm raspagem,
arenas uma li\osofiu, onde se verificavam indústrias pequenas, indús·
naturalmente ruas ainda na fase de cncascalhamcnto.
trius leves, indústrias nocivas e, pruticnmcntc, um grande centro de
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Relativamente ao transporte industrial através da Ferrovia é viá·
vel, embora encareça um pouco, porque o ideal é a instalação de um
Parque Industrial nas proximidades de toda uma infra-estrutura que
permita, pralicamente, a diminuição dos custos. industriais produ·
tivos, a fim

d~

que se possa cntrnr na faixa competitiva do Mercado

Internacional. V. Ex• ucaba de afirmar que a Ferrovia tem que ser
revitnlizadu, e que ela está sendo revitalizada e será ainda mais revi·
talizada. Só tenho que parabenizar a política do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, porque fui ferrovilírio de 1956 a
1957, quando saí da Escola de Engenharia c lançamos c implantamos
o Centro Industrial de Ar~tu, apoiados pelo Governo, c o Porto de
Arutu, que V, Ex• acaba de citar, para cuja aprovação tive a maior
dificuldade na área federal, mexeu com o Nordeste, Jlraticamcntc, O
cloro lá de baixo, aquele Projeto que estava sendo desenvolvido pela
Internacional e o Oswaldo Luz, detentor majoritário do Projeto, estava sendo estudado para ser exportado por ferrovia ati: o Porto de
Aratu, c dali então seria embarcado para o exterior, 1:: evidente, que
n Ferrovia presta um papel fundamental, mas se pudéssemos aliar
todas as condições, de ferrovia, porto, rodovia, aeroporto nas suas
proximidades, teríamos realmente um parque em condições ideais de
produção com custos reduzidos. Poderíamos realmente, competir no
mercado competitivo internacional e, diga-se de· passagem, com
equipamento altamente sofisticado, eliminando praticamente aquilo
com que lutamos muito no Nordeste, a mão-de-obra ociosa.

I
l

II
l
\
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Ii
I

I
I
\
I
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O SR. PAULO GUERRA- Muito obrigado a V, Ex• Peço
desculpas u V, Ex•, mas V. Ex• sabe perfeitamente que nós, políticos,
somos como treinadores de time de futebol: o time nunca joga bem,·
Embora V. Ex• esteja administrando bem, nós queremos mais algu.
ma coisa. E por isso vou fazer a última pergunta a V, Ex•: Qual a
orientação e profissionalização da Secretaria entregue ao eminente
Embaixador Murtinho, nas Cidades Satélites, no sentido de melho·
rar ou de absorver a grande quantidade de mão-de-obra sem capacitaçiio·nenhuma, existente? Sabemos que o grande drama das Cidades
Satélites é a falta de habilitação profissional dos homens que aHresi·
dern, porque se V. Ex• precisar de dois mil serventes e ·pedreiros e
colocar um anúncio, encontrará cinco mil, mas não mão-de-obra
qualiõcadu. E pura a tranqUilidade deste treinador de futebol que
est{a tão intermitente com V, Ex•, vou encerrar com essa pergunta.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS - Peço desculpas para dar

um cxemrlo nu faixa proõssionalizante. Na Bahia, a parte de pedrei·
ro c servente é feita através da Secretaria de Trabalho e Bem Estar
So~ial. E quero informar ao ilustre Senador que, há de2 dias, inaugurei

~mu

uscolu profissionalizante em Tuguatinga, com equipamento

altamente sofisticado, na parte de Topografia, melhor. do que o Ga·
binctc de Topografia de que me utilizava quando era estudante de
Engenharia.
·
Ju estamos, realmente, atacando esse prisma da profissionali·
zaçilo em termos de nível médio, para servir de apoio à classe uni·
versitliria. Vou pedir ao nosso ilustre Secretário de Educação e Cul·
tum, que complemente u minlia resposta,
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alunos se profissionalizam, como jlí estilo na força de trabalho, ou
seja, na realidade, eles já estilo em fase de cstagilírio, completando os
seus estudos secundários, com uma formação técnica, e, finalmente,
terão um diploma que comprovarlí sua capacitação.
Era o que tinha que esclarecer, Sr, Senador.
O SR. PAULO GUERRA - Sr. Governador, V. Ex• me
perdoe. Há um adágio, no Nordeste, que diz que Deus deu dois casti·
gos à Humanidade: h mulher. a feiura: e. ao homem, a burrice. E eu
estou neste segundo caso. (Risos.) Porque a minha pergunta, salvo
engano, não está dirigida nesse caso, ao eminente Embaixador Wla·
dimir do Amurai Murtinho.
O SR. ELMO,SEREJO FARIAS- Exato. Eu iria eomplemen·
tar com us'resoostas dos meus Secretários. Exatamente, esperava que
o Secretário du Educação c Cultura ~onclulsse a parte dele, para que
eu pedisse ao Marivaldo Tapioca, da Secretaria de Serviços Sociais,
que esclarecesse uo ilustre Senador o que estamós fazendo· na parte
de profissionalização.
O SR. MARIVALDO PEREIRA TAPIOCA- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
A Secretaria de Serviços Sociais atende, pelas suas carac·
terísticus próprias, à classe menos favorecida, conseqUentemente, aos
jovens de menor nível de escolaridade. Ela iniciou, neste ano, e está
cm pleno funcionamento, como experiência, e creio que os resul·
tados serão muito bons, diversos cursos de profissionalização de me·
·nores. cursos de auxiliar de escritório, curso de Eletrônica, Eletrici·
dade, Carpintaria, Tipografia. Esses cursos estão em pleno funciona.'
mento, atendendo a 80 crianças, e esperamos, temos projetes de,
para o ano vindouro, ter esses cursos bastante ampliados, porque de·
pendemos, acima de tudo, de um mercado de trabalho, para não
pr~ssionalizar um menor que fique depois sem aplicação da sua especialidade. Silo essas as explicações que poderia oferecer a V, l!x•s,
não sei se satisfazem.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Sr. Senador, agora vou
complementar no tocante ao que V, Ex• se refere, da profissionali·
zaçilo do pedreiro, do servente, do mestre-de-obras.
O SR. PAULO GUERRA - Nilo, V. Ex• me perdoe, pri·
meiro, que eu, honrado com a resposta, não estou satisfeito. Perdoe·
me dizer aqui, quebrando a grandeza deste ambiente c deste debate,
que não estou satisfeito, embora reconheça que o Governo do Dis·
trito Federal está atento a um dos mais cruciantcs problemas do País
que é o do menor abandonado. O número de 80 menores· que estilo
sendo recuperados através da Secretaria, para mim, é relativamente
insignificante, porque qualquer colégio religioso tem esse n~mcro c
até: maior, aqui no Distrito Federal. Refiro·me à profissionalização
do pedreiro, do carpinteiro, do mecânico, do adulto, enfim porque
este é: o grun~e peso morto que se encontra concentrado aqui no Dis·
trito Federal e constitui uma das grandes dificuldades do grande Go·
verno que V. Ex• estâ realizando.

O SR. WLADIMIR DO AMARAL MURTINHO - Sr.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Sr. Senador Paulo Guerra,
Presidente, Srs. Senadores, na realidade, a parte que toca à Secrc· quero acabar de complementar a resposta do meu Secretário. Evidcn·
tariu de Educação e Cultura é a de profissionalização de 2• grau. A tamcnte, pedi ao Secretário de Educação e Cultura que informasse
outra é tratada pela Secretaria de Serviços Sociais, que habilita, em sobre todos os passos dados pelo nosso governo, desde o primeiro,
nível do operariado, a profissionalização e o seu aperfeiçoamento. porque nós começamos uma casa, um prédio, pelos alicerces, e não
Em relação à parte que toca ii minha Secretaria, posso dizer que a rc·
forma educacional implantada no 2• grau está plenamente em vigên·, pelo telhu~o. Impõe-se u profissionalização do adulto, rorque, na
ciu. Abrimos, cm todas as nossas cidades satélites, uma grande varie· .realidade. ele nuo teve uma educação profissional nu infância.
dadc, quer no Setor Terciário, que no Setor Secundário, de novas Assim, por viu de conseqUência, a diretriz a que obedece a Secretaria
pror.ssões, As proõssões ligadas ii Construção Civil têm um desen· de Educução c Cultura visa à profissionalização do menor.
Ao Secretário de Serviços Sociais solicitei, igualmente, uma ex·
volvimento no nosso ensino secundário ímpar, no resto do País, se
posição
do que se vem fazendo em sua área, em prol do menor uban·
utenturmos à p'roporçào de n~mero de alunos. O Governador, com,
multa razão, lembrou u inauguração que acaba de fazer de um con· denudo.
Peço ao ilustre Senador ..:. que já foi Governador - que tenha
junto de salus profissionalizantes cm Taguatlnga, onde temos facill·
dade de Eletrotéenica de um lado, de Mecânica do outro c, final· puciênciu com os jovens, com Brasília, porque ela é uma Cidade de
mente, de toda u parte ligada à Construção Civil. Não só esses 'apenas quinze anos. Já tive ocasião de informar que tudo está por
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fuzcr, É o maior centro, praticamente, depois do Siio Paulo, de Cons3•- Qual a situação da CENABRA, sob os pontos de vista de
truçiio Civil. no Brasil. e o pessoal que aqui aflui j~ vem com sua es- serviço c finnnceiro'/
pecializuçiio. Tunto o í: que as obras de Brasília se caracterizam pelo
Como vê V. Ex•, estou falando em nome dos candangos c da
primor de sous acuhumentos. E V. Ex• sabe que, cm Construção opinião púbiic:t o agradecendo, antecipadamente- porque sei que
Civil, o primordial, o principal, pura tudo, é a carpintaria. Temos, V, Ex•. na grandeza da sua Administração, tem resposta para estas
cm Brasiiia, excelentes carpinteiros e nüo menos excelentes mestres- perguntus - presto homenagem ao reconhecimento da corrcçilo c
dc·ohras, c jú estamos assistindo 11 imigração de müo-de·obra espc· eficiência de suu Administração.
ciuiizndn, 0:1 parte do Con>trução Civil, de Silo Paulo paru Brasiliu,
0 SR, ELMO SEREJO FARIAS-'- Sr. Presidente, este pro·
dudo o grunde volumo de construções que se verifica cm nossa região. blemn dos tratorcs, inclusive, jú foi debatido nesta Comissão, na
Entretanto, a profissinnalizaçiio dessa porte adulta de pedreiros, Comissão de Agricultura, com 0 Secretário de Agricultura c Produ·
serventes, proccssa-so l:lmb~m •. como ajuda, através do c~iebre'... çào, mas atendcrd il solicitação. do nobre Representante do
SENA!. como acontece cm todos os Estudos brasileiros.
· Amnzonus.
O SR. PAULO GUERRA- Obrigado a V. Ex• Serei paciente
c a minha impaciência é pelo desejo de vê-lo cada wz mais campeão.
(Risos.)
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Tem a palavru o
Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO _Sr. Governador, estamos assistindo
a um debate que considero de alto teor democrático. Quero, sobretudo, homenagear V, Ex•. pela disposição de col)lparecer ao Senado
0 se submeter a este debute, onde u paiuvra da Oposição e a da
Situuçiio se fuzcm ouvir, porfiundo, no desejo de razer com que
V. Ex• revele. nutis e mais, a eficiência desse trabalho, que a opinião
pública todu lhe reconhece, à [rente do Governo do Distrito Federo!.
Uma· observaçilo de ordem teóricu, para definir uma posição de
política no sentido alto. O Governador Puuio Guerra disse que
V. Ex• prccisuvu, realmente, andar anonimamente pelas Regiões
Administrativas. puru sentir, mais de perto, a vida c o sofrimento do
pessoal que huhila essas Regiões,
V. Ex• tem sensibilidade, estú preocupado com problemas de es·
colas, de hospitais c de trunsporte, mus ui é que entra um aspecto de
nmur~:Za política, que me preocupa. Brasília tem setecentos mil habitantes e é prociso que as Lidorançus políticas deste País pensem em
dar voz politicn u essa gente. Por este motivo, defendo a tese de que,
nus Rcgiõos Administrntivus, so deveriam criar Conselhos Administrmivos. onde o f'IOVO pudesse ter voz e cooperou mais diretamcnte
no processo administrativo. E. politicamente, o Distrito Federal,
quohrando um processo ciússico de doutrina poiíticn. deveria eleger
três Scm1dores. pum integrar a Comissão do Distrito Federal e o Se·
nudo, dando mais eficiência e autenticidade a essa participação poli·
ticot.

Esta, porém. Sr. Govornador, ~ uma posição doutrinária, que
niío vai ser objeto du nossu discussüo. Permito-me solicilur u V, Ex•
que me revele a impertinência. Na fuilu dos Conselhos Administrativos c da Voz lá do seio do povo, arvoro-me. aqui, n interpretar
alguns aspectos inconvenientes, mus sei que V, Ex• pode dar ns explic:tçõos nwis claras u este Plenúrio c à opinião pública de Brasflia.
Elaborei três perguntas, osti\o escritas nesta folha, que passo lls
muos de V, E.<• a nm de economizar o tempo que gastou, em prolixi·
dadc neste intníito.
Peço a V, F.x• que me releve, silo perguntas que, possivelmente,
podem uprcscniUr algo de incómoda, mus são úteis à sua Administra·
çiio c i1 nossa funçuo no Senado, de acompanhar, fiscalizar e coiaborur com o Governo de Brasília.
As perguntas qae faço a S. Ex• silo as seguintes:
t•- Sendo o Distrito Federai, sede da Capital da União, regi·
do, portanto por lois federais, por que a Secretaria de Agricultura e
Produçi\o adquiriu noventa e três tratares sem iicitnçilo, a admitir-se
a noticia que a impronsu publicou sobre este assunto?
2•- Por que u SAB, cm toda a suu existência, só deu prcjuizo c
o que o Governo de V. Ex• pensa razcr para viabilizar essa Empresa
sob os pontos de vista de serviço c financeiro, tendo cm vista ser comum ufirnwr-sc:- c cu lenho essa experiência cm minha 6rcn- que
todas IIS CEASAs que ruzcm parte do Sistema Nacional de Centrais
de Abastecimento siio deficitárias?

Nu minha Administração, cu comando e conheço todos os pro·
hlemas. mas vou deixar para o meu Secretário de Agricultura c Produção os esclmecimentos sobre o tema.
Não se desconhece que a SAB implantada no inicio de Bras!iia,
c havia necessidade do sua implantação, para suprir a parte de
alimenwção daqueles que aqui ocorressem, no sentido de consolidar
a Capital. Quando assumimoS'a Administração, encontramo-ia com
um capital de CrS 15.000.000,00 e um prcju!zo de
CrS IH.OOO.OOO,OO,
A CEASA e a CENABRA- realmente, todas no Brasil, cxcctuando-sc São Paulo, que é um caso à parte - deram prcju!zo.
Quero esclarecer ao ilustre Senador que a·noss~ CEASA de Bras!iia
foi a únicu que equilibrou a despesa com a receita, o que constitui
ulgo meritório para o nosso Distrito Federal.
Pc•o p"rm,··.·sào ·• .v, Ex•, Sr. Presidente, para passar a palavra
' • ·' "
uo meu Secretário de Agricultura e Produção, Dr. Pedro do Carmo
Duntas.
O SR. PEDRO DO CARMO DANTAS- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, com a devida vénia de V. Ex•s, gostaria de, cm analisando u pergunta do nobre Senador José Lindoso, esclarecer o
porquê, a razão, que levou a Secretaria de Agricultura e Produção a
adquirir noventa o três máquinas novas para atender ao rurícola do
Distrito Fedoral ç também da Região Geocconõmica,
Ao assumirmos a Secretaria da Agricultura e Produção, encontramos um Serviço de Mecanização Agr!cola com oitenta c seis
múquinas compradas cm 1968, das quais trinta e cinco tratares d~
osteira, da marca Caterpilnr. 'dois da Fiat e um da internacional: c,
das marcas de pneus, tínhamos cinqUenta. dos tratares CBT, dez da
marca Ford c algumus sucatas da marga Dodge.
Sobre o assunto, há uma exposição do executor do Co~vênio
Mecanização Agrícola, onde o mesmo justificava não só a ncccs·
sidade da aquisição de novas máquinas, mas a padronização dessas
mesmas múquinus, e seria, de nossa parte, até mesmo incoerência,
empreender uma licitação que eu poderia, nesta oportunidade, dizer,
de "cartas marcadas", Tivemos n coragem - pod~mos assim afir·
mar de, buscados em lei, e com o imprescindível esclarecimento prestado a S. Ex• o Sr, Governador, c ainda escudados cm parecer da
Procuradoria Juridica do Distrito Federal, amparar a aquisição de
todas as mltquinus a que procedeu a Secretaria de Agricultura c Pro·
dução, consoante as normas que a lei assim define. Seria incoerência
se fizéssemos uma licitação para compra de mâquinas, quando, na
reulidude, temo• uma oficina especializada Catcrpillar, um almoxarifudo Catcrpiiiur e 95% de máquinas Caterpiliar, e se desse oportu•
nidude do se fazer uma reciclagem de material humano especializado
pura uma nova marca, um novo almoxarifado, Seria, dcssartc, um
novo pessoal pura utuur com outras marcas. O nobre Senador sabe
que todu mltquina requer umu técnica especializada para sua ma·
nutcnçilo e operação c isto foi feito, porque o que mais nos preocupa
é o amunhil, c, quanto uo presente, temos a subida honra de estar,
perunte ••te Plenúrio, prestando todos os esclarecimentos sobre os
problemas que nos estilo nfctos, E pretendemos fazê-lo tamb~m
amanhil. se se fizer nccessârio. Queremos deixar patenteada, ainda
uma vez, a seriedade com que o Governo do Distrito Federai agiu na
aquisição dc .. us mltquinas,•cmbora sem cfctuar a ilcitaçilo.
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Antes de passar às miles de V, Ex•, Sr. Presidente, cópia dores·
processo, nu Integra, permita-me ler uma decisão do Órgão
fiscalizador do Distrito Federal, que comunga com a forma udotadu,
nu aquisição dos tratares, pelo Governo do Distrito Federal.
Diz o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal:
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"0 Tribunal tomou conhecimento e determina a baixa
do processo iii nspetoriu Geral, pura as anotações devidas."

e o Órgüo que fiscaliza os atas do Governo do Distrito Federal,
que se pronuncia a respeito da aquisição dos tratares, demonstran·
do, uma vez mais, a lisura, a maneira justa, com que agiu a Adminis·
traçiio Elmo Serejo Farias nu aquisição dessas máquinas pura o po·
bre rurfcola do Distrito Federal.
Agradeço, sensibilizado, estas palavras do nobre Senador Paulo
Guerra "Da mesma maneira e pelas mesmas razões, acaba de proce·
der o aluai e honroso Governo de Pernambuco."
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias} - Concedo a palavra ao
Senador José Líndoso

O SR. JOSe LINDOSO- Sr. Presidente, realmente, o proces·
soque está sendo encaminhado a V. Ex• deve ficar nu Comíssiio do
Distrito Federal. Como suplente e exercendo assim a função de parti·
cípante dos debates, eu desejaria que me fosse deferida a possibilidade de exume desse processo, sem que isso importasse absolutamente dúvidas nos esclarecimentos.
Não sou um fetichista do problema do preço menor. Recen·
temente, no Congresso Nacional, no Senado, apresentei projetas de
lei, que já passou nu Comissiio de Constituição e Justiça, encon·
trnndo-se com o Senador Jurbas Passarinho, na Comissão de Eco·
nomía, segundo o qual se cria uma condíçiio nova no problema da
compra de material para o Governo, no processo de licitação, ou
seja, o da certificação de qualidades. O preço menor, muitas vezes,
constituí uma frustraçiio dos intentos do administrador e, freqUcn·
temente, representa uma fraude ao ínteress~ coletivo. O que teremos
que fazer é buscar sempre o preço racional, razoável, baseando-se nu
qualidade daquilo que estumos comprando pura servir ao povo. O
fetíchísmo do preço menor tem sido uma fonte de deturpuçiio do
interesse da Administração e de prejulzo coletívo, Não reclamo,
absolutamente, uma posição de preços menores, A lei, realmente,
estabelece processos para a qualificação de preços, na busca de me·
lhor servir u Administração. O que desejo com a pergunta, que sei
incomoda, mas tenho também a consciência de sustentá-ln diante
deste Audítórío, é dar oportunidade ao Governo de esclarecer a sua
conduta e de eu me convencer, amplamente, daquilo que já tenho
pela suposição correta de uma conduta honrada de um Governo, de
me convencer pessoalmente- repito - com todos os argumentos e
as provas, senão da grandeza, da correçiio absoluta do procedimento, com relação ao assunto,
O SR. PEDRO DO CARMO DANTAS- Sr. Senador José
Líndoso, no que diz respeito à SAB, pedimos, mais uma vez, a
complacéncía de V, Ex• Sabe V. Ex• que a SAB foi criada em 1960,
e para se justilicur a raziio pelu qual sempre se apresentou dcficitllría,
faz-se necessário um pequeno histórico. Poderia dizer, para não ser
tiio longo, que o grande mui da Sociedade de Abastecimento de
Brusllíu, em termos de prejulzo - se bem que, em certa época, mes·
mo com prejuízo. trouxe um grande benellcío uo Distrito Federal,
cm purticulur u Bruslliu - sempre foi justificado e continua ainda
sendo c isto pela maneira por que se constituem.
Em 1974, apesar dos esforços du Secretaria de Agrícultur,u c
Produção dos Di retores du SA 8 e do upoio maciço de S. Ex• o Sr.
Governador, nilo conseguimos arrancú-la da sua posição ~clicitária.
Isto tem ocorrido, infelizmente, dada u maneira, repito, pela qual a
SAB.se·constituiu. Elu foi uma empresa praticamente constituldu de
património imobíliltrío, c tulvcz, tempos atrás, poderia fa~cr concor,·
rêncía ati: a própria TERRACAP. Tinha tantos imóveis, que, cm voz
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de desempenhar sua função de abastecimento, procurava assegurar
um grande patrímõ~ío. EJalnasceu com um património imobiliário
tão grande, que esqueceram da sua finalidade prccipua. Basta dizer a
V. Ex• que o capital íntegrulizudo, em espécie, de um capital de
CrS 15.000.000,00, não ultrapassou dos CrS 4.000.000,00. O mais
fora na base de terrenos, de imóveis. Esta circunstância dificultou a
SAB, nu sua trujetória, porque, sem capital de giro, dentro da sua
atívidade, não poderia resisiir à competição, inclusive das congênc·
res. Saliente-se que o Governo não a tem para competir, mas para
servir de mediadora do merc:ddo.
Para que V, Ex•s possam ter uma idéia real do que era a SAB,
razão por que ainda não teinos muita coisa a lhes oferecer, apenas
algum trabalho realizado, ~nsta dizer que, cm junho de 1974, com
um capital social de · CrS 15.000.000,00 recebemos uma
empresa com um passivo !de CrS 36.291.726,00 e um disponivcl
CrS 22.000,000.00,
1
Este era o quadro real da SAB: I) débito. por empréstimos
bancários superior ao capital social- devíamos CrS 16.500.000,00;
2} débitos em atraso, junto ao INPS: CrS 1.254.000,00; 3) débitos
com o IPTU: CrS 1.600,000,00; 4) débitos com o Fisco d~ Distrito
Federal: CrS 1.662,000,00;, 5) débitos junto àos fornecedores:
CrS 12.000.000,ó0; 6) despesas de operações bancárias:
CrS 3.000.000,00.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, permitam-me repetir palavras
que ouvi, proferidas pelo Di. Elmo Screjo Farias, antes de ser o nos·
so Governador, ao entiio Pr.efeíto da Capital de Salvador, "Prefeito,
eu quero um crédito de confiança". E, eu, ao assumir a Secretaria de
Agricultura e Produção, quando a opinião geral era a de que a SAB
devia ser fechada, pedi, tamb.ém, ao Governador: "Governador, cu
quero um crédito de confiança, acredito na recuperação da SAB,
acredito que, no seu Governo, nós recuperaremos a SAB".
t

Hoje, tenho a felicidade de dizer a V, Ex•s, Srs. Senadores, que
se ainda não estamos em uina situação boa, acreditamos encontrar·
mo-nos numa situação melhor. Nada devemos a fÓrncccdores, dcn·
tro do critério comercial de duplicatas vencidas; dívidas as possui·
mos, mas não como unteríqrmente, porque, Quma atívidade comer·
cial, compramos a prazo, e, quem compra a prazo, sempre tem a

obrigação do ónus. Da dívida de CrS 16.500.000,00 ao Banco Regio·
nal de Brasília, restam tão-somente CrS 10.000.000,00, redução bem
substancial. Deixamos de p~gar os Cr$ 400,000,00 de juros por dia,
porque fizemos uma modalidade de empréstimo, pelo qual mortiza·
mos o capital, o empréstim'o e os própriosjuros. Acreditamos que,
dentro de 30 meses, eSte empréstimo esteja completamente
amortizado.
1
Confiamos, Srs. Senadores, em que, em 1976, V, Ex•s receberão
o balanço da SAB sem aquela rubrica negativa, tão conhc~ida, do
deOclt, c não acusando lucro, evidentemente, porque a SAB, dentro
da filosofia do Governo, não pretende obtê-lo. A SAB almeja, sim,
proteger o habitante, o ROvo do Distrito Federal, servindo de
reguladOr!\ de preços perante as empresas que utuam no setor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente ou felizmente, é da
única coisa que eu posso prestar contas, perante V, Ex•s, cm nome
do Governo do Distrito Federal, ou seja, o quadro que temos,
atualmente, nu Sociedade de Abastecimento de Brasília· SAB.
O SR. JOSf: LINDOSO- Sr. Presidente, eu. gostaria de obscr·
var o seguinte: visito os mercados ou os estabelecimentos da SAB c
verifico e comparo, realmeritc, a posição SAB, COBAL c merendo c
sup 0rmercados, mercados comuns c particulares. O problema de
serviço, de qualidade, de prestação de consumidor, precisava, real·
mente, esse esforço, que S. Ex• revela estar desenvolvendo. E o
problema, naturalmente, do aspecto menos animador no proces·
sarnento dos trabalhos da Sociedade de Abastecimento de Brasllia,
estaria, talvez, vinculado u outro, o da imagem, de dificuldades finan·
ceirus. Faço votos pura que o desate da questão seja favorável às
intenções de que S. Ex• se acha imbuldo, embora cu esteja obscrvan·
do que h(t um paralelismo de açiio entre a ução do Governo Federal
c a do Governo do Distrito Federal. Mas estamos, assim, cm busca
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de um Orgru> que scju um regulador de preço, o que ó importuntis·
simo. Tcrcmo~ de nossa parte, como elemento assim participante,
pela funçr10 de Senador, nos negócios do Distrito Federal, de tum·
bi:m, com o Governador, subscrever esse aval de confiança àquele
que concedeu u S. Ex•
O SR. PEDRO CARMO DANTAS- Muito obrigado.
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gcncrosu lcmhnmcu cnm que V. Ex.• se referiu i\ coluborucào que n

Comissiio do Distrito Fcdcrul, quando sob minha Prcsidênciu, cmprestou u seu Governo, porque, paru honrn minhu, o foi- c permitu
dizer- desde o primeiro minu10, desde que untes V. Ex• assumisse
o cxcrcicio das runçõcs que tunto honra presentemente.
Essa cohtbonu;Uo, ontem como hoj~.:, estou certo, reconhecida
'
por V. Ex•, snh a Pr1.~sid~ncia dn nohrc Si.!nadnr Hdt1\r Dias, é hcm
I'
O SR. JOSÉ LINDOSO- Sr. Presidente, concluindo, aditaria um rcncxo da Ct)OSciência u~, S~t:llítdo, dt; t.:IHHprim\!lltU de suas
'
I
uma ohservuçiio, cn pJWant: S. Ex• o Senador Agcnor Muriu fnlu ubrigacõcs constitm:inmlis, como Cusa Lc~i~;fativ<t, que teve o privilémuito cm fome. nos discursos que profere no Senado, e, entüo, eu me gio de receber. ua Constituicrw, a :nribuiçfio de legislar c lisculizar a
preocupei deveras com esse problema. (Risos.)
. .. cxccuçfto orcamcntúria du Distrito Fcd~.:ral.
O SR. PEDRO DO CARMO DANTAS - Sendo 4 CEASA
Quando V. Ex• veio a primcir:1 vez a esta Casa. disse, com uma
também um órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Produção humildade que me impressionou:
ao ussumirmos esta Pasta, procuramos, da mesma forma, aperceber.. Niiu lhes trago um progruma de Governo, porque não
r/
nos de toda a problcmiltica daquela época, chamada CENABRA.
o
poderia
ter. Vim, iniciollmcnte, para conhe!.:cr Brasília c,
hoje CEASA. do Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento.
rort:mto, podcr concluir de minhas obrig:lç<lcs como
Havia, de fato. esta aberração no País: a cxisti:nciu de uma
Govcrnudor.''
I11.·
CENABRA. quando todas as outras integravam o Sistema CEASA.
I
consoante o respectivo Estado. Nossa primeira preocupação foi
Um ano depois, compnreccu V. Ex~ a cst~\ Comissão e, com a
somar esforços, que é du diretriz do Sr. Governador. Procuramos
mcsmu humildade que exulta os homens públicos que o sabem ser,
I):
intcgrur·nos. até mesmo nu sigla, no Complexo Nacional. E.
diz a Bmsí!ia c li Nação:
imediatamente, tomamos us providi:ncias pura que a CENABRA
fosse transformada cm CEASA, hoje CEASA-DF.
•• Aqui tenho um progmmu de Governo."
O Sistema foi criado, indiscutivelmente- nós todos o sabemos,
Bem representa, cm realidade, o fruto do trub:ilho c du análise
principalmente V. Ex•s - com umu previsão deficitária de, no
de um governante que sintetiza su:.1 açUo. dizendo: .. Aqui tenho o
lj
mínimo, quatro unos. E não poderia ser de outra forma. embora,
I:
plancjo1mcnto para H cxc~ucrto de minha Administração cm Brasília".
àquela épocil, cstrunhússemos que o mesmo estivesse acontecendo
i\s pcr~untas aqui feitas foram mais dirigidas no sentido de
com a CEASA-DF: se estúvamos no mesmo barco, também está·
esclarecer particularidades do que propriamente inda~ar das dire·
''I
vamos dclicitúrios.
li
trizes gerais de açàn de V. Ex• E, por isso mc~mo, dado o adiantndo
Dentro, porém, da filosofia traçada pelo Sr. Governador,
da hora. quero. louvando a ação de V. Ex•- colocada o altura do
li''
procurumos agilizar determinados pontos que, uo nosso ver, eram vi·
I -~
que Brasíliu cxi~c de todos o~ hrasilciros, V. E:t• que se referiu a tudo
,•t
tais. Comungando com a COBAL- que é o representante do Minis·
que~ concernente no interesse do povo dr.!' Bra:-;í\ia, r.!' que teve uma
!
tério da Agricultura- entrelaçamos os nossos pensamentos, e tenho
resposta, pronta c cluru. raru cuda pcrgunta feita - permita-me
u vaidade, Sr. Senador, de dizer u V. Ex• que, graças a Deus. em
i
tromsmitir umu pergunta que acorre a todo o turista que chega a esta
setembro de 1975, do Sistema Nacional de Centrais de Abasteci·
Capital. a todo o habitante de Brnsilia que paosu pelo Eixo Monu·
mcnto. era a única CEASA do Brasil com receita maior que n
li
mcnl~tl. Brusilia. na sun gnmdeza, n~o admite obras inacabadas, c,
Ii
despesa.
por isllo mesmo. aqui cst{l u perguntu ~~V. Ex•, qucjú anunciou, para
Este fato auspiciosíssimo foi fruto, indiscutivelmente, de um
satisfação nossa, a próximu conclusão do Teatro Nacional:
esforço conjugndo Ministério da Agricultura- Governo do Distrito
"Quul a dirctriz do Governo, com rcl:tçiio uo chamado
Federal. sem taxar exorbitâncias ao produtor, mas, sim, contendo
Centro Cultural c ao Estf1dio de llrasiliu, obras que V. Ex•
despeS<IS, cquilibrundo, sanando dificuldades, principalmente esta
rc~.:chcu inacahmhts, c, ccrtamcnh!, dcvr.!'rlw merecer uma dccíque. agora. tenho a satisfação de revelar perante V. Ex•s. a de que,
I
srto, porqu;mto pudessem ser clus mesmo fruto de imprcvi·
por detcrminuçiio de S. Ex• o Sr, Governador, CEASA - DF, no
;i
próximo més de dezembro, inaugurará o seu mercado, a nível de
déncia ou dit improvisacnl), nrlu podem contaminar o am·
bh:ntc, sempre grundioso, da Cupitul do Poli~'!"
varcjistu, pura o produtor. Mais uma vitória alcançada pela
CEASA-DF: mais um beneficio levado ao produtor rural; mais
O SR. EI.MO SEREJO FARIAS- Sr. Presirlcntc, de início,
umu garuntia ao abustccima:nto do Distrito Ft:dcrul, c, em particulur,
quero ugradc:ccr us rmluvras do Sr. Scnudor Cattctc Pinheiro.
ao consumidor d11 Capital da República.
Encontramos, rcalmcntc, ulgumus obras puradas no Distrito Fc~
Sr. Presidente c Srs. Sen11dores, esta ê, indiscutivelmente, uma
dcral. A exemplo, u Ponte Costu c Silva, que cstnva ui n dcsar:;r ti
vaidade nossa. Todos nós somos vaidosos. E eu me sinto vaidoso, em
suu continuidade, t1 sm1 conclusão c o Tcutro Nt1cional.
nome dn Governo. cm dize.: r t1 V. Ex•s que ii CEASA-DF, hoje, cstú
Quanto ii Ponte Costu c Silva, f'ni possível fazer todu a sua
ril!orosumcntc cm dia, ~.:quilihmdu. inclusive, ~1mortiznndo o
rccupcrucUo, utravés de contrutaçüo, com o escritório Figueiredo
empréstimo do BNDE. cnisu 4uc. uté o momento, ninguém conscFerraz. de Silo Paulo, c Sgismundo Golomnck na parte de assessoria
I
j!uiu 1':1zcr !.!Oill ns próprios recursos. O que se vem observando
.;
de fundaçlics. Trabalhamos todo o uno de 1q74 cm baixo d'(1gua, 'I
scmprc atr:wés dns Estados ~JUC si1u feitos esses pagamentos.
numa prorundidadc mlnima de 12 metros, recuperando-lhe u runda· . '
Não sei se fui feliz nas minhas explicações, mas, se não u fui,
cr1o, c, hoje, tenho u satisfuçiio de ver pratic:uncnte todu a cstruturu
quc:irum V, Ex•s me ru:rdour, porque, infclizmc:ntc, m:m sempre tcconcluída. inclusive a suu infra-estrutura de ligucrw bem adiuntudu.
mos a capacidade de convencer.
O Tct1tro Nacional, também, seriu uma prioridade inicinl, mus
Mui to uhrhmUn.
n:1o foi possível iniciar no r falta llc projeto.
O SR. JOSÊ LINDOSO- Sr. Presidente, permito-me agrude·
Piscina olímpica c coberta. Estus lluai'l gmndcs obrus quc tivc a
ccr :1u Sr. Governador c 110 Sr. Secretário, pelos esclarecimentos.
oportunidade de mostrnr uos Srs. Scnudorcs, encontramos contruNad11 mais tenho que indugur.
tmias no inícin, prim:ipalmcntc u piscina nlímpka, tjliC cstuvu cm
O SR. PRESIDENTE (Heitor Di11s) - Com 11 palavra o
f'usc dc cscnvuctio, c como nilo huvia ncnhum prohlema udministruScn:~dor Cuttctc Pinheiro.
tivo, temos u sutisfaçrul de comunicar t)UC ela jú se encontra pruticói·
mente concluída. devendo o Governo, no próximn cxcrclcio, entre·
O SR. CATTETE PINHEIRO- Sr. Governador Elmo Screjo
gar u uso c gozo do públh.:o,
Farias. devo-lhe, inicialmente, umu paluvru de agradecimento, pclu
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Espaço Cultural c Estádio de Futebol. Duns obras, principal·
mente o Estúdio, importantes pura o lazer da comunidade, pura
aqueles que silo afeiçoados no esporte, ao futebol. Tivemos, evidente·
mente, de parar us obras, tanto do Espaço Cultural como a do Estã·
dia, para um levantamento de toda a csqucmatização dos processos
que levaram à suu implantação. Foi um trabalho exaustivo, principalmente do Estúdio de Futebol, a cargo da r.rma EN GERAL, um
trabalho muito grande para a executora da obra, a NOVACAP, com
recursos do Governo Federal, Esse levantamento foi feito pela nossa
Procuradoria, c nilo nos foi passivei dar inicio à obra, pelas complicações administrativas. Ela, inicialmente contratada por
CrS 6.500.ooo,oo' ou
CrS 7.000.000,00 jâ estava
cm
CrS 48,000.000,00, aproximadamente, sem nenhum processo de licitação regular, contrariando todos os principias fundamentais do De·
crcto-lci n• 200, de 1967.
O Espaço Cultural seguiu o mesmo caminho, entretanto, não é
do nosso pensamento deixar obras paradas cm Bras!lia, c jâ solicitei
à minha Procuradoria para que providencie uma vistoria ad
perpehllm nlmemorlam, a r.m de que cu, cm dcr.nindo o estágio cm
que se encontram as obras, encontre a possibilidade de, através de
,uma demanda com as cmprcitciras ou um acordo amigãvcl, concluir
om dos três módulos do Estâdio de Futebol, c dar uma forma de
·~cabamcnto aos outros dois, porque, na realidade, não vejo necessidade de um estádio de futebol de três módulos. A meu ver, um módulo é sur.cicntc para atender às necessidades das autoridades do
Distrito Federal.
Quanto ao Espaço Cultural, não posso afiramar aos Senhores
que vou dar uma prioridade absoluta à sua conclusão, que custaria
ao Governo do Distrito Federal, hoje, CrS 200.000.000,00. Jâ foram
consumidos CrS 73.000.000,00, aproximadamente, c ainda, para
conclui-la, demandaria mais de CrS 200.000,000,00 porque se
constitui de cinco anfiteatros. Na realidade, deveria ficar pronto
apenas um anfiteatro, c os quatro outros seriam deixados no
'arcabouço. Depois da vistoria a que me referi, vou apenas concluir a
,cobertura do Espaço Cultural c levar a obra não sob prioridade
'absoluta, para tcrminâ-la cm um ou dois anos, mas à medida das nossas disponibilidades orçamcntârias, porque se hoje cu tivesse
1CrS 200.000.000,00 jâ eis teria entregue ao Dr. Paulo Rios, Prcsi·
'dente da Fundação Hospitalar, para que me providenciasse, de
,imediato, o cquil!brio do problema de Saádc do Distrito Federal.
Para esse estamos, realmente, tomando CrS 200.000.000,00 para
aplicar no pcriodo dc'l976 a 1978. Assim, as obras do Espaço Cultural c as do Estâdio de Futebol estão, ánica c exclusivamente, na.
dependência dessa vistoria para que cu possa retomar a conclusão do
·Estâdio c a continuidade do Espaço Cultural. Se os recursos forem
;suficientes, possivelmente não terminarei o meu pcrlodo de Governo
:sem a conclusão das obras referidas.
Silo estas as informações que tenho a satisfação de prestar ao
ilustre Senador Cattctc Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEIRO- Muito obrigado.
O SR, PRESIDENTE (Heitor Dias) - Com a palavra ·o Sena·
,dor Osircs Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Governador, serei breve.
rodovia, impõe-se-me falar a V, Ex•, talvez sob três condições, de
·que se reveste o meu mandato de Senador.
Na primeira delas, no cxcrc!clo da Liderança do meu Partido.
Neste instante, quero felicitar V, Ex• pela exposição c pelos debates
que acaba de trava'r coni os Senadores de ambos os Partidos. E, ao
felicitar V. Ex•, felicito a Bancada da Aliança Renovadora Na·
cional, que sustenta o Governo Gciscl no seu aspecto polltlco. A
vinda de V, Ex• c a sua exposição nos debates provam, cabalmente,,
que andou bem a Aliança Renovadora Nacional quando aprovou o
.nome de V. Ex• para Governador do Distrito Federal, porque
.relativamente desconhecido da grande população brasiliense, a csco·
,lha ~9_V, Ex• de certa forma até causara algum Impacto. Felizes esta•
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mos porque andou certa a Comíssilo, porque agora, face às obras
realizadas por seu Governo, face à sua exposição, V, Ex• já se consagrou perante a opinião páblicn, opinião páblica não só de Bras!lin
mas do Brasil, como um grande administrador, como um grande
homem páblico.
Na segunda condição, como membro da Comissão do Distrito
Federal, Sr. Governador, impõe-se-me fazer a V, Ex•, face ao
adiantado da hora, pelo menos uma pergunta.
V, Ex• anunciou obras de infra-estrutura de grande porte cm
Ccilãndia: a Imprensa noticia que o Governo de V, Ex• tem Programa Habitacional agressivo para realizar na Ccildndia; li, nos jornais,
hã algum tempo, que uma empresa brasiliense, fabricante de casas
pré-moldadas ou casas usinadas, não sei bem qual a denominação,
instalou, na Ccilândia, um protótipo, c, cm colaboração com a Sccre·
tnria de Serviços Sociais, fez uma pesquisa, de profundidade, junto
aos habitantes, c teria colhido, segundo o noticiârio da Imprensa, a
opinião de todos os mo~orcs daquela localidade, 99% ·de sc~s
habitantes optaram por aquele tipo de casa, face ao seu baixo custo c
à rapidez com que essa construção seria realizada. Hã dias, recebi,
10 meu gabinete, convite formulado por uma empresa também de
construção, ai não de casas usinadas, mas de casas pré-moldadas,
convidando-me para assistir ao lançamento do protótipo dessas
·casas, na mesma Ccilândja, com a presença, inclusive, do Ministro
Rangei Reis. Paralelamente a isso, leio, nos jornais, a ar.rmaçilo, não
sei até que ponto oficial, de que se construirão, na Ccilândia, casas
do tipo pré-fabricado.
Pretende o Governo de V, Ex• construir, na Ccilândia ou cm
qualquer outra ãrca, casas pré-fabricadas, c, nO' caso de ter decidido
pelo sim, se atentou para o aspecto de que uma c.oisa. é casa pré·
fabricada cm Brasilia, que rende !CM, milo-dc-obra, c outra coisa é
'casa pré-fabricada cm outro Estado da Federação, que não rede
ICM, nilo rede mão-de-obra para Brasilia?
Esta é a pergunta que formulo a V, Ex•, cómo membro da
Comissão do Distrito Federal.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Realmente, ilustre Sena·'.
dor, quero, cm principio, cm agradecendo as palavras de V. Ex•,
informar que o nosso Programa para a Ccilândia é audacioso:
Temos vcrir.cado cm algumas empresas, aqui, cm B'rasllia, pelo
menos duas, a Rabelo c outra no Gama, protótipos de casas pré·fa·
bricadas: c, recentemente, recebemos, como doação à Secretaria de
·serviços Sociais, duas unidades pré-fabricadas, cm r.bra de madeira
não comburcntc, que estilo lã cm visitação, com aceitação razoãvcl
pelo páblico da Ccilândia: c uma empresa do Rio Grande do Sul.
Nós podemos, ou nilo, construir casas pré-fabricadas. Isso vai
ficar nu dependência, única c exclusivamente, de a casa pré-fabricada
poder entrar nu faixa de competição com a casa tradicional, porque,
na realidade, de todos os protótipos dessas casas pré-fabricadas que
tenho visto cm Bras!lia, ou no Brasil, verifiquei seus preços, que
ultrapassam os das casas tradicionais, c com as desvantagens para
aquclcJ que desejam o aproveitamento da milo·dc-obra ociosa. Na
construção dessas casas, utiliza-se o · mlnimo de pessoal, silo
montadas cm trcs ou quatro dias, mas o preço é superior ao do das
casas tradicionais. Entretanto, vamos cxliminar essa problcmâtica
'com todo o cuidado, colocar cm'licitaçilo, porque todos os nossos
Projetas de Habitação silo feitos pela SHIS, através do BNH. Nosso
Projeto ac Implantação de Unidades, no próximo cxcrclcio, prevê a
construção de cerca de dez mil residências. Se pudermos avançar
mais um pouco, dependendo do Plancjamcnto de novas áreas,
·avançaremos, colocaremos cm licitação os dois tipos, para uma
anâllsc, um estudo, no sentido de verificar qual a de menor custo,
·atendendo-se, assim, melhor, 11 comunidade de baixa renda,
O SR. OSIRESTEIXEIRA- Muito obrigado a V. Ex•
A pergunta seguinte, a última, formulo·• na condição de rcprc•
scntuntc do Estado de Goiás .
Graças ao esforço de V, Ex•, dor.niu-sc a Área Geocconõmica
do Distrito Federal, abrangendo, como era óbvio, uma grande parte
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do território goiano. Isso ensejou c enseja que o Governo de V. Ex•
realize inúmeras atividadcs cm território goiano, objctivando criar
uma estrutura, sobretudo de abastecimento para Brasflia, de gêneros
de primeira necessidade.
Tem o Governo do Estado de Goids mantido com V. Ex• permanente conta to, visando ajustar a açào daquele Governo ao seu, na
Área Geoeconõmica? E cm caso positivo, têm esses cantatas sido
satisfatórios uo Governo do Distrito Federal, têm dado algum
resultado prútico? E, cm caso contrário, não seria importante que
aquclu Unidade da Federação mantivesse Intimo cantata com o seu
Governo, no sentido de obviar c adequar a programação do Distritq
Federal com relação ao Estado de Goids?

nós não poderemos absolutamente atingir aquelas metas desejadas
pelo Governo c pelo povo brasileiro: mas gostaria também de estender-me até o aspecto qualitativo dessa Educação. Passarei às perguntas.
A primeira é uma espécie de pergunta cclética, cm que hã, ao
mesmo tempo, o aspecto qualitativo c o aspecto quantitativo. y. Ex•
sabe que, hoje, é uma preocupação no mundo - c, neste momento,
também estou dirigindo-me ao seu Secretário de Educ,açilo c Cultura, Embaixador Wladimir Murtinho- com a chamada Educação
anterior à escolar, quer dizer, pré-escolar. Nilo gosto de usar este
termo, porque, como V. Ex•s vcrilo na minha própria pergunta, cu
1considcro também essa Educação como escolar, vamos dizer assim,
·empregando o termo usual de jardim de infância.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Realmente, ilustre Senador
Nota-se, hoje, uma preocupação cm todo o mundo civilizado,
Osircs Teixeira, os cantatas dos Governadores dos Estados, situados
em todo o mundo desenvolvido, pelo desenvolvimento desse tipo de
proximamente ao Distrit~ Federal, são muito importantes para o
Educação, desenvolvimento quantitaiivo, paralelamente r. esse tipo
meu Governo. Os cantatas com o Governo do Estado de Goids, na · 'de Educação.
Área Gcocconômica, têm sicfo feitos por intermédio do nosso SccrcQuando estive na Alemanha, cm 1969, vcrinquci que o Governo
târio de Agricultura c Produção, embora o Governo do Distrito Fealemão estava preocupado com esse aspecto porque achava que a
deral, através do seu Departamento de Estradas de. Rodagem, venha
atendendo, por determinação do Governo, a uma gama muito gran- · Educação, de jardim de infância, vamos chamá-la pré-escolar, como
í: a definição do termo, estava deficiente, sobretudo diante de uma
de de Municlpios das iírcas circunvizinhas ao Distrito Federal, no
verincação que se tinha feito, naquele pais c têm sido feita nos
que se refere à melhoria de estradas c buciros, para que possamos ter,
outros, de que a criança já cm idade muito inferior aos 7 anos tinha
digamos, a nuidcz permanente dos produtos daquelas regiões para o
capacidade de aprendizagem escolar, c o mundo não estava
abastecimento do Distrito Federal. Isto por conta c risco do
aproveitando suficientemente essa capacidade iniciando a Educação
Govcrno.do Distrito Federal.
escolar propriamente dita aos 7 anos c prorrogando-a até os 14 anos.
Os entendimentos na Área Gcocconômiva, porém, têm-se proAgora, o Plano inicial do . Distrito Federal continha um·
cessado através do nosso Sccrctârio de Agricultura c Produção, espeverdadeiro sonho, ou seja, um jardim de infância para cada Superrando possamos entrelaçar-nos cada vez mais, no sentido de proquadra, como também continha aquela outra utopia, o de uma
piciar ao Distrito Federal melhor nível de abastecimento na Região
escola-parque para cada grupo de 4 Supcrquadras. Estes sonhos não
Geoeconômica.
se realizaram, mas nós sabemos o porquê, c nilo temos nenhuma crlti- ·
O SR. OSIRESTEIXEIRA- Muito obrigado.
ca a fazer neste ponto.
Quais, portanto, as preocupações c as previsões do Governo do
O SR. PRESIDENTE (Heitor Dias)- Tem a palavra o último
Distrito Federal, com relação a esse tipo de Educação?
debatcdor, o Senador Adalberto Sena.
~a minha primeira pergunta.
O SR. ADALBERTO SENA -Sr. Governador, Srs. AuxiliaO SR. ELMO SEREJO FARIAS- Passarei a palavra ao ilusres de S. Ex•. na qualidade de Vicc-Presidcnte desta. Comissão,·
trc Secretário de Educação c Cultura, para que responda a V. Ex•,
quero, inicialmente, reiterar o sentido das palavras do nobre Senador
,mas, antes, quero informar ao ilustre Senador que, ontem mc!mo,
.Heitor Dias, Presidente desta Comissão, o quanto nos desvaneceu, o
inaugurei mais duas escalas infantis no Distrito Federal c também
quanto nos deu prazer essa cortesia do comparecimento de V. Ex•,
uma do 1• Grau, c estamos coin os nossos planos no sentido de
pura aqui debater. Por esta forma porque todos estamos vendo, os
construir todas as Escolas-Parque previstas no plancjamcnto.
problemas do Distrito Federal, ressaltando-se, ainda, o brilho da sua
Sr. Presidente, peço permissão para passar a palavra ao meu
exposição.
Secretário de Educação c Cultura.
·
De inicio,. tenho dois grupos de perguntas a fazer a V. Ex• No
primeiro, perguntas pessoais c, no segundo, indagações de pcssoás,
O SR. WALDIMIR DO AMARAL MURTINHO- Sr. Senade cidadãos do Distrito Federal, que me nzcram intermediário
dor, é com muita alegria que posso responder a V. Ex•, c com notidessas perguntas, porque nós, como representantes do povo, somos,
cias alvissarciras, em rclaçilo ao problema pré-escolar.
aqui. umu esp~cie de "antena'\ razão por que, freqUentemente.
Brasllia, devido ao Plano, traçado por Anisio Teixeira, é de toestamos recebendo essas indagações, essas mensagens, c, vamos
dos os Estudos onde o jardim de infância é o mais desenvolvido. Exisdizer, essas manifestações de perplexidade cm face de certas questões
te mesmo aqui cm Brasllia, ao contrário dos outros Estados, os
referentes à vida do Distrito Federal.
jardins de infância governamentais, ou seja, o jardim de infância, cm
Estou vendo que nos aproximamos das 13 horas, quando Bras!lia, faz Rarte do ensino público. Brasllia, conseqUentemente,
geralmente se encerram nos nossos trabalhos. Vou, assim, resumir, tem a tradição, que vem desde 1961, de jardins de infância. Essa
formulando as perguntas pessoais c pedir a V. Ex• que receba as tradição fez com que, no Plano-Piloto, nós tenhamos de longe, cm
mais, por escrito, e, se V. Ex• nos puder dar essa honra, de respondê· qualquer cidade do Pais, a maior escolarização de jardim de infância,
las também por escrito, para o que tcrd o prazo de que necessitar, quer na parte pública, quer no ensino particular. Basta lembrar ~uc,
ncurlamos imensamente agradecidos.
no Plano-Piloto, na Asa Sul, 97% das crianças aos seis anos estilo no
Minhas duas perguntas referem-se à Educação no Distrito Fe- jardim de infância. Mas hll algo mais satisfatório, a meu ver. No ano
deral.
passado, o Sr. Governador me surpreendeu, indagando qual era o
Tenho notado - c isto é razodvcl, porque nós vivemos num meu ponto de vista u respeito do jardim de infância. E me disse,
mundo de tremendas exigências cm matérias dos contrapesos educa· textualmente: "Eu quero mais jardins de infância". Vinha isto
cionais que u maior preocupação dos nossos colegas tem sido com o inteiramente de encontro u um ponto de vista pessoal, pelo qual
aspecto quantitativo da Educação. Todos estão preocupados com o estou convicto de que a solução do problema da repetência c da cva·
número de analfabetos, e é muito razoável isto, estilo preocupados são da primeira série do ensino di: 19 Grau nesta cidade, certamente
com o número de escolas, com o número de salas de aula, etc. Isto, no Pais inteiro, prende-se ao fato de que não damos ênfase suficiente
repito, i: muito justo, porque, sem atender a este primeiro aspecto, uo ensino pré-escolar, ao jardim de infância, como que V. Ex•. E111
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Brasflia, tivemos a oportunidade, primeiro, de receber a colaboração
e aorientação do Minist~rio da Educação c Cultura.

I.
I

iI

;I
!

I

:I
II'I
,I

li
I

'1

I

ili
I

Terça-feira 19 075

do no preparo da merenda, cujos recursos nos silo dados pelo INAN
e representam não apenas uma ,merenda -como cu me cngancU -.
Como sabe V, Ex•, houve, at~ muito recentemente, dúvidas se o mas, uma refeição dada aos nossos alunos. As professoras s!o do En•
sino de I• Grau, especialmente treinadas, que dilo duas horas a mais
Ensino Público devia ou não abranger a pr~-escolaridade, Nos
do seu tempo c são rcf!1Uncradas, naturalmente, nesse sentido.
estudos feitos de comum acordo com o MEC c o Governo do Distri·
to Federal, chegou-se à clara conclusão de que havia necessidade de
Os dados, nobre Senador, cm relação a todo o Distrito Federal,
que o Ensino Público assumisse a responsabilidade nesse sentido. jsilo excelentes. Estamos, atualmcntc, com 49% das crianças de seis
Entretanto, havia um problema, de que se referia a Constituição não
anos num Programa de Pré-Escolaridade ou num Programa de Jar- ·
ao Ensino de lo Grau, c sim à faixa etária de sete a quatorze anos, dim de Infância. Isto, se comparado com qualquer cidade de mais de
para o ensino gratuito c obrigatório.
roo:ooo habitantes, supera, longe, qualquer dado cstatfstico. Mas ,
Em Brasf!ia, existe, felizmente, a tradição de que o Tribunal de
estamos aferindo o Sistema - c ar responderia a outra pergunta de
Contas sempre considerou que o ensino do jardim de infância à pré·
V, Ex• O pré-escolar vai permitir-nos melhorar a qualidade do nos·
escolaridade está inclufdo no ensino oficial, c nós não fazemos distin·
so ensino. O nosso aluno serã melhor preparado c aproveitarA me·
çilo.
lhor as facilidades que vai encontrar nas classes. ,
Pela reforma recente que o Sr. Governador fez, dos salários do
Como V. Ex•, cu também acho que o importante não é cons·
professor, o professor é remunerado pela sua qualificação c tanto' truir salas de aula, mas o que se dâ dentro dessas salas de aula, Devo
pode atuar no 2• Grau, no I• Grau ou no jardim de infância. Assim, .dizer que tenho a felicidade de ver o Senador Cattctc Pinheiro c outemos diversos professores de formação universitária lceionando no
tros Parlamentares no Conselho Dirctor da Fundação Educacional,
pré-escolar.
c essa preocupação pela qualidade é o tema dos nossos debates,
Recentemente, com a colaboração do Ministério da ,Educação c
Posteriormente, já reestruturada a mãquina administrativa, com
o Programa de Construções e o fato de que a Reforma cstã, de fato,
Cultura- faz isto apenas uma semana- tivemos a oportunidade de
realizar, aqui, dois Seminários, uin sobre o aspccio lúdico· - a
implementada no Distrito Federal, temos essa sorte, porque somos
'necessidade do brinquedo pedagógico -c o segundo sobre a pré·
uma Unidade muito pequena, cm comparação aos mais Estados, ar
escolaridade,
podemos afirmar, nobre Senador, que, nos três próximos anos, a
A esse I Seminário Nacional seguiram-se Seminários que estilo 'nossa prcocupaçiló mãxima scrã pela qualidade do Ensino, que deve
sendo realizados por Municfpios, primeiro cm São Paulo, também,
tornar Brasrlia uma cidade à altura do que todos nós esperamos dela
no Estado de Pernambuco c, finalmente, na Guanabara.
e que será, realmente, o Ensino,dc uma Capital. Obrigado.
Hã uma conscicntização, Sr. Senador, de que o problema é a for·
O SR. ADALBERTO SENA- Agradeço a resposta de V, Ex•
ma correta de se resolver a repetência c a evasão, ou seja, essa convie·
e dela tiro duas conclusões. I•- O Governo do Distrito Federal está
ção não existia faz vários anos, mas foi esposada, primeiro, pelo
preocupado com o problema da repetência na primeira série, problc·
Ministro da Educação c Cultura, na sua mensagem aos Secretários , ma esse que tem,- c eu também concordo com S. Ex• c sempre pen·
de Educação, reunidos aqui cm BrasOia. Lembrou S. Ex•, nessa
sei desta forma -como causa, também, a falta de uma escolaridade
'mensagem, a necessidade de que os Sccrctãrios de Educação cn·
anterior. 2•- a Educação, pré-primária, usando a antiga terminolo;centrassem a forma pela qual poderiam estender o Ensino de 1• gia, já atingiu 49%, na Asa Sul.
Grau aos pré-escolares. Por outro lado, pela prill]cira vez, também, o
Faço votos no sentido de que o Governo ,atinja os desejados
Senhor Presidente da Rcpúblic"'fcz referência expressa, na sua
100%, porque, na realidade, qualquer diferença entre essa cseolarida·
Mensagem ao Congresso Nacional, neste ano, à necessidade de que o de c a outra, importa no prcjufzo da outra que vai arcar com o prejul·
problema do Ensino abrangesse do pré-escolar à pós-graduação.
zo da primeira.
Esta situação permite que os dcscjÓs do Governador, de mais
Tenho notado - V, Ex• vai perdoar-me esta pergunta, talvez
jardins de infância, de mais pré-escolares, sejam satisfeitos.
menos indicada que a primeira- certa queda da escolaridade cfcti·
Ilustre Senador, tivemos ainda a oportunidade de, neste ano,
vu no 11 Ciclo do Ensino Público do Distrito Federal- todos nós te·
com a colaboração do INAN c MEC, cm Convênio assinado pelo
mos filhos ou parentes nas escolas, c cu, através de uma sobrinha,
Governador c pc;lo Ministro da Educação c Cultura, bem como pelo
num dos colégios do Distrito Federal, na rede oficial - c essa
Presidente do INAN c pelo Secretário de Educação c Cultura, lançà'r cs~oluridade começou a ser prejudicada, qualitativamente, porque
um Programa, pelo qual estendemos as facilidades do Plano-Pilb)o
nunca nessa escola - eu sei que o fato se repetiu em outras - as
de Bras!lia às Cidades Satélites. Nada menos, nobre Senador, abri·
uulus de duus ou três matérias nilo se iniciaram em fevereiro, mas
mos 5.600 vagas. Programa que representa 25% da totalidade das dois ou três meses depois. Verifiquei, ainda, que houve baixa da
crianças de seis anos das Cidades Satélites. Esse número será do·
escolaridade, cm conseqUência de feriados excessivos, basta dizer
brado, graças aos rccur~os que o Govcrnado'r solicitou, c o que, no mês de outubro, os professores, nesses colégios, pelo menos ·
Congr&sso Nacional colocou à nossa disposição. Nós aumentaremos cm outros, tiveram três feriados: um, no dia 15,, porque é o Dia do
pura 10.000: Isto é, no ano vindouro, 10.000 alunos de pr~·cseolar Professor nada mais justo: mais dois, um no dia 28, porque era o Dia
das Cidades Satélites somar-sc-ilo aos alunos que jâ temos, cm gran· do FuncionAria Público, e outro no dia 27, porque era véspera do
de número, no Plano-Piloto. O aluno da Cidade Satélite é carente
Dia do Funcionário Público.
tanto do ponto de vista nutritivo, quanto do ponto de vista cultural.
Eles silo funcionários, mas jã haviam tido o seu dia, o Dia do
Silo essas carências de .saúde, nutrição c, especialmente, carências de
Professor.
Outro assunto: durante o mês de setembro, se não me engano,
socialização c de conhecimentos, que estamos tentando compensar.
O Sistema adotado que está, agora, sendo estendido ao Pais, é houve um recesso escolar, que atingiu o 2• Ciclo c, penso que outro
apro'vcitarmos as duas horas intermediárias, cm que as nossas cstru· Ciclo tumbóm. Este recesso foi justiilcado por motivos higiénicos.
turas escolares estilo fechadas, isto ~. entre o meio-dia c as 14 horas, c Há quem diga que esse recesso será compensado, agora, cm dczcm·
nós estamos levando o aluno de seis anos à escola. Ele, lá, permanece bro,c cu acredito que o seja, mas há alguns alunos que, por seu
durante duas horas, cm sala de aula: posteriormente, continua por grande aproveitamento escolar, já têm as suas aprovações garantidas
mais uma hora c meia, no recinto do colégio, quer no recreio, quer
por média. Ora, esses alunos, forçosamente, não farão esse perfodo
nos auditórios, onde possuimos tais estruturas.
compensador, mas nem por isso ele deixa de estar prejudicado na sua
Os resultados, nobre Senador, eram os que deviam ser espera· escolaridade qualitativa, nesse sentido, porque esta parte do progra·
dos. Estamos tendo cfetivo cxito no Programa de Pré-Escolaridade.
ma de que eles nilo tiveram conhecimento, por nilo lhes ser dada,
A comunidade está respondendo, colaborando eonosco, particlpan· icles deixarão de lado na sua incorporação educativa,
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·Quala· opinii!Ó de v. Ex• o respeito?

Peço desculpas a V. Ex•, mos nosso desejo, aqui, ~cooperar com
as nossas observações c nilo ~ somente elogiar: é nllo só mostrar o
. ludo envenenado, digamos assim, mos tomb~m as facetas positivas.
~

0 SR. WLADIMIR DO AMARAL MURTlNHO- Senador,
devo dizer que cu tamb~m me espanto com o número de feriados que
são concedidos, sou rl:almcntc, tanto quanto V. Ex•, contrârio a
eles. O calendário escolar, a que nós submetemos à Rede, exige 190
dias úteis por ano, c ele é escrupulosamente observado. Mas mesmo
assim causa espécie a sucessão de feriados concedidos. São 190 dias c.
ning~ém dâ mais; creia, porque, se nós compararmos o resto do Pafs, ·
é o qu.c se dá. Mas cu concordo com V. Ex• nesse aspecto.
O·,SR. ADALBERTO SENA- Estou repetindo as expressões,
se não lnc engano, da própria Lei de Diretrizcs c Bases da Educação
Naciona.l.
O SR. WLADlMlR DO AMARAL MURTlNHO- Sr. Sena·
dor, acho, que a pessoa se vale do mfnimo, mas o calendário é
submetido à apreciação do Conselho, que o aprova. Devo dizer que
o próprio Conselho, neste ano, jã achou tcrrfvcl o número de dias a
ser observado. ~ o Dia da Cultura, o Dia da Criança, o Dia do Pro. fcssor, o Dia do Funcionário Público, c nos recomendou- c nós se·
guircmos- maior parcimónia nos feriados. Justa a observação de
V, E~•
.
'Qüanto ao recesso, devo dizer que, mi ·realidade, esse recesso de
setembro jâ csté compensado. o;~uc houve~ que, cm julho, nós nllo
tivemos o mês inteiro, à semelhai)Ça de todos os outros col~gios parti·
cu lares: houve, apenas, 15 dias de recesso, c, cm setembro, mais I 5
dias de recesso. O motivo que no~ levou à medida foi o resultado de
que, cm setembro, as condições de higiene da Cidade deixaram muito a desejar, face à extrema secura do ar. Portanto, nllo há uma dupli·
cação de recessos, apenas partilhamos as !CriaNc.julho entre julho c ·
setembro. Tenho a conticçllo de que, a um dado momento, BrasOia
modificará o seu calendário. A ~poca mais diflcil, cfct.ivamcntc, para
. se permanecer na Cidade, é setembro, e deveria o recesso de julho se
estender a setembro. Agora, diante do fato de que nenhuma escola
particular seguiu a nossa sugestão c do fato de que prejudicou
profundamente algumas pessoas porque aproveitavam um recckso c
outro, nós decidimos que, para 1976, nllo havcrâ o recesso de
setembro, que fizemos neste ano, embora tenha tido bons resultados,
do ponto de vista sanitârio, c p~ssimos resultados, do ponto de vista
da repercussão.
OSR. ADALBERTO SENA- Espero que a ameaça de mcnin·
gite não se rcpitu.
O SR. WLADIMlR DO AMARAL MURTINHO- Deus
queira I
OSR. ADALBERTO SENA- Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PRJ;:SIDENTE (Heitor Dias)- Nilo havendo mais de·
batedores, tem a apalavra V. Ex• para seu último pronunciamento.
O SR. ELMO SEREJO FARIAS- Sr. Senador Heitor Dias,
DD. Presidente da Comissão do Distrito Federal, Srs. Senadores,
Srs. Deputados, meus Senhores, para mim foi uma satisfação muito
grande aceitar o convite da Presidência deste Orgão Técnico do
Senado Federal, para que aqui comparecesse, no sentido de prestar
esclarecimentos sobre o nosso Governo. Aproveitei a oportunidade
puru fazer uma prestação de contas do que fiz at~ o momento, c do
que pretendo fúzcr no p~rfodo do meu Governo, porque, quando
aqui compareci como candidato Indicado por Sua Excelência o
Senhor Presidente dq R.cpública, para governar o Distrito Federal,
·cu nilo dispunha, cfctlvamcntc, de um Plano, c nem poderia tê-lo.
Estava ocupado cm outras utivldadcs c não poderia, naquele
momento, pensar nos problcm~s de Brusllia.
Estou aqui, realmente, Integrado, como disse ·O nosso Senador
Paulo Guerra, porque, quando aqui cheguei, procurei visitar, anoni·
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mamcntc, todas as Cidades Satélites, sem que os Administradores
tivessem, pelo menos, contato comigo, para que cu sentisse todos os
problemas das ârcas do Distrito Federal. Assim o nz, c, hoje, com
muita satisfação para o Governo, para o Secretariado, aqui estamos
apresentando unia prestação de contas das nossas atividadcs, c, neste
debate dcmocrâtico, tivemos a oportunidade, nilo sei se as nossas rcs·
postas foram convincentes, mas procuramos responder às argUições,
dentro da medida do possfvel, informando do que estamos fazendo.
Mas nós ficamos tamb~m. lâ no Governo, no Executivo, aguardando
as sugestões dos Srs. Senadores ao nosso Governo, porque pretendemos, neste pcrfodo, dar o mâximo ao Distrito Federal, deixar real·
mente uma obra à altura da Capital do Brasil. A equipe cstâ toda
motivada e o Governador também.
Agradeço os palavras de estimulo, porque elas servem sempre
para mantermos a continuidade dos nossos trabalhos.
O meu muito obrigado ao Senador Heitor Dias, aos Srs. Sena·
dores, c a todos os presentes. Estaremos sempre à disposição de
V. Ex•s para prestar qualquer esclarecimento à Comissão do Dis·
trilo Federal do Senado, à área poUtica, com quem mantemos, real·
mente, o melhor relacionamento. (Muito bem! Palmas. O orador é:
cumprimentado.)

õ' SR. PRESIDENTE (Heitor Dias) - Antes de encerrar os
lnossos trabálhos cumpre-me, como Presidente da Comissão do Dis·
trito Federal, nüo apenas agradecer o presença de S. Ex• o Sr. Govcr·
opdor com a sua equipe e de,quantos aqui se encontram, mas tam·
bém fazer um râpido esclarecimento, porque estou plenamente cons·
ciente do adiantado da hora. ~ que quem dirige e preside tem res·
ponsabilidades muito grandes. Debates foram travados c para todas
as perguntas houve a resposta neccssâria, e aquela que, porventura,
·pudesse parecer que tivesse si.do mais direta, não teve senão também
o espirita de cooperar, de colaborar, que foi a pergunta feita pelo no·
bre Senador José Lindoso, uma das boas expressões do SenadoFe·
dera], a quem peço permissão para aduzir algumas considerações ao
que aqui foi dito,
Obrigado pelo dever do cargo C, sobretudo, icndo -em vísia qut
tantos aqui se encontram c poderiam admitir que assunto da
natureza do aqui focalizado nesta reunião passasse indiferente à
'comissão ou 11 Presidência dela: Devo, pois, prestar esclarecimentos
cspccinis uo ilustre Senador e u quuntos uqui se. encontram e que
porventura nilo tivesse tido conhecimento da atuação no particular
1
du Prcsidênciu c du Comissüo,
~ que os jornais da cidade veicularam a noticia a respeito da
aquisição desses tra!orcs. ~ claro que nilo participo do Executivo. A
minha funçüo é: no Legislativo, c sempre atento aos deveres que me
cumpre pelo cxercfcio do mandato. Entrei, então, cm entendimento
imediato com o Sr. Governador c o ilustre Sccrctârio da Agricultura
·c Pruduç'iio que, ao lado dos seus companheiros de equipe, é tambêm
um nome muito respeitado e muito acatado entre quantos têm manti·
do contato com a Secretaria que ele dirige. E, na ocasião, o assunto
foi debatido plenamente no plenãrio do Senado c, depois, na Comis·
silo. ~ um resumo, este que estou fazendo, apenas para alguns que
tinida" possam ter qualquer dúvida a respeito. Fui eu que tive a
oportunidade de trazer os csclarccimcntos.a esta Casa.
Por que foram comprados esses tratares Catcrpillar, sem uma
concorrência?
Por que a FUndação queria CaterpillarfEm face do número de
tratorcs que jâ havia dessa mesma fabricação como frisou nova·
mente o ilustre Secrctârio, num processo que teve uma tramitação to·
du rcgulur, com um pronunciumcnto untes de um consultor jurldico
que fez seguir o seu pronunciamento para o ilustre Procurador-Geral
que, uo cxuminur, recordo-me bem, pediu que o assunto fosse cn·
caminhado à Fundução, pura que estu, que era o Orgilo adquirente,
uprescntusse, utruvés do seu Conselho, um pronunciamento defini·
tivo: c, esse pronunciamento veio, e o ilustre Procurador, Doutor
Matoso, um nome respeitado cm Brus!lia, deu seu parecer favorâvcl,
tendo em vista aquelas razões todas e\nais uma u que S. Ex• nilo se
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referiu, mas que tenho de memória; í: que havia, no Almoxarifado da
cusa CrS 483.000,00 de peças adquiridas, cxatamente para os tra·
tores Cuterpillar. Isto, portanto, indicava que havia uma necessidade
de preferência para essu uquisiçiio.
E por que foi feita essa aquisição sem a concorrência? Porque,
na conformidade do Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro de 1967,
cm que se baseou o despacho, diz o parecer do Procurador:
"A licitaçiio somente serã dispensada, a juizo do Gover·
no do Distrito Federal c na aquisição de materiais, equi·
pamentos ou gêneros que só podem ser fornecidos por produ·
to r, empresa ou representante comercial exclusivos."
Era o caso. Se só queria comprar Caterpillar, não podia ser· o
preço de uma empresa Fiat, da Ford ou de aualqucr outra.
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Bem me recordo ainda de que, na 6poca, o· ilustre Senador Jos6
· Lindoso, que é um homem altamente cônscio dos seus deveres c das
;uns responsabilidades, não estava presente, encontrava-se no
cumJ1rimcnt'o de outra missão foro do Senado.
Estas, os explicações que cu devia a esta Casa.
Sr. Governador, anotei, com letras mai~sculas, as referências
que V. Ex• fez ao nobre Senador Cattetc Pinheiro, que, no desempenho da Presidência da Comissão do Distrito Federal, não faltou com
,o apoio c a colaboração à Administração de V. Ex•
A realidade deste Enc.ontro c, ainda, o espirita de compreensão,
.ílc entendimento, que se tem mantido atrav6s da Contissão atual com
o Governo de V. Ex•, é um testemunho de que hã uma perfeita conti·
nuidadc, que representa, sobretudo, a compreensão dos deveres que
todos nós temos para com a coletividade e para com a nossa Pâtria.
Estâ encerrada a reunião. (Palmas.)
·
(Levanta-se a reunliloàs JJ horas dO ml~utos.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA'1' SESSÃO, EM 2 DE MARÇO DE 1977
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensaaens do Senhor Presidente da República
-SUBMETENDO AO SENADO A ESCOLHA DE NOMES INDICADOS PARA CARGOS CUJO PROVIMENTO
'DEPENDE DE SUA PREVIA AQUIESctNCIA:
N• 2/77 (n• 20/77. na origem), referente à escolha do Sr. Sérgio Luiz Portellu de Aguiar, Embuixador do Brasil junto ao
Domínio de Trinidad·T~bago, para, cumulativamente, exercer a
funçfio de Embaixador do Brusiljunto a Granada.
N• 29/77 (n• 24/77, na origem), referente à escolha do Sr.
Roberto Luiz Assumpçuo de Araújo, Embuixador do Brasil
junto i1lndia, parn, cumulativamente, exercer a funçiio de Embui·
· xudor do Brnsil junto uo Reino do Nepul.
N• 30/77 (no 28/77. nu origem), referente à escolha do Sr.
Ovídio de Andrade Melo, Embaixador do Brasil.junto ao Gover·
no dti Tuilândiu, para, cumulativamente, exercer a função de Emhuixudor do Brusil junto à Rcpúblicu de Cingnpura c à Federação du Mulá~ia,

-DE AGRADECIMÚITODECOMUNICAÇ0e'S:
N• 3/77 (n• 423/76, nu origem), referente à aprovação da
mutériu constunte du Mensugem n• 72/76-CN. e dos Projetas de
Decreto Legislutivos n•s 40,41 e42, de 1976.
N• 4/77 (n• 424/76, nu origem), referente à nprovuçiio das
mutérius constuntes dus Mcnsugens n•s 75 e 78, de 1976-CN.

-DE AGRADECIMENTO DE COMUNICAÇi!O RELA·
TIVtl À ESCOLHA DE AUTORIDADE:
N• 5/77 (n• 390/76, nu origem), referente à escolha do nome
do Generul-de-Exórcito Rcynaldo Mcllo de Almeida pura exercer o curgo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
N• 6/77 (n• 402/76, na origem), referente à escolhu do nome
do Sr. Ruymundo Nonnuto Loyolu de Castro, Ministro de Se·

gunda Classe, d.u Carreira de Diplomata, pum exercer a função
de Emb:1ixador do Brasil junto à Repúblico da Cori:ia.
N• 7/77 (no 417/76, na origem), referente à escolho do nome
do Sr. Gcorgenor Acylino de Lima Torres, Corregedor da Justiça
Mililar, paru exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Mililtlr.

-RESTITUINDO AUTOGRAFOS DE PROJETOS DE
LEI SANCIONADOS:
N• 8/77 (n' 384/76, na origem), referente no Projeto de Lei
da C:imaru n• 101/76 (n• 3.129-B/76, na Casa de origem). que autoriztl o Poder Executivo u ubrir, uo Ministério dt1 Aeronáutica,
crédito especial até o limite de Cr$ 89.000.000,00, pura o fim que
cspcciflcu. (Projeto que se tmnsformou nu Lei n• 6.378, de
7-12-76.)
N• 9/77 (n• 385/76, nn origem), referente ao Projeto ~e Lei
du C.imaru n• 104/76 (no 3.154-B/76, nn Casa de origem), que nutori<a o Poder Executivo a abrir à Justiça Eld:orul, em fuvor do
Tribum1l Rcsional Eleitoral, cm fuvor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o crédito especial de CrS 615.800,00, para o fim
que especifica. (Pr.cjcto' que se transformou "'' Lei n' 6.379,
de 7-12-76.)
N' 10/77 (n• ~86/76, nu origem), referente ao Projeto de Lei
du Cflmaru n• 10~/76 (n• 3.153-B/76, nu Cnsu de origem), que nu·
torit.a o Poder Executivo u abrir uo Ministério da Fazenda, em
favor do Fundo Especiul de Desenvolvimento c Apcrfci·
çoamcnto das Atividudes de Fisculizaçiio - FUNDAF, o
crédito especial ati: o limite de CrS 120.000.000,00, puru o fim
que especifica, (Projeto que se transformou nu Lei n' 6.380,
dc7-12-76.)
No 11/76 (n• 387/76, nu origem), referente uo Projeto de Lei
n' 15/76-CN,'quc autoriza o Poder Executivo a ubrir ao Ministério da Justiçu, em fuvor de diversas unidades, o crédito especial
uti: o limite de Cr$ 1.817.600,00, pura o fim que cspeciõcu.
(rrojcto que se trunsformou nu Lei n• 6.381, de 7-12· 76,)
N• 12/77 (no 388/76, nu origem), referente ao Projeto de Lei
du Câmuru n• 102/76(n• 3.130-B/76, nu Cusu de origem), que autoriza o Poder Executivo u abrir em favor do Fundo Nacional de
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Desenvolvimento- Recursos sob Supervisão do Ministério dos' c Armindo Ferreira Lucas. (Projeto que se transformou na Lei n•
Transportes e Transferências a Estados, Distrito Federal c Muni· 6,398, de 10-12-76.)
cípios- Recursos sob Supervisão do Ministério dos Transpor·
N• 26/77 (n• 410/76, na origem), referente ao Projeto de Lei
tes, o crédito especial até o limite de CrS 948.000.000,00, para o da Câmara n• 108/76 (n• 1.698-B/76, na Casa de origem), que
nm que especincu. (Projeto que se transf~rmo~ na Lei n•·6,382, acrescenta c altera dispositivos no Decreto-lei n• 764, de IS de
de7-12-76,)
agosto de 1969, que autoriza a constituição da sociedade por .
N• 13/77 (n• 389/76, na origo.rn), referente ao Projeto de Lei
ações Companhia de Pesquisa de Recursos Mincrais- CPRM, c
n• 13f76-CN, que dispõe sobre o processo discriminatório de dâ outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n'
terras devolutas da Uniilo, c dâ outras providê~cias, (Projeto que · 6.399, de 10· i 2'76.)
se transformou nu Lei n• 6.383, de 7·12·76.)
N• 27/77 (n• 411/76, na origem), referente ao Projcto.dc Lei
N• 14/77 (n' 391/76, na origem), referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 100/76 (n• 3.066-B/76, na Casa de origem), que
da Câmara n• I09/76 (n• 3.1S8·B/76, na Casa de origem), que prorroga o prazo de validade dos concursos para provimento dos
regula a eleição pura prefeito, vice-prcfcito c vereadores, nos mu· cargos de Juizes Substitutos do Trabalho, estipulado pela Lei n•
nicipios que deixaram de fazê-la no dia. IS de novembro de 1976. 6.087, de 16 de julho de 1974. (Projeto que se transformou na Lei
(Projeto que se transformou na Lci·n• 6.384, de 7-12-76,)
n• 6.400, de 10-12-76.)
N• IS/77 (n• 393/76, na origem), referente ao Projeto de Lei
N• 28/77 (n• 412f76.,na origem), referente ao Projeto de Lei da
da Câmara n• 91 /76 (n• 3.089-B/76, na Casa de origem), que ai· Câmara n• 114/76 (n• 3.131-B/76, na Casa de origem), que concc- ·
tera dispositivos da ConsolidaÇão das Leis do Trabalho, c dâ ou· de pensão especial a Rosalina Thomí: Moreira, c dá outras provitrus providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.386, de dências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.401, de
9·12· 76.)
10-12-76.)
N• 16/77 (n• 39S/76, na origem), referente ao Projeto de Lei
J.2.Z - AYIIO do Ministro Chefe do Gabinete CIYII da
do Senado n• 315/76-DF, que autoriza o Governo do Distrito Fc·
Preildfnel1
da Repdbllca
derul, a contrair empréstimo destinado ao atendimento da Rede
de Ensino de Segundo Grau do .Distrito Federal. (Projeto que se
N• 478-SUPAR/76, ·encaminhando cópia dos esclareci·
transformou nu Lei n• 6.388, de 9·12-76.)
mentos prestados peló Presidente da Petróleo Brasileiro S.A. N• 17/77 (n• J96f76, na origem), referente ao Projeto de Lei
PETROBRÃS, em resposta do Requerimento n• S02J76, de au·
da Câmara n• 93/76 (n• 2.553-B/76, na Casa de origem), que fixa
to ria do Sr. Senador Itamar Franco.
as Referências de salário dos empregos do Grupo-Processamento
I.Z.3- ORelos do Sr. l•...Secrelirlo da Cimara doa Dep.
de Dados, e dá outras providências. (Projeto que se transformou
lados
na Lei n• 6.389,.de9·12-76.)
N• 18/77 (n• 397, na origem), referente ao Projeto de Lei da
-ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO AUTO.
Câmara n• 92/76 (n• 2.81 S-8/76, na Casa de origem), que rea- GRAFO DO SEGUINTE PROJETO:
justa o valor da pensão especial concedida a Justiniana Flcury
Projeto de Lei da Câmara n• I /77 (n• 2.320-A/74, na Casa
Passos. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.390, de 9·12·76.)
N• 19/77 (n• 398/76, na origem), referente ao Projeto de Lei de origem), que regula a locação predial urbana, c dã outras pro-·
da C.imara n• 94/76 (n• 3.092-B/76, na Casa de origem), que dis- vidências.
põe sobre o Pessoal do Ministério do Exército, c dã outras provi·
-COMUNICANDO A APROVAÇÃO, SEM EMENDAS,
dências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.391, de 9-12~ 76.)
DA SEGUINTE MATI!RIA:
N• 20/77 (n• 399/76, na origem), referente ao Projeto de Lei
do Scnudo n• 263/76-DF. que altera disposições do Decreto-lei
N• S00/76, referente ao Projeto de Lei do Senado n• 42/7S
(n• 2.833-A/76, na Câmara), que modifica dispositivos do Den<' H2, de 26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tribu·
creto-lei n• 227, de 28-2·67 (Código de Mineração), alterado pelo
ti"in do Distrito Federal. (Projeto que se transformou na Lei n•
6)92, dc9-12-76.)
Decreto-lei n• .118, de 14-3-67. (Projeto enviado à sanção cm
6-12·76.)
N• 21/77 (n• 400/76, na origem), referente ao Projeto de Lei
d11 Senado n• .111/76-DF. que. eleva em CrS 159,608.000,00, o li·
-ENCAMINHANDO AUTÓGRAFOS DAS SEGUIN·
mitc atribuído ao Governador do Distrito. Federal para abertura
TES MATI!RIAS:
d~ créditos suplementares. (Projeto que se transformou na Lei n•
11)9.1, de 9·12· 76.)
N• 517/76, referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 72/76
N• 22/77 (n• 401/76, nu ori8cm), referente no Projeto de Lei
ln' 2.600/76, na Casa de origem), que dispõe sobre o mercado de
do Senado n<' 244/76-DF, que dispõe sobre a participação do Govulores mobilií1rios c criu 11 Comissilo de Valores Mobiliârios.
verno do Distrito Federnl no capital da PROFLORA S.A. (Projeto que se trunsformou nu Lei n• 6.38S, de 7·12-76.)
Florcst,Jmcnto c Renorestamento. (Projeto que se transformou
N• 519/76, referente ao Projeto de Lei do Senado n• 296, de
na l.ci n<' 6..194, de 9-12· 76.)
1976, que vcduuos Municípios empenhar, no ~!timo mês do man·
N• 2.1/77 (n' 40.1/76, na origem), referente no Projeto de Lei
dato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista
n• 11/76-CN, que estimu a Receita e Oxa u Despesa da União
no orçamento cm vigor. (Projeto que se transformou na Lei n•
para o cxcrclcio õnanceiro de 1977. (Projeto que se transformou
6..197,dc10-'12·76.)
nu l.ci n• 6,.195, de 9-12-76.)
N• 520/76, referente uo Projeto de Lei da Câmara n• 9/76.
N• 24/77 (n<' 404/76, na origem), referente ao Projeto de Lei (Projeto que s~ trunsformou nu Lei n• 6..187, de 9·12· 76.)
do Scnudo n• 212/76-DF, que estimu a Receita e fixa a Despesa
N• 521 /76, referente uo Projeto de Lei do Senado n• 204, de
do Distrito Fcdcrul paru o exerc(cio õnanceiro de 1977. (Projeto
1976, que dá novu reduçi\o uo artigo 8• da Lei n• 6.341, de S-7·76,
que se transformou nu Lei n• 6.396, de 9-12· 76.)
que dispõe sobre u orgunizuçilo e o funcionamento de Movi·
N• 25/77 (n• 409/76, nu origem), referente ao Projeto de Lei
mcntos Trubulhistu c Estuduntil nos Partidos PoUtlcos, c dá
du Ci1muru n• 106/76 (n• 2.686-B/76, na Casa de origem), que outrns providi:ncius. (Projeto que se trunsformoiJ na Lei n• 6.402,
dispõe sobre pensilo especiul cm favor de Beatriz Ferreira Lucas de 10·12-76.)
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N'' 001/77. referente un Projeto de Lei d<1 Cümur" n• R6, de
1976 ln• 2.04H(76. nu C'"s" de origem). que rctincu sem ónus a
l.ci n 6.~79, Uc IJ .. J ~-75, c.JliC Estimn a Receita c lixa a Despesa da
llnifio pura o exercido nn:mceiro de 1976. (Projeto que se trans·
formou ua l.ci n'' 6.405. de 15·12·76,)
N<' 002(77. referente ao l'rojcto de Lei do Scnudo n• 42, de
1975, qlie modilica dispositivos do Deerelo·lei n• 227, de 28-2-67
IC'<idigo de ~lineral·;o), alterado pelo Decreto-lei n• 318, de
14·.1·67. (Projeto que se trunsfnrmou nu Lei n• 6.403, de 15·12·
76.)
N• 00.1(77. referente ao Projeto de Lei da Cümar<1 n• 74. de
1976 (n'' 2J5CJj76. na Casa de nri1!cm), que dispõe sobre us socic·
dadcs por :u;i)l!s, ( Prnjctn qui! se.: Irn~sformou nu Lei n11 6.404. de
15-12-76,)
1.2.4- Comunicações da !'residência
- Recehimento da Mcnsa~cm n<' 01(77 (n• .18.1(76, n<1
1
'

origem). pela qmd o Sl.'nhor

Pr~.:~idcntc

d;1 Rc(')t'1h1icu submete ao

Senado prnpnst:t lln Sr. Mini:-.tro di! Esmdo du Fuzcndu p~mt que
"Prcl'citura Municipal de Santa Cru>. do Rio Pardo (SP), seja <lU·
tnritmlu a ch:vur n nHmt:mtt: de sua dívidu consolidada rmra os
fins que cspccilica.
- Rccchimcnto de comunicaçôes de Srs. Senudorcs que se
ausentaram do País durante o rct.:essn.
- Cnnvne:u;iin de sess~o do Congresso Nacionul u realizar·
se amnnhfi. dia J. !ts li honts, cnm Ordem do Diu que designa.

1.2.S - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 1/77, de autoria do Sr. Sen<~·
dor Otto l.chm:mn. que indu i no conceito de ensino de )9 g:rnu.
par:t Jins do disposto no url. 59 da Lei n• 5.692, de li de agosto
de lll?l. n ministrl.ld\l :1 crianças de idade inferior u sete unos.
- Projell> de Lei do Senado n• 2/77, de autoria do Sr. Se·
nadnr Nelson C:trncirn. que modifica o urt. 9' da Lei n9 5.107'. de
13 de sctcmhrn de 1966. llliC criou o Fundo de Garantiu do
Tempo de Servi~;o. c d:í nutras prnvid~neius.
-l'rojeto de l.ei do Senado n• .1/77. de autoria do Sr.
Scn;.~dor .less~ Freire. que :tltera c rcvngu disrositivos du Consoli·
dm;f10 das Leis du Prc\'id~neiu Social. c d(t outras providêncios. •
-Projeto de Lei do Senado n04(77. de uutori<~ do Sr. Sena·
dor V:tscnncclos Torres. LJUC modilil!u u rcdação de dispositivo
de Lei n'' ,1,H07. de "6 de agosto de 1960. (Lei Orgúnicu da Previ·
dcn.cin Sncial.)
- Pro.JCIO <lc J.ei do Senado n• 5(77, de autoria do Sr. Se·
nmlm Osircs Tci.o.;cira. que cstcnde its entidades de fins cducu·
cimwisc eultumi' a iscnciiu prcvistu nu l.ei n9 3.577. de 4 de julho
de 1959.
1.2.6 - Requerimento

1.2.7- Fala da Presidência
Rcl'crt.:nt~:

a l!~lmpnsiçào dus Comissões Pcrmunentcs.

1.2.8- Discursos do Expediente
Sf:\'.·1/lOR .10.1'/Õ f.'ST/ii'F:'S- Despedindo-se do Senudo
nu mümcntu cm que se :tfnstu dos trabalhos du Cusu puru
ussumir a Sc~.:rcturia da lndltstrin c do Comércio, do Governo do
Estudo du /\mn1nnus.

Encontro
crvicu-millt:tr reuli11idu nc1 Fmtt.: Murccllul Hermes, nu Munid·
pio de Mueué-IU.
S/:'1\'..UJOR

V..JSCONC/:'1.0.\'

1.2.9- Comunicaçao
- f)n Sr. Senador .los~ Esteves, que se nfast.,r:'t do manduto
de Scnadnr. pur tempo illdctcrrninmfu. a partir de 2 de murco do
corrente ano. cm virtud~: de sua nomcaclin pun1 Secretitrio dc
i'si<~dn.

1.2.10- Fala da Presidência
-Referente an expediente :.tntcrinrmentc lido,
·1.2.11 - Comunlcacilo da Presidênela
- Cnnvncaç:in de s~:ssnn cxtrunrdinitria do Scnudc1 F~.·deml.
:1 renlitm-sc hoje. its 17 hnrns. enm Ordem do Dia que dcsig:nn.
1..1- l>i'SICiNA(ÀO [),\ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATA DA'2•SESSÃO, EM 2DEMARÇO DE 1977
"·I- MlERTIIRA
~.~-

EXI'I'IliENTI'

2.2.1- Comunicaciio da Presidência
- Prcsen'ca rw Cas;1 Llo Sr. Jonn dos S:mtos Brugu Júnim.
suplente convocado r:tr:t :.t rcprcscntaçfio do Estado do Amutnn:ts,
2.2.2- Prestaçilo do compromisso regimental c posse do Sr.
Joio dos Santos Braga Júnior
2.2.3- Comunicaçio
-Do Sr. Bra!!a Jllnior. rctcrentc à liliac;ào partid:'1rhl c
nome rmrlamcnt:tr.

2.2.4 - Discurso do Expediente
SF:'NA DOR BRAG,f J0/1'/0R- Saudação ao Senado c os
propósitos que animariio S. Ex• no desempenho de seu mandato.
ORIW~I DO DIA
- Requerimento n<' 6 15(76, do Sr. Senador Aecioly Filho,
snlidtanUn sejam anexou.h1s ó!llS flrojctns de Lei do Senado nlls
I ~H. de 1974. iN. 164, IX9, 197, 19X, 2~·6, de 1975, c 15, 47, 79, ~00
c 25 I. de IQ7(l, que .i\i _trary1it:1m cm conjunto. os de n9s 290, 291 c
.105, de IIJ76,quc inlrndutcm :ilteruciícs na Lei n• 5.107, de 13 de
· sclemhrn de I%6. Aprovado,
- Prnjetn de I. ei d<1 l:'unma n<' .19, de 1976 (n' 705-C (75, na
C':tsa Uc uripcm). que altcm :1 rcdm;tan de dispositivos do Decreto·
lei n<' 4,".1X. de Xde ahril de 1942, que dispõe sohrc a fabric<~çilo,
u enm~rcin c n ~tsn Uc :trti!!ns pirot~cnicns. c d:'1 nutrus pruvidéndas. Aprovado ~om emenda. À C"nmissün de Redaçào.

2..1-

2.4- DISC'LIRSOSAI'ÓS A ORDEM DO DIA
SI:'.V.WOR J'ASCO,\'Cf:'F.OS TOR Rt:S- Solicitando pro·

N'' ~/77. de aulnri<~ d<> Sr. Scn:tdor Louriv<~l Buptista. solici·
tundn a tnu1scrkftn, nos Anais do Scnudo Fedcrul. do discurso
proferido pelo Ministro da Edueaçiio c Cultura, Ney Bragu, no
dia li> de de10mhro de 1976, no Conselho Federui de Educaçiio.

-
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TORRI:S -

\'id~neius

du Sr. Ministro dns Transpurtcs. no sentido du apu~
rm;fio de m:idcnte nc\1rridn na ulicina da Estrudu de Ferro
l.cnpoldina.localind<l na cidade de Muc<~é-RJ.
S/:'NAIJOR Nf.'/.SON C.·IRNr:tRO - Desemprego c
irrcl!ul:tri.d:iLics.tr:thnlhistas que c~turium sofrendo trahulh:tdorcs
da :t!!mindlistria.numincnsc.
2.5- DESIGNAÇÃO 1),\ ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N<' .1.1. de I'176, (Republleaçilo,)
4- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO lNTERPARLA·
MENTA R
-,\III dc rc1tniru1 du ('11111issàn Dclih~.·rativa.
-!\ia 'de n.·nrli;',,, tl:t <'nlllÍS!'Iàn f)irctmu.
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:\larçn de l'li7

=-~~~------~~~~~----------~-------ATA DA l'SESSÃO,EM2DEMARÇO DE 1977

3' Sessão Legislativa Ordinária, da 8' Legislatura
PRESID~NCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
.."r.\' N 1/0R,.IS 1:.10 MINUTOS, 1IC'IIAM·SE PRESENTES
II.S" .\'RS. .1'/:"NA IJOR /:"S.:

/\tl:llht:rto Sena - Jos~ Esteves - .José l.indoso - Cuttctc .
Jlinhcin1 - .l:rrh:l'i Passarinhtl - Rcnahl FntrH.:n - Alcx:mdrc

Cn'ila .- I/L'nriquc th.: I.:1 Rocquc .:_ José Surncy - 1-!clvidio Nunes
Jll'l nlnin Porh.:lla -Wilson Cium;ulvcs- Dinurtc Mnriz- Jcssé
frc.:in.:- Ru\' C':trncirtl- M:m.:ns Frcin:- Augusto Frnnco ~
J ldtur I) i;~.; ~ R uv Santns - Eurico Rczcndc - .Jono Culmnn \'n""l'tlm·clns Ttlrrcs'- Benjamim J.'ar:rh- Danton Johim- Nelson
('arnl.'iru- lt:rmar Fran~.:o- Mug:tlhih:s Pinto- Fnmcn Mtmtorn
- Or.:slcs ()uõrda- 011o l.chmann- Mendes Canalc- S:lidanha
lkfli- A~:L'ioly l:ilhn- M:lltos l.cno-Danicl Kricgcr.
-

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcll~)- A !istu de presença
acu:o;a o compurccimcnto de 35 Srs. Senadorc=s. Huvcndo número
r c~ i m~:nl>ll, declaro ubcrta i.l scssrao.
O Sr. 1<•-Sccrcrilrio v:li proceder à lcilum do Expediente.
i! lido n seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
,
,.
Do S(·nltor Prt•sldt'll"' da Rc•piíh/ictl, ,mhmetendo ao Senado a t'S·
collw rh• 110//lt'.\' indimtlo.l' para car~:o ru;n prrJI'imemo dept'llde dt• .ma
1,,.,:1'/c/ aquitwcénl'itt:
MENSAGEM N• 001, DE 1977
(n•l0/77, na origem)
Exc,Jcntíssimos Senhores Membros do Sen~do Feder~!:
llc '"nfnrmidudc com o urtigo 42 (item I 11) da Constiluição,
t~:nh~.J a IH>nw de submeter t1 nprovuçUo de Vossas Exccli:ncius n escolha, <JUc dc.<ejo fazer, d<> Senhor Sérgio Luiz Porrellu de Agui:tr,
Entl>:ti."tdnr do Jlr:tsiljunto ao Domínio de Trínidad-Tobugo. p:tra,
curnulativurnc:ntc. exercer u funcno de Embuixndor do Brasil juntou

Gr:u1adn, nos lermos do Decreto n• 56.908. de 29 de setembro de
19115.
O.s tnéritos do Senhor Emb:tíx:tdor Sérgio Luiz Porrelht de
Aguim. <JLIC m..: induzín1m :1 escolhê-lo pura o desempenho dessu eleva <.lu l'un~illl, ~.:nnsl:nn da unc.xa informm;rto da Ministério dtts Relaçilc.:s E.xlcritln:s.
Brasili:t, om IX dc.i:tncim de 1977,- Ernesto Gelsel.
INFORMACÀO
<:orriculum Vitne
Ernhai\:ulorSt!r~iol.uiz

!ln r!~: Ilu c.h: 1\~uiar.

Nascido cm Pclrilroiis, Rio de Janeiro, cm 12 de abril de 1928,
llipi<unad<> pelo lnsriluto Rio Brunco no Curso de Aperfeiçoamento
de lliplt>ntalltS, 1952. Ccrrinc:tdo de Direito lnternucionul fornecido
pcl« /\cademia de Direi lo lntcrn:tcion:tl de Hui:t, em 1954, Diplo·
nuttu, classe K. pelo lnslituto Rio Brunco, 1951. Estugi/lrio nu ONU,
cmnn Assislcntc de lnvcsliguçõcs du Divisuo de Administruçi\o
Gcr:tl do llcparl:tmcnlo do Conselho da Segurunçu, 1952, Membro
du Comissão incumbida de estudur o progrumu du X Conrerénciu
I mt.:mm~.:ricun;.J, Curucus, 1954.
Tcrociro-Sccrclitrio, cm Huiu, 1954 u 1955.
Vice-Cônsul cm Ncw Ynrk, 1956u !958,
C<<usul de 2• Classe, por untigtlidudc, 195H.
~aSocrcluri:t de Esrado, 1951) u 1961.
l 1 rimcirn-St.:~n:tilrin, pnr m~.:rt.:cimento. I961.
N~~ Dt.:lt.:)!w,;iu1cm (h:nchru, I962.
Sccn.:II'Jrio da DclcJ.HIÇtiu du Brusil i1 C'onfer~m:iu lntcrntu.:iu·
n;'l. rara a l.'ll!H.'IU'I:i,, d~.: um Prtllnctllu de emendu i1 ('unvcn·

~~~o

rara :1 verilicw,.':itr de ~.:crt:~s rt.:p.ras relativus :w Tntns·
rllrtt: At!rcolntcrnw.:inrwl. Hui~t. 1955. Coordenador Uo Subgrupo "Mcroados E.<lcrnos" do Gruro de Trahalho de Fomcnro it Exporwçito (FOEXI'i do Conselho de Dcscnvolvimcntn::J9S9. 1\.~scsstlr da Dclcgm;fln do Brasil !1 17' Scssfio
das Partes Cnntrnt:mtcs- CiATT. (ienehra, 1960, Assessor
du Dclcp:u;:in do Brmoil :'1 Reunião dos Nnw Pníscs da Comissfin Espcd:il p:tra estudar a fnrmulaçfln de Nov:ts Mcdidus de
Conrcra~fio Ec.:ontlmica "Comitê dos ~I" Desenvolvimento
da Agricu!lur:t c lnd(tslri:t d:t Alimcntnçiio. Chefe do Dcpurtmncnto de Opcr:tç{ícs lntcrnadonais do ONDE. 1961 u
1962, Rcprcsonlunlc do I!NDE, na C'omissiio Mista Brusilltítli:t. do ltam:tr:tty. nn Cir~pn de Truhalhu destin:tdo a cxumin:Jr :ts conclusões do Rclatôrio sobre ns rclncões entre o
Brasil c o Parng:uai: rw Cnmissiio Brusoçcora do Ministério
d:ts Rcl:u;ilcs Exteriores. cncurrcpada de promover a revisão
c amplia~i111 do lltlsso comércio com a Argentina: na Comissru, Mis\:1 Brasii-Pnlilnia, do Ministérhl dns Rcluçl1cs Exteriores; no Grupo de Tr.:thnlhn do Minist\:rin dns Rcl:tçõcs Ex h.:·
ri ores. incumhidn de estudar o intl.!'rcfirnhh1 cnmerci:ll entre o
Brasil c a Suéciu: no Gruro de Truh:tlho do DEC do Ministério dus Rclncik·s Exteriores. dcstirwdu n estullar o intcrcfim·
hin cnmcrci:tl HrHsil c Bélgica; na Scssfln Rrusilcir:1 da Comissiio Mist:1 Br:1sil Tdlccoslnvilqui:~: no Ciruro di! Tn1b~llhn
cnc:trrcpadn de eluhtmlr urn rclat<'Jrin snhre ns prnhlt.:mus de
comércio Cll\rc l\01 ruis de; eCt11101lli:J rJ:tnificudil SOCÍ:JJiSIU C
um país de livre inid:lliv:1: nn Cirupn de Tr:thalho encarregado de clnhM:tr ii Agcndu Econôrnicu-Financcira Brasil·
lupnsli1via: no Ciruro de Tnthalho dcstin~1do a ~.:x~1r;inur o
projeto d:1 1\~l!'nda d:t R~.:unifio Extraurdinilria do Conselho
lntcrmncric:\llo Ecnntlmictl I! Social (C I ESl. Montr.:vidéu: na
Comissnu Mist:t Br:tsil~lugosl:'tvi:t crittd:t relo Ajuste de
Comércio c Pu~:uncntos Jlrnwdn C"ntrl!' os dois puíscs, 195M:
rcprcscnt:ulle do· Ministérin d:1s Rcltu;iics E.xtcriorcs. na
C'umisstin dcstin:tda ii rrnmovcr U impJUnl:tÇiiO dt~S providên·
cins rccnrncnd:Jd:Js nn Rclattlrio do Cirupo de Tn1h~tlho paru
lili11CI110 dus c.xrnrt:tt;ôcs: no nruro de Ncg.oci:tdorcs n nm
de examinar com 'acinnbl:is, n :nnnen\n de c~1riwl d~1
l/SI MINAS: mcmhrn do Clruro do Tr:tbalho do Ministério
dns Rcl:u;tlcs Exteriores. incumbido di! estudar ll intcrctunhio
cnmcrdal c cullur:tl do Brasil com a República Federal da
,\Jcnwnlw: mcmhm do Clruro dL' Trahalhn dcstinudo u estu·
dar :1 ,,:nnstiiLJÍI.;:io de unw ernprcs:1 cswt:li de l!'.xportaçüo c
impurluçno (EX IMIIRÂS): memhn> da Comissiio E.1amina·
dor:1 das rrovas de Assistente do Concurso pum st:lcçiio de
funcioni1rins que servirno no Escritório de Rcprcsenlllnte do
Bar1cn N:JciiHHII de" Dcsenvnlvirnentn Econômico, cm
Washington. 196~ c I96J.
llclc~ltdo, suhslilul<>. junlo ao <1rupo de Tral>alho de Redu·
..;iin Taril'úria. 1962 c 196J: c .iunt~l uo Suhcomité de Pttrtict ..
paçUn dns p:tis~:~ mclltls d~.:s~:nv,llvidos. 196.1, 1964 I! 196S.
llclc~mln do Brasil its l~cuni<les do CJrupo uc !'cri los sobr~
lnl'ornwç:iu (',un~.:rdal. 1964 a 1%5.
DL"lc}!mlo dt) Brasillt Scssiio Extrnordinitria dus P:1rtcs Con·
trat:~nl~.:s du <IA TT its Reunitit.:s do Comité de Ncgociu~õcs
Cnm~.:rcl:lis. :t11 Comi\~ de Bulltn~o de Pu11:uncntus c nn C"urni·
ti: de Al,';itl, ci~.:nchra. I%4 ~.: 196S.
l>clc~athl dtl /ir;J,il i1' X:\11!' X.'\11 Scs'it'u:~ da 'i l,art~.:s Cillllra·
1:111 t ~.:s dtl Ci AT'J', < it.'lll.'hra, I1)(14,
Mcrnhru da llck~a,·itll do Brasil it I li N< "J'..\1). Ocncl>ru,
1%4.
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Membro du Dcicguçüo do Bnisil il Conferência internacional
do Trubuiho, Gcncbru, 1964.
Delegado do Brnsil no Processo de Exume das Exccssões
Lineares dus "Ncgociuções Kennedy" do GATT, Genebra,
1965.
Membro do Grupo de Trubalho ad hoc sobre Comércio de
Produtos de Busc, Genebra. 1965.
Delegado do Brusii iiS Reuniões do Grupo de Trabalho da
Associação entre n CEE e os Estados Africanos c Malgache,
1%5 c its Reuniões do Grupo de Trabalho sobre pedido de
dcrrn!!aciin du Austrúliu. 1965.
l'rimcirn-Sccrctitrio da Embuixuda em Paris. 1965 a 1967.
Membro da Delegação do Brasil à VIl Sessão do Conselho
da Organilução intcrnucionul do Café, Londres, 1965.
Membro da Delegação do Brasil à III Reunião do Grupo de
Peritos sobre Informações Comerciais do GATT, Genebra,
1966.
Membro du Comissão de Orgunização da Promoção Comer·
ciul do Brusil no Exterior. 1967.
Rcprcscntuntc do Brusil nu ReuniUo do Grupo Consuliivo
sobr~ lnformuçõcs Comerciais e de Promoção Comerciai do
Gi\ TT. Gcnchru, 1967.
Chefe du Divisão de Confcrêncius. Organismos e Assuntos
Gcruis, I %7.
Representante do Ministério das Relações Exteriores junto à
Supcrintcndênciu de Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE),
1967.
Título de Conselheiro, 1968.
Chefe da Divisão da Organizução dos Estados Americanos,
196X u 1970.
Representante do Ministério dliS Relações Exteriores no
C.rupo de Truhulh'o de "Estímulo i1 Pesquisa Cientínca c Tcc·
nolôt!ic:l"', cnmn rmrtc dos GTs constituídos sob coordena·
ção do II'EA. no Ministério do Planejamento c Coordenação
C'icral. para plunc,iumcntn dus t1reas incluídas no Programa
Estr:tlé~ico de Desenvolvimento, 1968.
l'rnmovido a Ministro de Scgundu Classe, por merecimento,
1%9.
Mcmhro da Dclc~ação do Brusil à Reunião (em nivei téc·
ni~.:o)
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da Comissiio de CnordenuçUo Latino-Americana -

CECI.A. Santiugo. 1969.
Mcmhrn du Dclc~ução do Brusil it Reunião da Comissão de
C'tmrdcnução l.utino·Amcricunu (CECLA), Viila dei Mar,
1969,
Chefi: da Delegação do Brnsil i1 VI Reunião (em nlvei téc·
nico) do Conselho lnteramcricnno Económico e Social C'IES. l'nrt-of~Spain. Trinidad, 1969.
Membro da Dclegaçito do Brasil à Reunião Especial do Con·
sclho intcrnmcricano F.conômico e Social (CIES), Washins·
ton. 1969.
Ministm-Consclheirn da Missão junto às Comunidades
Eurnpéins (CE), Bruxclus. 197011 1972.
Encarregado da Missiiojunt<J oCE, 1970, 1971.
Ministm·C<Jnsclhciro dn Embnixudu em Montevidéu, 1972 a
1974.
Enc:trrcgado de Ncgtlcios em Montevidéu, i972, 1973 e i974.
Mcmhro dn Dclegução do Brusil o Reunião da Comissão
Mistn Brasil-llruguai de Coordenuçiio, Montevidéu, 1972.
O Emhuixaúnr Sérgio i.uiz Porteila de Aguiar, nesta data,
encontra-se nu c.1ercícin de suus Funções junto ao Dom(nio de Tri·
nidmi-Tnhut:n.

Sccretarin de Estmin dus Rciaç,)cs Exteriores, cm 7 de janeiro de
11177,- Adolf Ubert Wcstphalen, Subchefe du Divisão do Pessoal.
I .:1 C'mnl.mlo d•• R••ltlt'tl•.< E.~rrr/or,.<,l

MENSAGEM N• 29, DE 1977
(n• :U/77, na orlaem)
Exceientfssimos Senhores Membros do Senudo Federal:
De conformidude com o art. 42 (item iii) da Constituição, te·
nho a honru de submeter à aprovação de Vossas Excelências a cs·
colha; que desejo fazer, do Senhor Roberto Luiz Assumpção de
Aruujo, Embaixador do Brasil junto à lndia, para, cumulativamente,
exercer u Função de Embaixador do Brasil junto ao Reino do Nepal.
nos termos do Decreto n• 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador Roberto Luiz Assumpção de
Aruujo, que me induziram u escolhê-lo para o desempenho dessa ele·
vada função, constam da anexa informação do Ministério das Reia·
ções Exteriores.
Brasflia, 7 de Fevereiro de i977.- Ernesto Gelael.
INFORMAÇÃO
Curriculum-Vitue:
Embaixador Roberto Luiz
Assumpçiio de Araujo,
Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 20 de outubro de
19.1 5. Bacharel em Ciências Jurldicus e Sociais pela Faculdade de
Direito da Universidade do Brasil, 1936.
Técnico de Educação, P,Orconcurso, 1937.
Curso de Ciéncias Políticas na Universidade de Chicago,
1941. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso de
Aperfeiçoamento de Diplomatas. Membro da Sociedade
Brasileira de Direito internacional. Sócio titular da Sacie·
dude de Geogruna do Rio de Janeiro. Assistente do Professor
de História do Brasil do Instituto Rio-Branco, 1946.
Diplomado pela Escolu Superior de Guerra, 1955.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1941.
Representante do Ministério dus Relações Exteriores no VIII
Congresso Brasileiro de Educação, Goiãnia, 1942.
Secretúrio da Comissão de Estudos dos Textos da História
do Brasil. 1943.
Ã disposição do Ministério do Trubaiho no Escritório de
Propaganda e Expansão Comercial, Nova Iorque, 1943.
Secretí~rio da Comissão junto il Delegação da Comissão de
Emergéncia para a Defesa Política do Continente, 1943.
Membro da Comissão Preparatória dus Comemornçõcs do
Centenário do Burilo do Rio-Branco, 1944.
Membro da Missão Especial às Solenidades de Posse do
Presidente do Peru, 1945.
Promovido a Cônsul de Segundu Classe, por merecimento,
1945.
Auxiliar do Secretário-Gerai, 1946.
Ã disposição du Missão Especial dos Estudos Unidos às Sole·
nidudes de Posse do Presidente da República, 1946.
Membro du Delegação do Brasil il Conferi':ncin da Paz, Paris,
1946.
Chefe do Serviço de Publicações, 1946 a 1948.
Membro da Comissão de Recepção ao Presidente do Chile,
1947.
Redutor-Chefe do "Dii~rio das Sessões" nu Conferênciu
intcramericunu puru a Manutenção da Paz e du Segurança no
Continente, Rio deJuneiro, 1947.
Membro da Deieguçiio do Brasil à IX Conferência Interna·
cionui Americana, Bogotú, 1948.
Membm du Comissão de Recepção uo Presidente do Uru
guui, 1948.
Segundo Secretitrln da Emhuixudu em Paris, 1949u 1953.
Repre5entunte do Rrusil o Convenção de Ncccssidudes Téc·
nieus, Puris, 1949,
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Memhro da C' om issiiu Mista Fruneo·brusileiru, Paris, 1950.
Representante do Ministério da Educuçuo e Suúde no IX
Congresso lntcrnucional de Ciêncius Históricas, 1950.
Memhro dtl Delegação do Brasil às VI e VIl Conferências da
Organizuçuo dus Nuções Unidas pura u Educação, Ciência e
Cu hum (UNESCO). Pmis, i951e 1952.
Membro da Dclepuçiio do Brusil à VI Sessão da Assembléia
Gemi das Nuções Unidus (ONU), Paris, 1951.
Segundo-Secrctí1rio. provisoriumente, da Embaixada cm
Vienu. 1953.

Observador dn XIV Scssuo do Comitê Jurídico Afro-Asill·
tico, Nov:i Ddhi. 1974.
Dclcgudo do Brusil i11fl Scssiio do Comité de Recursos Nntu·
ruis. Novu Dclhi. 1974.
O Embaixador Roberto Luiz Assumpçiio de Aruujo, nestu dutu,
cncontru-sc no exercício de suas funções junto ao Governo du I ndia.
Sccreturiu de Estado dus Rcluçtles Exteriores, 28 de janeiro de
1977.- Adolr Llbert Westphalen, Subchefe da Divisão do Pessoul
..1 Comlssào de Rc•lacrJes E.rleriores.

J>romovidn u Primcirn~Sccretítrin, p('lr merecimento, 1953.

Primciro-Secretí1rio da Emhuixudu cm Paris, 1953 a 1955.
Membro du Comissão de elaboruçuo do Relatório do Minis·
tério dus Relações Exteriores referente aos unos de 19S5 a
1956.
À disposição do Instituto Brusilciro de Educaçüo, Ciência e
Culturu (IBECC), 1956 u 1959.
Membro du Comissão Nacional de lnf•>rmaçiles do IBECC,
1956.
Sccrctítrio-Gcral do Primeiro Scminítrio Sui·Americuno paru
Ciências Sociais, 1956.
Secrctítriu-Ger:li ·da Dclcgaçiio do Brasil nu Confcrênciu
Geral da UNESCO, Nova Dclhi, 1956.
Membro do Corpo Permanente da Escola Superior de Guer·
m. como Assistente do Ministério das Relações Exteriores
junto ao Comando, 1957 e 1958.
Chefe da Divisiio de Assuntos Políticos da Escola Superior
de Guerrr:t. 195K.
Observador dos truhulhos do Centro Internacional de For·
mnçiio dc.lornulistus. Stntshourg. 195M.
Membro du Comissiio de Estudos dos Textos da História do
Bntsil. i95K.
Chefe do Serviço de Reluções com o Congresso, 1959,
Sccrctí•rio-Exccutivo do IBECC. 1959.
Representante do Br:tsil no XIV Fcstivul de Cinema, Cunnes,
19ól.
C1insul cm Miliio,l959ul961.
Promovido u Ministro de Segunda Clusse, por merecimento,
19ól,
Ministrn·Conselhcirodu Embuixuduem Puris,l961 a 1962,
Encurrep:1do de Negócios em Paris, 1961.
·
Assessor do Ohservudor do Bmsil à Reunião dos Países Nuo·
Alinhudns, Bclgmdo, 1961.
F.ncurregudo do Negócios em Moscou, 1962.
Membro du Dclcguçiin do Brasil à Comissão de Desermu·
mcnto du ONU. Gencbru, 196~.
Chefe de Gubinctc do Mini~tm de Estado, 1962,
Dcleg:Ído. substituto, do Brusil i1 Asscmhléiu Geral du ONU,
Nova Iorque, 1962.
l'articipuntc du Rcunino Informal de Chanceleres,
Wushington, 1962.
Mcmhro d11 Dclcguçuo do Brasil à Reuniito do Comitê de
Dcsurmumcnlll du ONU, Gencbru.l962.
Representante do Rrusil nus Comcmoruções da indcpendênciu de Zumbiu, Luzuku, 1964.
f:mbuixudorem Arpei, 19óJ ul96ó.
Embuixudnr cm Prugu, 1966 u 1968.
Promovido :1 Ministro de Primeiru Clusse, por merecimento,
19óó,
Emhuixudorcm Dumusço, 1968ul972.
Embaixudnr cm Bugdad, cumulutivumcntc, 1969ul972.
l;mbaixmlnr cm Nnvu Dclhi, 1972 u 1977.
Embuixudnr cm Cnlnmbn, comulutivumcntc, desde 1973.
Obscrvudnr d11 Scmlní1rio sobre Rcfinnmcnto de Petróleo cm
pulses suhdcscnvnlvldos, Novn Dclhl. 1973.

MENSAGEM N•JO, DE1977
(N• 28/77, na orl11em)
E.xcclcntissimos Senhores Membros do Senado Fedem!:
De conformidade com o artigo 42 (item III) du Constituição, te·
nhn :.1 honru de suhmctcr tt aprovaçrto de Vossas Exccléncius u escolha, que desejo fazer. do Senhor Ovldio de Andrade Melo, Em·
baixudtlr do llrmiljunto no Governo da Tailândia. para, cumulativa·
mente, excrc.:r :1 funçiio de f:mbui.,ador do Brasil junto i1 República
de Cinl:!aruru c it Fcdcruçno du Mulíisia. nos termos do Decreto n\)
56.90K, de 29 de setembro de 1965.
Os 1néritos do Embnixador Ovídio de Andrade Melo, que me
induzirum n escolhê-lo parn o desempenho dess:1 elevada funçiio,
const~tm dttnncx:t informm;lto do Ministério das Relações Exteriores.
Brnsíliu, em 14 de fevereiro de 1977.- Ernesto Gelsel.
INFORMAÇÃO
Currlculum-Vltae:
Emhaix:1dor Ovídio de Andrade
Melo.
Nascido cm Barr:t do Pirilí. Rio de Janeiro, 17 de setembro de
1925. Buchurcl cm Ciências Jurídicas c Sociais, pela Faculdade de
Direito de Nitcrt\i. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso
de Aperfeiçoamento de Diplomatas. Diplomado pelo Instituto
Superior de Estudos Brusilcirus.
Cônsul de Terceiru ChiSse, pelo Curso de Preparaçiio u
Carreiru de Diplnm:ua, do Instituto Rin-Brunco, 1950.
Vice-Ctinsul cm Toronto, 1952 a 195-1.
Terccirn·Sccretílrio da Emhaixad:1 cm Lima, 195-1 a 1956.
Promovido trScgundo,Sccretítrio, por antigUidudc, 1956,
Sc~undtl Sccrctúrin da Embaixadu cm Lima. 195ó.
C'tinsui·Ad.iuntn cm Cube. 1956 u 1957.
Encurregado do Consulado-Geral cm Cobe. 1956 e 1957.
No Dcpurtamcnto Politico c Cultuml. 195K a 1959.
À disposiçiio do Príncipe Mikusa do JupUo cm visitu uo Bru-

sil. 195H.
Mcmhrll du Cnmitivu do Ministro de Estudo cm visita uo
l,;lr:I!IUIIÍ. 195M.
À dispt1siçüo do Primciru-Ministrn do J:tpiio. cm visitu uo
9rasil, 19511.

Sc!Iundo-Sccrctitrio du Missiio junto à Or!Ianiwçiio dos EstudosAmericuntls(OEAJ,I960a 1961.
Chefe, substituto, da Comissiio de Acordo com 11 Bolíviu,
1959 a 1960.
Vicc-Prcsidcntc dtt Comissiiu de Conferências lntcrumcricunus do Conselho da OF.A. 1960,
Membro du Dclcgucilo do llmsil i1 Rcuniiio do Subcomitê
dos Nove do Comitê dos "21" do Conselho da OEA,
Wushington, 1960.
Membro du Dcleguçuo do Brusil :i Rcuniiio Especiul de Rc·
prcscntuntcs <iovernunicntuis de Alto Nlvcl, do Conselho
lntcrum.:ricuno Ecnntimicn c Sociul (CIES), Washington,
19110.
Rcprcscntuntc do l!rusilun li l'crímlo de Scsstlcs du Rcuniilo
de Técnicos Gnvcrnunu.:ntuis, paru n estudo de J')rohlcmus de

Rcli>rtnu A~rí1riu.

Wushin~tnu,

llJIJII.
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Membro du Delegação do Brasil às VI e VIl Reuniões de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados
Americanos, Sun José, 1960,
Membro da Delegação do Brasil à III Reunião do Comitê
dos "21", Bogotú, 1960.
Membro du Deleguçüo do Brasil à VIl Assembléia-Geral do
Instituto Panumericano de Geograroa e História (IPOH),
Buenos Aires, 1961.
Promovido a Primeiro-Seéretúrio, por merecimento, 1961.
Primeiro-Secretário da Missão junto à OEA, 1961 a 1962.
f>rimeiro-Sccretário da Embuixada em Buenos Aires, 1962 a
1965.
Representante do Brasil no Comitc ad hoc criado pela
Assembléia-Geral do IPOH, 1962.
Membro da Delegação do Brasil à VIII Reunião de Consulta
dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas
Americanas, Punta dei Este, 1962.
Membro da Delegação do Brasil nas Negociações do Acordo
Comercial com a União Soviética, 1962 c 1963.
Membro da Delegação do Brasil no pcrfodo da Sessão da
Comissão Econômica pura u América-Latina, Mar dei Plata,
1963.
Membro da Delegação do Brasil à 11 Reunião Anual do
Conselho lnterumericuno Econômico c Social (CIES), Silo
Paulo, 1963.
Membro da Comissão Executiva da I Reunião de Coordenação dos Serviços de Propaganda c Expansão Comercial do
Brasil no Continente Americano, 1963.
Membro du Delegação do Brasil à Reunião da Comissão
Especial de Coordenação Latino-Americana (CECLA), Alta
Oruciu, 1964.
Encarregado de Negócios em Buenos· Aires, 1964.
Primeiro-Secretário da Embaixada cm Argel, 1965.
Chere da Divisão das Nações Unidas, 1965.
Membro da Delegação do Brasil à XXI Sessão da As·
scmbléia-Geral dus Nações Unidas, 1966.
TítulodeConselheiro, 1967.
Delegado-Suplente do Brasil no IV Perfodo de Sessões da
Comissão Preparatória para a Dcsnucleari.zação da AméricaLatina (COPREDAL), México, 1967.
Membro da Delegação do Brasil às Primeiras Reuniões da
Comissão de Desarmamento, Genebra, 1967.
·
Auxiliar do Secrctúrio-Ocrul de Politica Exterior, 1967 a
1968.
Promovido a Ministro de Segunda 'Classe, por merecimento,
1967.
Cônsul-Geral em Londres, 1968 a 1976.
Che[e da Representação Especial do Governo brasileiro
junto ao Colégio Presidencial do Governo de TransiÇão de
Angola, 1975.
·
Representante Especial do Brasil, na qualidade de Encarrega·
do de Negócios ad lnterlm em Luanda, 1975.
O Embaixador Ovidio de Andrade Melo, nesta data, encontra·
se no eKcrclcio de suas [unções junto ao Governo da Tailândia.
Secreturi.a de Estudo das Relações Exteriores, em I• de rcvereiro
de 1977: - (Adolf Llberl Wntphalea) Subchere da Divisao ·do
Pesso:1l
(ii Cnml.r.rào de Re(ações Exterlore.r.l
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPOBLICA
De agradecimento de eomunleaçJo:
N• 03/77 (n• 423(76, na origem), de 16 de dezembro de 1976
referente à aprovação da mathria constante da Mensagem n• 12/76-.
CN e dos Projetes de Decreto Legislativos n•s 40, 41 c 42, de 1976,
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N• 04/77 (n• 424/76, na origem), de 27 de dezembro de 1976,
referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens n•s 75
e 78, de 1976-CN.
De agradecimento de comunleaçio relatl•a l escolha de autorl·
dade:
N• OS/77 (n• 390/76, na origem), de 7 de dezembro de 1976, rererente à escolha do nome do General-de-Exército Reynaldo Mello de
Almeida pura exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar.
N• 06/77 (n• 402/76, na origem), de 9 de dezembro de 1976, rerercnte à escolha do nome do Senhor Raymundo Nonnato Loyola de
Castro, Ministro de Segunda·Ciasse, da Carreira de Diplomata, pura
exercer a [unção de Embaixador do Brasil junto à República da
Coréia.
N• 07(77 (N• 417/76, na origem), de I5 de dezembro de 1976,
re[erente à escolha do no':Tle do Senhor Georgenor Acylino de Lima
Torres, Corregedor da Justiça Militar, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.

r

Rnlltulndo autclarafot de projetot de lelllllclonadoo:
N• 08/77 (n• 384, na origem), de 7 de dezembro de 1976, re[ercnte ao Pr.ojeto de Lei da Câmara n• 101, de 1976 (n• 3.129-B/76, na
casa de origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir, ao Minis·tério da Aeronáutica, crédito especial até o limite de
CrS 89.000.000,00 (oitenta e nove milhões de cruzeiros), para o fim
que especir.ca". (Projeto que se trans[ormou na Lei n• 6.378, de 7 de
dezembro de 1976.)
N• 09/77 (n• 385, na origem), de 7 de dezembro de 1976, re[erente ao Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1976 (n• 3.154-B/76, na
Casa de origem), que "autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça
Eleitoral, em ravor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o crédito
especial de CrS 615.800,00 (seiscentos e quinze mil c oitocentos cruzeiros), para o rom que especir.ca". (Projeto que se trans[ormou na
Lei n• 6.379, de 7 de dezembro de 1976.)
N• 10(77 (n• 386, na origem), de 7 de dezembro de 1976, re[ercnte ao Projeto de. Lei da Câmara n• 103, de 1976 (n• 3.1 53-B/76, na
Casa de origem), que ."autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Fazenda, em' ràvoi do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperrei~oami:ntó das Atividades de Fiscalização- FUNDAF- o
crédito especial até o limite de CrS 120.000.000,00 (cento e vinte
milhões de cruzeiros), para o rom que especifica". (Projeto que se
trans[ormou na Lei n• 6.380, de 7 de dezembro de 1976.)
N• I i'/77 (n• 387, na origem), de 7 de dezembro de 1976, rererente ao Projeto de Lei n• IS, de 1976-CN, que "autoriza o Poder
Executivo a abiir ao Ministério da Justiça, cm favor de diversas uni·
dudes, o crédito especial até o limite de CrS 1.817.600,00 (um milhão,
oitocentos c dczcssetc mil e seiscentos cruzeiros), para o rom que espe·
cir.cu". (Projeto que se trnns[ormou na Lei n• 6.381, de 7 de dezembro de 1976).
N• 12/77 (n• 388, na origem), de 7 de dezembro de 1976, re[erente no Projeto de Lei da Câmara n• 102, de 1976 (n• 3.130-B/76, na
Casa de origem), que "autoriza o Poder Executivo u abrir em ravor
do Fundo Nacional de Desenvolvimento - Recursos sob Supervisito do Ministério dos Transportes e Transrerências u Estados, Distrito Federal e Municfpios- Recursos sob Supervisão do Ministério
dos Transportes, o crédito especial até o limite de
Cri 948.000.000,00. (novecentos e quarenta e oito milhões de cruzeiros), para o rom que especir.cn". (Projeto que se transrormou na
Lei n• 6.382, de 7 de dezembro de 1976).
N• 13/77 (n• 389, na origem), de 7 de dezembro de 1976, rererente ao Projeto de Lei.n• 13, de 1976-CN, que "dispões sobre o
processo discriminatório de terras devolutas da União, e dd outras
providências". (Projeto que se transformou na Lei n• 6.383, de 7 de
dezembro de 1976).
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N• 14/77 {n• 391, nu origem), de 7 de dezembro de 1976, refe-·
rente uo Projclo de Lei du Cümurn n• 109, de 1976 (n' 3.158·8/76, na
Cusu de origem), que "regula u eleição para Prefeito, Vice-Prefeilo c
Vereadores, nos municfpios que deixaram de fazê-lo no dia IS de novembro de 1976". {Projelo que se lrnnsformou na Lei n• 6.384, de 7
de dezembro de 1976.)
N• 15/77 (nO 393, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, refcrcnlc no Projeto de Lei dn C:imuru n• 91, de 1976 {n• 3.089-B/76, na
Cusa.dc origem), que "ullcru disposilivos da Consolidação das Leis
do Tr:tbulho, e dlt outrus providências". {Projelo que se transformou'
nu Lei n• 6,386, de 9 de dezembro de 1976.)
·
N• 16/77 {n• 395, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, refercnle ao Projelo de Lei do Senado n• 315, de 1976-DF, que "autoriza
o Governo do Dislrilo Federal u conlrair empri:slimo destinado ao.
ulendimcnlo du Rede de Ensino de Segundo Grau do Dislrilo Federal". {Projeto que se lrunsformou na Lei n• 6,388, de 9 de nevem·
bro de 1976.)
N• 17/77 {n• 396, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, rcferenle ao Projelo de Lei du Câmara n• 93, de 1976 {n• 2.553·8/76, na
Cusu de origem), que "fixa as referi':ncius de salário dos empregos do
Grupo·Proccs~umcnto

de Dados. c dá outras providências". (Projeto

que se lrnnsformou nu Lei n• 6.389, de 9 de dezembro de 1976.)
N• 18/77 {nO 397, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, referente ao Proje1o de Lei du Câmara n• 92, de 1976 {n• 2.815-B/76, na.
Cusu de origem). que "reujuslu o valor du pensão especial concedida
a Justiniunu Fleury Passos". {Projeto que se lransformou na Lei n•
6.390, de 9 de dezembro de 1976,)
N• 19/77 {n• 398, nu origem), de 9 de dezcmoro de 1976, referenlc uo Projelo de Lei du Câmara n• 94, de 1976 {n• 3.092-B/76, na
C:tsu de origem), que "dispõe sobre o Pessoal do Ministério do Exér·
cito. c dtl Otllr:IS rmwidCncins". (Prnjctn que se tr:msformou nu Lei
n'' I• ..WI, de IJ de de1cmhrn de 1971r.)
N• 20/77 (nO 399, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, refe·
renle ao Projelo de Lei do Senado n• 263, de 1976-DF, que "altera
disposições do Dccrelo·lei n• 82, de 26 de dezembro de 1966, q~e
regula o SiSiema Tributário do Dislrilo Federal". {Projeto que se
lrunsformou nu Lei n• 6.392, de 9 de dezembro de 1976.)
N• 21/77 {n• 400, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, referenle 110 Projelo de Lei do Senado n• 311, de 1976-DF, que "eleva
em CrS 159.608.000,00 {cenlo c cinqpenla e nove milhões, seiscentos
e oilo mil cruzeiros) o limile alribuído ao Governador do DiSirilo Federal para uber!Úra di: créditos suplemenlures", (Projeto que se
lransformou na Lei n• 6.393, de 9 de dezembro de 1976.)
·
N• 22/77 {n• 401, nu origem), de 9 de dezembro de 197~, refe·
renle ao Projelo de Lei do Senado n• 244, de 1976-DF, que "dispõe
sobre a purlicipuçiio do Governo do Distrilo Federal no cupilal da
PROFLORA S.A. - FloreSiumenlo e ReOorcSiamcnlo", (Projeto
que se 1runsformou nu Lei n• 6.394, de 9 de dezembro de 1976.)
N• 23/77 {n• 403, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, referenle ao Projeto de Lei n• 11. de 1976-CN, que "eslima u Receita e
fixu a Despesa du União para o exercfcio financeiro de 1977". (Projclo que se lrunsformou na Lei n• 6.395, de 9 de dezembro de 1976).
N• 24/77 {n• 404, nu origem), de 9 de dezembro de 1976, rcferenle ao Projeto de Lei do Senado n• 212, de 1976-DF, que "eSiimu u Receilu c fixa a Despesa do Dislrito Federal para o exercício
nnunceiro de 1977". {Projeto que se transformou na Lei n• 6.396, de
9 de dezembro de 1976,)
N• 25/77 {n' 409, na origem), de lO de dezembro de 1976, referenle uo Projelo de Lei du Cümuru n• 106, de 1976 {n• 2.686-B/76,
nu Cusu de origem), que "dispõe sobre pensão especial em favor de
Beatriz Ferreira Lucus e Armindu Ferreira Lucas", {Projeto que se'
transformou na Lei n• 6.398, de lO de dezembro de 1976.)
N• 26/77 {n' 410, na origem), de 10 de dezembro de 1976, rc-.
ferente uo Projeto de Lei da Camura n• 108, de 1976 (n' 1.698B/76, nu Casa de origem), que "acrescenta e altero disposilivos no
Decreto-lei n• 764, de 15 de agos1o de 1969, que auloriza a consli·
tuição du sociedade por uçõcs. Companhia de Pesquisa de Recursos
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Mincruis- I'I'RM -.c dit milrus providi':ncius". (Projeto que se.
transl'nrnuwnu Lei n•• ld39. de lO de dezcmhrp de 1976.)
N• 27/77 {n• .411, nu origem), de lO de dezembro de 1976, refe·
rente uo Projclo de Lei da Cümnra n• 100, de 1976 (n• 3,066·8/76,
nu Cusu de origem), que "prorroga o prazo de validade dos con·
cursos pura· provimenlo dos cargos de Juizes Subslilutos do Truhulho, eSiipuludo pela Lei n• 6.087, de 16 de julho de 1974",
{Projelo que se lransformou na Lei n• 6.400, de lO de dezembro de
1976.)
N• 28/77 {n• 412, na ortg~m), de lO de dezembro de 1976, refe·
renle uo Projelo de Lei da Câmara n• 114, de 1976 (n• 3,131-B/76,
nu Cusu de origem), que "concede pensão especial u Rosulinu Thomé
t\1urcira. c tlii nutrus rmwid~ncius'", (Projeto que se trnnsformllU n:1,
l.ci n•• 11.40 I. de I Ode dctcmbro de 1976,)

AVISO DO MINISTlO CHEFE DO GABINETE
CIVIL DA PRESID2NCIA DA REPÚBLICA
N• 478-SUPAR/76, de 28 de dezembro de 1976, encaminhando
cópia dos esclarecimentos preSiados pelo Presidenle da Petróleo
Brasileiro S. A.- PETROBRÃS- cm· rcsposla do Requerimento
n• 502, de 1976, de auloria do Senhor Senador Itamar Franco.

OFICIO:
Do Sr. 1•-Serretário da Câmara do,r Depu/ado.!, .ncanr/nhando à

m•t:<ào do S•nadn au/ágr~(o do.reguintt pr~it!lo:

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• I, DE 1977
(n• 2.3l0-A/74, na Caq de orl1em)
De inidali•·a do Senhor Pmldeme da República
Regulu u locação predial urbana, e' dá oulras providên-'

cius.
O Congresso Nacional decrela:
CAPITULO I

Da Locaçio em Geral
Ar!. I• A locução do prédio urbano regula-se pelo dispoSio nes·
lu lei.
§ I• Aplica-se à sublocação o dispoSio quanlo à locação, no que
couber.
§ 2• As locuções para nns comerciais ou industriais conlinuam
regidas pelo Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934.
§ 3• Não proposlu u açilo rcnovatória do conlrato previstu no
Decrelo n• 24.150, de 20 de abril de 1934, sujei la-se a locução :to regi·
me inslituído nesla lei.
·
Ari. 2• A cessão da locução, a sublocação lotai ou parcial e o
empréslimo do imóvel dependem de conscntimcnlo prévio e escrilo
do locador,
'
·
Purúgrufo único. Não se presume o conscnlimcnto dn simples
demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição.
Ari. 3• O cônjuge sobrcvivcnlc c, sucessivamente, os herdeiros
necessários c as pessoas que viviam na dependência econômica do
locutário, desde que residcnlcs no prédio, terão direilo de continunr
u locação ajusludu por lcmpo iridclerminado ou a prazo cena.
Purúgrufo único, Nas locações por lcmpo inde!erminado, morrendo o locu1úrio csiUbelccido no prédio com fundo de comércio ou
indúslrin, subrognr-sc·ilo no contraio o espólio do inquilino faiL'Cido,

et u seguir, o sucessor no negócio . . ·
Ar!. 4• o· novo proprietário é obrigado a rcspeitur u locuçuo,
rcssulvudo o dircilo de rescindi-la ou denunciá-la, nos cusos previstos
no arl. )O,
CAPITULO 11

Doe DeoorH do Locador oLocat4rlo
Ar!. S• O locudciré.obrigudo:
I - u cnlrcgur' o imóvel locado ao locatário cm esludo de servir
no usou que scdcslinu;
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11- u guruntir·lhe, durunte o tempo do contrato, o uso pacifico
do prédio locado:
III- u. duruntci o ccrntruto de locuçilo, manter u forma c o dcs·
tino dn rrédio ulugudo:
IV- a pagar os impostos que incidam sobre o imóvel:
V- u pagar o seguro do imóvel locado:
VI -a pagar us tuxus e quaisquer despesas de intermediacilo ou
udministrucno imohiliilriu, bem como as despesas extruordin:\rius de
condnmínin.

l'urúgrufo único. Por despesus cxtruordin:\rius de condomlnio
compreendem-se todos os encargos referentes u obras que interes··
sam l1 cstruturu intt:l:lrul ou ú upurê:nciu intcrnu ou externa do prédio,
bem como os ncccssilrios pura repor suas condições de hubitubilida·
de, c que nno se incluam nos custos de condomlnio previstos no art.

6•.
Art. 6• O locutí~rio é obrigado:
I - u servir-se do prí:dio locado pura o uso convencionado ou
presumido, compatível com a nuturczu deste, e com fins u que se
destina. devendo trnt(I·IO com o me!!mo cuidudo como se fosse seu:
· 11- u pagar pontuulmcnte o aluguel, no prazo ajustado, ou, na
falta de ujustc, até o dia dez do mês seguinte ao vencido:
III -a lcvur uo conhecimento do locador as turbações de ter·
cciros:
IV - u restituir o prí:dio, finda u locução, no estado cm que o
rccchcu, sulvo ns dcteriornçõcs naturais uo uso normal:
V- a pagar os encutgos de limpeza, forca e luz, água c sanea·
mcnto, bem como as despesas ordinárias de condomlnio.
Pnrilgrufo único. Por despesas ordinárias dccondomlnio entcn·
dcm-sc us ncccsst"1rius tt udministraçào respectiva, a saber:
a} sulilrins c demais encargos trabalhistas, além de contribui·
c<ics prcvidcnciilrius dos empregados:
b} í1guu, lu1. c força utilizadas nus instalações c partes de uso
~:um

um:

c} limpcw c conscrvuçiio das instalações c dependências de uso
comum:
d} munutcnçno c conservação de. equip~mentos hidrâulicos c
clétricllS llc USl) comum;
e} manutcnç11o c conscrvuçüo de elevadores:

f} pequenos reparos cm partes externas das instàlações hidrâuli·
.cus e elétric~ts.
·
Art. 7' O locadur rcsguurdurá o locatário dos embaraços· c
turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre o
prédio locado. c rcsponderl1 pelos seus vicias, ou defeitos, anteriores
it loc~tçào.
Art. H' Incumbem ao locador todas us reparações de que o pré·
dill ncccssitnr.
Art, g, O hlcatí~rio i: obrigado u fazer por suu conto, no prédio,
as rcpuruçõcs de estragos u que der causa, desde que não provenham
do uso nllrmul.
.
Art. lO, O locutí>rio tem direito 11cxigir do locador, quando este
lhe cntrc~<>r n pri:din, rcl11çi\o cscritu do seu estudo,
Art. 11. Ntl casn de vendu, promessa de vendo ou cessão de
direitos, n lncaií>rin tem prefcri:nci11 puru adquirir o prédio locado
cm iguuldmlc de cnndicõcs com terceiro, devendo o proprietário dar·
lhe cnnhccimcntn dn ncgt\cio, mediante notincução judicial ou
cnmprovudamr.!ntc crctuttdu,
§ 11• Se n rri:din estiver sublocudo cm sua totalidade, a preferên·
cia cuhcrit no suhlocatítrio c. sendo v1lrios os sublocutários, u todos
cm cnmum nu 11 qu11lqucr deles, se um só for o interessado.
§ 21• Em se trutundtl de venda de muis de uma unidade imobilid·
riu, u prcl'crénciu incidirl1 sobre u totulidude dos bens objcto de
ulicnuçàu.
§ 3° H11vcndn plurulidudc de c11ndid11tos, caberá u preferénci11

un loc111Í1rin nwis anti).m.

*-''·'

O dirci111 LI~ pr~l'cr~nciu prcvisttl neste urtigo nno ulcunçu os
casos de vcnJu iuJki:~l. pcrmutu c dmtçUo.
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§ S• Aplica-se o disposto neste urtigo às locações regidas pelo
Decreto n' 24.150, de 20dc abril de 1934.
Art. 12. O lucutúrin u quem não se notificur u venda, promcssu
de vcnd11 nu cessão de direitos, podcrÍI, depositando o preço e demais
dcspcs:IS dn atn de transfcri:ncia, h11ver pura 'si o imóvel locado, se o
requerer no prazo de seis meses a contur d~t trunscrição ou inscrição
do atn compctcnto no C'nrtório do Registro de Imóveis.
Art. 13. Nnn é lícito 110 locut(>rio reter o prédio locado, exceto
no cuso de hcnfeilnritts ncccssurius ou úteis. se estas houverem sido
fcitus sem tlpnsiçrin do locador.
Art. 14. O sublncatário responde, subsidiuriumente, ao locador,
pela impnrtiincia que dever ao sublocador, quando este for demanda·
do, c, aindu. pelos ulup:ueres que se vencerem durante a lide.
§ i' Neste caso, notincado o sublocatário da ução, se não dechi·
rar logn que adiantou alugueres ao sublocador, presumir-se-ão
fmudulcntos todos os r<'Cihos de pugamentos adiantados, salvo so
constarem de escrito com dntu uutenticudu.
§ 2• Sulvo o caso deste urtigo, u sublocação não estabelece direi·
tns nem nhriguçõcs entre sublocatário e locudor.
Art. IS. Rcscindidu ou finda a locução, resolvem-se as
sublocações; salvo o direito de indenização que possa competir ao
suhlocutúrin cnntru o suhlncudor.
Art. 16. Se o pri:dio necessitar de reparos urgentes, o locatário
, será obrigado u consenti-los.
~ I• Se os reparos durarem mais de quinze dias, o locatário
.puderá pedir ubatimcnto proporcional no aluguel.
§ 2• Se dumrcm muis de um mês. c tolherem o uso regular do
prédio, pudcri1 rescindir o contrato. ·
Art. 17. O loc;ltí>rio que não pagar aluguel ou encargos legais
no pmw nxudo no contrato, ou até o dia dez do mês seguinte ao
vencido. fica sujeito ao pugumento do juro de um por cento ao mi:s, e
multu de dez por cento sobre o dí:bito,

CAPITULO III
Das Garantias Locatlclas
Art. IK, No contrato de locação, pode o locador exigir do
locutúrio iiS s..:g.uintcs guruntias:
I - cauçüo c:m dinheiro:
11 - garantiu fidejussóriu, nu forma do urt. 1.48 I do Código
Civil:
III -seguro de fiança locaticia.
Purí1gmfo único. (i vedada muis de uma modalidnde de garun·
tiu num mesmo contmtn de locução.
Art. 19. A e<!ucão em dinheiro não poderâ exceder ao valor de
tr~s meseS de uluguel.
§ i'. A cuucl>o scril cfetuada medinnte depósito cm carteira de
poupança uutorit.adu pelo Poder Público, pelo prazo de duruçilo da
locuçrio, cuhcndo uo locntúrio us vantasens dai decorrentes, por
ncusiiHl do lev~mtumcnto du somu respectiva.
§ 2• A infmcão ao disposto no ~ I• sujeitará o locador ou seu
representante no pagamento de uma multa equivalente às vantagens
decorrentes do depósito, que o locuti>rio podcrâ cobrar por viu
executivu,
Art. 20. O Poder Executivo expedirá, no prazo de noventa dias,
a contar du public11cnn dcsla lei, us normas regulamentares do seguro
·de nunca 11 que se refere o item III do urt. Is:
Art. 21.. Se a n11nc11 for por pruw certo. poderá o locador exigir
do locatllrio, durante 11 prorrogação contrutuul, u 11presentacão de
novo fi11dnr no pr11zo de trinta di11s. Se este nilo o fizer flcarl1 sujeito à
cuuçilo prevista no item 1do Art. 19.
CAPITULO IV
Da Prorrogaçilo Contratual
Do Reajustamento do Aluguel
Art. 22. C'nnsidcr11m-sc prorrogadas por tempo indeterminado
todas us locuções que se vencerem mt vigênciu desta lei, c~ntlnuundo
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~:m vipor as dcmuis clúusuh1's contrutuuis, c regulando-se por cstu lei
ns rcajustamt:ntn.~ de nlugucrc:s.

Art. 23. 11 atuulizução dos alugueres das locuções residenciais,
cnntrutadas antes de 7 de abril de 1967, será feita por arbitramento
judicial''" por ucMdn entre us purtes. Após, reujustar-se-ú nu forma
<ln llrt. 25 dcstulci.
1\rt. 24. t':. livre u convenção do uluguel dos prédios vagos ou
'lUC vicn:m u vugur nn vigênciu desta lei. proce:f\sundo-sc os rcajustu·
mcntns na forma prcvistu noArt. 25.
\ri. ~:'. o :du.uud dno.; pr~dins urhunns somente pndcri1 stir
reajUstado toda a Vel, que for alterado 0 SUIÚrio mfnimo C na formo
<las tahcl:ts cxpcdid:ts pclu Sccrcturiu do Pluncjumento da Presidên·
ci:t d:t Rcpíthlica.
·
llrt. 26. O aluguel da sublocação nilo poderâ exceder ao da
locação c, quando parcial uquclu, será fixado em função da área

ocupad:1 c d:.t situuçàn dcstu no prédio.

Parítgrufn único. Nus habitações colctivas, sujeitas a rcgisiro
pnlici:tl. o tnt:tl dos alugueres das sublocações nilo poderá exceder ao
dnhrn do ulup.uc:l dtt locuçiio.

llrt. 27. Toda vez que for elevado o ulugucl da locação, poderá
ser. na mesma proporção. mujorudo o du sublocação.
CIIPITULOV
Da RHCisio e Retomada
Art. 2S.

O despejo somente será concedido:
I -se o locatítrio não pagar o aluguel da locação e demais
encargos no pruzo convencionado ou, nu fultu deste, até o dia dez do
m~s seguinte uo vencido:
11 -se o locatúrio infringir obrigação legal ou cometer infração
de obrigação contrntual:
III - se o proprict(trio, promitente comprador ou promitente
ccssion:"irio. cm curúter irrevog{lvcl e imitido na posse. com título rc..
gistrudo, pedir o prédio puru residência ·de ascendente ou dcs·
cendcnte que nuo dispuser, nem o respectivo cônjuge, de prédio rc·
sidenciul próprio:
IV- se o locudor pedir parte do prédio que ocupa, ou em que
reside. pura seu us<l próprio ou paru residência de descendente,
:tscendente ou de seu cônjuge:
V- se o locudor que residir ou utilizar prédio próprio', ou de
que soju promitente comprador ou. promiíentc cessionário, pedir
pura .<eu uso outro de suu propriedade, ou do qual seja .promitente
comprador ou promilente cessionário, sempre cm carâtcr irrcvogâ·
vel, com imissilo de posse e titulo rcgistrudo, comprovada cm juizo a
necmidude do pedido:
VI- se o emprcgudor pedir o prédio locado· a empregado,
quando houver rescisão do contrato de trabalho, c .a ocupação do
imóvel se relucionar com o emprego:
VIl- se o Instituto ou a Cui.xa, promitente vendedor, pedir o
prédio pura residência de seu associado ou mutuário, promitente
comprador:
VIII- se o proprietário, promitente comprador ou promitente
cessionúrio, que preencha as condições do item III, c haja quitado o
preço d:t promessu ou que, nilo o tendo feito, seja autorizado pelo
proprictitrio, pedir o prédio puru demoliçilo c cdificaçilo liccnciadu,.
ou reformu, que lhe dêem muior capacidade de utilizuçilo, consi·
derando-se como talude que resulte aumento ao menos de vinte por
cento nu ltrelt construfdu. Se o prédio for destinado a exploração de
hotel, o uumento dcverú ser, no mlnimo, de cinqUenta por cento;
IX- se o proprietário, promitente comprador ou promitente
cessionitrio nus condições do item III, pedir o prédio para reparações
urgentes detcrminudus pelu uutoridude públicu, que nilo possam ser
normulmcntc cxecutudus com u permunênciu do locatário no imóvel,
ou, po1.h:ndo ser, de se recuse c:m consenti.. Jus:
X- se o proprietário. promitente comprudor ou promitente
ccssionitriu nus condições do item III, residindo em prédio ulheio ou
dele, se utilizundo, pedir, pela primciru vez, o prédio locado para uso
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prôprio, ou se, jú o havendo retomado anteriormente, comprovar em
jufzo u ncccssidude do pedido.
~ I• Fundundo-se u uçilo de despejo nos casos previstos nos
itens III, IV, V, VIl, VIII c X, se o locatúrio, no prazo de quinze dias,
declurur nos uutos que concordu com o pedido' de dcsocupuçilo do
pri:dio, o juiz homologurú o ucordo por sentença, nu qual fixará o
pruzo de seis meses, contados da citaçilo, pura desocupação, c
imporlt ao mesmo o ónus do pagamento dus custas c de honorários
de udvogudo, nu base de vinte por cento do valor do débito. Se, findo
o pruzn. ii locutltrio houver desocupado o imóvel, ficarú isento do
pagumento dus custus e honorários. Em caso contrário, será expedido mundudo de despejo.
~ 2• Coo testuda u uçiio, o juiz, se a julgar procedente, assinurâ
no ri:u o prnzo de cento e vinte dias para a desocupação do prédio,
sulv<l se, entre u duta du cituçilo c a da sentença de primeira instância,
hlluver decorrido mais de seis meses, ou ainda, se a locaçilo houver
sido rescindidu com fundamento nos itens I, 11, VI c IX, casos cm
que o pruzo para u dcsocupaçilo não excederá de trinta dias:
~ J• Nu uçilo de despejo, dar-se-ú cicnciu aos sublocatários lcgftimos do pedido iniciul.
~ 4• Ou sentençu que decretar o despejo, caberá upeluçilo com
efeito suspensivo, sulvo nos cusos dos itens I c IX deste urtigo.
§ s• No caso do inciso V, o retomante é obrigado u dar ao lo·
;atit;io, em"igualdade de condições com terceiros, á prcfcrcnciu para
u l<lcuçüo do 'prédio que ocupa c do qual se queira mudar, a menos
que u mudunçu decorra de desapropriação ou de interdição do prédio pelu uutoridude pública.
Art. 29. No cuso do item I do Ar!. 28. poderá o devedor C\'itar
11 rescisno.· requerendo, no prazo da contcstuçilo du ação de despejo,
lhe seja permitido o pagamento do aluguel e encargos devidos, as
custus c os honorários do advogado do locador, fixados de plano
pelo juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o juiz
detcrminur, nilo excedente de trinta dias, a contar da juntada do
mundudo de citação aos autos do processo, fazendo-se depósito, cm
cuso de recusu.
~ 1• A purgação du mora só não será admitida se, nos últimos
doze meses, por duas vezes, a houver sido facultada c o novo débi·
to, ao sor proposta u uçilo, for superior u dois meses de aluguel.
~ 2• Pura os fins do disposto no parágrafo anterior, não serão
considerudus us purgações realizadas uté a publicação desta lei.
Art. 30. Rcssufvudu u prefcrancia do locatário, o sublocatário
legitimo (llrt. 2•). desdi: que satisfaça as exigências do artigo anterior
e ofereça uma dus modulidudcs de garantiu previstas no Art. 18,
subrogar-se-á nos direitos decorrentes desta, com rcluçilo ao prédio.,
Parúgrafo único. Se houver mais de um pretendente, o juiz,
ouvido o locador. decidirá por equidade, concedendo a locação a um
dos interessudos.
Art. 31. Ficará o rctomantc sujeito a pagar ao locatário multa
urhitrudu pelo juiz, uté o máximo de vinte c quatro meses de aluguel
e muis vinte por cento de honorários de advogado, •se, salvo motivo
de forçu maior, nos casos dos itcnsm a V c VIl a X do Art. 28, nilo
usur o prédio paru o fim declarado, dentro de sessenta dias, ou nele
nüo pc:rmuncccr durante um uno.

Pardgrufo ~nico. A co.brunça du multa c honorários far-sc-á
nos próprios uutos da uçilo de despejo, pelo processo de execução.
Art. 32. Se rescindida amigavelmente o locação escrita ou verhui: ou sendo u locuçüo por prazo indeterminado, morrer o locatário
sem qualquer dos sucessores previstos no Art. 3•, o sublocatário
legftimo (Art. 2•) poderá continuar u locuçilo, desde que caucione em
müo do locador importunciu correspondente u três meses de aluguel,
ou, u critério deste, ofereça qualquer dus garantias previstas no Art.
18.
§ I• Havendo mais de um sublocatário lcgftimo, é facultado uo
ocudor optar entre reconhecer u todos, duf por diante, como locatá-
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rins dirctns, ou imlicar aquele que deve continuar como locutúrio
suhlocadnr. o qu;llmnntcr(J as suhlocuçõcs existentes,

*

~~~ Nnn :u.:citu a in<.lil:m;tlo pelo sublocatário escolhido, nem
pnr qunlqucr thHJllc!cs que, cm suhstituiçào, o locador indicar, todos
os suhlncnt{Jrins scrno huvidns como locutúrios diretos.

Ar!. Jl O dcsp~jo <k hospitnis, unidndos sanitárias oficiais,
cstuhcll:cimcntns de saúde c de ensino púhlico, rcgulur-se-ú peln Lei
n<' ~.2J 1J. de 10 de sclcmhro de 1975.
CAPITULO VI
Das Penalidades
Arl. J4. Constitui contravcnçüo pcnnl, punível com pnsao
simples, de cinco dius a seis meses, ou multa entre o valor de um a
dez :dup.uéis vigentes i1 épocu du infruçào:

I- exigir. por motivo de locnçüo ou suhlocução, quantia ou
valor nlém dn u\ugucl c dos encargos permitidos:
II -recusar-se a fnrncccr rcciho de t~lugucl ou de encargos;
III- cuhrar n t~lugucl <~nlccipt~d:imcnlc, salvo no caso do Art.
IK. item 1:
IV- deixar o n.:humlntc. dentro de cento c oitenta dius upós u
cntrc!!u do pr~diu, nos ~:usos dos itens III. V c X do Arl. 28, de usC1-Io
pilf<l o lim dcd:1rado:
v- nrw inici:lr o proprict{lrio, promitente comprudor ou
prnmit~.:ntc ccssinn(lrin.

IHlS casos dos itens VIII e IX do Art. 28, a de·
molicf1o nu i.l rcftarm;ftu dt) rrédio, dentro de sessenta dius, contados
da cntrc~;m do irnt'wcl, salvn motivo de rorçn mnior.
CAI'ITlii.O VII
Das Disposições Gerais
i\n. ~S. Nno se aplicam as disposições dcst;,1 h:i uos proccssos
cm curso. d~:sdc que haju scnll.:m;a de primcirn inst{mciu,
r\rt. 36. Aos contmtns de loc~1çUo rurul ~Interiores i1 lei nY
..toSO~. de ~5 de nnvcmhrn de 1964, c que u cln nno se tcnh:1m ujustu ..
do."" fornw do Arl. Kll do Decreto n• 59.56~. de 14 de novembro de
1966. aplil:am-s~: as nnrmus dos incisos I. li c III. c: purúgmrus Jv t 4Y
do Arl. 2K desta lei.
P:m'tt:mfn L'micn. Nll I.!USll de rctnmudu, o locut(lrio deve ser
lllltilicadtl judicialmente rur:l dcsncup;lr ll imôvcl nrn:nd;.ldll no prultl dt: seis mcsc'\,
Art. .l7. Si'ttl nulas ti~: pleno direito us clía1sulus do contruto dt:
lncnci1o qu~: visem a iludir os objctivos du prcs~.:ntc: lei, c, nomeada·
mente. mJut:IL' que JWtdhc a sua rrorrnl!:u:no.
Art. ~~. ~~~ ~JIIC ftlr tllnis"ia esta lei, aplica-se n t.lirdtncnmum.
Art. J1l. ht:tlci ~:ntr:tl.'lll vi)!or na t.lata da sua puhlicm;iln.
Art . .to. RI.'VII~:Itn·'C "' dispt~~it;tles cm cnntritrin c, csp~.:ci:~l·
mcntc. a I.l'Í n•' ·l.·l'l.t, dc ~~de llti\'Cillhrtl t.lc lllf,.f: us Arts. 17 ~~ 2S d:1
l .c i n'' .u.;(,~. dc ~~~de th.•Jc11\hw t!c l 11h5: ll Dccrcto-ld n~'4, de 7 de fc·
\'Crt.'ÍI'•l lk' I1H111: ,, lh\T~o:to·lci W' h, dc 1-t dt: ahrilllc 19(,6: :1 Lei nv
5J.14, dc 11 t!c tnllulll''' d~.· 1967: a l.ci n•.~ 5.-t-tl. dt: 24 de nwin de
l'lhH: '' ·\rt. I" d,, I k~.·rcl•'·lci n" ~Nil, de~~~ de setcnthru de I'JlliJ, c ns
,\rt,, ~"a Ih da !~.·i n•' (1,1ll-l. dc ~7 d~· dcJcllliH'tl dc 147.'.

MENSA<IEM N'' SIX, DE 1974,
1·\cclcnti"imw" Scnlwrcs t\lemhrno; do Congresso Nucinn:ll:
Nn, tcrnH" dn artip.tl SI da C'nnstitui~;fto, tenhon honru dt.: suhmetcr :'1 t:lcvmla ddihemt;~n de Vnssots Exc~.:l~ncias, ucompunhudo de
E:~posit;ftn de t\lntivos U11s Scnlwrcs Ministros t.Jc Est:llhl du Justiça,
da l:al!.'nda c ( 'hcl'c tia Sccrctal'i:t de Pl:tnt.:,i:tnH:nto da , ~·. ,jU~nciu du
Rcpt'lhlk·a. 11 attc\11 prn,ic1t1 de lei qu~: "rc!!ulu :1 lnc:u;tu1 dt.: prédios
urhatH1!'1, c d:'t tlutra' prt 1vid~nda'".

llra<ilia. II• do outubro de I•J74.- Ernesto Gelsel.
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EXPOS'ICÀO DE MOTIVOS N• 236-B, DE I~ DE OUTU·
RRO I)E 1974. DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA
.IUSTICA. DA FAZENDA E CHEFE DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO DA PRESII)foNCIA DA REPÚBLICA.
F.•cclcntfssimu Senhor Presidente da República:
O Governo do !'residente Castcllo Br:tnco havendo encontrado
o prohlcnw da loct~çiao no Brasil- principalmente no que concerne
uo ulugucl - t:m situ:,~iitl vcrdmlciramcntt: caótica. com 17 (dczcs·
sele) leis a disciplinú-Io,todas cm vigor, resolveu cnfrcntã-lo c buscar
puru o mesmo solucnu univocn. A tun:fu cru dus muis ing:ntcs, pois
cumpriu t:st:.lhelcccr sistcmu que, u um só tempo, apagasse os erros
do passt~do- acumulados ao longo de 22 (vinte c dois) unos ( 1942 u
1964) - c impedisse que, cm conseqUí:ncia da desvalorização da
moeda. eles se repetissem no futuro. Toda a matéria foi regulada cm
um só diplomt~ legal- a Lei n• 4.494, de 25 de novcrnbro de 1964-.
nele asscntnndo as bases dt~ corrcçilo que se impunha. Pelo sistema
adotado. os aluguéis. até então praticamente "congelados"- c dada
a absoluta impossibilidade de sua atualização repentina - seriam
reajustados periodicamente, ficando previsto que ao cabo de lO (dez)
anos. ou seja, a 30 de novembro de 1974, atingiriam eles o nfvcl da
orc:rtn e da procurn. Presumiu-se, também, que de então cm cÍiantc a
moeda seria csti1vcl. Dai o f:llo de nõo constar da citada lei a possi·
hilidudc dn curreçàt1 nu rcajustumcnto dl'l ulugucl após uqut:lu data
IJCI·II· 74). A•> c<>ntrilrio. qu:dqucr :11unento posterior ficou expressa·
mente vcdmin (artit-::tls .1~. n" 11. c 24 cnput).
Tnd:tvh1, tudo estú a indil:m liUC aind:.1 após JO dt: novcrnhro dt:
1974 o fcntm1cnu inlladt~núrin ir{t suh<istir. sem t:mhurgo d:ts medi·
dns LJLIC continuam scndtl :tdnt:td:ts p:1r:tm:.mtê-lo sob controle.
Ptlr esse mtHivtl. c r~rra lJllc, a p:1rtir de t:al da tu, n :.tluguc:l d~ts
)llC:tt;ÕCS Uilld:t fC{!Íd:IS pcht J.ci nu 4.494 nt10 Vt)Jtt: :t f:r•:tr "congc•
l:tdu", fiii·Se mister ljl\c se hHncm. d~:sdc jú, as providénciás nccc:ssúrhts nu sentido lll', dcsd~: cntrt~~. se di.;por do instrumento l~gul qut:
prcvin:1 a :tpunt;~da illltltn:tli:l.
2. É d~: salicnl:lr, rnr outro ladó, 4llt: nti.Íh:s diversus fizerum
cnm ~1uc n plantl inid:tl. d~: rcLinir h1d:1 a Uisciplin:1locuticiu cm uma
st'1 lei. l'tiSSc :t ptll1t.:tl c fhlliCtl dci.\:11tdtl de "icr uhscrvotdtl:
a) cm !%S. a l.ci "' 4.XC>4. de 29 de novembro- conhecida
cnnHl "Lei de Estirnultl tt C:tmstruçào Cil"- retirou do iimbito de
incidêncin d:t l.ci nY 4.49~ IOdi!S \IS lncaçlh:S nno n:sidcnciaiS (Urt, 28).
hem ~.:umo as lncaçôcs rc~ilh.:ncinis dt: prédios noVllS (urt. 17):

b) para disciplinar a açiu> do Jospcju de tais lucaciies. foi

••r•·

didn n l)ecrctn·lci n~' 4, de 7 de l'cvl.!rciru de llJ66:
c) nwdilic:mdo·t\ si:\tcma da cnhr:tnçu dos r~.:ujustcs. dt: ~tlusuéis
untip.11s, surgiu o Decreto-lei uv (,, d\! I·~ th: uhril de l\166:
d) um :mllm:ti~ 1:1rtlc, c• l)":.:r\.'hl·ld 11'·1 J~:!. dc 7 dl! :thril dt: 1967
(dt:pnb ~uh,tituidn JlL'I:r I~~ n•' 5..i54, Uc ·t~ liC ''lllllhrn d~: 1967),
pi!!"!" li\ para ti 1\.'i!il\h.' tl11 ( \',di.~·•l ('i di :1'., hl\.W.,,'tiCS qUe dc cnti'IU Ct\1
dia1\lt: l\lS"'t..'\11 a itht a.l:t-.t.H"lc"• • .I". 1•o~r;·h! r.1 !\1 ~in i.:1d:
c) :~\tt.'r:nltl•• \'lll p:rrlt.', p.:!:t ·u.1 rcllth;:il' :1 ·,'i, \,.; rc:tjust:l·
mcllltl"' tia' ltl..::h/•\'' r~tl\:h d;r I ~·i r1" -iA•J.l, ",h,·.,.wi~o1" I ci n'·' ~.44.1,

de :!4 "k ntaf,, de 11J1tX:

O ttll'll:ult!tl

·

~inq1/"··· n prn;xv.. :tnú:tthl ;\ao; rctonwdas prc·
·1.·1'1·1. f11i ..:\t't',lnt.' '' Dl't.'l'\.'hl·ki n·• X110. dc :»(1 de
m:IÍ'i

vbta' 11:1 I ci 11"
sl.'temhrn de l1lhll: t.'. t'inalnw~rr·:
g) ll:mdn IIII\ :I n:da~o·:·r,, :t" arti~·n ::!7, p:rt :'lt!r:ll'n t'mil.'o, di.! Ld
n\' ~.494, foi pr,lltllllp;td>i :ti."· i n'-' lt.OI·l. de ~7 d~: dc·tcmhru de \973
(:lflit!tl ~") ..

J-:o;,a

multipli~.·id:ldL'

dt.: .thcrat,;tw, c mclLiitk:u;l•c'i intl'lll!Utidus

llt1 l'C.)!ÍillC lt1t.::llii.:ÍII lllrll;tl':llll d~ tal lHHdu l'tll1lf'IC'\II ~· intrÍilC:Il.it) U
prtlhk·ma dn lt't.:at.:f11.1 pt"l•di:tl ~Juc. ;tt\· lllc,nw,iurist:t~. juitt:s c trihu·
n:d .. 'IC rcrdem ltl'"l' \.'1\l:tl'allh.ult• dt.• kb. Lmt:ro, t! lab :-.illl ao; hi('IÔ•
te~~.·, a Ctllhid~.•tt~r qu~·. hnic l'ttl d1:1, fli!t!:l 'c ,,thcr l'lll quallicla:o- :-.c

a,iuo,t;t u 'itua~o·i111 lttlC ~.: t'I'•~I~IHb C\a~nin:u·. in1prcsdndív~.:l '~C torna

J'tlr!lllll:tr, prclimirl:\1'\llCIIIt!, lJllil\rt• !IIIC'Ittlc"i:
I•l {)11al a naturczu da I'"'"~''''' rc<ld~nciul "" niao residencial?
~-1 Se l'c!<iidclll:ial. ~1ual :tll:ua thl "habitc•'ic" do pr(•dio'!
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J•) Se nüo residencial, está ela amparada pela "Lei das Luvas"?
4•) Em quulquer cuso, foi ela celebrada antes ou depois de 7 de
ubril de 1967?
Só upôs esclarecidos esses quatro pontos, estará o intérprete
huhilitado u .111her qu11l 11 Jeslslaçio aplicável à hipótese, c qual o
caminhll u trilhar,
Impõe-se, portunto, 11 rcformulaçilo ou, pelo menos, a consoli·
dação dus leis oru cm vigor.
3, A lim de se eliminarem as diliculdades que a situação atual
:1presentu, e que decorrem, como licou salientado, da lcgislaçilo pqs·
terior ao advento du Lei n• 4.494, o anexo projeto de lei agrupa cm
upen11s dois cupilulos toda 11 disciplina de arrendamento de prédios
urhanos: um, concernente us locuções residenciais antigas, tal como
disciplinudas pelo que resta da citada Lei n• 4.494: e outro, abran·
gcndotod:1s us demais. regidas pelo Código Civil.
No primeiro capítulo siio reproduzidas as disposições ainda cm
vi~m da Lei n•• 4,494, As pequen:IS inovações nele introduzidas visam
upenus a dehelar perplexidades aindu existentes nu jurispr~dê:ncia. ,
No segundo c~1pitulo são reunidas todas as locaçoes - resl·
denciuis ou não- que se uchum sob u égide do Código Civil. Nele
estiw disciplinadas us hipóteses de despejo.
f:m !':ice du sistemíllicu udotuda, foi inserido dispositivo se)!Undo o qual deixum de uplicur-se às locuções abrangidas pelo pro·
jctn o purí1grufn único do urtigo 1.193, o urtigo 1.196, o parágrafo
único d<> :trtigo 1,197 c o '"ligo 1.209, do Código CiviL
4, Finalmente. para atender ü situaçiio de inicio referida
quanto ao "congelamento" dos uluguí:is das locuções mais antigas,
do ptojel<>:
a) determin:t que. n:t conformidade do disposto no~ I• do ar·
tign 2'' da l.ci n'' 5J34, de 12 de outubro de 1967, se efctive cm 30 de
novembro de 1974 :1 elevuçiio do aluguel das locações residenciais
aiusl:ldas até JO de novembro de 1964, de prazo jd vencido, até ao
r;ívd do "aluguel C<>rrigido e· utu:tlizudo", dclinido no~ 2• do urtigo
14 da l.ci n•• .1.494. de 25 de novembro de 1964 (urtigo 18):
b) cstahelecc que essa mujoruçlio se furá em três parcelas iguais,
exigíveis a p:trtir de I• de fevereiro, i' de abril e I• de junho de 1975
{artigo I H.~ 11'):
c) dispi'1e que. apôs 30 de novembro de 1974, o aluguel só pode·
ri1 ser reajustado toda ve1. que seju elevado o sal11rio minimo legal e
n:t mesm;l proporção em que se elevar o valor das Obrigaçõ~s
Roajustúveis do Tesouro Nacional, inicialmente entre o valor do.mes
de ~nvemhro de 1974 e o do mês da entrada em vigor do novo salltrio
111i11inw lc:u:il relativo un uno de 1976, ussim se evitundo u incidência
de dois rc;tjust~tn1Cilhls cm pt:ríodo inrerior t~ doze meses, e.' subset]ílcntcmcntc. t:ntrc.: l)S meses correspondentc:s 1i entrada em v1gor dos
dni~ n i v~.: is de s;tl:lrin mínimo memwis (urtigo 18, § 29}:
d) preceitua a exigihilidude de tais acréscimos cm três parcelas
igu:lis. a partir de .10, (i0 e 120 dh1s·da entrudu em vigor do salário mi·
nimn que lhe der origem (Hrligo IH,* 3•):

c) cstahclccc normus puna os aumentos dus locações ujust:ld:ts entre .10 de novembro de 1964 e 6 de abril de 1967, sulvo as
uc imlivcis cujo "huhite·se" sejn posterior a 30 de novembro de
I %5 {arli!ln I I) c seus puritgrufos),
5. Ncssots condições, suhmctc:mos o ussunto ll superior upreciu~
~;i1n c dclihcn~t;tltl de Vnssa Excclênciu, puru efeito de encuminhtt~
lllCilln dn pmjctnao rnnprcs.'H) Nucionul.
V:tlcmo-nos da oportunidade pur:t rcnovur u Vossa E~cclênciu
n.; r-mtcstos dll nnssn profundll respeito.- Armando Falcio, Minis·
1ru d<1 .lustic:t- Mário Henrique Slmonsen, Ministro da FuzenduJoio Paulo dos Reis Velloso, Ministro Chefe du Secreturiu de Pluneju·
mcn to d:~ PrcsiU~m:iu du Rc~úhlicn,
/.liG/S/.,1 (',1 O CITA DA

CÓDIGO CIVIL
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Da Perempçio ou Preferência
Art, 1.149, A rerempçilo, ou preferênciu, imrõe uo comprudor
de oferecer uo vendedor u coisu que aquele vui vender,
ou dur cm pugumcnto,pur:t que este use de seu direito de preluçilo nu
compra. tnntn por tnntn.
Arl, LISO. A Uniiln, o Estudo, ou o Municlpio, oferecerú uo
cx-proprielílrin o imllvel desupropriudo pelo rreço por que o foi,
CU!H) nnn tenha O destino fHJrll que SC desupropriou,
Arl. 1.151. O vendedor pode tumbí:m exercer o seu direito de
preluçilo; i.~timundo·o un comprudor, quundo lhe constur que este
v;li vender ú cnisu.
Art. 1.152. O direito de perempção nilo se estende senão às
situações indicadas nos urts. 1.149 e 1.150, nem u outro direito real
que niio u propriedade,
Arl. 1,15.1. O direito de perempção caducará, se u coisa for
móvel. nilo se exercendo nos três dias, c, se for imóvel, não se exer·
cendo nos trinta subseqUentes àquele em que o comprador tiver
afrontado o vendedor.
Arl. 1.154. Quundo o direito de perempçlio for estipuludo a
fuvnr de dois ou mnis indivíduos em comum. só poder{! ser exercido
em rcluçiln i1 cnisa no seu todo. Se ulguma dus pcssous, u quem ele
toque, perder, nu nüo exercer o seu direito, poderiio us demuis utilizil·
lo nu fnrmu snhreditu.
Arl. LI 55, Aquele que exerceu preferênciu estlt, sob penu de a
perder, ohrigudo u pugur. cm condições iguais, o preço encontrado.
ou o :tjustndo.
:1 obriguçã~

Art. I, 151i. Responderú ror perdus e danos o comprudor. se ao
vendedor ntlo der ciência do preço e dus vantagens, que lhe oferecem
pclu cnisn.
Art, LI 57. O direito de preferênci:1 nlio se rode ceder. nem
pussur aos herdeiros,
Do Pacto de Melhor Comprador
Ar\, L 15K. O con\rnto de compru e vendu pode ser feito com :1
cláusula de se desfuzer, se, dentro de certo prazo, aparecer quem ofe·
reçu maior vantagem,
Pur:'1grufo único. Niio cxcederi1 de um uno esse pruzo. nc:m
essn cli1usulu vip:nrurt1 senful entre os contratuntes.
ArL 1.159, O pucto de melhor comprudor vulc ror condição
rcsnlutivn. sulvo cnnvcnciin cm contr:'1rio,
A rt. I, 160. F.sse pacto nüo pude existir nus vcnllns dt: nh'wds,
Art. 1.161. O compr:1dor prefere a qLiem nfcrect:r il,:uais vantup.cns.
Art. 1.162. Se. dentro do prazo fixudo, u vcnth:dor nnn ;l(.'eit:tr
prnpnstn d~: mo.linr vuntap.cm, n vcndu se rt:puturilt.h:nnitivu.
Do Pacto Comlssórlo
1\rt. 1./6J. AJustado que se desfuçu u venda, ntlo se pagundn n
Hté certn diu. pnderi1 o vendedor. não pugo. desfnzt:r o conlriiltl, tHI pedir o preço,

pr~:çu

P:1rlip.rlll'o ímictl, Se, cm dez dius de vencido o pru7tl, u vcn~
dedu r. cm ltll c:~so, n~o rcdunwr o preço, ficuri1 de pleno dir~:itn dcs~
l'cilll a wnda,
CAPITliLO 11
Da Troca
ArL L IM, Arlic:un-se i1 trocu us disposiçlics referentes ii
cnmrtra c vt:ndu. t.•nm us scp.uintl!s modincuç~ies:
I- Sulvn disposi~·no cm cnntrí1rin. cud:1 um dos contratmltcs
pup.ari1 f'lilr mctndt: HS despesas com n instrumento du troca.
11- (~ nLIIa 11 lrncu de vulorcs dcsil%uuis entre nscendentcs c
dcsccndcnh.:s. sem consentimento c.'<prcsso dos outros descendentes.
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CAPITULO III
Da Doaçilo
SEÇÀO I
Disposições Gerais

Art. l.lflS,

Considcru-sc douçiio o contruto em que umn

pessoa, por liberalidade, transfere do seu património bens ou vnn·
tugens par:~ o de outru, que os uccitu,
Arl. 1.166. O doador pode nxar prazo ao donatúrio, para
dcclarm se aceita. nu niín, a lihcr:tlidndc. Desde que o donutúrio,
dente do pnt/tl, nnn faça dcntrn dele u dcclaruçlio. cntcndcr-sc-ú que
aceitou, s~.: a doacfio niín for sujeita a cncurgo,
Art. 1.167. A doação feita cm contemplação do merecimento
do donatário não perde o carátcr de libcralidnde, como o não perde a
doaçiio remuncratórin, ou ~1 gruvadtt, no cxcdcnte ao valor dos servi·
ços rcmuncrndnSinll ao cncurg:u imposto.
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Art. I.IH2. NUo se pode renunciar nntecipudamentc o direito de
revogar 11 liheralidade por ingrutidiio do donut:írio.
Art. I.IX3. Só se podom revogar por ingrutidiio as doações:
1- Se o donutúrio ull:ntou contru u vidu do doudor.
11- Se cometeu contra ele ofensn Osicu.
III- Se o injuriou gravemente, ou o caluniou.
IV- Se. podendo ministrur·lhos, recusou ao doador os alimen·
tos de que este necessita.
Art. 1.1 84. A revogução por qualquer desses motivos pleitear·
se-ô dentro cm um uno, a contur de quundo chegue ao conhecimento
do doador o fato que a autorizur (art. 178,! 6• n• 1).
Art. 1.185. O direito de que truta o artigo precedente não se
trnnsmitc nos herdeiros do dmtdor, nem prejudica os do donatário.
Mns aqueles podem prosseguir na uçào. iniciada pelo doador. conti·
nunndo-a contru os herdeiros do donut(trio, se este fulecer depois de
contcstudu :tlidc.
Art. 1.1 X6. A rcvoguçflo por ingratidão niio prejudica os di·
rei tos adquiridos por tcrct:iro. nem obriga o donutúrio a restituir os
frutos, tJUC percebeu untes de contesh1da :11ide: mas sujdta-o a pug:tr
os postciurcs. c. quando nfto possa restituir em espécie us coisas douUns. a indcniz(t·las pelo meio termo dn seu valor.
Arl. 1.1 X7. Não se revogam por ingr:nidiio:
I - As dmtçõcs puramente rcmuncmtórius.
li - As oncrudus com cncurgo.
III- t\s que se lizcrcm cm cumprimento de obriguçào nutunll.
IV -/Is feitas raru determinado Cl\Sllmcnto.

Art. 1.16X. A doação far·se·ú por escritura pública ou instrumento particulm (:Ir!. 1.14).
Pur;'tp:mfo (mico. A doaçiío vcrhal scrít víllida se, versando SO·
hrc hcns móveis c de rcqm:nn valor. se lhe seguir lncontlnenti u trudiçiio.
1\ rt. 1.169, A dnuçiio feita an nascituro. v:dcrú. sendo uceitu pe·
los p:lis.
Art. 1.170. As ressoas 11uc nãn puderem contratur (:facultado,
nlío llhst:tntc, nceitnr doações puras.
Arl. 1.171. A dnaçfw dos pais aos nlhos importu adiantamento
CAPITULO IV
da legitima.
Da Locaçio
Arl. 1.172. A doaçiio cm forma de subvenção periódica ao bcnc·
Jici1tdn cxtin);!U~·sc, nwrrcndo o do:~dor, .'ialvo se este outru coisu dis·
SEÇÀO I
puser,
Da Locação de Coisas
Arl. 1.17.1. A doação feita cm contcmplaçüo de casamento
Disposições Gerais
futuro r.:n111 certa c determinada pessoa. quer pelos nuhentcs entre si,
lflH.•r por turwirn :t um deles, :1 :tmbos, OU ltOS nlhos que, de futuro,
llrt. I.IXX. Na locuçflo de coisas, uma dus partes se obriga a
hnuvcrem um dn lllltrn. niio pode ser impugn~tdu por ralt:t de nccittt·
ceder
~~ outra. pnr tempo determinado, ou nUo. o uso dt: g:ow de
çftu. c sô lil::tr:'t sem efeito se o casmm:ntu nrw se realizar.
Art. 1.174. O dnmlnr pnue estirular <Iuc ns bens d<l:Jdos voltem coisa nl'io funp:ívcl. mediante certa retribuição.
llrt. I.IX'l. O locador é obrigado:
:tn seu p:tt rinHinin. sc suhrcvivcr nu don:tt.:lrio.
I - A entrcp:ur nn locatúrio " coisu alug:tdu, com smts p~:rh:n
t\rt. 1.175. I~ nula u dnm;iin de toJos os bens. sem reservn de
çns. cm estado d~: servir un uso a que se destina, c u mnntê-la nesse
parte. nu rcmla suncicntc parn a subsistência dll doudor.
1\rt. 1.176. Nula é t:unhém u do:tçrtu quanto !t parte que exceder cstudn, pelo tempo do enntr:tto. snlvo cl:'tusulu expressa em contr:'1rio.
II-/\ garantir-lhe durnnte ll tempo do cuntr:lll), ü l\Sll rwr.:ílico
:'t de lJUC o dn:tdm. no momento dn lihc:mlid~tdc, podcrin dispor cm
lia coi'\a,
tcstntm:nto.
1\rt. l.llJO, Se durante a loc:u;Uo, SI.! Uctcriorar u coi.~a :llu~at.i:t,
1\rt. I. 177. 1\ doaçiio lln cllll.iii!!C :tdltltcru ao seu ~:Ltmplicc pode
sem
culp:t
do loc:tt(trin, :tcsh.: cuhcrú pedir rcduc~o proporcional do
s~:r anulada pch1 outro cônjuge, ou por seus herdeiros ncccss(trios,
até dois anos depois de dissolvida u sociedade conjug:ll (nrts. 178, alul!ucl,uu rescindir o euntrutn. caso jú nU o sirvta u cois:a par:tn lim :t
~lUC se: c.lcstitwv:t.
~ 7'\ 11'· V, :!..JH. 11'-' IV c: 237).
Art. 1.191. O ll)Cttdor rcsguurdurú o locntCario dos cmhar:tCllS c
1\rt. 1.17X, Salvo dedaruçftu cm cnntr:'trio. :1 douçUo cm comum
turb:Jçl1es
Uc terceiros. '-Jlle tcnhmn, ou prctcnc.lam ter direitos sobre :1
a nlllis de unw pessoa entende-se distrihuid:t entre clus por iguul.
cnis:1 :thl!!:tda. c rc:spondcrú pclllS seus vicios ou dercilos, mllcrhm:~ ;,
P:m't~mli1 tínko. Se os donat:írins. cm tal c:tso. !'orem mnrido c
ltlc:u.,•iin.
mulher, .;uhsistir:'tn:t hll:tlidade a do:u;Uo pamo ctmjug.e sobrevivo.
Art.l.llJ:!. O lm::tt(trioéobri):!udo:
Art. 1.17'>. O doudor niio énhrigmh1 :t p:tg:tr juros morutórios,
I - 1\ servir-se dn cnisu ttllii;!Hd:t pur:t ns usos convcnchm:tis, ou
nem é su,ieitn ft cvicctw. cxccto no caso do art. :!H5.
prcsumidllS, Clllll'llrmc :t natureza dclu c :ts circunstfJncias. hcm como
t\rt. I. I Htl. O dnnat:írin é nhrigudo u cumprir os encurgos du
a trat:'!ai:Jcnm o rnt:smn cuid:tdo como se sua rosse.
do:1çUo. castl l\1rcm u hcn~:ricin do t.hwc.lnr. de terceiro. ou do intc·
11 - /\ rul!ur pontualmente o aluguel nos prttzos ujustadns, c,
res"'~: !!Cral.
cm
l'ulta
de .:t.iustc. sc~undn n costume do lugar.
Par:'t!!r:tl\l t'1nic11, Se dcstn Ltltinut espécie fnr o encargo, o Minis·
III - 1\ h.:v:tr ao cnnhccimcntn do lncudm :ts turbações de lera
tério l•ltblictl pndcr:'t c.\i!!ir smt c.xccuç:in. depois d:t mnrte do dou·
ccirtts. <.JUC se prctcndmn fttndadas cm direito (art. 1.191).
dor. se c"'\c n:'1o o tiwr feito.
I\'- A re.;tituir n cois:t, nndn u locuçUo. no estado cm que a rc·
SEÇÀO li
t.'t.•h~.:u . .;alvus ao; dctcrinracilcs nuturais no usn regular.
A rt. I. JIJ.l. Se n lucutôrin cmprc!!:tr a cnis:t cm uso divcrsn dll
Dn Rc•ogoçilo dn Donçilo
ajustadtl, tHt do a lJLIC se c.lcstinu. nu sc-cln se Uanilil.::tr por :lbltso do
. \ rt. I . I HI. Além dtls ~·as os CtllllllllS u todos os contr:ttllS, a dou·
lnt.·at:'trin, Ptldcr:'l olol!:tdur. ulém de rcsdndir n contr:~tn. c\ i).! ir p~.:r·
CtHl t:unhl!nt ..,C I'C\'Il!!:tfhH ill!!r:ltidfto do donat:hin,
das c d:\1\tl'i,
Par(t~t·aftl t'lllkn. A dtlilf..'~tl oncrnsa pmlcr-sc·Ú revogar por
P:tr:'tgrufn Lltlil.:n. Havendo pruzo cstipuludo tt dun11,;:"w dn
inc.\et.'ttt.::'ttlth' cncur!!o, desde qu~: n dnnatúrio incorrer cm moru.
contrato, antes do vencimento nito pndcrit u locudor reaver :t f,'tli'i:t
1
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--~-------------------------------~------------alu!!:tda. 'iL'J1:io rL'~<i:trdnd(l :''' ln~at:"trio :ts p~o:rUns c LJunos rcsultun~
te~. 11L'Il1 11 hH..'alo'tritl dc\lnlv~·hl ao lm.:udor, scnllo potganUo o nlugucl
p~o:ln

•

lcmrn qw.: r:dt:tr.
Ar!. I, lll..f, r\ lm:a~,·:io por il'rnpo dctcrminm.lo cessa de pleno

di~

rci111 lindtl o prutn cstirHII:tdo, índcf'lcndcntcmcntc de nlltificuçfio, ou
:tvistl,
t\rt. 1.1')5. Se. lindo o rrnw. o lucnt:'trio continuar nu posse da

Ctlha :ilu!!ada. sem
]tH.:'il'-':'itl

-;

nposi~·~,,

pdotllt:'llltl :tlll.[.!IH.:I.

do lm:mlor, prcsumir-sc-ít pmrrogmln a
llliiS

'iL'I11 rrat.o dctcrminudo,

Ar!. 1.1 1)6. Se. twtifiç:u.lo, n ln~:nt(trio n:io restituir u coí.su,
png:u·:'t, cnquanto a lh'cr L'lll SI!U ptldcr. u :tlugucl que o lnc:u.lor ar·
hitrar. ~ f~"J'iltllh:r{L rd•l dano, que C/:1 vcn/1:1 Usofrer, cmhnrn rroVC·
nicntc eh: l,,';tsn r,lrtuito.
Art. l.I 1J7. Se, t.Jur:Lntc a lnc:u;iio, fnr nlic:nadu :1 coisu, niio ti·
l':lr:í u <~t.1LJUirf..·ntc Hhri!!:Jdo :1 n:srcitar o contrato. s~.: nele nUo for
l.!•'ll:'iipnmi:L :t cl{Lll:'iu/a dn ~11:1 vig~n~ia tHl caso de alicn:u.;iio, c constar
dtl n:pi,tnJ pL'thlkn,
I':Lr{L!!ral'o t'tnh.:ll, N:1s ltH.::tc:ih:s dt: imôvt:is. nUo rlildcr:í. porém,
dcsp~.:dir O/tJt:<LIÍtfill, scnrlllllbServadns OS pr:tlOii do art. 1.209,
:\rt. I ,Jt)X, f\lnrrcnt.hl n lth.:adnr, nu n lncoLlÍLrio, transfere·Se aos
''-'I~'~ 1lcrdL:ir11' a ln..::H;{m pM tcmpo U~h.:rmin:Ldn.
Art. J.JI)L). N:it' é /ícitll ao lodtt':'trin reter a coisa :llugudu, ex·
I,.'C\11 11•1 c:t~~~ ~k hcnl'c:itnri:1s ncccssllrias, ou no de henfcitorias úteis
:-.·.: t:·.:w. hollvcrt:m .. ido feitas com c:'l:prcsso consentimento do
J, ··~·:ldll!',
Dn Locuçiio de Prédios
I .~!11),
ftl':t/0,

.\:!.
qli:dqiiL't'

!i!t'.!•,'.\0 di..' pr~·dio:-. pltde st:r f..'Stipulud:l ror

/\

\ ~·~. 1.:n I. ~~;ltl !l:r-·,·,td,, .",t irtd:u,;:lo 1.'.\prc~s:t crn contnírin, ,)
llh::u:·,r; ••. ;.;" J,,L·:t~-·l;;,.:, ;. pr;,,.,' li\11, fhHk•r:, suhl,1~:1r n préllio, nll

P:LríLgrufn Lmicn. Se o rrédio tiver muis de um inquilino. todos
resrwnderiitl rdn incêndio, inclusive O lucudor, se nele habitllr, Clldu
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Arl. 1.223. Nõo se conta no prazo do contrato o tempo cm que
o locador, por cu ipu suu, ~eixou do servir.
Art. 1.224. Não sendo o' locador contratado· para certo e
determinado trabalho, cntendcr-sc-ú que se obrigou a todo e
quulquer serviço compatível com as suas forças c condições.
Art. 1.225. O locudor contratado por tempo certo, ou por
obru dctcrminudu, nõo se pode ausentar, ou despedir, sem justa
causu, untes de preencher o tempo, ou concluida a obrn (art. 1.220).
Parl1prufo único. Se se despedir sem justa causa, tcr6 direito à
rctribuiçi1<1 vencida. mus responderá por perdas c danos.
Art. 1.226. Soo justas causas para dar o locador por lindo o
contrato:
DECRETO-LEI N•4, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1966

Repla a açio de despejo de prHios nio residenciais, e di
outras provldinclu.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 30 do Ato Institucional n• 2, de 27 de outubro de
1965:c
Considerando que o art. 30 do Ato Institucional n• 2, confere a~
Presidente da República competência para expedir decretos-leis
sobre matéria de segurança nacional:
Considerando que a outorga de tal competência impõe ao Exe·
cutivo o dever de editar as normas essenciais ao resguardo da tran·
qUilidadc pública:
Considerando a extensão das relações derivadas da locação, que
atinge à maiorhl da população nacional, resultando disso que
qualquer incerteza ou perplexidade sobre os aspectos jurídicos liga·
dos à cessação do· arrendamento ou à desocupação de prédios pode
acarretar intranqUilidade social:
Considerando que o Congresso Nacional, votando o projeto
que se converteu na Lei n• 4.864, de 29 de novembro de 1965, entre
outros estimulas que considerou dever dar à construção de imóveis,
determinou que as locações para lins não residenciais não abran·
gid11s pelo Dcc~cto n• 24.150, de 1934, passariam a ser regidas pelo
Código Civil:
Considerando que o preceito é salutar como decisivo estimulo
às inversões imobiliârius, mas que a remissão ao sistema do Código
Civil exige se edite lei regulando a ação processual cabível para os
casos de retomada de imóvel não residencial, ou de divergência na
lixação do novo aluguel, uma vez que o Código Civil, a que se
reporta a nova lei, foi promulgado' quando vigiam leis processuais
locais:
·
Considerando que hã um ·hiato na legislação processual ade·
quada c que se gerou séria perplexidade no JudiciArio, quanto à natu·
reza da uçiio cabível para aplicação da novn lei;
·
Considerando a urgência da promulgnção de uma norma legal
que ponha fim ao estado de incerteza c restitua a tranqUilidade social
a gue cstã intimamente ligado o conceito de segurança nacional,
resolve baixar o seguinte Decreto-lei:
Art. I• As locuções para lins não residenciais serão regidas
pelo Código Civil ou pelo Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934,
•conforme o caso, admitida a corrcçilo monctãria dos aluguéis na
forma e pelos lndi.ces q,uc o contrato fixar ou, na falta de estipulaçilo
· ~ontrutual, por arbitramento judicial, de dois cm dois anos.
Art. 2• Na hipótese de não ser proposta a açilo rcnovatória de
··•:locações regidas pelo Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934, no
. prazo legal, as condições de renovação, bem como ~ fixação c a
~ · revisão do aluguel se subordinurilo ao Código Civil, ressalvado ao
locador o direito de retomada do im6vcl.
Art. 3• Nu retomada do imóvel, por não convir ao locador
continuar u locução, ajustada ou prorrogado, por tempo indetcr·
minado,' o locutãrio, notificado, tem o prazo de 3 (três) meses para o
desocupar, se for urbano, e, se rústico, o de 6 (seis) meses.
·
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Parágrafo único. Se, notificado, o locatãrio nilo restituir o
prédio, pagará, enquanto o tiver cm seu poder, o aluguel que o
locador arbitrar, cujo valor mãximo não podcrã, entretanto, exceder
o valor da corrcçiio monetária do aluguel, calculada, u partir do
inicio desse uluguel, de acordo com os índices fixados pelo Conselho
Nacional de Economia.
Art. 4• Nus locações para lins não residenciais cxcluldas do
regime do Decreto n• 24.150, de 20 de abril de 1934, caberá ação de
despejo:
I - findo o prazo contratual (Código Civil, art. 1.194):
11- se o locatário infringir obrigação lcgnl ou contratual:
III - se, nu locução por tempo indeterminado, o locatário, no·
tilicudo, nuo restituir o prédio alugado dentro cm três meses, se for
urbano, ou dentro em seis meses, se rústico (art. 3•):
IV- no caso de morte do loca tA rio, sendo a locação por tempo
indeterminado:
V- se, resCindida ·amigavelmente a locação, permanecerem
sublocatários no prédio (Código Civil, art. 1.203):
VI -se o prédio for alienado, não estando o adquirente obriga·
dou respeitar a locação, obedecido o disposto no art. 1.197, parâ·
grafo único, do Código Civil:
VIl- se, cm curso o prazo estipulado à duração do contrato, o
locador ressarcir ao locatArio' as perdas c danos resultantes (Código
Civil, urt. 1.193, parágrafo único).
Parágrafo Qnlco. Nas locações amparadas pelo Decreto n•
24.150, de 20 de abril de 1934, só caberá açiio de despejo com funda·
mcnto nos incisos 11 c VI deste artigo.
Art. 5• Contestada, a açilo prosseguirá com rito ordinârio: se
niio o for, os autos seriio conclusos ao Juiz para sentença.
Parágrafo único. Quando a ação se fundar cm falta de paga·
mcnto do aluguel c o réu não a contestar no prazo de 5 (cinco) dias, o
Juiz decretará o despejo.
Art. 6• Se a a.çiio de despejo tiver por fundamento a falta de pa·
gumento do aluguel arbitrado pelo locador na conformidade do parâ·
grafo único do art. 3• deste Decreto-lei, o Juiz, contestado o pedido,
fixurã previamente o novo aluguel (Código de Processo Civil, arts.
254 a 258), e o homologarã por sentença.
~ I• Será dispensada perícia, para efeito da lixaçilo de que trata
este urtigo, se o laçador aceitar como novo aluguel o resultante da
aplicação do lndicc de corrcção monetâria fixado pelo Conselho Na·
cional de Economia, ao aluguel primitivo.
~ 2• Enquanto não homologado o novo aluguel, pagarã o
locatArio c aluguel anterior ao arbitrado pelo autor, ou dcpositarã à
disposição do Juiz, na respectiva ação.
~ 3• A sentença que homologar o novo aluguel, assinarâ ao réu
o prazo de 5 (cinco) dias para pagar ao locador a diferença, se hou·
ver, a contar da citação inicial ou dcpositâ·l~·à disposição do Juiz.
§ 4• Efctuado o pagamento ou o depósito no prazo assinado, o
Juiz julgarA extinta a ação, e, cm caso contrãrio, dccretarã o despejo
do réu.
§ 5• O aluguel arbitrado pelo locador nos termos do parágrafo
único do art. 3• deste Decreto-lei, só podcrA ser cobrado judicialmcn·
te após homologado pelo Juiz, nos termos dos§§ I• c 2• deste artigo.
Art. 7• Se além da falta de pagnmcnto do aluguel arbitrado
pelo locador a açilo tiver outro fundamento, proceder-se-A na forma
prevista no art. S•
Parãgrafo único. Caso o locatãriq cfctue o pagamento ou o
depósito no prazo assinado, conforme dispõe o § 4• do art. 6• deste
Decreto-lei, a açiio prosseguir!. com .o 'rito ordinãrio, pelo outro
fundamento .
Art. B• Da sentença que julgar a ação (Código de Processo
Civil, urt. 820), caberã npclação com efeito suspensivo, salvo se fun·
dada cm falta de pagamento do aluguel e no caso previsto no art. 4•,
n• VI, respeitado o disposto no nrt. 839 do Código de Processo Civil.
Art. !19 A execução da sentença que decretar o despejo obe·
dccerã ao disposto nos urts. 352 c 353 do Código de Processo Civil.
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Art. 10. S;io cxtcnsivus 11~ locuções dos prédios urbanos de
quulqucr nuturezu cujo "huoite-se" seja posterior n JO' de novembro
de 1%5, ns disposições deste Decreto-lei relutivus à uçuo de despejo e
respectivo procl!sso, bt!m como no pr:1zo de notificução prcvistu no
art. J•
Art. 11. O presente Decreto-lei cntrarâ em vigor na dnla de
sua publicaçuo, c scrlt nplicado aos processos em curso, revogadas as
disposiçôcs cm contrítrio.
Brasilia, 7 de fevereiro de 1966: 145• da Independência c 78' da
República.- H. CASTELLO BRANCO- Mem de Si.
DECRETO-LEI N•6, DE 14 DE ABRIL DE 1966
Dispõe sobre o reajustamento dos alusuéls de lm6vels, lopara fins residencial• antes da vlsenda da Lei n• 4,494,
de 25 de novembro de 1964.
cado~

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. JO do Ato Institucional n• 2, de 27 de outubro de
1965 re><>lvc buixar o seguinte Decreto-lei:
Art. I• Quundo u modificação do salário mfnimo legal for
decrctadu com fundumento no urt. 116, § 2•, dn Consolidação das
Leis do Trubulh<>, o reujustamenlo dos ·aluguéis de imóveis locados
paru lins rcsidenciuis, antes da Lei n• 4.494, de 25 de novembro de
1964, proccssur-se-ú segundo 11 forma prevista no art. 24 desta lei, de
m:tncir<~ que o s~.:u montuntc scju ucrescido ao aluguel cm três par·
c!!las, cxigivc.:is, rcspcctivumcntc, sessenta, cento c vinte e cento e
oitenta dias. ap•'>< a vigência do decreto que houver modificado os ni·
wis :mhtrhtis.
Parúgruf'o único. A primeir:t dessas parcelas não excederá o
limite percentual do aumento do maior salário mfnimo do Pafs,
devendo as duas outras serem percentualmente iguais.
Art. 2<' Este ~ecreto-lci, que se aplica ao reajustamento de
alugui:is resultante do Decreto n' 57,900, de 2 de março de 1966,
entra ri• cm vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições.

:

cm contr{lrio.

Brasília, 14 de abril de 1966: 145• da Independência e 78• da
República.- H. CASTELLO BRANCO.
LEI N•5.3J4, DE 12 DE OUTUBRO DE 1967
Estabelece limitações ao
outras provldêndus.

!

re~ustamento

de alusuéls, e dá

O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nucional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I' Os reajustamentos de que trata o art. 19 da Lei
n• 4.494, de 25 de novembro de 1964, quando relativos às locações n
que se refere o art. 18 da mcsmn Lei, não poderão ser percentualmente superiores ao aumento do muior sah\rio mfnimo no Pais.
Art. 2•• No c:tso dos reajustamentos regulados no art. 24 da Lei
n<' 4..194, o limite estabelecido no art. I• ficará elevado de 10% (dez
pc<r cento) sobre o aluguel anterior ao reujuslamcnto, até: que se
completem cento e vinte meses du dnia da citada Lei.
~ I<' Completados os cento c vinte meses de que trata este artigo, as locaçiles serão ujustudas ao nlvel do "aluguel corrigido e
atuulizudo", definido no § 2• do art. 24 da Lei n• 4.949, de 25 de
novembro de 1964,
§ 2• Os reajustamentos de que truta este artigo continuam sujeitos ao disposto nu Decreto-lei n' 6, de 14 de abril de 1966,
i\rt. JY o disposto nos urls. I• e 2• desla Lei nao se aplica às
loc:tc<les livremente convencionadas e às locações pnru fins não
residenciais, lic que trutam respectivamente os nrls. 17 e 28 da Lei
n', 4.K(,,t, 1.k ~~) th: tH'"'cmbro de 1965.
l';<r(,gr:tfo único. Ficam sujeilos às disposições do urt. 17 du
Ld n1' -U!ü-1, d~· 21.1 d~.: novembro de 1965, todos os imóveis que,
c~tt:i:tm vago~• 1111 Uuti.t dcstu Lei, bem como os que futurnmente
vr.:nh:lltt :t v:tgar.
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Art. 4• Obscrvudus us condições e os limilcs nxndos pelo
Banco Nacionul da Huhilução, as Caixas Econõmicus e demais entidades do sistema nnunceiro de habituçao poderüo destinar até:
40% (qu~~rcntu por cento) de suas aplicações no setor habilucional a
empréstimos a iuquilinos pura aquisição do imóvel em que residam,
qualquer que scjtt 11 data de concessão do "habite-se",
. Art. S• Nus locuções para fins nild residenciais serd assegurado
ao locad,or o direito 1J purgação da mora, nos mesmos casos c condições previstos nu lei para as locuções residenciais, aplicando-se o
disposto neste urtigo aos cusos sub judlce.
Art. 6• Ficam revogados os arts. 31 e 32 da Lei n• 4.494, de 25
de novembro de 1964.
Ari. 7• Fica utribufdu ao Minislé:rio do Plnnejnmento c Coordcnaçilo Geral tt competência paru õxur os índices de preços e coeficientes de corrcçilo monetária, anteriormente atribuldos no extinto
Conselho Nacional de Economia.
Art. 8• Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubÜcacão,
revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 12 de outubro de 1967; 146• da Independência e 79• da
República.- A. COSTA E SILVA- Hflfo Antônio Scarab6toloHélio Beltrio.
LEI N• 5.441, DE24 DE MAIO DE 1968
Dfspile sobre o re~ustamento d01 alupéls de lm6vels para
fins residenciais depois da •l1inda da Lei n• 4,494, de 25 de
novembro de 1964.
·
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seguinte Lei:
Art. i' Os reajuslamentos de que trata o urtigo 19 da Lei n•
4.494, de 25 de novembro de 1964, quando' relativos às locações a
que se refere o artigo 18 da rnesmu Lei, nilo poderllo ser pcrcentualmente superiores a 2/3 (dois Jerços) do aumento do maior salário
minimo no Pais, devendo o respectivo aumento ser acrescido no aluguel cm 3· (lri:s) purcelus,. nu forma estabelecida no urtigo I• do
Decreto-lei n• 6, de 14 de abril de 1966.
Art. 2• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publieaçüo,
revogadas as disposições em contrilrio.
Brasllia, 21 de maio de 1968: 147• da Independência e 8QY da
República.- A. COSTA E SILVA- Hflfo Antônio Scarab6tolo.
DECRETO-LEI N• 890, DÉ 26 DE SETEMBRO DE 1969
Dá nova redaçio aos §§ 4• e s• do. art. 11 da Lei n• 4.494,
de 25 de novembro de 1964, ao art. 350 e seu paráararo único
do Decreto-lei n9 1.608, de 18 de setembro de 1939, e d' outras
providências.
Os Ministros du Marinha de Guerru, do Exército e da Aeronàuticu Militur, usando das atribuições que lhe confere o urtigo 1• do
Alo Institucional n•l2, de ;11 de agosto de 1969, combinado com o§
I' do urtigo 2Y ao Ato lnstitucionul n• 5, de 13 de dezembro de 1968,
decretam:
Art. I• Os~§ 4• c 5• do nrt. li da Lei n• 4.494, de 25 de novembro de 1964, pu.><um u vigorur com u seguinte redaçüo:
"§ 4•- Fundundo-se a uçüo de despejo nos casos previslos

nos itens III. IV, V, VIl, VIII c X, se o ré:u, no prazo da
. contestnçlio, declarar nos aut<>s que coneordu com o pedido
de desucupução do prédio, o juiz homologará o acordo por
scnlençu, nu qual fixnrd o prnzo de seis (6) meses, contados
du cilllçiio, puru u mud:111çn, c impor6 ao réu o ónus do
pugumcnto dns cuslns e de honor6rios de advogado, na base
de 20% do vulor du cuusu. Se, lindo o prazo, o rt:u houver
desocupudo () prédi<l, nenril ele isento do pagumenlo das cusIIIS c dos h<>norÍII'ills de udvogudo: em ~uso conlrill'io, será
expcdid<>' mnndudo de despejo, que se cxeculurít independentemente du nolificncã<> u que se refere ourt. 352 do Código de
Prm:l.·•;.~o

('ivil.
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5(' - C'nntcst:1du u uçiio, o juiz, se 01 julgar proccdt:ntc,
a:-;sinaril uo réu o pruw d~; cento c vinte (120) dias pura a
'h:!-.ncurmciit' do prédio, ~uivo se, entre a dutu da cituçüo c u
da scntcncu de primeiru instüncia, houver decorrido mais de
seis (6) meses. ou, uindu, seu locução houver sido rcscindidu
com fundumento nos itens I, 11, VI e IX, casos em que o pra·
zo puru a desocupação não excederá de trinta (30) dius."
Arl. 2• O urt. 350 e seu purúgrufo único do Código de Processo
Civil (Decreto·lei n• 1.608, de 18 de setembro de 1939) pussum a
vig.orur com u sc~uinte redaçõ.a:
"Art. 350. A uçiio de despejo, umu vez contestada, pras·
seguirá com o rito ordinário, c, se niio o for, os autos scriio
cone! usos paru l'ientcnça.
Parúgmfo único. O juiz conhecerá, entretanto, diretamente
do pedido, proferindo sentençu definitiva quando u questão
de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de
fato, niio houver necessidnde de produzir prova em audiôn·
ciu."
Art ..1• Este Decreto-lei entrurá em vigor no primeiro (I•) diu
do mõs ~cguintc uo de suu publicução, revogudos o§ 7• do urt. ii du
Lei n• 4.494, de 25 de novembro de 1964, c dcmuis disposições em
contr{lrio.
Bmsíliu, 26 <Je setembro de 1969; 148• da lndcpendênciu e 81' du
Repúblicu.
AUGUSTO
HAMANN
RADEMAKER
GRUNEWALD- AURtLIO DE LYRA TAVARES- MÁRCIO
DE SOUZA E MELLO- LulsAatônlodaGamaeSiha.
LEI N• 6.014, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1973

Adaptn ao novo Código de Processo Chllas leis que menciona.
O Presidente d<J República.
F<Jço suber que o Congresso Nucional decretu e eu sanciono a seguinte Lei:

·······································
.........·.......... .
Art. H• O pnrl1grufo único do urtigo 27, da Lei n• 4.494, de 25
de novembro de 1964, puru a ter a seguinte redaçiio:
"Art.27........................................ .
Parilgrnfo único. Da sentença caberá apelação, que será
reccbidtt somente no efeito devolutivo."
Art. 16. O artigo 8• do Dccreto·lei nY 4, de 7 de fevereiro de
1966, rnss<J" ter" seguinte redução:
"Art. 8• D" sentençu cuberá ureluçilo com efeito suspen·
sivo, uivo se fund<~du em faltu de pagamento do aluguel e no
c:1so previsto no ttrtigo411, no VI."

(ii C'omissão dr C'onstil!liçào e Ju.rliça.)
OFI CIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÃMARA DOS DEPUTÀDOS
N• 500(76, de 6 de dezembro de 1976, comunicando u apro·
vaçilo, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1975 (n'
2,833-A, de 1976, nu Câmara dos Deputados), que "modilicu
dispositivos do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967
(Código de Mineraçuo), alterudo pelo Decreto-lei n• 318, de 14 de
março de 1967". (Projeto enviudo à sanção em 6 de dezembro de
1976.)
N• 517/76, de 10 de de!embro de 1976, encaminhando
<~utôgrafo do Projeto de Lei da Cümuru no 72, de 1976 (n' 2.600/76,
na Cas<J de origem), que "dispõe sobre o merendo de vulores mobiliá·
rios c cria n Comissão de Vulores Mobiliários". (Projeto que se
Iransformou na Lei n' 6.385, de 6 de dezembro de 1976)
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N1• 519(76, de 20 de dezembro de 1976, encuminhundo
autógrufo do Projeto de Lei do Senado no 296, de 1976, que "vedu
nus Municípios empcnhur, no último mõs do mundato do Prefeito,
muis do que o duodécimo du despesa previstu no orçamento em
vigor". (Projeto que se transformou na Lei no 6.397, de lO de dezembro de 1976.)
N• 520(76, de 20 de dezembro de 1976, encaminhando
autógrttfo do Projeto de Lei da Cümura n• 9, de 1976, que "define
mougem culoninl", c dit outras providências. (Projeto que se trunsfor·
mou nu Lei n'' 6.387, de 9 de dezembro de 1976.)
N• 521/76, de 20 de dezembro de 1976, encaminhnndo autógra·
fu do Projeto de Lei do Senudo n• 204, de 1976, que "d{l nova reda·
cão uo urtigo X' da Lei no 6.341, de S de julho de 1976, que dispõe
sobre u organizaciio e o funcionamento de Movimentos Trnbalhistu
c Estudantil nos Pmt.idos Politicas, e dá outras providências".
(Projeto que se transformou na Lei no 6.402, de lO de dezembro de
1976.)
N• 001/77, de 13 dejuneiro de 1977, encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei du Câmara n• 86, de 1976 (n• 2.04R(76, nu Cusu
de origem), que "reli fica sem ânus a Lei n• 6.279, de 9 de dezembro
de 1975, que Estimu n Receitu e fixu u Despesa du União paru o
exercício financeiro de 1976". (Projeto que se transformou na Lei
n• 6.405, de 15·12·76.)
N• 002(77, de 13 dejuneiro de 1977, encaminhando autógrafo
do Projeto de Lei do Senudo n• 42, dei97S, que "modifica dispositi·
vos do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de
Mincruçiiu), alterado pelo Decreto-lei n• 318, de 14 de murço de
1967", (i'rojcttl que se transformou nu Lei nY 6.403, de IS de dezem·
bro de 1976.)
N• 003(77. de 13 de janeiro de 1977, encuminhundo uutógrufo
do Projeto de Lei du Cümuru n• 74, de 1976 (n' 2.559/76, nu Cusu
de origem). que "dispõe sobre us sociedades por uçõcs". (Projeto que
se transformou na Lei n• 6.404, de IS de dezembro de 1976.)
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O Expediente lido
vai à publicação. (Puustl.)
A Presidência recebeu a Mensagem n• 01. de 1977 (n' 383(76,
na origem. de 3 de dezembro), pelu qual o Senhor Presidente du
Rcpúblicu, nos termos do urtigo 42, item VI, da Constituição,
submete 110 Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fuzendu
para que u Prefeituru Municipul de Snntu Cruz do Rio Pardo (SP),
seju uutor.iznda u elevar, cm CrS 3.368.500,00 (trés milhões, trezen·
tos c sessenta c oitomilc quinhentos cruzeiros), o montante de sua
dívida COnsofidtldU puru Os nns que especifica.
A matéria sed despuchuda às Comissões de Economia e de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portellu)- Durante o recesso.
a Presidência recebeu as seguintes comunicações:
I) dos Srs. Senudores Nelson Carneiro, Saldanha Derzi e LCmt·
ro Burbozu de viugcm ao exterior durante o mõs de fevereiro
próximo pussado, quando integruram u Delegaçüo Brusileiru junto
uo Purlumento Latino·Americnno, em Costa Rica,
2) do Sr. Senudor Marcos Freire de viagem ttos Estados Unidos
para, a convite do Embaixador Norte-Americuno, participar do
Seminitrio sobre Nova Ordem lnternacionul, Perspectiva Politicu e
Econômica, promovido pelo Governo duque! e Pu is; c
3) dos Srs. Senadores Milton Cubra! e Otuir Becker de viagem
ao cxh:rior.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portella) - Com vistus à
lcituru dus Mensugens Presidenciais n•s 84 e 85, referentes nos Decre·
tos-leis n•s 1.4H9 e 1.490, de 1976, a Presidência convoca sessão
conjuntu u rculizar-se umunhã, às li horas, no plenário da Cümnru
dos Dcputudos,
O SR. PRESIDENTE (Petrclnio Portella) - Sobre a mesu,
projetas de lei que se ri! o lidos pelo Sr. I•·Secretârio.
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São lido~ o~ seguintes
PROJETO DE LEI DO SEN~,DO N• I, DE 1977
Inclui no conceito do ensino do t•arau, para fiM do disposto no arl. S9 da Lei n• !.691, do ~I do aaosto do 1971, o ministrado a crlançu doldadolnforlor I sete anos.
,I;

O Congre~so Nacional decreta:
'
Arl. I• ~ incluldo no conceito de e~~ino de I• grau, para fins do
!dispo~lo no url. 59' da Lei n• 5.692, de de ago~lo de 1971, o minis·
Irado 11 criança~ de idade inferior u 7 <rele) unos em cscolos mater·
nuis,jurdins de infância e instituições equivalentes,
.
Arl. 2• Esta Lei entra em vigor hu d~ta de sua publicação.
• • ./c contrâno.
'
'
Art. 3• Revogam·~• a~ d•t~postçocsJm

Ji

Jullllfleaçi

~

• ·•

A Con~tituição Federal prescreve, ~m seu ott. 15, § 3•, allnca (,a
obrigatoriedade de aplicação, no cnsinq1primário, de vinte por cento,
pelo meno~. da receita tributária municipal, penalizando, com a
intervenção do E~tudo, aquelas unidad<Ís que desatenderem à referi·
du pre~crição constitucional.
;:
Com o advento d11 Lei de Diretrizf c Bases- Lei n• 5.692, de
1971- a expressão "'ensino primário",;inserta no texto constitucio·
na I, pu.sou a ter conceituação definido dm termos técnicos, cnvolvcn·
do o ensino de I• grau, com duração de pito anos lctivos, a ser minis·
lrudo, de modo geral e obrigatório, u .~!unos com idade miníma de
sete anos.
J
De~te modo, it falta de uma defini~ão mais precisa, que incluisse, no I• grau, o en~ino u crianças de 01enos de sete anos de idade,
pcrmunecerum praticamente à margem ~a protcçilo jurldica as inicia·
•tivus educacionais de responsabilidade das escolas maternais, jardins
de infância c instituições equivalentes, as quais, por esse efeito, ficarum vinculadas simplesmente u umai: definição programática de
"conveniente educaç1iu" -~ 2• do art. '1.9, du Lei n• 5.692, de 1971.
Ora, em certas comunidades, tal circunstância vem prejudicando sensivelmente u educação chamada pré-escolar, a qual, pela. carência de recursos, cada vez mais se estioiJ, ensejando graves problemas
no âmbito do ensino, com repercussões desfavoráveis também junto
1\ fumllia.
O objetivo social, que se consagra na norma do art. IS da
Consliluiçào, certamente não ampara ij• limitação dcflücntc da interpretação restritiva du lei, uma vez que seu desiderato, consubstancio·
do nu expressilo "ensino primário" só poderia ser cxcludcntc dos nl·
vei:; acima dessa faixa,
'
Assim sendo, u conclusão lógica que se oferece é a de que, cm
verdude, teria ocorrido uma deficiente ,disposiçilo legislativa, quando
du elaboração du Lei de Dirctrizcs e ~,uses, proporcionando a•inlc·
ligi:ncia limitativa, que prejudica o cnjjno ministrado a crianças de
faixa etária inferior a sete anos.
·,.
O presente projeto, pois, objetivu ~sclarcccr a matéria, colocan·
do-u de acordo com as necessidades sociais c conforme a correta prescriçilo constitucional.
·I·
''Suht das
Sessões,
cm
2
de
março
de;
1977, -Oito Lohmann,
'
.
1:

Mar~o de

1977

11- pclaudminislrnçüo própria, no que respeite uo seu peculiar
interesse, cspcciulmciltc quunto:
.
•a) ii dccreluçüo c arrccadaçilo dos tributos de suu competência c
it uplicuçüo de sutis rendas. sem prejulzo do obriguloricdudc de prcs·
htr conta~ c puhlicar na lancetes nos pruzos fixados cm lei; c
b) à orguni1.uçilo dos serviços públicos locais.
§ I• Seriio nomeados pelo Governador, com prévia aprovação:
a).. da Assembléia Legislativa, os Prefeitos das Capitais, dos
Estados c dos Municlpios considerados estâncias hidromincruis cm
lei cstaduul: c
b) do Presidente da República, os Prefeitos dos Municlpios
dcclurados de interesse d11 segurança nacional por lei de ini~ialiva do
Poder Executivo.
§ 2'' A rcmuncrnçilo de Vereadores será fixada pelas respectivas
Citmaras Municipais pura a legislatura seguinte, nos limites c scgun•
do critérios cslllhclccidos em lei complementar. (0 )
§ 3• A inlervenç1io nos municípios será regulada na Consti·
tuiç1io do Estado, somente podendo ocorrer quando:
a) se verificar impontuulidadc no pagamento de empréstimo
garantido pelo F.slado:
b) deixar de ser paga, por dois unos consecutivos, divida funda·
du:
c) nilo forem prestadas contas devidas, na forma da Lei:
d) o Tribunal de Justiça do Estado der provimento à representa·
ção formulada pelo Chefe do Ministério Público local, para asscgurnr a observiincia dos princípios indicados na Constituição Estadual,
bem como pura prover a execução da lei ou de ordem ou decisão judi·
ci:íria. limitando-se o decreto do Governador a suspender o ato
impugnado. se essa medida bastar uo restabelecimento da normalida·
de:
o) forem pralicudos, na administração muntcipal, atos subvcrsi·
vos nu de corrupção: c
() não tiver havido aplicação, no ensino primário, cm cada ano,
de vinte por cento, pelo menos, du receita tributãria municipal.
§ 4• O número de Vereadores será, no mãximo de vinte e um,
guardando-se proporcionalidade, com o eleitorado do municlpio.

··········.········ ······················· ··················
LEI N• 5.692, DE li DE AGOSTO DE 1971

Fixa Dlretrlus e Bun para o oaalno de Jt ol• IFIU• e cU
outras provldênclu.
CAPITULO 11
Do Ensino do I• Gr111

1

'~~

LEGISLAÇÃO C,ITADA

................. ,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ·············· ······
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
I

Artigo IS. A uutonomiu municipal será assegurada:
I - pela eleiçilo direlu do Prefeito, Vice-Prcfcilo e Vereadores
realizada simulluneamenle em todo o Pais, cm dutu diferente das elci·
ções gerais pura Senadores, DepuludoÍ Federais c Deputados Eslu·
duais: c

Art, 17. O ensino de I• grau destina-se à formaçlio da crianÇa c
do prí:-itdolescente variando em conteúdo c métodos segundo as
fuses de desenvolvimento dos alunos.
Ar!. 18, O ensino de I• grau lerá u duraçiio de oito anos letivos
c compreenderá unuulmente, pelo menos 720 horas de ntividudcs.
Art. 19, Pura o ingresso no ensino de t• grau, deverá o aluno ter
11 idade mlnima de sete unos.
~ I• As normas de cudu sistema disporão sóbrc u possibilidade
de ingresso no ensino de primeiro grau de alunos com menos de sete
unos de idade,
~ 2• Os sistemas de ensino velarão pura que as crianças de idade
inferior a selc'anos recebam conveniente educação cm escolas matcr·
nu is, jurdins de inftlncia e instituições equivalentes,
Ari. 20, O ensino de I' grau será obrigatório dos 7 aos 14 anos,
cabendo uos Municlpios promover, ununlmcntc, o levantamento da
~o~uluçüo que ulcuncc u idude escolar c proceder à sua chamada
puru mulriculu,
P11ritgrafo único, Nos Estudos, no Distrito Federal, nos Tcrritó·
rios e nos Municlpios, deverá u administração do ensino fiscalizar o
cumprimento da obrigutoriedudc escolar c Incentivar u freqUência
dos ulunos,

I
r

;I

Mnrço do 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NA ClONA L (Seçilo 11)

Arl. !19. Ans municípios que nrto uplic:m.:m. cm cadu ano, pcln
menos 10'l dn receita 1rihutf1riH municipul do ensino de Jv gruu aplicnr-sc~;itl o disposto no art. 1.'. ~ J\', ulfnca r, du Const ituicno,
Par(tf!rafn t'111ko, Os munkípios lh.:stinuriiu no cn.sino de I\' J:!rmr
pelo mcthlS 2W'f d:ts transl~rêm:ias que lhes couhcrcm no Fundo de
l':rrt icír:rc:i' '·

.. ... ' ... ..... .. ' ' .......... ... ' ...... ' ...... .. .
'

'

'

'

'

'

"

,.·/.1· ('omin·,ic.l· t!f~ ConHitttii'tir~ c• .IU.\'(Íftl ,. dt• f:"rhmt<'cio c•
('ultum.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, De 1977
Modifico o ort. 99 dn Lei n• 5.107, de 13 de sotembro de
1966, que crloq o f'undo de Ganncla do Tempo de Senlço, e di
outras provldõnclos.
O Congresso Nuciomtl decreta:
MI. I" Acrcsccnlcm·se uo urt. 9• du Lei n• 5.1 07, de I3 de selem·
hru de 1961•. que criou o Fundo Je Gmanlia do Tempo de Serviço o,
seguintes r:.migntfos. climin:tndo o :.ttuul pur{tgrufo único:
"Art. 91•
••••• o.' •• ' •• o.' •••• ' ••••• o" ••••• ' ••• ' ............. .

*

11• Nno lwvcndu dcpcndcnh:s hubilitudos perante n
PrcvidCnciu Socí:ll, o r:ltcil> se rur(t entre os herdeiros,
~>hscrvadu u nrc.lcm Uc vocuçüo hercditúriu cstubch:cid:.t pela
lei civil.
*21• Se nUo houver nem dependentes hubilitudos, nem
hcrddros nc~.:css(tri~>s, c decorrido o pr:tzo de dois anos do
l'oth:l.!'itncnto do crnrm:J:!udo, o vulnr da cuntu rcvertcrú u favor
·do Fmllhl :t lllll.! st: refere o urt. li <.h:stn Lei''.

t\rt. ~~· Esl:tl.ci cntruní cm vi~or na data de sua publicnçfio,
,\ rt. Jl• RCVIlj!:ti11·,..;c :ts di.~rnsiçõcs cm contr{trio.

J u•tlticaçào
,\ pn:s~:ntc prnrmit;no é resultante dn sugcstno que nos cnvitlU o
Sr. C'mlos Darntu:in ~1cllo Cimdu. residente cm Nitcrói, nn Estmlo
do Riu de .l:tnciro.
A nlllul rcdm,·no du art. 'JI' i: a sc:guintc:
Art. q., l:nlc~:cnllo o cmprc~mlo, '' cotllu vin~.:uluda cm
seu nome scro't tmnsfcriti:l pura seus dcpcmdcntcs, purtt esse
lim hahililud,ls pcruntc a Prcvidênci;a Social. e entre d~s
nllcudu segundo o critt!rio udntado pUrtl conccssüo de pcn·
sllcs por morte.
P<.tr(q.!.Wfll ltt1ico. Nu cuso deste: artigo, nüo lwvcndli
dcrcmtcntes lwhilitndos thl pru1o de dois (2) anos a contar
do t'1hito, o valor dn euntu revcrtcrú u fuvor do Fundo Hque
aludcn:trt.ll",
O Fundo n11:nd~lnadn no nrt. li é n prllprio Fundo de G:arntiu
do Tempo de Serviço (FCiTS), criudo relu Lei n• 5.107, de 13 de
sctcmhru de I'>M.
Segundo se dcdu1. da sistcmitticu du Lei do FGTS, o pel.'ltllo
formudu :ttr~tvés de cnntu ~inculudu constitui rutrim6nio do emprc·
·!!Udu. T:tnto isto i! vcrdudc 4uc u mesmu Lei permite: no cmprl.'g;tdll u
utili~::tt;:ln do UcrH'l!\ito cm l.:tllltu vincul:td:t purot nurncros:ts lirwli·
d:tLic~. cspct.:ilic;adus 1111 art. H\•, t\ssirn é que, nn c:r~o de r·c,\ds;ltl
t:nntr:ttltOII, tl 1.:111(1rC!!illiO f'OdCr'ÍI utilitar tl vulur d;a Cll/11:1 f'Ur:t ;IS
St.:!!llillh.'~ l'in:tlid:rdc.:':
ul aplk·:t~,;:"1tl c.:111 :rtividadl.' ~:omen•i"'l. indust ri :ti ou :r~rt'Jll.'l.'!l(tri:t:
b) ttl.)lli"'k~tl tlc llltlradi:a prt'lpl'i:t:
c) rara ;rll:ndcr llCi.'c.;sidad~: t!r:t\'C c flrl.'lllCiltl', I1CSStlal nu fmni·
lia r:
d) uquish:i'ur d\.' ClJttipHillt:nto d!.!stinndn 11 uti"idadc t.lc.: naturc/:t
:tii1Út111111:1;
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e) por motivo 1.h: cus:uncnto do cmprcHudo dn sexo fcminirw.

Trumitotrn no Cnngrcsso numcrmas proposições, todas d:r!'l
visando :unpli:rr a g:nua de aplictt~;lil.!s dos derÓ'iihh tio I~GTS.
1~. :rssim. irrctorquívcl qltC os dcpô:..itos cm C(ltll:r vinculmL.1 dr1
!:GTS constituem p:llrimônio do t:nlprcg::.do.
Oru, se Ctlllslitucnl pntrimônin, cm Cil'iO de nhlrlc ii :..ua desti·
naç~o tem de ohcd~:cer nos critérios d:.t lei civil, pois é cl11 que reg: ui:.~ a
succssi'ul,
Entretantn,l.{ltt: fu1 n ;trt. 91' dttl.t.:i doi,.GTS'!
Sirnplcsmcntl! climin;r ns herdeiros do cmprc:g•1dn fulcddn.
suhstituindttal}~ r~t:ltl prt'Jprio Fundo.
De fato, sc:gunt.Jtl se lê no url. 9v. morrendo o empregado, "a
cont:r vinculdd:t cm seu num!! seria tran~fcrid:1 pur11 :;eus dl!pcndcna
tes", Entr•htntn, nfitJ havendo dependentes hahilitados pcmntc u
Prcvidênd:t ~oci:tl. nwndu '' pnr(lf!n!fo únit.:o que "o vulor d;.r conw
rcvcrlcr:'1 ;1 fkv,,r du F-undo ~~ que alude u :tn. I r·. Est:t dispo,içiio
tnrmt letra m•ltu u ordem succsstlri:.a cst:tblccidot pelo Código Civil,
dand11 pref'tJndcr{tnci:t íltl Funt.Jo, ..:m detrimento dos herdeiro~ ncccs·
s(trins.
Scriu sutnumcntc t.'unvc:nicntc: que :1 l.t!i do FGTS gtt:trd;rssc
lwrmnni:t cum o Ct'1t.Jígo Civil c niin prncur:assc: subtrair :.tos efeito~
succss,lritls u v:tlnr d:t cont:t do FGTS.
f)t.• f;tto, por que dimimtr os herdeiros'!
Que armo:ilcs relevantes cxistiri:.tm pma :t cxcluo,;no dos h!.!rdcirus'!
Nin!!uém pndcrla apontú-las.
·
I' o r outrol:tdn. vt:rilica·sc que ole~isludor, cm OLttr:as nMm:1s Ic·
g:tis scmclhantt.:s, ni'itl excluiu os herdeiros, mas cxprc:s!oi:tmentc os
contemplou.
Assim é 'lue u l.ei Complemonlar n' K, de 3 do dezombro do
1970,quc instituiu n f'rtl!!rama de formuçi'w do f'Jiltrimõnio do ser\.•j ..
dM plthlit:n. ret.:nnhet.:t:li e'ipressumt:nte o direito dos ~u~.:cssorcs dos
t.itularcs das rc:sret:tivas t.:nnl:as. t:orno se lê do~ 4\' do art. 5\' domesmo diplonw legal.
T:unhém a l.ei C<llnplcmenlur n'' 21\. do li de solcmbro de .1975,
lJUC dispüs snhrc o prt1~ram11 de intcgrm;5o so~,;i<tl (PIS) c o progr:tma
de l'orma,·üo <lo pulrimôni<> do servidor pi1hlieo (I'ASEP), l'oi c.,pres·
S:t illl rCCilllhcccr O tlir~itn dns 'UCC~sorcs do titUJ;.ar das fCSf'.L!CIÍ\'aS
Ctllltus. como c~t;'t co.;crittJ no§ I\I dn :trt. 4'.1, in fint:, da mesm:t 11t1rma
h:t!ish\\iv;\,
,\ssim scndn, ~:nnt.:luimos que o di.'iJ1llSln no f'Hr{t~ntftl t'tnÍl'1) du
:trl. 1)1• da l.ei que t:ri,lll tl FGTS constitui n.:~r:t isohtda c cnnllit:\lltt!
corn us dL.'Ill:IÍ!'i 11tlri11:1S acinHt rcfcrid:rs. s~:m f:tlar llll Cc'!ll~;.!" <. ivil.
~ftle. cspct.:ilic:llllenlc, rl.!gul:t c Llcv~ rcg.uhtr :rnn\cm rlc vnc:u;:tn h~:rt:
dit:'tri:r.
Ademais. esta Jll'tlf'tlsic:iu, a!Crn de M.' fundar num priOdpil' 1.k
iu~th;a c cq(lidmlc, tl!lll CtHlltl f11111c t.J~: insrir:u:~n um .,cntimcn\ll·uc
'hunwuiUade, ScriH Ueo;unwnn dcsrulj:tr herdeiros lc~ítillltlS do ratri.
llhinio ~JLIC a lei civil n:l.!'onhccc rcrtcnccr-lht:s, por direito de Stlt.:~·...,.
.;i'lll,
T1Hiao.; c.;t:l\ r:lttlcs nos lcv:.tm ;r SLlhllH.:tcr :.ttl exame du (\m~·r~.· ....
sn N:tl.'itln:tl cstc prt1jctn, lJllC :ttcndc justa <hf'!ir:tt;ntl de tnilht"h:~ dl.'
hr;t'iiiL'irth,
S;rl:t d:to.; St.•.;,,)~,.•s,l'tll ~ dc nHt~r;tl de.: 1977.- Ne.bon C:undrn.
·,, C'o11/i11iÍ1'\ dt• ('o/1\'lilllirtill t' .l/11/1\·r/ t' d1• ./ .. •.l!i•/..\·,i,r
\'111

f1//.

I'ROJETO DE LEI 00 Sf.NAUO N' .1. OE 1'177

,\ftcrR e revoga dlsposltfvo"i du C'onsollduc~o d11, 1 t.'b
Prcvldõnclu Sochd. c dü oulrns provldôndns.

~~ t

O ( 'tm~r~·'"' ,\'m:iutwl <k~o:r~·ta:
r\1'1.

11'

o

'IC:!L:ntdrl que prccndl:l

:1.'1 Clll1l\lo,'ÔI!~ j'<Jr:l olhiL'II•,,I•I

d~· :rptl .. l.'l\t:lllllria ptlr lt.'11IP\I U~: 'ICfvh;ll,

llll pnr H'1i1L.·t.:, rliL~. r.'r
rcqucr0-l:t st.:m afastar•\c do cm prego ou Ja iltivid:rdc.
t\rt. ~~· CtiiH.:cdid:t 11 aptht..'ll\tu.lmi:t. :ts t.:nntrihrii~·,·, . . ., a :o.l.'rt·nt
rccnlhid:to.;, c llcl..'llrr~,.•ntcs dlll.'\llltratnllc trahallw do sq.!11r:1d1l hcm·:'i-
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cindo, pussuriio u constituir reforço de arrecadação do órgão du
Prcvidêncin Socinl,
i\rt. J• F.stu lei entra cm vigor nu dntu de suu publicação, revogadus us tlispnsicôcs cm contrí1riu.
Justlficaçilo
Olljetivu u proposiçiio upenus consagrar em lei uma prática
eorrentiu: o retorno do uposentudo uatividude, sern o sentido de burln c nrdll que cnractcrizu cssu reversão, com grave prejuízo à
tlrrccudn~Ull do úrgno du Previdência Socinl.
Sanem todos, de futo, que. tratando-se de empregado, d·everú
solicitar u rescisiio do contrato de trabalho pura, no dia imediato uo
desligamento pel'i upnscntudoria, ser readmitido. No caso de empregador individual. ohrigu·sc u encerrar suus utividudes com o sem nú·
mero de providêncius administrativas junto às repartições federais,
cstudLwis c municipais, arcando com despesas e perda de tempo,
quundo, no dia seguinte, lhe é licito. reiniciar o mesmo negócio. Pura
us di retores. por exemplo, de sociedade unônimu. é necessário que se
rculizem assembléias com todo o tropel de medidas que u lei estubele·
cc puru suu reulizaçioo. Por que, então, simplesmente não permitir
que pcrnumcçtl cm atividudc o scgurudo que, em casos especiais a
que se suhordina o projeto, preencha us condições de uposentur-se?
Hio centenas. milhares de exemplos, do conhecimento dos Srs.
Cnngrcssistus. que cstno :1 exigir uma atitude corajosa que consagre
esse costume.
Niio se urgumente que o desligamento é inerente à uposentudoriu. Pmjc sé-lo, cm fuce de uma interpretução legal inadequuda,
u rcclum'" rcfnrmu. Intrinsecamente, porém, é o ufustumento repeli·
do pela rcalidudc que se vem impondo de formu contrária no mundamcntolegal. que, por isto mesmo, não pode subsistir.
Tamhém niio cuheria a '!legação de que, a ser aprovudo, o proje·
tu sohrccarrcgari:t enormemente o sistema previdenciârio. Está
previsto que, a rurtir da uposcntadoria, as contribuições pussurão u
constituir rcfmçn de arrecudução, com o que se teria cobertura pura
n ónus finunccirn gerado du substituição do abono de permanênciu
pcl:t apnscntuduría. Nu verdade, haverít pouco acréscimo dessa
rcspnmahilidadc, sallido que se multiplicum os casos urdilosos de
rctnrnu lt atividudc sem a udequudtt compensação para os órglios da
Prcvidêncitt, umu vez que as utuuís contribuições dos aposentados se
destinam it lhrmaçt10 de um pecúlio para os mesmos,
A prupnsiçiio institucionaliza umu situução de fato, com
evidentes vunta!!cns pura n scgurudo e para o sistema prcvidcnciário,
estahelecendo a rarticipaçiio dos uposentudos nos riscos do seguro
social. atruv~s das contrih~ições que deixarão de lhes pertencer. em
hcncficin da m:.tss;,t de segumdos, com o que se computibilizu o pensumcntn lilns.lflco da previdi:ncia no país. que consagra o sistema du
mnnutcnçüu dirct:.1.
Sala das Sessões, 2 de março de 1977. -JesséFrelre.
I.EG/SLA('ÃO CITADA
I.F.J 5.R90, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Art. KY A aposcntudoriu por velhice serú concedidu uo se·
gurado que. apôs haver reulizudo 60 (sessenta) contribuições men·
sais, completar 65 (sessenta c cinco) unos de idade, quando do sexo
masculino. e de M (sessenta) unos de idade, quundo do feminino, e
consisti rio numa renda mcnsul culculudu nu forma do§ I• do urtigo 6•
desta J.ei.
1~· 1\ dula dn inícin du uposc:ntudorin por velhice serú u du
entrada do respectivo rct}Ut:rimento ou u do ufastumento du ativi'dadc por purh: dn sr.:~u1rudu, ~c posterior l)quclu.

*

•'-.
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. 11 -.a partir da duta da cntrudu do requerimento, quundo soliCitadu aros dccnrrWu n prazo cstipuludo no item anterior,

········. ······ .. ,,,, ...................................... .
LEI N• 6.243, DE 24 DE SETEMBRO DE 1975

· Art. I• O aposentudo pelu Previdi:nciu Social que voltar u
trubulh,tr cm atividude sujeita uo regime du Lei n• 3.807, de 26 de
ugosto de 1960, terio direito, quando delu se afastar, a um pecúlio
constituído pela somu dus importüncius correspondentes às suas pró·
prius contribuições, pugus ou descontudus durante o novo perlodo de
trahulho, corrigido moncturiumcnte e ucrescido de juros de 4% (quatro por cento) uo nno, niio fuzcndo jus a outras prestações, salvo us
decorrentes de suu condição de uposentado.
Puriografo único. O aposentado que se encontrur nu situação
previstu no final do§ 3• do artigo 2• du Lei n• 6.210, de 4 de junho de
1975, somente terá direito ao pecúlio correspondente a contribuições
rclativus n períodos posteriores à datu de infcio da vigi:nciu daquela
lei.
Art. 2• Aquele que ingressar no regime da Lei Orgünicu da
Prcvidéncin Socinl upós completar 60 (sessenta) unos de idade terá,
tumhém, direito ao pecúlio de que truta o artigo anterior, não fazendo jus, entretanto. u quaisquer outrus prestações, salvo o salário·
familia. c os serviços, hcm como o auxflio funeral.
Art. 3• O seguntdo que tiver recebido pecúlio e voltar
ii exercer utividude que o filie uo regime da Lei Orgânica
da Prcvidênciu Social somente teril direito de levantar em vida o
novo pecúlio apôs 36 (trinta c seis) meses contados da nova flliução.
Art. 41• O pecúlio de que trata esta Lei será devido aos depen·
dentes do seguntdo, se este falecer sem o ter recebido, ou, nu falta de
dependentes. u seus sucessores. nu rorma dnlei civil, independente de
invcntí1rin ou tlrmlamcnto,
Pariografo imico. O disposto neste artigo aplica-se em relação
a llualquer cri:dilo do segurado junto io Previdência Social na da tu de
seu falccimcntn.
nov~1mcntc

th Cmui.\',\'tic•J de• Ctmstlfll/rtio e Justi((l, de• Legislarão So.
cial ''"'' Flnallftl.\',

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 4, DE 1977
"Modifica a redaçilo de dispositivo da Lei n' 3.807, de 26
de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social)."
O Congresso Nacinnal decreta:
Art. JY O* I• dn urtigo 24 du Lei n• 3.807, de 26 de ngosto de
1960, com a alteração que lhe deu o urtigo 7• do Decreto•lci n• 66,
de 21 de novembro de 1966, pussa u vigorar com u seguinte redução:
"Art.24 ....................................... .
§ I• O auxílio-doença consistirá numa renda mensal correspondente a KO% (oitcntu por cento) do salúrio-de-benefício. mnis I% (um por cento) desse sulúrio, por uno completo
de ntividudc ahrangidu peln prcvidênciu sociul ou de contri·
huiçtio recolhida nus tcrmns do urtigo 9•, uté o máximo de
20% (vinte por cento), urrcdondudo o totnl obtido pura u
unidudc de: cruzeiro imediutnmcntc superior,"

Art. 10 ............................................. .

*Jl•

A urmscntudnriu por tempo de serviço ser(l devidu:

I -a partir da datu dn desligumento do empregudo ou du ccssaç"n ~a atividudc, quando rcqucridu uté 180 (cento e oitenta) dius
npl'ls ll dcsli~umcntn:

Art. 2• As despes:lS decorrentes du execução destu Lei serão
utendiJns pelos recursos oriundos das contribuições recolhidus nu
formn do artigo 69 dn Lei n• 3.807, de 26 de ngosto de 1960.
Art. 31' Estn Lei entrnrú em vigor nu dntn de sun puhliençuo.
Art. 4• Rcvogum·sc us disposições em contr!orlo.
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I.F.I N1• .1.X07 -DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Dispõe sohre ti Lei Orgf1nicu du Previdência Sociul.

.. ... ...
'

'

"

."

"Estende às entidades de fins educacionais e culturais a
lsençilo prevista na Lei n• 3.577, de4 de julho de 1959."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As entidades de finalidade exclusivamente educacional
ou cultural, independentemente de remunerarem seus direta'res, suo
equiparadas às entidades de fins filantrópicos reconhecidas de utili·
dade pública, pura o fim de serem isentas da taxa de contribuição de
empregador uo INPS, nos termos da Lei n• 3.577. de 4 de julho de
1959.
Ar!. 2• Esttl Lei entrurú em vigor nu data de sua publicação.
Art. 3• Revogam-se'" disposições em contrário.

J ustlficaçio
A previdí:ncia social no Brasil i: conforme preceituado expre·
sumente nu Constituição. um dos direitos assegurados ao trabalha·
dor, visando melhorur-lhe u condiçilo social. Tui direito, representa·
do ror um vasto elenco de beneficias, é:, ainda em conformidade com
u Constituiçiio, custeado utraví:s de contribuições da União, do
cmprcgudor c do empregado (art. 165, caput e inc. XVI, Const.).
Essa contribuiçiio tripartida, que já foi igualitária e rígida, aos
poucos acahou sendo adaptada ils necessidades financeiras fundamentais da principal instituição previdenciúria do Pais- o INPSc t1 reulidude sócio.. cconômica.
Assim é: que, il União jú não cabe contribuir em quantidade
equivalente i1 pu'rte dos empregadores ou dos empregados, senuo
que tão-somente í: encurrcgada com o necessário às despesa~ admi·
nistrmivas do Ministério da Previdência e Assistência Social. se
tanto.
Assim é que, wmhé:m. num certo momento nu história de nossa
legisluciio prcvidcnciílriu, ulcuncou-se o entendimento, pacífico ali{ls,
de que nem todos os emrregudores devem contribuir para o custeio
dos henefícios prcvidcncil1rios.
Em nenhuma dessas situações, porém, houve contraric:dudc i1
intcnciin, tul CSJ1irito, do texto constitucional que, justamente, é o de
mclhnrur u cnndiçun sociul do trabalhador, proporcionando-lhe
seguro snci:ll. assiténcia mt:dicu e hospitulur, etc.
Alguns cmprcgudnros. dado n carútcr comprovadamcnte não
mercantil c murcudumentl! assistencial de suas atividudes preponderantes, ucuharum sond<> dispensudos da referida contribuição, exvi da Lei n'' ~.577, de 4 do julho de 1959. A dispensa, como é: nuturul,
alc<~ncou upcnus a cnntrihuiçiio devidu pelo empn:gudor, eis que u
dc1•idu pelo empregado deve ser rccnlhidu normalmente. soh pena de
esse, 'lUC C n 'hencfici{lrio direto du rm:vidênciu soci,tl, niio ficar
. vinculado u cln c não J1tldcr usufruir-lhe as vum:1gtns ou direitos.
Dita lei impt1s, como condicllcs indispcns{1vcis paru gnz;.tr u isen·

.... .... ' .. ... ....... .' . . ' .. ' .. .
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'

' ' '

'

'

a) que

'

.,, .... ,, ,,,, ... ,,,,, ........ ,, ,,, ,,,, ...... '' ... ····· .. .
''

,.·,,,. C'omi.\'.l'fif'.l' th• Coll.\'fituinio t' .lu.\'fi('tl, de l.. egi.I'/CI('c/o So-

entidades empregadoras tenham nnalidadc

b) que, tmtc.<, tenh:un sido docluradtts de utilidade pública:
c:) que, nnulmc:ntc. niío pugucm quulqucr rcmuncruçiio
u seus di retores,

Do Auxfllo-Doença
Art. J.J. O uu.xílio-c.Jncnca scr(l cunccdic.Jo uo scgurudo que, upós
huvcr rculi1.Udn 12 (dol.e) contrihuici)cs mcnsuis, ficur incupaciwdo
l'lllru n seu tn1hnlhn pnr purzo surcrior u IS (quinze) dius,
§ )\' O uu.xilin-docncu importurii cm umu rendu mensul corrcspnndcntc u 70% {sclcntu por ct:nto) do "sult'lrio de beneficio"
ucrcscidu de 1% (um por ccntn) des~e sulúrío pura cudu grupo de 12
(dnzc) cnntrihuiçôcs mcnsuis rculizadiiS pc:lo scgurudo tllé o mí~oxímo
de 20% (vinte J')nr cento). considcrudns, cnnlll umn únicu, todus us
cnntrilnlicõcs rc:11lwdus crn 11111 mesmo mês.

ti.<

lil:lntrt1J1ict~:
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O 11uxllio-doonça ê o primeiro e, certamente, o mais importante
dos hcncl'icios da providência social, cm relação aos próprios segu·
rados,
Atu:ilmcntc, essa prestação ostÍI fixada em 70% (setenta por cento) do salúrio·dc-hcncficio, mais 1% (um por cento) desse salário por
uno completo do .mividudc abrangida pelo regime previdenciário,
nüo podendo ser inferior u 75% (setenta e cinco por cento) do salãrio
mlnimo da loculidudc de trubulho.
Pcrcobc·so. dessa form11, que o trabalhador enfermo, por prazo
superior a quinze dias, expcrimentu uma diminuição de 30% (trinta
por cento) no "'!(<rio mens11l, se tiver apenas doze contribuições à
previdênciu soci11l. Depois. passu a perceber um por cento por ano de
contrihuiçüo, mê o mi<Ximo de vinte por cento. De qualquer forma, o
11uxílio-doencu j:mwis ultrapassu noventa por cento do salúrio-dehcnefieio.
~ verd11de que. duruntc 11 enfermidade, o segurado está rece·
hcndo ussistênciu médicu u curgo da previdêncio social, fato que deve
ter informado o critério vig'inte.
Entretanto, tito-somente por motivo de doença não diminuem
os ene11rgos pcsm11is c fumili11res do trabalhador. Mesmo pelo centrá·
rio, esses cncurgus tcndcm n uumentur em função da enfermidade,
cuja ocorrênci11 não é c nem pode ser 11tribuivel à culpa do trabalhador.
Dai, prnpormos 11 modificação constante do projeto, A partir de
doze eontrihuictics mensais, o IIUXilio-doença será de 80% (oitenta
pnr cento) do salúrio-dc-heneficio, mais 1% (um por cento) desse
stilúrio por ano de contrihuiçt!ll, ati: o múximo de 20% (vinte por cento), H11vorú possibilidade, p<>rtanto, de o segurado perceber cem por
ccntn do sali'trio·dc·hcnc:fício, desde que conte vinte ou mais contri. huiçôcs.
Assim, elevando o percontuul mínimo estaríamos propiciando
no scp:urado melhores condições de utcnder às suas necessidades nor..
muis: muntcndn o pcrccnluul vuri:ível possibiliwríamos a percepção
da tutalidadc do s:llilrio-de-heneficio.
l'onsando que, desse modo," questão está melhor equacionada,
sobretudo se :!lentarmos rara o fato do que ~ nu doença que o
trabalhador necessita de maiores cuidados por parte da sociedade. O
esmero do trut:unento lisico, aliado il tranqUilidade espiritual, logo
huvc:rú de recup!.!rur mais um artífice do nosso desenvolvimento
econômico.
S:lla das Sessões, 2 do março de 1977,- Vasconcelos Torres.

' ' "

Quinta-feira 3

Mais turdc, verineundo n logislad<>r que o fato de ti entidade ra·
u seus din:tnrcs niin dcsc:1ractcrizn us sua~ lirwlid:~des ~.: atuucfio c. J1urtkulurmcntc pnru fuvorcccr u uma institui~i'1n
dignu c mcrc~.:ctlnrn snh todos os uspcctos, editou n Lei nY 6.037, de 2
de m11io do 1974, pela 'fLIIIIII FliNABEM o 11s fund11clies estuduuis
do Rcm-Estur do M~nor. crnhnru J1II!!Undo rcmuncr:u;Uo u seus di retores, siin cquirurudus i'ls dcmuis cnlidudcs filunirópicas puru os fins
d11 ref'erid11 Lei nv ~577/59 1isonçun de contribuiçuo prcvidenciitrill ),
Tui lei, vulcu. cvílk:ntcmcntc, rnr um COI11J10rtumcnto menus
intrunsi!!cntc cm rcluciin 1i c.xipihiliduc.lc du contrihuicUo rrcvidencitlria. 1111hdrnc no cusn Lh: cmrm:gudorcs LJUC o sUo menos cm furu;Ull de
qu:ll~1ucr UIUIIIw'no rcluchmutlu corn rncrcunciu c mais pura suhstituir
par

rcmuneru~;iiu
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ccollll11cmcntar a atuaç;"u' dn pmh:r plthllcn cm qualquer dos rumos
da ,;,,i~t.::nl.'i:J ..;ndal. indusivL: cduc:u.:ionul c culturnl.
Pui .. hcm. hú cl!rtm instituit;llcs qlll: cmhorn cnquadrt1wis nn

l'..:riri tn

~.la

lc!!i'l:wful

~.:.

roi..;,

~:um mur~.:nda

lihmtrnpiu.

pn:stnnú~l

n:lc\'antc .. ..;crvi~·m d~: utilid:u.h: pí1hlica, nindu assim nfw cstiin ~~
u"~ul'ruir "" favnrcs da l.ci n\, J577/S9, f: que pup;~m1 rcmuncr:.u;iio u
:-~cm c.lin:tnrc' (Hii:'ls. n niin rmpnmcnto Lin truhulhn nlht:io, sohrc ser
Ílll.'llllStitw.:innal. cnnflt!urn. no caso de tnis instituiçôcs. desestimulo
m1 ~cu sucesso) c, :tlém dnmuis. niin cstiio.cxprcssumcnte nonicudus
"" C<llllcmplad:" na l.ci "'' 6.037, de I974.
RcrcrínHHlns C1s entidades de finulidudcs cducucionnis ou cul·
turn~s. tuis cumu u /\1\iilncc Françaisc (tltrttvés de suus divcrsus
rcrrcscnt:lçtl~o:s cstmluaisl :1 Fundnçtw PuUtcio dus Artes de Minns
r.~rnis c muitus nutras. que prestam um incstim{IVel serv~ço culturul
:tn Pu is c qu~.:. SlÍ por isto, merecem ser contcmpludus com a isencüo,
Aliús, di~nn de not:l é o faln de a mencionada Fundação Pulúcio
da..; Artes. de: Minas. unm instituiciin r~.:cnnhccidmnente hencmérita
1ltl c:unrw lias art~o:s, ter tido pt:nhnr:1dns os seus ht:ns rccentcmt:nlc.
J1:t r:~ pur:111tia de c.'<ccuçntl t:m f•IVtlr da !'revidêneia soei ui. pnr déhi·
ltl' de cont rihuit;llc!ti ohri~ah'1rias.
l tm :1h~urdu qut:. entretanto. pmJerht ser t:vitudo se estivesse
\"iJ:!CIHin mna lei Ctlllhl a :llJLIÍ pldtcmln.
1\ lltl"'i'i:l rirnpn!tiiC:"Itl, !'llr St:guir nil cstcÍnt' dn precedente
rcprc<cnt:ld" pela l.ci n'' r,,OJ7. de~ de maio de 1974, não pode c não
lh:\·c "'"l'rer ~Jualq~~t:r rcstriçnn de cnr:hcr rornHII. E. qunnto ao méri·
\ti, ~·rcit' que i: dc'iiH..'CC'iSo'lrin rcitcr{l·ln.
Sala da' Se<'<ic<, cm~ de nwrçn de 1977.- Oslres Telxelru.
I.I:'GISI.A ('ÃO C'ITA DA

I. EI N'' 3.577- DE4 DF. JULHO [)F. 1959

Isenta da tua de contrlbulçio de previdência dos lnstl·
tutos e Caixas de Aposentadoria e Pen!IÕes as entidades de fins
filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos membros
de suas dlretorlas nio percebam remuneraçio,

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

'

.:..~ Comi.l'.lities d" Cmi.Willli('cio t' Justira. de EdurCI('ào e
C'11l111ra. dt•l.egi.l"ltl('tio Social t' dt• Fimmras.

O SR. PRESIDENTE (l'etrônio Porlelllt) - Os projetas que
de ser lit.lns. uptls puhlicmJos. scriío enviudos its comissões
t.nmrctentcs.
Snhrt: 11 mcsu. rcqucrim~:ntn que vni ser lidn pelo Sr. IY·Sccrctíl·
rin,
i.: lidn n sc~uintc
uct~IHim

REQUERIMENTO N•l, DE 1977
1

~eniHlr 1 rcsid~:ntc

Nus tcrmns Un :~rt. ~.1~ dn Rc~imcntn Interno. rc4ucin1 u truns·
criç:"ltl, IHIS An:ds dn Sctwdn Fcdl..'ra\, du dis!.!ursn !'rnl'crido pelo
Ministro da hlucaçiu> c C'ullura. No)' Braga. nn dia 16 de dczemhro
de 1976. lltlC'nnsciiHll,.cderal de t:dm:at;:"tn.
Sala das ScsS<\cs. ~de março de I977. -lourlval Baptista.

O SR. PRESIDENTE (l'clr<inio l'ortcllui- O rCLIUerimcnto
lil.ltl. na confnrmitl:tdc do Rc!!inu:ntn Interno, scrt't suhmctido no
cxmnc L1:1 ('nm is!'o:"ltl l)iretnru,
()SR. PRESIDENTE (l'clrônio l'orldla)- Dispõe o urt. X4 do
l11tcrm, que. nn tlin imct.liutn :1~1 cm ltllt: se cnmplctur 11
clcit;i"tn tia Mc"'l\, rcunir-sc-iln ns l.fdt:rcs dos Purtidos, pmn fixur 11
participu~·:"ul num~rica de c:1~11 Buncn~u nas Cornisslics Pcrmuncn·
tcs, m~cpur:tndn·"iC, IH1~ termos du urt. 30, purúgrufo l1nicn, nlfnt:n "•
Ua ( ·'mstit uiçnn (."cdcr:tl. nu cnnstituiçitu dus CLlmissõcs, tunto {)Lmn·
to ro~ .. ivel. 11 rcrHe\CiliW,':"Itl prnpur~.:ionul dns Purtidns Pnlith:os.
ltc~imcnto
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Disrilt.: ainda o nrt. H:'i do Regimento Interno que, umn vez
a rc!'rcscnt:u;itn numérica dus Buncudus nus Comissões,
os l.i~~.:rcs cntrcgar:"tn ii Mcs:1 as indicm;ões nominuis dos titulares c
suph:nt~.:s. :1 IIm llc ~JUC :1 Pn:.~idênciu possu proceder l1s respectivas

cst:~hclccida

dcsi~n:u;tu:s.

Nesse sentidn. cstu Presidência determinou fossem cncuminhn·
das its l.idcr:mçus m lJLHidms di.ls proporcionulidndcs pnrtidl1rins
CLlnl -dcmLlllStrutivLl t.lu CLlmpnsiçito dus Comissões Permanentes, nu
Scssiu·l·l.cgislutivu untcriur, E. c:'l.atumentc nesse sentido, ü Prcsidên·
cia se reuniu. ontem. cnm ns dllis Líderes, du Muioriu e du Minoria,
pura :1s primt:irus prnvidêncins rclutivns uo ussunto.

O SR. PRESIDENTE ( l'etr<i~i" Porlcllu)- Concedo u puluvru
ao nnhrc Scnudor .José Esteves.
·
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA - AM. Pronuncia o se·
p.uintc di seu rsn.l- Sr .. Presidente, Srs. Scnndorcs:
O Chefe do Exr.:cutivn dn Amazonas, o eminente Governudor
llt:IHICh Ht:is, cnnlinu-mc uma sériu tarefa. no mesmo tempo honro·
s:1 c import:mtc, ntmlctuH.Io-mc Secrctí1rio de Estudo du Indústria c
Comércio. criada pela Rcfn,rnHI Administrutivu em 1971, mus que
somente :1~ma vui ser i111plantadu. t\ccitci essa honro:m missão c, por
csl:l ra1àn. liccncio·mt: hnjt: dn Scnudo Fcdcrul c que minhas pu ln·
vms sc,i:un de unw Ucsrcdit.la. Uc um até: lop:o c de um adeus.
Sei d:t rcspons:1hilid:tdc que me cspcnt, Sr. Presidente c Srs.
Scnmh1rcs, t.tuc i: hastantc í1rdua. NUo me fulturUo. entrctunto,
interesse, hou vont:tdc c t:spíritn !'l1hlico nu impluntucUo duquelu Pus·
tn. ainda nwis que scrd o seu primeiro Tituh1r. Seguindo o Programa
dr.: Desenvolvimento C'omt:rciul c lndustriul do Estudo do Amn·
ltllll\S, unm das ~r:mdcs c !'rioritítrius preocupações do Governo
llcnoch Reis, c de mnns U:u.l:1s cnm :1s Metus cstubclccidus pelo meu
eminente C'hcl'e. o hnnrudn Prt:sidente Ernesto GdstH, pretendo. com
o :1u.\ilin de Deus. com a cnluhoruçito dos homens f)úb\icos do meu
Est:tdtl c da Naçnn. cumprir cnm n meu dever ..
Se aceitei essa missão. Sr. Presidente c Srs. Senudorcs, é porque,
nlém de cnnliar 1.:111 ntl;:sn rnodestu uçüo, confio no Governo do meu
Est:tdn. conlin no dirmmismtl do atual Ministro da lndústriu c do
C'nm~rcio Ánp;clo Cnlmon de Sú. confio no cmpresuriudo umn·
/lHlcnsc c cnnlin naqueles qut:, vindos de todus as regiões do Brusil •
prctcnd:1m investir nn Estadn do Amazonas, Haveremos de sacudir
n dcscrwnlvimcntn industrial c eumcrci:1l do meu Estudo pura que
J'lll"isamns cnrrcspondc,r i1s csper:tnçus d.u n~hrc clussc empresurinl.
Vitima de tt:nuz enfermidade que me persegue h{l v{trios unos,
cnntro u qual tcnhnlutmln entre a vida c nmorte, ntio tem sidll cupaz
de me arrefecer o fmimn c ti entusimmHl c por isso, apesm t.lessu
cnfcrrnidmlc. l!s..;unw um compromisso cnmipn prtiprio, de cnrrco;pnndcr t1 cnnli:uwa do nnhrc <invc:rnndnr Hc:nu~:h Reis. n qual
tcr;'1 em mim um :tu\ili:~r, um cnrnrwnhciro c um amigo pm:1. sem
ct,ndicinn:tmr.:n\tls tHI S.1rhst:rviénci:1. n.iL1dí1-ln na uhru udrninistrativu
dr.: con..;truir c consolidar :t ct:nnnmia c n dcst:nvnlvinlt:lllo industrial
C l'llllH.!Tci:tl dtl l:st:lllil (!01\llltl/llll:IS.

O Sr. Denjnmlm Furuh IMDB -

R.l)- Permite V. Ex• um

apan~o:'.'

O SR. JOSt ESTEVES (i\ RENA-AMl-Com muito pruter.

O Sr. Benjamim Furah (M[)A- RJ)- No insltlnlc em que
V. E."' sc rcl'cre i1 pertina1. cnt'crmidndc que ussultou seu orgnnismo,
dcstncn. nnn st'l cnmu st:u cnlcgu. mus tumhém como médico, que u
sun t.lccluruç~u é llllltl mcnsugcrn de otimismo. Nu vcrdudc, V. Ex•
scrnrrc cmnpnrr.:ccu u esta Casu, nté nus momentos muis difkics,
rmtis imhHlS de 'ill:l vidu. tllllllH.In lutuvu hcrnicumcntt: !'t.:lu sun snú·
.d~·. ""''lll nlllll'a c~ll\lll'el·~·r. i\nl..'ontrúrin, a~iu sem tihictu, agiu ~:om
tcnacidndt:, a~iu cnnw o gr:tndc rcprcscntuntc du Amui'.onns que
nwito Iom di~nilicado uquclc Estado c o Senado dn Rcpi1hlicu. Neste
instante t:m qui! se afastu tcmrwruriumcntc dtl St:nat.lu. rcccbu meus
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cumprimentos, u expressão dos meus louvores pelo s~ compor·
tumcnto como rcprcsentuntc do povo. Aliás, tive u honra de ser seu
colcgu nu outra Casa do Poder Lcgislutivo. Sempre identifiquei cm
V, 6x• este Jeul companheiro que fuz o bom combate c que sabe cum·
prir, com muitu clevução, o munduto que o povo lhe outorgou,
O SR.JOSt ESTEVES (ARENA- AM)- Muito obrigudo,
Senudor Benjumim Furuh. Seu upurte, que muito me honru, será
incorporudo no meu pronunciumento.
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mio à suu eficiente utuuçilo nesta Casa c uma honra para nós, amazo·
nenses, que reconhecemos no Primciro-Vicc·Prcsidcntc do Senado á
suu condiçuo d.c um dos maiores lideres do Amazonas.
Embora eu não vú estur aqui para oferecer a eles o empenho dos
meus pálidos préstimos, contudo, h\ de Munaus, integrante do
Governo Hcnoch Reis, csturci aplaudindo o desempenho individual
de cudu um. que de untcmão sei estarão sempre voltados para os
ullos interesses do Brasil.
Suportundo os reveses impostos pelo meu prccllrio estado de
saúde, aprendi, Sr. Presidente c Srs. Senadores, que pessimistas são
uqueles que transformam facilidades cm dificuldades, por isso que
respirum derrotas por todos os poros. Ao contrário dos que tem tc,
entre os quais me incluo, são capazes de fazer das dificuldades
oportunidades pura vencer. Foi assim que, premido pela cnfcrmida·
de, tive oportunidade de conhecer de ll,Crto a solidariedade cristã c
nmigu dos meus eminentes colegas, dos Dirctores desta Casa, seus
funcionários, todos c sem cxccção, de maneira muito especial os intc·
gruntcs do Serviço Médico do Senado, desde o seu Dirctor, Dr. Luiz
Vieira de Curvulho. uos Medicas, como os enfermeiros, enfermeiras,
massagistas c dcmuis uuxiliarcs. Aestes, minha gratipilo perene.

Puru substituir-me, tomurú posse hoje o Senador Braga Júnior,
figura exponenciul do empresuriudo de nosso Estudo, cx-Dcputudo
cstuduul por duas Lcgisluturus, Lldcr nu Assembleia Legislativa do
Estudo, do primeiro Governo du Revolução, cm cuja funçilo se desta·
cou como Oel intérprete dos idcuis que inspiraram o Movimento Clvi·
co de 31 de Março de 1964. Profundo conhecedor du gente c dos
problemas do Estudo, du Região Amuzõnicu e da Nação, estou certo
do seu eficiente desempenho como Scn'udor, pelas suus quulidudcs,
pelo seu merecimento c pelo seu espirita de homem público. O Sena·
dor Joiio dos Santos Brugu Júnior, estou certo, Srs. Senadores,
honrurú us tradições dcstu Cusa, onde nz tantos amigos, de onde levo
sublimes recordações, c por isso espero dos nobres colegas a mesma
Nau devo olvidur o trut:nncnto simpático e respeitoso que a
atenção, o mesmo coleguismo, u mesma amizade, o mesmo relaciona·
menta, pois o Homem que hoje me substitui se impôs ao respeito c à Bancada du Imprensa sempre me dispensou c por isso incluo os
admiraçilo de quuntos privam de suas relações, pois enobrece o seu jornulistus aqui credenciados nesta min,ha palavra de agradecimento.
eurútcr as quulidudcs de lcul âmigo, de companheiro que enriquece a
Sr. Presidente e· Srs. Senadores, ouso recordar aqui algumas
suu murcunte personalidade.
puluvrus do Grande Apóstolo Paulo, que, escrevendo sua Segunda
Quero que esta minhu pulavra de despedida seja também um Eplstoluuos Coríntins. tecia comentários sobre a enfermidade que o
testemunho do uprcço c de agradecimento a todos os nobres colegas perseguiu constantemente, tua cruel quanto esta que cu carrego, mas
de umbos os Purtidos. Sempre recebi de todos um apoio espontâneo que nüo conseguiu abate-lo. De repente, como que bradando mais
e confortador. imposslvcl de se esquecer. O dever me impõe que uma vez sua vitóriu sobre aquele prenúncio da morte, aquele homem
,dcstuquc u cxtruordinúria figura do ex-Presidente Senador Maga· 'de fé proclumou, no Verslculo 12, este qu~sc incomprccnslvel para·Jhilcs Pinto, bem como u personalidade dos ilustres ex-Membros da doxo: "Por que quundo sou fruco. entuo, i: que sou forte"?
Mcsu Dirctoru, nus pcssous dos eminentes Senadores Wilson Gonçal·
Parto paru Manaus, onde, na Secretaria da Indústria c do
vcs, Benjumim Furuh, Dinurtc Mariz, Marcos Freire, Lourival Comércio e em minha residência, suas portas estarão sempre abertas
Buptistu c Lcnoir Vurgus: destuco ainda, por dever de consciência c puru os queridos colegas, que são desde jã meus permanentes convi·
grutidão, u figuru qucridu do meu Presidente c amigo Senador Pctrõ- dudos para vishur u Cupitul amazonense.
nio Portcllu. que, em todos os momentos dillccis que enfrentei nos
leitos hospitulurcs, jamais me faltou com a sua amizade c com a sua
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
soliduiiedude humunu. Muito obrigado, Senador Pctrônio Portclla.
aparte?
O Sr.Jolf Lhldolo (ARENA- AM)- V. Ex• me permite um
aparte, nobre Senador?

O SR. JOSt ESTEVES (ARENA - AM)- Com muito pra·
zer, nobre .Lidcr.

O SR, JO:St ESTE\'ES (ARENA - AM)- Com muito pra·

O Sr. Eurico Rezencle(ARENA- ES)- Em nome da Maioria,
depnsito na> pronanciumento de v." Ex• o carinho e u emoção dos
nossos cumprimentos. O eminente colcgu deixa, nesta Casa, a
constilnci11 do cavulheirismo. do espirita público, du dcdicaçuo, da
intervivênciu cativuntc, c sobretudo os deveres cxemplurmente
cumpridos du lculd11dc partidúriu cm favor do Puls.

zcr.
O Sr. Jolf Llnd- (ARENA - AM) - Na ocasião cm que
V. Ex• deixu 11 Scnndn puna assumir a Scereturiu du lndGstriu c do'
Comí:rcin do Amuzonus. formulo votos de exito uo seu desempenho
nu udministruçiln cstuduul. V. Ex• i: homem que se revela de umu
tenacidade, de umu cupucidude de trubulho extraordinárias. O Ama·
zonas esperu por essu tenacidudc, por cssu cupucidadc de trabulho,
por essu dcdicnçuo. Silo os votos da Rcprescntuçuo do Amazonus no
Senudo.
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA- AM)- Muito obrigado,
meu nnbro c querido colegu Senador José Lindoso.
Aos nobres Vi~e-Udercs, Scnudores Eurico Rezcnde, Ruy Sun·
tos, Josi: lindoso, Jurbus Pussurinho, Virgllio Tàvora, Osircs Tcixci·
ru c Snidnnha Dcrzi, umu puluvru de agradecimento, de gratiduo
fruternul, por tudo aquilo que me tornou, de todos, devedor irrcmis·
slvel.
·
Nu oportunidudc, congrutulo·mc com os novos componentes da
Mcsn Diretoru, a purtir do Presidente, Scnudor Pctrõnio Portclla, c
seus cnlcgus, Scnndores José Lindoso, Amarul Peixoto, Mendes.
Cunule, Mauro Bcncvldcs, Henrique de Lu Rocquc c Rcnuto
f'runco, e minha sutlsfução é maior pclu eleição do meu ilustre colcgu
de Buncudn. Scnudnr José Lindoso, que puru mim rcprcscntu um prê·

O SR. JOSt ESTEVES (ARENA -

AM) - Obrigudo u

V. Ex•

O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- E leva para o seu Esta·
do nutal. onde vui exercer relcvuntc cargo público nu Administração
Henoch Rcis •. o cntusiusmo pela coisu públicu, entusiasmo retem·
perad<> - sempre c sempre - cm todus us ocusiõcs c em quuisqucr
circunstilnci11s, utr11vés de umu liçiio de otimismo, do sacriflcio, lição
cssu dignu de ser imit11d11 c, muis uindu, de ser muhiplicudu como
instrumento vigoroso de exemplo c de estimulou todos aqueles que
exercem 11 penitênciu du vidu pública. Neste instuntc, os seus colegas,
e, mais do que <>s seus colcgus, os seus umigos du Aliunçn'~cnovudo·
r11 Nucinnul pedem 11 Deus que abençoe os seus pussos c continue
prutegcndu c 11bencmando us su11s recompcnsaas.
·
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA- AM)- Muito obrigado,
Senudor Eurico Relendo, meu eminente Udcr. Seu aparte serviu·
como um11 dose de estimulo pura a missuo que vou cumprir, no meu
Estudl(•:· .

O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
upurte?
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA - AM) - Ouço, agora,
com muito prazer, o nobre Líder Senador Franco Montara.
. O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Em nome da Bancada
do Movimento Democrático Brasileiro, desejo associar-me il
homenagem que, cm nome de toda u Casa, prestou a V, Ex• o nobre
Líder Senador Eurico Rezende. Suas palavras renetem o pensamento
de todos nós. V, Ex• recebe, neste instante, a homenagem de rcspci·
to, de admiraçiio de seus companheiros, pela luta que travoq pela
própria existência, e por suu dedicação inquebrantável na defesa dos
interesses da cuusa pública. Receba, junto com os votos da maioria,
o pensumento, o apoio e a solidariedade da Bancada do MDB, nesta
Cnsu.
o SR. JOSt ESTEVES (ARENA_ AM) _Muito agradeci-·
do, Senu dar Frunco Mon toro. uo seu apar tc, qUc, Com mu 'tta honra •

·

.
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d·

mcorporurel uo meu Jscurso,

·

O Sr. EYandro Carreira (MDB - AM)- Nobre Senador José
Esteves, concede-me um aparte?
O SR. JOSt ESTEVES (ARENA- AM)- Com muito pra·
zer, meu nobre colega Evandro Carreira.

~977

políticn saluiUr de manter bem estreitos os laços dn cÍdadc com u Ba·
teria, nli scdiudu.
. . A primeirn fnsc dn solenidade constou de uma pnlcstrn clvicu, seguidn de cxposiçiio de matcriul bólico, de engenhos e apetrechos mil i·
tnres, que scrüo manejados pelos s'oldados, durunte todo o tempo de
instrÚçiio.
· . As barrncas armudas: telefones decampunhu instalndos, serviço
d~ suúde: cnrtm. tudo que será, cerca de um uno, u vidu do soldado,
foi apresentado u suus famílias.
Teve lugnr, depois, uma visitn às instaluções du unidade militar,
desde os ulojumcntos, totalmente li'mpos, uté os serviços de saúde, os
refeitórios c'" scçõcsadministrativas.
Durante o tempo cm que lá pussci, Sr. Presidente, pude sentir
que homens como o General Hélio João Gomes Fernandes süo, de
. fato, lideres que alcançaram a lição expressiva de que um grupamen·
to armu~o nü? po~e rtcar como que em um. casulo, distante da
populaçao. pots estn provudo que, em detcrmtnudos momentos, o
. . d . 'd
h b'
· ·
·quarte,1 que c 1llW ou c1 ade, tem os seus a 1tante Inteiramente a
seu lado, numa simbiose indispensável, guardadus, evid~ntemcnte, as
'devidas propdr~iies. porque niio se pode cair no inconveniente da ro·
tinn: u fuinu du cusernu eXige não raro um trubalho cfctuado sem a
presençu constante de visitantes, que ti:m .de ser amigos: mas
compurtimentados peht funçiio especializada dos que manejam us
urmus.
O quartel, em ccrtus oportunidades, tem de abrir 01 seus por·
tões, mas sem vulgaridade. pois esta é a maior inimiga da ertciénciu

O Sr. E•andro Carreira (MDB - AM)- Nobre Senador José
Esteves, meu velho companheiro de bancos escolares c hoje
companheiro de Senado, eu creio firmemente na sua capacidade de prolis~ional.
.trabalho, nu suu pertinácia, na sua obstinação até na luta contra a .
Registro, Sr. Presidente, este acontecimento, principulmente
morte e í: por isso que creio que talvez com a sua presença no Secreta·· · pelo futo de que vilrius famílias a mim se dirigiram, dnndo conta do
riu do do Governo Henoch Reis, no Amazonas, ele possa sair da seu júbilo em participar desse encontro, de acentuadas caructeristicas
inocuidude. Muito obrigado.
cívicas.
·
o SR. JOSt ESTEVES (ARENA_ AM) _Muito obrigado,
Desta tribunu do Senado Federal. envio as minhus culorosus
Senador Evandro Currcirn, pelo seu aparte. E, lã cm Manaus, I11 no felicitações ao ilustre Comandante da Artilharia de Costa da .I'
nosso Estudo, a nossa Secretaria não teril portas abertas só para C.R.M. pelo brilhante programo que vem realizando e que constitui
alguns, mas sim pura todos. pois nossa preocupação é unicamente o belo exemplo n ser seguido.
·desenvolvimento industrial e comercial do nosso Estado, de modo a
Em o que tinha a di7.er, Sr. Presidente. (Mui to hem!)
que possamos, reulmcnte, integrar o Amazonas no contexto da
economiu nacional.

Muito obrigado a V. Ex• Finalmente, Sr. Presidente, estarei lâ,
uo intciro dispor dos mcus eminentes colegas, pois Manaus não é
somente uma Zomt Franca, í: franca a alegria c a satisfaçãn de r•ccbê·
los, todos quantos nos derem essa honra.
Ati: um dia, meus eminentes colegas e amigos. Até Manaus.
(Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é
cumprimentado,)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra
no nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
· No mês pnssado tive o gruta privilégio de passar algumas horas
de intenso convivia comunitúrio entre jovens recrutas do Município
de Mncaé, no Estado do Rio de Janeiro, seus familiares c o Coman· ·
duntc du Artilhurin de Costa da I• Região Militar, General Hélio
Joüo Gomes Fernnndes, juntamente com a oficialidade do Forte
Murcchal Hermes, tendo 11 frente o seu jovem c dinümico Comnn·
dante Major Pedro Pnulo.
Estuvu sendo renlizuda ali,u exemplo do que anteriormente se li·
1.cru cm outnas unidudcs, uma experiência totalmente válida, pelo seu
nlto sentido did(atict> c pntriótico: entendeu o General - o que fez
muito hem - que os progenitore1 dos conscritos, assim como seus
familiares, deveriam conhecer ln loco umu amostragem do trnbalho
que, duruntc o tempo de serviço militur, serlt realizado.
Entün, tl que se pnssou, puru encanto dos parentes dos jovens
rccrutaas c puru a minhn sutisfaçuo purticulur, foi um cntrosnmcnto
que hem dia a medida dn descortino do ilustre General, que executa a

COMI'A RT:CT:M Mti!S OS SRS.ST:NA DORES:

Altevir Leal -José Cluiomard - Evandro Carreira - Fausto
Custclo-Br:mco- Muuro Benevide.,- Virgílio Tí1vont- Agenor

Maria- Domicio Clondim - Milton Cabrul- Luiz CavalcanteTeotônio Vilela - Lourival Baptista -:- Luiz Viunu - Dirceu Car·
doso - Roberto Saturninn - 0~ircs Tcixeiru - Ldte Chaves Evt:lí1sio Vieira- Lcnoir Vargus -·àtuir Bcckcr.
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcllu l comunicuçüo que vai ser lida pelo Sr. 1•-Secrctitrio.

Sobre n mcsu,

IÔ lida n seguinte

Bmsílin, 25 de fevereiro de 1977
Senhor Presidente:
Nomcudn Sc.crctilrio de Indústria e Comércio do Estudo do
Amui'.nnus. ll:nhn u hnnru de comunicar a Vossa E'\cclênciu que me

urusturci dn mamlutu de S~.:nadnr. por tempo indetcrmin:ldO, u rmrtir
do próximo dia 2 de murço do corrente uno.
Apfovcito a oportunidade pura renovar u Vossu Ex.c~:lêncill'prO
testos de clcvuda estima c considernçiio.- José EsteYes.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio l'ortellnl- Com rcferéncin no
oxpcdicntc que ncnbn de ser lido, n Presidêncin. nos termos do~ I• do
urt. 36 du Constituição, convocu o Sr. Joüo dos Santos Brugu Júnior,
Suplente do Sr. Scnudor José Esteves, pnrn ussnmir n 111andato de
Senador pelo Estudo do Amnmnus.
O SR. PRESIDENTE (l'ctrainio l'ortclln) - A Presidência
convocu os Srs. St:nadnrcs pnru uma Scsstln E:t<truortlinítriu a rcalizur-sc hnjc, tis 17 horas, com u seguinte
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põe sobre u rubricucilo, o comércio c o uso de artigos piroté:cnicos, c
dá outrus providências, tendo

-1Votu~~o. cm turno único, do Requerimento n• 615, de 1976, do
Sr, Senador Accioly Filho, solicitando sejum ane<ados aos Projetas
de Lei dn Senado n•s 12R, de 1974, 89, 164, 189, 197, 198,226, de
1975. c I5, 47. 79, 200 c 251, de 1976, que já trumitum em conjunto,
'"de n••s 290, 291 c 305, de 1976, que introduzem ulteracões nu Lei n•
5, 107, de 1J de setembro de 1966.

-2Discussiio, cm turno único, do Projeto de Lei da Cümaru n• 39,
de 1976 {n• 705-Cj75, na Casa de origem), que altera a redução de
dispositivos do Decreto-lei n• 4.238, de 8 de abril de 1942, que dis·

PARECERES, sob n•s 655 u 657, de 1976, das Comissões:
-de Constftulçlo e Justiça, ruvorável uo projeto, nos termos
do substitutivo que apresenta:
- de Economia, ruvorávcl ao projeto com u emenda que
.aprcsentu de N• 2-CE: e
-de Finançu, ravorl,vel ao projeto c i'l emenda da Comissilo
de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Nuda mais ha·
vendo que tratar, declaro cncerrudu a sessão.

I Le••ama-.re a .re.r.rào à.r 15 hora.re 20 mbruto.r.)

ATA DA 2• SESSÃO, EM 2 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
P~ESIDtNCIA DO SR. PETRÚNIO PORTELLA
..·, 1 /"

horm. udttii/H·c· J'rt'.\'t'l/fc•,,· os St.l', Sc'/ladorc•.l·:

i\dalhcrlo Sena- AhcrYir l.c:1l- Jnsé Ouiomurd- Evundro

C':~m:.ir:1- Br:l)!a .li1nÍI1r- .ln~ê l.indoso- ruÚctc Pinheiro- Jurh:l'.. l'w"'arinho - lhmatn Fr;tncn - Alcxnndrc Costu - Henrique
di.' I :1 Hlll'qll!.'- .ln..;(- S:trnc.v- Folllslu CmHdn-Br;mco- Hclvidin
Nunc'- l'ctrt~tJio Pd'rtcll:t- Mnuro Bcncvidcs- Virgílio T:ÍVllnJ
- \\'iJ,,uJ citlll~."alvc..; - 1\~cnur M:tri:J - Din:1rtc Ma ri~: - Jc:ssé
l'rcirl.'- l>nrnídn CitllHiim- Milton Cubra!- Ruy Curncirn~lmt.:n' l'r~:irc - Luit Cavalcante - Tcuhinio Vilclu - Au~usto
I 'r:mcn - I nuriv;l! B:lptio;,w - I leitor Di:lS :_ Luil. Viunu - Ruy
Santos - Dirceu Curdoso - Eurico Rezcnde - João Calmam ·v:, . . ~.·nrll:t.•Jn.; Torre.;- lh.mi:nnim Fmuh- D:mtnn Juhim - Nclsun
C'amciro- lwnwr Fr:nH:o- M:1~wlhfies Pinto- Franco Mnntnrn
- On: .. IL''i C.)u~rcia - 01to l.chmann -· Osires Tcixeiru- Mendes
C 'an;do Sald;111ha llerti - Aednl)' Filho - Leite Chuves \l:JIIn .. J~.,•:'lll- Fvcl:'1.;in Vidr:1 -l.cnoir Vurgus- Ot:lir Bcck~:r
nwlh:l

~

rk·,L!..:r.

O SR. PRESIDENTE ( l'etr<inin I'Mh:lla)- A listil de prcscnçu
al.'u .. :J o ~,·,,nlp:lradml.'nln llc .'J Srs. Scrwdnrcs. Havendo número
·rc:!!imcnlal. declaro :thcrt:J a "il'Ss:io.
O SR. PRESIDENTE fl'etrl>nin l'nrtcllu) - Encontm·se nu
c':1.,:1 11 Sr . .ID:'u1 doo; S:ulln'i 1Jr:1pa .l(miur. Suplente dn Sr, Scnudnr.

,r,, . ~ hll.'\'l'"·
1:\n fui em:aminlwdn i1 Mcsu c scrtí [')Uhlicndo
di'irn.;to 1111 H~.:l!imenltl lrllcrnn.
P ,, lf~l!llilllf' o tlti'l"ma c'l/t'tlllllllltmlo ii 1\lc•.m:

O dipllllllil dl' S.
dl' :J~o•nnln l'Lilll

t1

.

~
t•
I

~•.Y
OtUII~UTI DO

UIBU«U

)h"&~~G!!IIII461poiG

UtiiOm lliiTOUl DO AIWOUI,

wuHt dn II!IWtttt

oltlce 30, lllliH 7.• ltl Ll14,137,4tiD4t julhCI H 1864, IIPfdt I
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O Sr. Jniin dos Sa/1/o.r Braga Júnior dà entrada 110 rerinto,
pre.rtantln,jlm/0 à Me.ia, o .re1111inte compromi.r.ro regimental:.
"PROMETO GUARDAR A CONSTITUTC'ÃO FEDERAL E AS LEIS DO PAIS, DESEMPENHAR FIEL E
LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR QUE O POVO ME CONFERTU E SUSTENTAR A UNIÃO, A INTEGRfOADE E A INDtPENDftNCIA DO BRASIL,"
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Declaro empossado, Senador du Repóblicu, o nobre Sr. João dos Santos Braga
Júnior, que integrartl, no Senado, a representação do Estado do
Amuzonus.

A partir deste momento S. Ex• passará a participar dos tra·
bulhas dn.Casa.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte!la) - Sobre a mesa,
comunicação que serú lida pelo Sr. 1•-Secretãrio.
~ lidn u seguinte
Em 2 de murço de 1977
Senhor Presidente.
Tenho a honru de comunicar u Vossa Excelência, à viMa do
disposto no art. 7• do Regimento Interno, que, assumindo o exercicio da representacilo do Estado do Amazonas, udoturei o nome
parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada da ARENA.
Atenciosas saudações.- Joio dos Santos Braea Júnior.
Nome Purlumentur: Brugu Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a puluvra
ao nobre Senador Braga Jilnior.

TRIIIIJHAI. RE:OIONAL ILIUTORAL DO AMAZCIN.-1

qu

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Designo os Srs,
Senadores Eurico Rezcndc c Franco Montoro para introduzirem S.
Ex• no plenário. a nm de prestar o compromisso regimental. (Puusa)

!J'H .• -..

'.,'•;~..m ..... â.~;·.-.·:~·... /~~·,...,.:(''

O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- A~l. Prommcia "seguin·
te diseur~o.)- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
Scjum quais rorem os itinerârios do homem público idealista, no
Brasil, o Scnudo du Repilblicn é sempre 'o uivo du sua muis ui tu nspi·
rucüo, Casn cgrógia dn consciênciu polfticn m:lis subidil de um povo,
peln precmini:nciu de suu hicrnrquin constituinte "· nindu, pela vustu
c respeiliiVel reservu de subcdorin que ucumula. incluindo perfeito
senso de equilfbrio, pondcrnçilo c rcnexilo, -é, sem dúvidu, u meto
culminunte de uma vida que se consagro ii cuusa públlcn c uo interesse da Nuçüo.
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t pois; u··~sta Casa egrégia, que hoje chego, ao termo de um
itinerário de devotamento aos surtos de desenvolvimento cconômico
do meu Estudo- o Amazonas- c ao bcm-estar social dos amazo·
ncnses. E chego pcrficicntcmcntc cônscio do que a mim cumpre, tanto em respeito u submissão aos princípios éticos c legais que trudi·
cionulmentc regem u vida funcional desta mais alta Câmara Lcgislati·
vu c as relações recíprocas entre seus ilustres membros, quanto ao
que me í: incumbência indeclinável do mandato, ante os imperativos
du Nuçüt> e as necessidades vitais no vasto espaço brasileiro cm que
se cbnfina, geograficamente, o povo que me elegeu.·
Das figuras pura mim prccxcclsas de passadas lcgislaturas da
senadoria brasileira nus décadas de 40 a 60 .,.. os saudosos Senadores
Waldemar Pedrosa, Cunha Mcllo c Álvaro Maia - este último foi
quem me conferiu u honra de introduzir-me na atividadc poHtica
?artidúria: surpreendeu-o, infelizmente, a morte, ao meio do manda·
to, deixando vugu u sua cadeira, logo preenchida condignamente
pelo seu ilustre Suplente, Sr. Flâvio da Costa Brito, que muito a
honrou. O Senador Álvaro Maia com a sua cxtraordinâria cultura,
seu longo tirocínio parlamentar, sua formação de estadista, punha·
os ele a serviço pleno de seu Estado c de sua Pãtria, destacando-se,
mesmo em sua natural modéstia, muito comum nos espíritos supcrio·
rcs, como um dos filhos mais preclaros do Amazonas. Sob a bandci·
ru que desfraldava o honrado chefe político Senador Álvaro Maia,
no antigo l!urtido Social· Dcmocrâtico c, depois, na Aliança
Renovadora Nucíonul, cumpri dois mandatos de Depuiado Esta·
dual: diz-me a consciência de os ter desempenhado com dignidade c
.o senso de equilíbrio que lhes são inerentes, ao ponto de, cm um
deles. me ser atritiúída a função de líder na Assembléia Legislativa
do primeiro Governo da Revolução no Amazonas, do ilustre prof.
Arthur Cezur Ferreira Reis. Outro eminente membro desta Casao Excelentíssimo Senlior Senador José Raimundo Esteves - distin·
guiu·mejuntando o meu nome, como Suplente, ao seu, de candidato
u Senador. nas eleições de 1970, em que nos sagramos, assim, vito·
rioso~.

O Sr. Senador José Raimundo Esteves que se afasta de sua
cadeira no Senado pura atender aos ·apelos de suu terra c de seus
coestuduunos.
O ilustre S~nador José Esteves acaba de dar mais uma prova de'
seu grundc amor no nosso Estado ante o apélo amazonense advindo
por meio de um convite honroso do eminente Governador do Estado
do Amuzonas, Sr. Ministro Hcnoch da Silva Reis, que, reconhc·
cendo em José Esteves capacidade c confiança, o convidou para
ocupur a importuntc pustu da Secretaria da lndOstria c Comércio: só
esso gesto do Scn:1dor José Esteves o dignifica como homem público
crescendo ninou mais no conceito de seus conterrâneos c conci·
dudiios.
O alto espirita pQblico do Governador do Amazonas, fazendo
esse remuncjumento político, evidencia a sua sensibilidade no trato
du coisa pQblicu, bem assim grande senso de poHtica partiddria, unin·
do· a Afiança Renovadora Nacional no Amazonas c, ao mesmo tem·
po, fortulcccndo us lideranças do Partido a que preside. Levando
paru o seio de seu secretariado um Senador da RcpQblica, praticou S.
Ex• uto do muis amplo sentido, de vez que traduz a sua preocupação
de prcstigiur o poder politico, prestando, por igual, significativa
homenagem u mais ultu Câmara Legislativa do País, E eis, jâ, o Sr.
Scnudor José Raimundo Esteves cm pleno cxcrcicio de suas funções
de Secretúrio de Estudo· da lndOstria c Comércio do Amazonas.
Rendo·lhe us minhas homenagens, no momento cm que, como seu
Suplente, ussumo o seu posto no Senado da RepQblica,
sr: Presidente, Srs. Senadores, assumindo o mandato de Sena·
dor. faço-o animado do mais nobre propósito c com o objctivo de
preservur e zelar pelos mais altos c sagrados interesses do Amazonas
c do Brusíl. Cumpre-me manifestar que nno tenho sido alheio aos tra·
bulhas que se processam nesta Casa. Desde eleito o confirmado Sena·
dor-Suplente, passei u ucompunhur os pronunciamentos que, cm alto·
nivel, uqui se truvum, oru em acirrados debates de idéias marcando,
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rumos politicas, oru cm judiciosos estudos, exames c pareceres, cm
que u pura cienciu das lcís é principio e preponderância.
A screnidudc dos espíritos, a austctidade dos procedimentos, a
supcrioridudc dus conclusões c dos fundamentos, c a vitalidade dos
exemplos de um or à Pâtriu, como aragem sauddvcl da atmosfera dcs·
te umbiente, firmurum-mc no espirita conceito respeitoso cm relação
uo.que uqui se processa, se ordena, se preceitua, se formula c se gera
cm leis.
Nudu hú. t>U bem pouco há, nu conjuntura dos problemas brasi·
loiros destes 154 unos du vidu purlamcntur du Nação que o Senado
nilo tcnhu ubsorvido em suas cogituções, cm suas decisões. Não csca·
pum i1s suus :mtcnas sensíveis us conquistas das ciências, em todos os
cumpos do conhecimento humano, bem assim as idéias sempre cm
cfcrvesci':ncíu no pluno mundiul; as inquietações c as ansiedades dos
povos. As metus, cm constante renovação, da nacionalidade brasi·
leíru silo-lhe u puutu do diu-ú-diu. Educação, Saúde, Transporte, De·
senvolvimento. Finunçus, Abastecimento, Trabalho, Ordem Social c
outros inOmeros, vuriudos, importantes, sctorcs estruturais da vida
du Nuçào constituem-lhe u preocupação incessante.
Tudo isso não me é alheio uo conhecimento,- Sr. Presidente e
Srs. Senadores. - ao vir assentar-me. hoje, a uma cadeira deste
augusto Poder. E porque tudo isso nilo me é alheio ao conheci·
menta, anima-me o propósitó de trazer u minha modesta colabora·
çüo nos que uqui, de há muito, se empenham cm criar e clalio'rar riormus súbíus puru o muis positivo c franco andamento das questões nacionais.
·
O Sr. Jolé Llad010 (ARENA- AM)- Pormitc-mc V.
aparte, nobre Senador?

E~•

um

O SR. BRACA JÚNIOR (ARENA - AM)- Com prazer,
nobre Sen:idor.
O Sr. Jolé Llnd010 (ARENA- AM)- Desejamos registrar a
sutisfaçiio do mcin parlamentar amuzoncnsc, do meio político e,
singoiarmcnte, dos nossos corrcligionârios pela sua assunção ao
Senado Federal. substituindo o nosso eminente companheiro, Senador José Esteves. Desejumos formular a V. Ex• votos de uma atuaçüo fecundu, nu conformidade du sua inteligência, do seu espírito de
trubulho e do seu devotnmento a noss~ terra.
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA - AM)- Agradecemos o
npurte do nosso eminente e querido Senador José Lindoso e pedimos
no serviço taquigrilnco du Casa que o incorpore uo nosso discurso.
O Sr. Ewandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Braga
Júnior, peco um upnne.
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA- AM)- Concedo o aparte no nobre Senador Evandro Carreira.
O Sr. Ewandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Braga
Júnior, em meu nome c cm nome du Bancada do MDB no Senado da
RepOhlícu, eu o cumprimento c fuça votos que desfrutemos umn
bon, snlutur e proficun convivência. Conheço o seu carâtcr: sei da sua
cnpncidnde de trabalho e confio nu sua presença nesta Casa em favor
dos interesses do nosso Estudo. Muito obrigado.
O SR. BRAGA JÚNIOR (ARENA - AM)- Agradecemos o
upnrte do nobre Senador Evundro Carreira c, igualmente, pedimos
no serviço tuquigri1nco da Cusa que o incorpore ao nosso discurso.
O Amazonas, porém, essa vastu dimensão brasileira mais carcn·
te de processos dcscnvolvimcntistuK, tem de mim, cm particular, cul·
dados especiuis, nus reivindicações justas de seu povo. Homem da·
Amuzôniu, nascido à beira 'do gigantesco caudal, trago como tantos
outros filhos duqueht reglilo, nu própriu carne c na alma, as cicatrizes
c us frustrações produzidas por tuntos anos, séculos, do abandono
dudo pelos poderes centrais do Pais, Tenho, porém, o dever de aqui·
exprcssnr a grutidão de minha gente com a Rcvoluçao de 1964,
benemérita cm seu 'todo c, pura nós cm particular, na corajosa açilo
com que iniciou c leva pura frente o processo cm prol do dcscnvol~
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vimcntn doi :~cgiiio. O que têm ali rculiz~tdo os povcrnos revolucion(, ..
rios robustece-nos de confiunça c segurunçu nos chefes ideulistus que
o putriótieo movimento pós it frente dos destinos do Brasil. Deles,
entrctunto, cspcru :~indu muis o Amazonas, puru que se e:fctive u
intcgruçilo.quc •. cssu sim!. nos darú u conscii:nciu nucionul do que uli
temos c cntcsourumos. A umplinçuo das telecomunicações, us
desobstruções dos nossos canais de navcgaçiio, o necessário crescimento de nossu frow nuvial. muis portos c ucroportos nus local i·.
dudcs intcriorunus. mais cstrudus, muis pesquisas das nossus
potcnciulidttdcs. de riquczus, o incremento à pecuúrin rucionul, U
ugricultum. l1 indústriu. uo comércio, no turismo\ uos incentivos fis·
cuis. Íl mnior disscminução do ensino primário, à formuçuo de técni·
cos utruvi:s de umplitudc do ensino univcrsitúrio, u intcnsincuçuo dos
serviços de suúdc púhlicu c saneamento e us garantias de sobrcvivi:n·
ciu du Zonu Frnnca de Manaus por uma compreensão mais
conveniente n:ts llrcus .du Fazendu Nucionul c do Ministério do
Interior cm rclllçiio i•s finnlidudcs do cmi:rgênciu nucionul, de neccs·
sidudc nucion:li. dll Zonu Francu de Munllus loculizudu nu Amuzõ·
niu Ocidental que confin" com 7 frontcirus- instrumento de cxcc·
çào. criado para umu Ctreu de exceçUo sem us distor~ões nocivas que a
têm ufctudo cnnsidcravclmcntc - estes são ulguns dos sctores que
cstUo :t requerer desdobrumcntos de recursos e de ucUo que os conduzum,l'cm dclongnl'. tts mews objctivudus pela Revolução.
O nosso eminente Presidente da Repúblicu, Senhor Ernesto Gei·
sei. vem dando o decidido empenho de seu honrado Governo no scn·
tido du giguntcscll turcfu intcgrucionistu du Amuzõnin. De Sua
Excelênciu tem u Região am:1zônica, cm s.:u todo, indistintamente,
recebido cuidados cspcci:ds. Somos-lhe gratos: e u todos os bru·
silciros. do Sul uo Norte. de Leste uo Oeste. cumpre o dever cívico de
lljudm, cstimulllr o ilustre Chefe du Nuçiio. paru que possa Suu
Excclênciu muito rcliz:tr ainda muis nessn obra extraordinária do
desenvolvimento amuzõnico, que i:. sem dúvida, u obru mugna du
Rcvoluçiio.
Saudando V, Ex•s. Sr. Presidente e Srs. Senadores, espero poder
colaborur ncstu Cusu paru o trubalho de integração c OGupução plcnu
c tatu! duquclu região com u purticipuçüo de todos os brusileiros,
pois. nu verdade, li• nu Amazónia, cstiio us muiorcs perspectivas de
desenvolvimento da Nação. Se esse esforço comum de todos atingir
os objctivos dessa obra patriótica, scrú o bustunte paru encher de gl6·
ria c de fllmU os Poderes Executivo, l.egislutivo, Judiciúrio e o povo,
inscn:vcndo-Os nus pt1ginns mais vigorosus da históriu do progresso
brusilciro.
Agradeço u V. Ex•s, Sr. Presidente, aos demais Srs. Senudores e

u todos uquclcs que me escutam, as atenções que me estilo sendo
dispensudas.
Muito obrigudo. (Muito bem! Pulmus. O orudor i: cumprimen·
tudo.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu)- Pussu-se il ·

ORDEM DO DIA
Item I:
Vowção. cm turno único, do Requerimento n• 615, de
1976, do Sr. Senudor Accioly Filho, solicitundo sejam
uncxudos nos Projetos de Lei do Senudo n•s 128, de 1974, 89,
164. IH9, 197, 19H, 226, de 1975, c 15, 47, 79, 200 e 251, de
!976, que jú·trumitum cm conjunto, os de n•s 290, 291 e 305,
de 1976, que introdulem uheruções nu Lei n• 5.107. de 13 de
setcmhrÓ del966,
Em votnção o requerimento.
Os Srs, Scnudores que o uprnvum qucirum permunecer
sentados, (Puusu.)
Aprovudo,
A Presidi:nciu furl• cumprir u dclibcruçllo do Plenório.
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O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portcll:l)..., Item 2:

Discussüo. cm turno único, do Projeto de Lei du Cümuru
n• 39, de 1976 (n• 705-C/75. nu Cusu de origem), que uliera
u redução de dispositivos do Dccrcto·lei n• 4.238. de 8 de
:1bril de 194~. que dispilc sobre u fubricução. o comércio e o
uso de :1rtipos pirotêcnicos. c dí1 outras providências, tendo
1'-\RECERJõS. sob n•s 655 u 657, de 1976, dus
Comissi)cs:
-de Constltulçio e Justiça, fuvori•vcl uo projeto, nos
termos do substitutivo que uprcsentn:
-de Economia, fllvori•vcl uo projeto com u cmcndu que
aprcscntu de nll 2.. CE: I!
-de Finanças, fuvorúvel uo projeto e 11 emenda du
Comissão de Economiu.
F.m discussão o projeto, o substitutivo eu emenda da Comissão
de Economia.
Niio hnv~:ndn quem qucin1 discuti-los, vou submetê-los u votos.
Em votllçiio o pn>jcto. sem prejulto du emendu du Comissão de
F.c~lnomia.

Os Srs. S\."'!Uidnn:s l.lUC o :.lproVllm, queiram permanecer sentatios. iPuus:~.l
1\pruvndn,
É u seguinte o projeto uprovudo.

··

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 39, DE 1976.
(N• 705-C/75, na Casa de orlaem) ··
·

Altera a redaçio de dlsposltiYos do Decreto-lei n• 4.138,
de 8 de abril de 194l, que dispõe sobre 1 fabrlca~o, o comércio

eo uso de artlaos plrotécnlcos, e d' outru proYidênclu.
O Congresso Nocional decreta:
Art. I• O art, 5• do Decreta·lei n• 4.238, de 8 de abril de 1942,
russa a vigorur com u seguinte redução:

"Mt. 5• Os fogos incluídos na classe B não podem ser
vendidos u menores de 16 (dezesscis) anos c sua queima ó
proibido nos seguintes locuis:
·a) nus portus, nus janelas. tcrruços, etc., dando pura a
viu públicu c nu próprio viu pública:
b) nas proximidudes dos hospitais, estabelecimentos de
ensino c outros locais determinados pelas autoridades poli·
cinis."
Art. 2• O art, 90 do Decreto-lei n• 4.238, de 8.de abril de 1942,
pussu u ter a seguinte redução:
"Art. 9• Os infratores das disposições deste Decreto-lei
estilo sujeitos u multa de I (um) u 10 (dez) vezes o vulor de
referência fixudo pelo Decreto n• 75.704, de & de maio de
1975. ou por lcgislucilo posterior que venha a ulterb·lo, as
quais, nu reincidênciu, scrilo aplicadas cm dobro.
Purúgrufo único, As multas nilo eximem os infrutores
das sunçõcs penuis que couberem, cm caso de acidentes pes·
sou is c mutc:riuis."
Art, 3• Esta Lei entrurú em vigor na data de sua publicuçilo,
revogudas us disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Em votuçuo a
emenda du Comissão de Economia,
Os Srs. Senadores que u uprovum permaneçam sentudos.
(Puusu.) Aprovadu.
Aprovado o projeto com uemendu,ficu prejudicudo o substitu·
tivo du Com issilo de Constituiçuo c Justiça,
,\ mutériu vui à Comissão de Redaçílo,

-
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(;a seguinte u emenda aprovada:
EMENDA N•2-CE
Ao art. 2• do l'rojeto, dê-se a seguinte redução:
"Art. 2• O urt. 9•, do Decreto-lei n• 4.238, de 8 de abril
de 1942. passa a ter u seguinte redação:
"Art. 9• Os infratores dus disposições deste Decreto-lei
estarão sujeitos u multas variáveis de CrS 500,00 (quin.hentos
cruzeiros) a CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), atualizadas
moncturiamentc na forma da Lei n• 6.205, de 29 de abril de
1975, us quais nu rcincidênciu. serüo aplicodas cm dobro."
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portclia)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Vusconcelios Torres.
O SR, VASCONCELLOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estou convicto de que o honrado Ministro dos Transportes,
General Dyrceu Nogueira, nua foi informado a respeito de um
acidente recentemente ocorrido nns oficinas da Estrada de Ferro
Leopoldina. localizadas cm lmbctiba, em Macué, no Estado do Rio
de Janeiro.
Um vetusto gulpüo, construido pela Firma Brizon Engenharia,
decerto sem a Jiscalizuçiio atenta ou, talvez, descumprindo,
intencionalmente, os termos do contrato de construção~ provocou
grave acidente ao ter a sua cobertura desabado cm pleno horârio de
trabalho dos ferroviários que ali labutam, ocasionando vitimas.
Como os destroces da ocorrência ainda se encontram no local,
sem ao menos terem sido removidos, dando assim péssima impres·
são. gostaria de levar uo conhecimento de S. Ex• este indigno fato, e,
se pnssívcl. de ser infornmdo dus apurações civis c criminais da
cmprcitciru citud:1.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nohn: Scnudor Nelson Curndro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Ministro Arnaldo Prieto, cm fevereiro último, esteve em Suo
Paulo a fim de verificar. pessoalmente. a situucüo dos "bóias-frias",
uma dus ví1rius Ctlh:gorins de novos púrius surgidas em nosso Pais, de
dc1. anos puru cio. A visitu do Ministro do Trabalho foi objeto de amplo notici{lrio, c a condu tu de S. Ex• merece, sem dúvida, aplausos.
No cntuntn, de nnda ndinnturú o esforçou que se deu, st: de sua averi·
g:unç~o nUo rcsulturcm. com urgênciu, medidas concretas que um·
pmem tiio elevado número de !ruhalhudores, nilo só em Suo Paulo
cnmn cm ví1rios outros Estudos.
Qu"ndo o Ministro do Trabalho visitava São Paulo, pura
intcirar sc da situaciHllastimílvel dos "bóias-frias'', no Norte Fluminense, dc1.enas de milhares de trabalhadores da agroindústria pa<·
savum por nrivar;õt:s igunis ou maiores. Desemprego e irregulnri·
dadcs trahalhistas na llgroindústriu numinensc é quadro tipico da
cnlressai'nl. quando mais de 40 mil pessoas ficam desempregadas. E
ii qucstUo se up.ruvu mais uindu quando, como se deu agora. u safra é
menos do que o esperado. Das 12 milhões de sacas previstas, a produ·
çãu do Norle Fluminense não chegou a 7 milhões.
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de quulquer pulimivn parn os quase seis meses de desocupuciio. Em
excelente repnrtugem. publicadu no diu 6 de fevereiro de 1977, nu Fo·
lha de Silo Paulo, o rcrortcr no tu que "u não ser os próprios safristus,
ninguém cm Cnmpos, do instituto do Açúcar e do Álcool ao INPS,
dos selares muis rcpresentutivos du sociedade ao Juizado de Me·
norcs, consegue entender como vivem esses trubufhudores durante u
cntrcssurru. quando sào dcsutivudos c voltam paru os barrucos."
·''Mns- eominun- o quudro gcrnl é conhecido: uumentum os
pcquonos furtos: os desentendimentos nus 10 fuveius que circundam
u cid:1dc: os menores cohrnm tuxu pura ficur nus filas dn Prcvidênciu,
onde muitos tcntmn ohtcr o uuxilio-doencu, mesmo estando cm boas
condiç(lcs físicas: c todos os biscutcs são disJ')utados."
O Dclcgudo Regionul do Trabulho informa u impossibilidudc de
bem desempenhar-se de sua tarefu, pois não dispõe de pessoal
adcquudo. Ncccssitariu no minimo de 20 fiscuis a mais, pura coibir
todu cspêcic de irrcguluridudcs pruticudus pelas empresas da
ugroindústriu con1rn pobres c desampurudos. Pululam as empresas
de mão-de-ohra. cssu tcrrivcl formu de exploração do trabalho hu·
muno que hoje constitui vcrgonhosu chuga cm todo o Brasil. Essas
empres:1s lncndnrus nrw cumprem lei algumu e as próprias usinns
burlum livremente u lcgisltoção trahalhistu.
O Presidente dll Sindicuto dos Trabalhadores Rurais na lndús·
tri:1 de Açúcar. Salvador Fruncisco dos Santos. tem denunciado uo
Ministérin do Truhalho que o número de homens com carteira
nssinndu é mínimn. ('lrcvalcccndo o trnbnlho por empreitudu, sendo
crescente t~s pn1hlemas com dispcnsus. acordos c rcclumuçõcs gerais.
Ele cnlculn em HO mil o nlm1t:ro de ''tcmpnrúrios" na agroindústria
:u;Licarcirn.
Dil o Sr. Sulvudor Francisco dos Suntos que o Sindicato que
prc.:sidc tcnl :w mil associadl1S e faz gruvcs ucusaçõcs diretamente a
cmprcsns c usim1s. Diz tJUC, entre outrus irreguluridudes, há o empre·
go clundcstino de criuncus de dcl ;mos pura cortar cana, um trubalho
bruwl mé puru udultos resistentes. Aponta ns usinus de Jucupi, Santa
Mnriu c Barcelos como costumcims nesse tipo de emprego e estima
cm ccrcu de míl :1s críuncns cm torno dos dez unos de idade que traba·
Ihum nus usinus cm tempo de sufru.
"Esses clandestinos vivem sem direito n assistc!ncia médica ou
qu:~lqucr tipo de previdência. Têm npcnas deveres e nenhum direito.
Trubulhum como horistu. mus recebem tarefas superiores às possibili·
dadcs do serviço contrntudo, o que permite t1s usinus fazerem cortes
cm seus ganhos"- nlirmu S:llvudor Frnncisco dos Santos.
Queixa-se, aindu, o Presidente do Sindicato do transporte irre·
guiar dudo nos sufristus, sem segunmçu: do fato de ns usint~s paga·
rem menos i1s mulheres c demitirem os menores que completam 18
unos: c o de os clundcstinm;, quundo doentes, serem internados nos
huspi111is cnmn indigentes. Quundo os clandestinos se ferem, siio medicados nn usina c cm scp:uidu demitidos".

4

Esses truhalhadores Oumincnses não suo considerados "bóias·
frias", pni> niw se deslncum il buscu detrubalho, moradores que suo
da rcf!iiio. Formam contingentes do que se chumu de Hsufristus" c
"dandcstinns", nutrn esrécie de púrias, vitimas de injustiça, em
naprantc comprnvaçõo elo terrfvcl retrocesso sociul que nos tem
t.:aract~o:l'il'ado de unw d~cndn puru cí1. R crescem 11s fuvelus. cujo nú·
nH'rn 'it: multirlicu. num cspcll'lculn que us nutoridudcs nUo purcccm
ver.

Ao vir n vcrUo, cresce o nl1mcro de mendigos nus ruas de Cumpns c crescem ns nlns junto nos postos mi:dicos do INPS e
FllNRURAL: sün ns trnbalhndorcs dus lavourus de cana cm busca

Sr. Presidente. o Presidente Gciscl impôs a fusi\o dos Estudos
da Guunnharn c do Rio de Junciro, como formu de acelerar o desen·

volvimcnto nn regiiio, u fim de rapidamente o ntuul Estudo do Rio
tornnr·sc poderoso c rico. Puru isso, comprometeu-seu dar uo novo
Estudo toda ujuda do Governo Federal. Mas esta tem sido escassa e
rroblemus se agravum cm lodu purtc. Nada se pode alegur pura o cs·
quccimento dos compromissos ussumidos pessoalmente pelo Presi·
dente Gcisel. Nem mesmo us dificuldades financeiras que ora nos cer·
cum. previstus ~ prcvisfvcis nu época em que procedeu à fusilo, con·
forme tantll udvcrtiu u Oposicilo. A fusilo ni\o pode tornar-se um gi·
gantcsco desustrc. sobretudo sociul, impondo-se açilo imediata por
parte dll Gorvcrno Fcdcrul. E este podia ugir de modo a eliminar o
cspct(oculll deprimente que llldas os unos se repete no Norte Flumi·
ncnsc, a que uludimos iniciulmentc. rurtt isso nilo teria que fazer
grnndcs csrnrcus. c muitn menos dispcnder recursos amplos. Busturiu
que forçussc usinas c sobretudo as famigcrudas empresas locadoras
de milll·dc·obru u cumprirem u lei, trutando!rubulhadorcs como pes·
sous humnnus que silo. Disrulcm de todos lHi dudos possfvcjs, h:vudos
que l'llrum uo Ministério do Truhulho pelo Presidente do Sindicuto

I
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dos Trabalhadores Rurais na Indústria da Açúcar, Sr. Salvador
Fruncisco dos Suntos, incluindo denUncias concretus de futos os mais
d.:.1umnno.1. A puniçiio exemplar sobre usinas e empresas que
ousassem desprezar a lei poria fim a situaçiio que, nu verdade, traduz
o mais alurmante menosprezo à pessou humana.
O Ministro Arnaldo Pricto pode, de logo, pôr-se cm campo e eliminar abuso tiio nefando apenas fazendo cumprir a lei trabulhistu,

'.E!!S!!,!.Into o Govcrnp_~.ã~ se uni ma a enfrentar as incontáveis emprc~
sus locudorus de milo-dc·ohru, que proliferam. e proliferam gruças espcciulmentc uo fuvorecimcnto que lhes é proporcionado pelo próprio
poder público. o primeiro ia elas recorrer abundantes c abusivamente.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla ) -Nada mais havendo que trutar. vou encerrm n presente sessão, disignando paru a
sessL1o ordíni1riu de umunhU a seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discusiio, em turno único, do Parecer n• 739, de 1976, da Comissiio de cconomha. que conclui pelo arquivamento da Mensagem
n' 127.de 1976 (n' 249/76. nu origem). solicitando autorizaçuo do
Senado Federal para que u Prefeitura Municipal de Jpumirim (SC)
possa deva r o montante de sua divida consolidada.
(Tendo, ainda, Parecer, sob n' 740, de 1976, da Comissão de
Constituição e Justiça. tumbém pelo arquivamento.)
-lDiscussüo, em primdro turno, do Projeto de Lei do Senado
n• 234, de 1975. do Sr. Senador Nelson Carneiro. que dispõe sobre n
transferência de funcionário público estudante universitário, e dú
outras providências, tendo
PARECERES. soh ~·s 871, a 873. de 1976, dns Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, peln constitucionulidade e juridi·
cidade:
- de Educação e Cultura, pelo arquivamento, com voto vencido do Sr. Scnndor Adulberto Sena: e
-de Serviço Público Civil, fnvorável ..
-3Discussiio, cm primeiro turno (upreciaçiio preliminnr du constitucionnlidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n' 203, de 1976, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre u concessuo do sulário-fumilia aos trubulhudores uutônomos, pelos sistemu gernl da Previdência Social, tendo
PARECER. soh n•908, de 1976. du Comissão:
-de Constlturçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porlelln) - Está encerrada a
sessüo.
( l.. t>I'(11Ufi·.H' t1 ,\'l',\~\'tio ri,\' I 7 Jmra.f c• J6 minlllos.)
(

0

)

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 33, de 1976

A Comissi\o Diretoru, no uso de suu competência regimental e
tendo em vista o preceitundo nus Leis n•s 5.645, de lO de dezembro
de 1970, e 5.903, de 9 de julho de 1973: nu Resolução n• 18, de 1973:
c, uindn, o decidido cm sun reuniUo do dia 3 de dezembro de 1976,
RESOLVE:
Art. I• A Catc~oria Funcional - Assistente Legislativo, do
Grupo-Atividudes de Apoio Lcgislntivo, Código SF-AL-012, do
Qundro Permanente do Scnudo Fedcr:al, puma u ser distribuldn de
nc11rdo com o Anexo I dcstc Ato.
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Art. 2• Pura a execução do disposto no artigo anterior, scrâ
feito o remunejamcnto de claros existentes em outras Categorias intc·
gruntes de quaisquer dos Grupos de Alividades de Quadro
Permanente do Senado Federal.
Art. 3• Os utuuis integrantes dn Categoria Funcional de
Assistente Legislativo - Classe "C" do Quadro de Pessoal CLT,
passariio n integrar a Classe "C" - Referência 35 da mesmu Categoria Funcionnl do Quudro Permanente do Senado Federal: os du
Classe "B". nu Rcferênciu li e os da Classe" A" na Referência 26.
Art. 4• Fica extinta a Categoria de Assistente Legislativo do
Quudro de Pessoal CLT.
Art. S• Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6• Revogam-seus disposições em contrllrio.
Saiu da Comissuo Diretora. cm 3 de dezembro de 1976, Magalhiet Pinto, Presidente - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz
- Marcos Freire - Lourlval Baptista - Mendes Canale - Ruy
Carneiro.
GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO lNTERPARLAMENTAR
Reunlio da Comlssilo Dellberatlva, realizada em 3-12-76
Às dez horas e trinta minutos do dia três de dezembro do ano de
mil novecentos e setenta e seis, em sua sede, reúne-se a Comissão
Delibcrutivu do Grupo Brasileiro da União lntcrparlamcntar,
presentes os Senhores Deputado Cêlio Borja, Presidente, Senador
Magalhiies Pinto, Membro Nato, Deputados Marcondes Gadelha,
Secretário. e Airon Rios, Tesoureiro, Senadores Nelson Carneiro,
Eurico Rczendc, S"ldan"taa Derzi e Lourival Baptista c Deputados
Purentc Frotu, Gonzuga Vasconcellos, Pinheiro Muchado,
Raimundo Parente. Arlindo Kunzler, Passos Porto, Jurmund
Nasscr, Joiio Linhares, Furtado Leite, Jorge Vargas, Padre Nobre,
Batistu Mirandu, Wilmur Dallanhol, Ubaldo Barém, Nosser de
Almeidu, Odulfo Domingues, Cí:lio Marques Fernundcs, Jairo
Brum, José Alves. Vusco Neto e Nogueira de Rezende. Ausente, por
motivo justificudo. o Senhor Senador Josí: Surney, Havendo número
legal, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e comunica
que o Rellllório da 63• Conferência lnterparlamcntar está à disposição dos Senhores membros nu Secretaria do Grupo. Esclarece,
ainda, Sua Excclênciu que a presente reuniiio fora convocada para
que se procedesse 11 eleiçiio da nova Comissuo Diretora c dos
Membros do Conselho lnterparlamentar. Com a palavra, o Senhor
Sccrctiario propõe seja consignado em Ata voto de louvor ao
Depu tudo Célia Borju por sua eleiçiio pura o Comitê Executivo dn
UniUo lnterpurlamentur. O Senador Nelson Carneiro faz uso da
puluvr:a pana pedir que niio apenas se consignasse o voto de louvor,
· mas que u Comissão também manifestasse seu regozijo pela vitória
brasileira alcunçudu, no seio da União lntcrpurlamentar, através da
pessoa do Presidente do Grupo, Deputado Célia Borja. A Comissuo,
por unanimidade e com aplausos, aprova o voto proposto. O Senhor
Presidente agradece a munifestaçuo e fala da sua alegria ao trazer
puru o Brasil uma posiçiio de destaque dentro da UniUo
lntcrpurlumentar, vendo, desta forma, coroada de êxito a gesti\o da
Diretoriu à qual preside c lembra o constante apoio que lhe fora
dudo por seus ·companheiros de Mesa, Senador José Sarney e
Deputados Marcondcs Gudelhu c Airon Rios. Em seguida, o Senhor
Secrctiario propõe que' seja concedida aos funcionàrios du Secretaria
do Grupo uma grutificuçilo de Natal, correspondente à que
percebem mensalmente, o que é aprovado. Prosseguindo, a
Comissilo resolve: a) uutoriznr a Dirctoria do Grupo a proceder its
dcspcsaas neccssúrius com u vcrsilo dos documentos de trabalho que
scri\o uprcscnllldos à 120• Reunii\o do Conselho lntcrpurlnmentar: e
b) ratificar o pagamento ao Sr. Deusdedit Miranda, por serviços
prestados, nu cidade do Rio de Janeiro, quando do embarque e
desembarque de membros de delegações 11 reuniões interpurlumenlllrcs. A seguir. procede-se u clciçilo, que 1: iniciada pelo Senado,
votando cinco Scnh11rcs Scnudores e, cm seguidu, vinte c um Scnhorcs Dcpullldlls. O Scnh11r Presidente convida os Deputados Padre
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Nnhrc c Wil111ur Dall•tnhol pa"1 cscrutinudores, Abcrtu a urnu do

Scnmlo 1·\:dcml, siio cncontrudos cinco votos pum Presidente,
Sermdor Accioly l'ilho: cinco votos paru Sccretúrio, Deputado
Thnles Ramalho: cinco votos pura Tesoureiro, Dcputado.Luiz Bruz:
c, cinco votos paru Memhro d<l Conselho. Senador Suldunhu Derzi.
Aht:rl~l a urna da C:"tmnm Uns nc('utados, silo encontrudos vinte'
'V\l\\lS pnr:1 \'kc-Pn:~ídcntl.!, [h:ptllaUo Plf1vio Marcílio: vinte votos
p:1ra Sccrct;'Jrill, Dcput:H.io Thah.:s Ramutho: vinte votos pum
Tc~ourciro. Ocputmlo Lui1.. Uruz: vinte votos puru Membro do
C\m .. t!lho. Dcrutudo Tr:mcrcdo Neves: c, um voto cm br'unco, O
Senhor !)residente rrncl:~mu os Ol)mcs dOs eleitos c~ ao cumprimcnt(tltl~. forrnula votos Ur.: um:1 proficuu gc:stão. Nada mais havendo rtrawr. suspcnth:-!-ic u reuniria paru "lue se lavre a Ata. Reabertos os
t raballws, t1.;, onze hnr;1s c trinta minutos, é u mesma lidn c uprovada.
Fu. ~l:1n.:ilnd~.:s Gadcllw. Sccrct{trio, h1vrei u presente Ata. que irú à
rublbçiin.
GRUPO llRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Reuniiio da Comi,.ílo Diretora, realizada em 1-3-77
Às dez horas do dia primeiro de marco do uno de mil novecentos c setenta c sete,. cm suu sede, reúne-se a Comissão Dirctora do
Grupo Brasileiro da Uniria lntcrparlamentar para realização du
t"'nsmisstto de cargos, presentes os Senhores Deputados Célia
Borja, !'residente, Senador José Surney, Vice-Presidente, Deputados
Ma reandes Guddhu. Sccrctúrio, c Airon Rios, Tesoureiro, e mu'is os
Senhores Scnad<lr Accioly Pilho c Deputados FlAvio Marcílio,
Tlwlos Ramalho c Lui7. Braz, eleitos, em tri:s de dezembro de mil
IHWc.:cntM c sctentu c st.:is, purn exercerem, respcçti"umcntc, os
cargos de Presidente, Vice· Presidente, Secretário c 'TCsourciro do
<1n1po dur:~ntc o hicnio 1977(78. Havendo número leia!, o Senhor
Presidente decluru ubcrtos os trabalhos c, cm seguida, raz um rt:lnto
pormenorizado das atividadcs do Grupo Brasileiro durunte suu
pcstftn c flHmulu votos de ~xito uos íntcgruntc:s da Diretoria tl ser
empl>ssadn. Prosseguindo, Sun E..cclênciu convida o Senhor Senudor
Accinly ri lho unssumir a Presidência. O Senhor Presidente ngrudcce

i
li

ti:\ p~1luvrm; de seu ~tntcccssor c: nlirmu que durante ~eu mandato
l"ctcnde conlinuur o truhnlho du Diretorin untcrior no sentido de
sempre clcv:tr o prcstí~io do Grupo dentro da União lnlerparl:tmcntur c, a seguir, declara empossados os demais membros da
Dircloria. Usam, também, du puluvra os Senhores Deputados Flávio
Murcilio, Thalcs Rnmnlho e Lui1. Braz pura fazerem suus as palnHns
do Senhor Presidente. Nada tnuis havendo :1 lratur, suspende-se a
scssrto po1ru 'JUI! se luvre u Atu.' Reabertos as trabalhos, às onze
horm, cu. Thnlcs Rnmulho, Secretário, lnvrci n presente Ata que vui
assinndn pcln Scnhnr Deputndu Célia llorju c pelo Senhor
Presidente, Scnudor Accioly Filho.

I.

33• REUNIÃO DO CONSELHO DE
SUPERVISÃO DO CEGRAF
REALIZADA NO DIA 24-2-77
Aos vinte c quntro dias do mi:s ·de fevereiro de 1977, no
Gahinelc do Senhor 1•-Secrclúrio du Mesu Dirctorn do Senado Fc·
derul, reuniu-se o Conselho de Supervisão do CEGRAF, sob 11
Presidência do Senador Dínarte Mariz, presentes os Conselheiros
Antonino Pio da Cümara Cavalcanti de Albuquerque, VicePrcsidente. Luiz do Nascimento Monteiro, Abel Rafael Pinto e,
Luciano de Figueiredo Mesquita. Teve. aindu u presença do .
Sr. Armtldo Gomes, Dirctor Executivo do CEGRAF. Abertos os
trabalhos, o Sr. Diretor Executivo apresentou us contas do
CEGRAI' referente aos 4 (quatro) trimestres do ano de 1976, que já
tinham sido ohjeto de atenção do Conselho e que agora foram
devolvidos com o parecer fuvorável do Auditor do Senado Federal,
Dr. Noreu Silva Rolim. Foi designudo relator das contas o Conselheiro Luiz do Nascimento Montoiro: upresentou ele, imediatamente, parecer favorltvel, o que foi uprovudo por ununimidade, Foram discutidos uindu ussuntos gerais. Nada muis havendo a tratar, o
Senhor Presidente encerrou a reunião. Eu, José Paulino Neto,
Sccrctirrio do Conselho, luvrci a presente Ata que, depois de lidu e
aprnvndu, será nssinnda pelo Senhor Presidente, Brasiliu-DF, 24 de
fevereiro de 1977,- Senador OÍnarte Mariz, Presidente do ConselhodoCEGRAF.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 3• SESSÃO, EM 3 DE MAR(;O DE 1977
I. l-ABERTURA
1.2- EXPED1ENTE
1.1.1 - Mensaaem do Senhor Prnldnte da Repdbllca

Submetendo ao Senado a e.rco/ha de nome Indicado para cargo
ruio provimento depende de .rua prévia aqultsctnc/a:
N• 42/77 (n•43/77, na origem), relativa à escolha do Tcncn·
tc·Brigudeiro Dcoclécio Lima de Siqucira para cmccr o cargo de
Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente da
aposentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro Honório Pinto
Pereira de Magalhães Neto.
l.U- A>l10 do Mlalllro da Fazeada

U.4 - Comualcaçõet da Pmldêncla
-Recebimento das Mensagens n•s 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39,40 c 41. de 1977, pelas quais o Senhor Presidente da R'epú·
blica submete ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado d'a
Fazenda para que os Governeis dos Estados de São Paulo,· do
Ceurâ e do Parâ, e as Prefeituras Municipais de !balé, lpuã, São
Joaquim da Barru, Porto Feliz e Balbinos, todas do Estado de
São Paulo, e de Foz do lguaçu (PR), Terra Boa (PR) c Petrópolis
(RJ), scjum autorizadus u elevur temporariumcntc, os parâmetros
nxudos pelo art. 2• da Resolução n• 62/75, alterada pela Resolu·
çilo n• 93/76, do Senado, e possam realizar operuções de crédito,
para os nns que especificum.
.
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 110/76,
que revogu o urtigo 357 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de
1943 (Consolidação dus leis do Trabalho), por ter recebido pare·
ceres contrllrios, quanto no mérito, das comissões a que foi distri·
~~
.

N• 48/77. encaminhando informações prestadas pelo Ser·
viço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) cm rc5·
1.2.5 - Leitura de projetos
pos)u à solicitação da Comissão de Serviço Público Civil do Se·
-Projeto de Lei do Scnudo n• 6/77, de autoria do Sr.
nado, concernente ao Projeto de Lei da Cãmara n• 41/76, que
ampliu a competência do SER PRO para prestar serviços à inicia· · Senador Nelson Carneiro, que isenta de demissilo o servidor con·
denudo por crime comum, e dá outras providências,
tivu privada,
- Projeto de Lei do Senado n• 7f77, de autoria do Sr. Se·

l.l.3 - Parecem
-

R~ferente.r à.r ugu/ntt.r malirlas:

Projeto de Lei da Câmara n• 105f76 (n• 3.091/76, na Casa
de origem), que ultera us diretrizes das rodovias BR-453 c BR·
46X, integruntcs do Pluno Nacionul de Viação aprovado pela Lei
n•5.917,de IOde setembro de 1973.
Projeto de lei da Câmara n• 107f76 (n' 2.685/76, na Casa
de origem), que dispõe sobre a doação do Hospital "Hcrmfnio
Amorim", e dâ outras providências.
Projeto de Lei do Senado n• 99/76-Complçmentar, que
inclui os viajuntes comcrciuis uutônomos entre os beneficiários
do Progrumu de Integração Social (PIS), c dA outras provi·
dêncius,

nudor Osirc:s Teixeira, que uutorizu nbutcr du renda bruta dns

pmoas ffsicus us despesus com locução residencial,

l.U- Comunlc:ações
-Da Buncuda du Aliança Renovadora Nacional, indi·
cundo o Sr. Sepudor Eurico. Rczende pura exercer, cumulativamente, as Liderunçus do Partido c du Muioria no Senado Fcderul.
- Ou Buncuda do Movimento Democrdtico Brasileiro. indi·
cundo o Sr. Senador Frunco Montoro pura o exercfcio du li·
derunçu.
1.2.7 - Dlocunos do Expediente
SENADOR FRANCO MONTORO, como Ll'derda Minoria
- Andllsc da vida econômicu; politica c social do Pals, As·
plrucilo da Minoria nu presente sessão legislativa que se iniçia,

-
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SENADOR EURICO REZENDE. como Llder- Consi·
dcrações relativas à ação governamental c suas dirctri~cs através
da mensagem do Presidente Geiscl, dirigida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa de 1977.
I .J- ORDEM DO DIA
- Parecer n• 739/76, da Comissão de Economio, que con·
clui pelo arquivamento da Mensagem n• 127/76 (n• 249/76, na
origem), solicitando autori~açiio do Senado Federal para que a
Prefeitura Municipal de Ipumirim (SC) possa elevar o montante
de sua divida consolidada, Aproudo.
-Projeto de Ler <lo Senado n• 234/75, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, ~u~ dispõe sobre a transferência de funcionário

Morço de 1977

público estudante universitário, e dá outras providências.
Aproudo cm primeiro turno.
-Projeto de Lei do Senado n• 203/76, do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre u concessão do sulário-famllia
aos trabalhadores autõno,mos, pelo sistema geral de Previdência
Social. (Apreciação preliminar da constitucionalidade.)' Rejellldo. Ao Arquivo.
1.4-'- DISCURSO APÓS A ORDEM DO DIA

. SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em favor de
).nativos da .!l-EF!!SA.
'I .5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PROXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

ATA DA 3• SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1977
3• Sessio Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. PETRONIO PORTELLA
ilS /4 HORAS E JO MfNU.T(}S, ACHAM-SE PRESENTES
'OS SRS. SENADORES:

CURRICULUM VITAE DO
TENENTE-BRIGADEIRO DEOCLlôCIO LIMA DE SJQUEIRA

Ad:Jihcrtn Sena- BragUJunior ·-Renato Franco- Hen.riquc
de La Rocquc - Helvidio Nunes - Petrõnio Portella - Mauro
. Bencvidcs - Virgílio Túvora - Agenor Maria- Ruy Carneiro · Luil Cavalcante- Teotõnio Vilela- Ruy Santos- Dirceu Car·
,doso- Eurico Rezcndc- Roberto Saturnino- Benjamim Farah
-Nelson Carneiro- Itamar Franco- Magalhães Pinto- Lázaro
.S:~rboza- Mendes C:~nale- Saldanha Derzi- Leite Chaves-·
M:~uos Lciio- Evcli1sio Vieira- Otair Beckcr- Daniel Krieger,

Teaente-Brl1adelro Deoclédo Lima de Slquelra
(M AER 28 441)

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - A lista de presença
·acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Havendo número
regimental, declaro aberta a sessão,

Ó Sr, 1•-SecrcÍãrio vai proceder à leitura do Expediente.
lô lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM

Do Senhor Presidente da Repúblira, submetendo ao Senado a
e.«olha de nome indirado para cargo cujo provimento depende de suo
prévia aquiesrimcia:
MENSAGEM Nt ~l, DE 1!117
(n•43/77, na orfaem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do urtigo 42, item lll, c 128 da Constituição, tenho
u honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o
nome do Tenente-Brigadeiro Dcoclécio Lima de Siqucira para cxcr·
ccr o curgo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga dccor·
rente da aposentadoria do Ministro Tenente-Brigadeiro Honório
Pinta Pereira de Magalhães Neto:
Os méritos do Tenente-Brigadeiro Dcoclécio Lima de Siqucira
que me induziram n escolhê-lo pura o desempenho desse elevado
cargo, constam do anexo Currlculum V/tae.
Brasília, cm 28 de fevereiro de t97i.- Em~to Gelsef.

Nasceu no dia 21 de setembro de 1916, na cidade de Jardinópolis, Estado de São Paulo; filho de João José de Siqucira c Hypolita
Lima de Si queira.
Praça e ProiiiOÇ6ea:
Praça- 24 de abril de I935
Aspirante a Oficial- 22 de novembro de 1937
2•-Tcncnte- 30 de dezembro de 1938
I•·Tencnte- J9 de fevereiro de 1941
Capitão- 8 de agosto de 1944
Major- 2 de outubro de 1950
Tenente-Coronel- 19 de janeiro de 1953
Coronel- 23 de outubro de 1958
Brigadeiro- 22 de abril de 1965
Major-Brigadeiro- 24 de fevereiro de 1969
Tenente-Brigadeiro- 31 de março de 1973,
Operaçies de Guerra:
Cumpriu, durante a 2• Guerra Mundiall37 missões de patrulha
a.érca anti-submarina, no Atlântico Sul, como integrante do 6• Regi·
mento de Aviação c I• Grupo de Bombardeio, entilo sediados nn
Base Aérea de Recife.
Comandos, CheOas e Comfuões Militares:
Comandante da Esquadrilha do Correio Aéreo Nacional
Comandante do I• Grupo de Bombardeio
Chefe do Orupamcnto Fundamental da Escola de Especialistas de
Aeronáutica
Chefe do Dcpurtamcnto de Ensino da Escola de Especialistas de
Aeronáutica
Chefe de Relações Públicus do Gnbinete do Ministro da Acronúuticu
Chefe do Curso de Estudo-Maior da Escola de Comando c EstudoMaior da Acronàuticu
Comandante da S• Zona Aérea
Comandante da Base· Aérea de Porto Alegre
Chefe da 2• Scçilo do Estudo-Maior dn Aeronáutica
Chefe du2• Sccilo do Estudo-Muior das Forças Armadns
Chefe do Curso Superior de Comnndo da Escoln de Comando c Estado-Maior da· Aeronáutica ,
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Chefe do Departamento de Ensino da Escola de Comando c EstadoMaior da Aeronáutica
Chefe do Gabinete do Ministro da Acronâutica
Comandante da Escola de Comando c Estudo-Maior da Aeronáutica
Comand:mte do Comando Costeiro
Presidente du Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea
Internacional (CERNA I)
Comandante do Comando Geral do Pessoal da Acronúutiea
Diretor-Gernl do Departamento de Aviação Civil
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica
Comissões de lnteresoe Militar:
Comissão de Compras da Aeronáutica- Washington- USA
08 Fev. 1945 u li Abr·l947
Escola de Guerra Naval-Instrutor
09 Dez 1954 u 26 Mar 1956
Comissão de Construção Naval na Europa
27 Jan 1957 u 04 Mui 1958
Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Internacional
(CERNA I)
04 Jun 1972 u 29 Mur 1973
Diversos:
Membro do Conselho Nucionul de Petróleo como representante da
Aeronáutica:
Membro do Conselho Técnico du Dirctoriu de Acronúutica da Marinha:
Instrutor du Escola de Especialistas, da Escola de Aperfeiçoamento
de Oficiais da Aeronáutica, da Escola de Comando c Estado-Maior
da Aeronúutica, du Escola de Guerra Naval e da Unidade de Treinamento Brusii·EEUU nu última Grande Guerra:
Chefe das Delegações Brasileiras u Reuniões de Consultas Acronáu·
ticas entre Brusii·Portugul (outubro de 1972}, Brasil-Espanha (outubro de 1972), Brusii-Jupão (fevereiro de 1973}, Brusil-lsruel (março
del973} e Brasii·P:1íses Baixos (abril de 1973}.
Cursos Militares:
Escola Militar do Reulengo- Arma de Aviação:
Curso de Aviador Militar A e B:
Curso de Tí1tica Anti-Submurinu- USA;
Curso de Túticu Aérea:
Escola de Estudo-Maior:
Curso Superior de Comando:
Curso Superior da Escola Superior de Guerra·
Condecorações:
Medalha Militar- Passador de Platina:
Ordem do Mérito Aeroní1utico- Grã-Cruz:
Ordem do Mérito Naval- Grunde Oficial:
Ordem do Mérito Militur- Grande Oficial;
Ordem do Mérito Jurídico Militar- Grande Oficial:
Ordem do Mérito Jurídico do Trabalho- Gril·Cruz;
Ordem do Mérito de Rio Branco- Grã-Cruz:
Campanha do Atlúntico Sul:
Cruz de Aviaçilo- com Pulmu:
Mérito Suntos-Dumont:
Mérito Tamandurí::
Medalha Militar da França:
Ordem Nacional do Mérito du República Francesa- Oficial;
Medalha ABDON CALDERON- 2• classe- Equador;
Ordem de Boyucú- Oficial- Colômbia:
Ordem AI Mí:rito- Oficial- Peru;
Cruz du Força Aí:reu Venczuelunu.

(,] Comis.rào ri~ Con.rriru/çào <Justiça.)
AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA
N• 48/77. de 16 de fevereiro, encaminhando informações prestudus pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (SER PRO}
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em resposta à solicitação du Comissilo de Serviço Público Civil desta
Casa, concernente no Projeto de Lei du Cdmura n• 41, de 1976, que
umpliu a competência do SER PRO para prestar serviços à iniciativa
privada.
(Â Comissão de Serviço Público Civil.)

PARECERES
PARECER N• I, DE 1977
Da Comllllio de Transportes, Comunicações e Obras PúbHcas, sobre o Projeto de Lei da Cimara n• 105, de 1976
(no 3.091, de 1976, na orl&em), que "altera u dlretrlzes das
rodoYlu BR..C53 e BR-468, lntCJ'Intes do Plano Nacional de
Vlacioaproudopela Lei n• !.917, de 10 de setembro de1973",
Relator: Senador Alexandre Costa
Nos termos do urtigo 51 da Constituição Federal, o Senhor Pre·
sidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional,
o presente projeto, que altera os pontos de passagem das rodovias
BR-453 e BR-468.
2. A proposição fundamenta-sc.nos seguintes fatos:
"As modificações dus citadas rodovias federais decorrem de reivindicuçüo formuluda pelo Governo do Estudo do
Rio Grande do Sul, no sentido de harmonizá-las com ostra·
çados de rodovias estaduais, cujas diretrizes silo praticamente
coincidentes com aquelas.
Assim, com o traçado da Rodovia BR-453, no trecho
ltuqui-Santu Maria, coincide u rodovia estadual BR-453 que
tem como delimitadores os mesmos pontos extremos, alterados, apenas os pontos obrigados de passagem. Ademais, o
Governo do Estudo estú executando as ligações São BorjaEncruzilhudu (BR-537) e Encruzilhudu-Santa Maria (BR. 453}.
Coerente com os princípios e normas fundame~tais fixados no Plano Nacional de Víuçiio entre os quais o que .
preconiza compatibilização e articulação dos sistemas viários
estaduais com o sistema rodoviário federal, este Ministério
ve.m de uprovur entendimentos mantidos pelo Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem com o Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de modificar o traçado geral da Rodoviu BR-453, mediante u absorção das rodovias estaduais
RS-537 (Süo Borja-Encruzilhuda) e RS-453 (EncruzilhaduSunta Muriu). Em rnzilo disso, a mencionada rodovia federal
passaria a obedecer à diretriz: Silo Boriu-Santiugo-Suntu
Muria.

Jguulmente. no que se refere à Rodovia BR-468, o Governo du citada Unidude da Federação invocou u existência
dus rodovias estuduuis RS-12 e RST-468, com obras já ini·
cindas e truçudos coincidentes nos trechos Palmeira das Missões - Coronel Bicuco-Cumpo Novo e Campo Novo-Trés
Pussos, respectivumcntc,
Du mesma formu, os entendimentos mantidos pelo
DNER com o citudn órgilo rodoviário estuduul pela viabilidade de integrar as rodovias cstuduuis nu BR-468, que obedeceria uo seguinte traçado: Pulmeiru dus Missões-Coronel
Bicuco-Cumpo Novo e Campo Novo-Três Passos, respectivumcntc,

Du mesma forma, os entendimentos mantidos pelo
DNER com o citado órgilo rodovi,\rio estadual concluírum
pela viabilidade dc intcgrur us rodovias estuduais nu BR-468,
que obedeceria ao seguinte traçado: Palmeira dus Missões
Coronel Bicucn·Cumpo Novo-Três russos-Fronteira com u
Ar!!cntinu."

:i
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3, Do ponto de vista da politica Nacional de Transportes, . eional, o presente projeto, que dispõe sobre a doaçi!o do Hospital
cumpre lembrar que as localidades intermediárias constantes das re- Hermínio Amorim,
2. A Exposição de Motivos que acÔmpanha a Mensagem Prc·
des previstas não constituem pontos obrigatórios de passagem, mas
representam apenas uma indicação geral da dirctriz das vias L'Onsidc- sideneial, informa:
"Pelo Decreto fci n9 996, de 21 de outubro de 1969, a Rede
radus, sendo seu traçado definitivo fixado pelo Poder Executivo,
Ferroviária Federal S/ A- RFFSA, foi autorizada a ceder, a
upós estudos ti:cnicos e econômicos (Lei n' 5.917, de 1973, art. ro,§
título gratuito, à Grande Loja de Minas Gerais, todo o accr·
2•).
vo patrimonial do extinto Hospital "Hcrmfnio Amorim" da
Além disso, sube·se que os recursos provenientes do Orçamento
cx!inta Estrada de Ferro Bahia c Minas, situado cm Teófilo
Geral c de Fundos específicos. destinados ao Sctor Transporte, ni!o
Otoni, MG, este constitufdo de terreno, bcnfcitorias, instala·
çõcs c material hospitalar,
podem ser aplicudos em vias que niio constem do Plano Nacional de
Ficou estabelecido no citado Dccrcto·lci que a ccssilo far-scViação (art. 7').
ia mediante termo ou contrato no qual constariam, expressa·
Sabe-se, ainda, que as rodovias ou trechos de rodovias, jâ consmente, as con~içõcs estabelecidas, tornando-a nula, indc·
truídos e que niio constem do Plano de 1973, passam automati·
pendentemente de ato especial, se fosse dado aos bens aplica·
camcntc paru jurisdição da Unidade da Federação cm que se lo·
çiio diversa da que lhe tenha sido destinada, O mesmo Dccre·
to-fci autorizou à RFFSA a deduzir de seu capital a im·
calizcm (mt, 4') c que os Estados-Membros devem articular seus pia·
portância correspondente ao valor dos bens cedidos ou
nos com o sistema federal (art. i').
compensar com recursos destinados a investimentos de
Por conseguinte, ou verificou-se uma coincidência de traçados
capital na mesma Empresa.
ou, o que é muis provável, o Estado conseguiu a aprovação da in·
clusào de trechos estaduais na relação descritiva do Sistema Ro·
Acontece, entretanto, que a manutenção do Hospital ao nfvel
doviário Federal, pois os planos estaduais são aprovados• pelo
das necessidades mínimas da regiilo, além das despesas de
DNER.
custeio. que ocorrem por conta de Maçons dedicados, que
Sem embargo, convém pedir atencüo para o fato de que os rc·
trabalham sem desfalecimento para o atendimento das elas·
cursos õnunceiros destinudos ao DNER estão sendo reduzidos. O
ses desprovidas de recursos, pois o Hospital niio dâ lucros,
Fundo Rodoviário Nacional já não representa a quase totalidade
necessita, dentro do compromisso assumido na escritura de
CCSSiiO, ampliar RUaS obras C renovar SCUS equipamentOS, O
dos ingressos destinados ao financiamento de rede de estradas de ro·
que dcmandà investimento de certo vulto, cuja obtenção tcmdagcm, A taxa· rodoviitriu única, o pedágio c os impostos sobre
~c tornado difícil cm face da cláusula de rcvcrsilo consignada
transportes de p:tssugciros e de cargajú L"Omeçam a avultar como fon·
na escritura que impossibilita qualquer opcraçilo financeira
tcs de recursos. Em contrapartida. não é pequena a parcela de receita
garantida pelo patrimônio.
destin:td:t ao p:tgamento de dividas· externas e internas, bem assim o
serviço dessas dívidas, raziio pela qual o DNER se socorre das antcci·
Acontece, todavia, que o citado Decreto-lei n9 996/69 que
pações de despesas por cgnta de receitas do próximo cxcrcfcio finan·
autorizou a ccssilo, ao estabelecer as condições (§ 29 do art.
19) dispôs que à RFFSA cabe proceder de acordo com o
ceiro, até a margem de 30%.'Feitos portanto, os abatimentos da dfvi·
disposto
no art. 29 do Decrcto·lci n9 61.525, de 13 de outubro
da (20%), da antecipação (30%), das despesas com o pessoal (30%),
de 1967. verbll:
pouco ou nadu resta ao DNER para desincumbir·sc da missilo de
"Feita a avaliação dos bens a serem cedidos, a Rede Fcrroviâconstruir, conservar e reparar a rede rodoviária federal.
ria Federal S/A providenciará a 'transferência definitiva dps
bens mencionados no art. 19, mediante rcduçüo de seu capital
Dentro dc.<sc quadro, entende-se que é interessante para o
social, em importância •"Drrespondcntc, ou compensando
DNER proceder u um· convénio com o Estado, objctivando a reparti·
com recursos destinados a investimentos de capital, na mcs·
ma Empresa." (Grifamos. Este Decreto autorizará a RFFSA
çào dos cncurgos nccess{arios à construção de trechos comUns às rc·
a ceder o Hospital ao Ministério da Saúde).
dcs federal c cst:tdual. motivo por que opinamos pela aprovaçilo'do

······························ .. ·····················

presente proJeto.
Sala das Comissões, cm f9 de dezembro de 1976. - Lulz Ca~alcante, Presidente em exercido - Alexandre Coatl. Relator Otto Lehmann- Teotónio VIlela - Mendes Canele.
PARECERES N9sl E 3, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9J07, de 1976 (n9 %,6115, de
1976, na orleem), que dlspae sobre a doaçio du Hoapltal "Hermfnlo Amorim" e d• outras pro~ldênclas".

-·

'

PARECER N92, DE 1977
Da Comlsslo de Traaaportes, Comunlcaçacs e Obras P~bllcas
Relator: Senador Alnandre Costa
I. Nus termos do urt. 5I da Cunstituiçno Federal, o Senhor
Presidente da Repúhlicu <ubmetc ii dclibcrucM• do Congresso Na·

Entretanto, o Serviço do Patrimônio da União, depois de
concordar, cm parte, com o entendimento deste Ministêrio,
mas, considerando que a cessilo nilo implica cm transferência
de domfnio, o que poderia acarretar dificuldade quanto ao
oferecimento do imóvel como garantia hipotecária, julgou
que u forma indicada para a consccuçiio do objctivo é a
"doaçilo do imóvel - vinculadu a destinação específica - à
Grande Loja de Minas Gerais" e elaborou novo anteprojeto
de lei, cm substituição uo oferecido por este Ministério,
3. Do acima transcrito, cumpre apenus ressaltar que se trata
du formalizaçüo de doaçilo de imóvel pertencente a uma ferrovin
extinta, cujas linhas j6 foram totalmente erradicadas.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sula das Comissões, cm 19 de dezembro de 1976.- Lulz CIYalcante, Presidente em exercfcio - Alexandre Costa, Relator - Otto
Lehm1nn - Teot6nlo VIlela - Mendes C1nale.
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PARECER N• 3, DE 1977
Da Comlssio de Flnançaa

Relator: Senador Ruy Santos
Originário do Poder Executivo, chega à Comissão de Finança.
projeto de lei que dispõe sobre a douçào do Hospital "Hcrmlnio
Amorim" c dú outras providências".
A proposição i: submetida uo Congresso Nacional, com base no
artigo 51 da Constituição Federal. e se fuz acompanhar de Exposição
de Motivos do Senhor Ministro de Estudo dos Transportes, quedestucu as seguintes razões:
'
"Pelo Decreto-lei n• 996, de 21 de outubro de 1969, aRede Ferroviária Federal S/ A - RFFSA, foi autorizada a cc·
der, a título gratuito, à Grande Loja de Minas Gerais, todo o
acervo patrimonial do extinto Hospital "Hcrmlnio Amorim"
dtt extinta Estrada de Ferro Bahia c Minas, situado cm
Teófilo Otoni, MG, este, constituldo de terreno, bcnfcitorias,
instalações e material hospitalar.
Ficou estabelecido no citado Decreto-lei que a cessão
rur-sc-iu mediuntc termo ou contrato no qual constariam,
expressumente, as condições estabelecidas, tornando-a nula,
independentemente de ato especial, se fosse dado aos bens,
aplicação diversa du que lhe tenha sido destinada. O mes·
mo Decreto-lei autorizou à RFFSA a deduzir de seu capital a
importância correspondente ao valor dos bens cedidos ou
compensar com recursos destinados a investimentos de
COI(litul na mesma Empresa.
Em cumprimento à determinação legal, foi lavrada es·
critura pública no Cartório do 6• Oficio de Notas de Belo
Horizonte, nu qual a cessionáriu Grande Loja de Minas
Gerais comprometeu-se u destinar sempre os referidos. bens
"u finalidade de dar continuidade uo funcionamento do Hos·
pita! "Hermínio Amorim" e ampliar o atendimento aos que
dele necessitam. sob penu de tornar nula u cessão c doação,
independentemente de ato especial",
Acontece, entretanto, que u manutenção do Hospital uo
nlvcl dus necessidades mlnimus du região, além das despesas
de custeio, que correm por conta de Maçons dedicados, que
trabulhum sem desfalecimento pura o atendimento das elas·
ses desprovidas de recursos, pois o Hospital não dâ lucros,
necessita, dentro do compromisso assumido na escrituro de
cessão, umpliur suas obras e renovar seus equipamentos, o
que demanda investimento de certo vulto, cuja obtenção tem·
se tornado dilicil em fuce du clâusula de reversão consignada
nu escritura que impossibilita qualquer operação financeira
gurantidu pelo putrimónio.
Dai o apelo do Grilo Mestre da Grande Loja de. Minas
Gentis no sentido du modificação ou supressão daquela
ciÍiusula puru que u entidade possa desenvolver o trabalho
que está reulizando e pretende realizar no Setor da Assistôn·
ciu Módico-Hospitalar, principalmetne tendo-se em vista o
impacto sócio-económico que atinge a região do vule do
Mucuri, cujo núcleo central recai em Teófilo Otoni.
Procedidos os estudos necessârios, o serviço do Património da
Uniilo munifestou-se fuvoruvelmente ii doação do imóvel vinculada u
destinuçilo cspeciflcu.
A douçilo possibilitarA u Grande Loja de Minas Gerais o ofere·
cimento do imóvel como guruntiu hipotecária para obtenção dos rc·
cursos necess!trios uumpliuçilo dos serviços módico hospitalares.
O imóvel está descrito no urtigo 2• e a doação efetivur-se·â
mediuntc contruto cm livro próprio do Serviço do Património da
Uniilo, tornundo-se nu lu se houver inadimplemento de cláusula do
contruto.
Estabelece uindu o artigo 4• do projeto que a Rede Ferrovlârla
Fede rui S/ A. tomurá imediatas providências quanto ao disposto no
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art. 2• do Decreto n' 61.525. de 13 de outubro de !967, como .decor·
ri:nciu du presente doação, Tui providência refere-se a redução do
capital du RFFSA cm valor correspondente ou compensação com re·
cursos destinados u investimentos de cupilal.
A vista do exposto, nud;.a vem os que se possn opor 110 projeto de
lei cm exume. c ussim. npinumos pela sua uprovacUo.
Sala dtts Comissões. cm 2 de Dezembro de 1976. - Amaral
Peixoto, Presidente- Ruy Santos, Relator - Mauro Benevldes Heitor Dias - Fausto Castelo-Branco - Evel4slo VIeira - Danton
Joblm- Saldanha Derzl- Cattete Pinheiro.
PARECERES N•s 4, 5 E 6, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 99, de 1976 (Complementar), que "Inclui os VIajantes Comerciais Autônomos entre
os benefiel,rlos do Programa de Integração Social (PIS), e dá
outras providências",
PARECER N• 4, DE 1977
Da Comlssio de Constltulçio e J ustlça
Relator: Senador Henrique de La Rocque
De uutoriu do ilustre Senador Orestes Qui:rciu, o Projeto em tela
visa a incluir como beneficiários do Programa de Integração Social
(PlS) os Viajantes Comerciais Autiinomos.
2. Na Justificação, assinala o Autor que "o Viajante Comer·
ciul, embora rotulado de "autónomo", apresenta inúmeras cttruc·
teristicas de verdadeiro empregado dus empresas cujos produtos
oferece".
Arrola, a seguir, em abono dessa tese, pronunciamentos de ilustres mestres do Direito do Trabalho, quais sejam, Orlando Gomes e
Elson Gottschulk, Mozart Victor Russomuno, Arnaldo Sussekind.
Lembra que " ... outra categoria de vinculação empregaticiu
muito mais instúvel - u dos trabalhadores avulsos, geralmente em
atividude na orla marítima - e prestando serviços, atruví:s dos Sin·
dicutos, a várius empresas durante o mês- foi expressamente incluída como participante do PIS",
3. No que tange it constitucionalidade e à juridicidade, não há
reparos u fuzer ü proposição, devendo sobre da pronunciarc:m-st: as
doutas Comissões de mérito.
· 4. Isso posto, opinamos pela trumitaçãà do Projeto, de vez que
constitucionul e jurídico,
Sulu das Comissões, em li de agosto de !976. Accloly Filho, Pre·
sidente- Henrique de La Rocque, Relator- Heitor Dias- Nelson
Carneiro - Helvldlo Nunes - ltallvlo Coelho - Otto Lehmonn Dirceu Cardoso.
PARECER N• 5, DE 1977
Da Comissão de Legislação Soda!
Relator: Senador Dom!clo Gondlm
Pelo Projeto que vem uo nosso exume, de uutoriu do eminente
Senudor Orestes Qui:rcia, pretende-se a inclusão dos Viujuntcs
Comerciais Autónomos entre eis beneficiários do PI S.
O urgumcnto ó o de que o VÍujante Comercial executa utividadcs p'rolissionuis de dupla condição, oru como mundutário, oru
como empregado. Em conseqUênciu, não se lhe podendo negar a
condição de empregado, há de se conceder ao Viajante Comerciul o
direito de se tornar bcnelici!trio do PI S.
O Projeto já foi liberudo pelu Comissão de Constituição c Jus·
tiçu, que concluiu pclu suu juridieidudc c constitucionulidudc.
Cuhc-nos: nc:stu Comissiio. uprcciur o mérito du mutérin
prurnndn que. de logo. sejam rcssulludos os dois flontos bilsicos d~
dchutc:
1•- 0 Plano de Integração Social (PlS) foi criudo com u tina·
lidudc de promover u integração emprcgudo·emprcsu: ·
2•- 0 Reprcsentuntc Comerciul Autónomo. cujas atividades
são rcgulumentudus pelu Lei n• 4.RR6/65, tem atuuçào empresuriul c
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dcscrnpcnhu por conta de uma ou muis peSsous, em curátcr não

cvcntual, u mcdiucào de negócios mercantis que lhe asseguram o
direi I() it rcrccpçflo de comissões.
O Viajante Comercial Autônomo, pois, nua é um empregado c,
faltando-lhe tu is caruetcrísticus jurídicas, não pode integrar o PI S.
Na hipótese de lhe ser concedido tul direito, niio se poderia deixar de
c'tcndê-lo, por equidade, tiS demais classes de trabalhadores autô·
nnmM. entre os quais os prolissionuis liberais, A partir daí, estaria
inteiramente desvirtuada a linalidadc·quc, cm boa hora, inspirou a
criuç~n do PI S.
A fund:uncntuciio do Projeto baseia-se no fato de que os benefícios do PIS atingem os trabalhadores avulsos. Entretanto, niio se
csclmcccu que, cm termos técnicos, u condição de "avulso" difere da
de "autónomo". Tais expressões já foram confundidas no passado,
mas, pelo entendimento que se consagrou na lcgislaciio previ-·
dcnci{triu. jít não puirum dúvidas de que o trabalhador avulso t:
aquele que presta serviço na orla marítima, com intermediação do
sindicato de classe. o que não exclui a rclacão de emprego com as
vilrim empresas tomndorus de serviço e lhe confere direito a rt:rins,
s:~li~rio-famili:~. gnllilicacão natalina e indcnizacão pelo FGTS. O
trah:ilh:~dor autónomo. por tal entendimento, é o que explora a própria forca de trubalho em proveito próprio, assumindo posiciio de
cmpre~UidCC' Cnl potcncínl.
Destaque-se, igualmente, u diferenciação entre o Representante
Comercial Autónomo c o empregado vend~dor. Este, embora eorrc:lor de negócios, é· empregado registrado. e, em regra, recebe seu
.~:.ali1rio mcnsul c vuriávc:l- ~om base nas comissões sobre as vendas
realizadas por seu intermédio. O empregado vend~dor é beneliciário
do PI S.
A nosso ver. o Projeto contém .iniciativa clue, embo,r:i louv~vel
pelos <>hjctivos que o inspiraram, iria comprometer a filosolia que
suscitou a criação do PIS, o que niio utende ao interesse público.
Isto posto, opinumos pela rejeição do Projeto, por inconvcnien·
te aos propósito~ do Plano de lntegraçiio Social:
Sala das ComissÕcs,·cm 27 de outubro de 1976.- Nelson Car·
neiro, Presidente - Domlclo Gondlm, Relator - Henrique de La
Rocque - Jarbas Passarinho - Franco Montoro, vencido - Jessé
Freire.
PARECER N• 6, DE 1977 .
Da Comlssio de Finanças '
Relator do Veneldo: Senador Ruy Santos.
I. O nobre Senador Orestes Quércia apresentou um projeto de
Lei Complementar que "inclui os viujantcs Comerciais Autônomos
entre os bencncii~rios do Programa de lntcgrucuci Social (PIS), dú
outras providi:ncius". E justifica sua proposiçiio:

e

"Hit um:~ categoria de indivíduos que exercem suas utivi·
dadcs numa zonu fronteiriça de difícil rtxaçiio pelo intérprete,
eis que oru pruticam utos que se inserem no esquema do con·
trato de trabulho, ·ora em outros de natureza diferente.
Formum u categoria que poderíamos denominar de cm·
prcgudos intermediários, em falta de 'outra denominaçiio
muis apropriuda. Essa categoria é constituídn, princi·
pulmcntc:
a) dos empregados-mandatários: e
b) dos empregados-sócios.
Hio com efeito, individuas que prestum serviços u ou·
trem, pruticnndo utos jurldicos em seu nome. O contrato em
virtude do qual trubnlhum é misto: mandato c trabalho. Excr·
cem a sun utividudc, pois, u titulo' de mandatários c
cmprcgudos. Emboruus duas convenções sejam disciplinadas
por normas diversas e tenham diferente natureza, a condiçiio
do cmpregudo prevalece, nuo ruro, sobre u de procurador,
pura delinlr u situucnojurldlca do sujeito du reluciio, toda vez
que se possu depreender que a prdtlca de titos como represen·
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l:lntc é condiçiio paru o exercício do trubulho u que se
obrigou. •.•
2. A Comisslio de Constituição c Justiça considerou-o constitucionul c jurídico, mas a Comissão de Legislucuo Social lhe deu o
parecer contrúrio, com voto vencido do Senador Franco Montara:
"A fundamentação do Projeto basei:o-se no fato de que
os beneficias do PIS utingcm os trabalhudorcs uvulsos. Entre·
tunto, não se c:sclurcccu que, em termos técnicos, a condição
de .. uvulso" difere da de 11 Uutônomo". Tais expressões já
foram confundidas no pussudo, mas, pelo atendimento que se
con:mgrou nu lcgislaçiio previdcnciúriu, jú não pairam
dúvidus de que o trabalhador avulso é aquele que presta serviços na orla marítimu. com intermediu.ciio do sindicato de
clusse, o que não exclui u rdução de emprego com us várias
empresas tomadoras de serviço c lhe confere direito a férias,
salitrio-familia, grutirtcaciio natalina e indenizacão pelo
FGTS. O trabalhador uutônomo, por tal entendimento, é o
que explor:o a própria forca de trabalho cm proveito próprio,
a"umindo posiciio de empregador cm potencial.
Destaque-se igualmente a diferenciaciio entre o Representante Comercial Autônomo c o empregado vendedor.
Este, embora corretor de negócios, é empregado registrado c,
cm regru, recebe seu salílrio-mensal a vuri{IVel - com base
nas comissões sobre us vcndus realizadas por seu intermédio.
O empregado vendedor é beneficiário do PI S.
A nosso ver, o Projeto contém iniciativa que, embora
louvável pelos objctivos que o inspiraram, iria comprometer
a lilosona que suscitou a criaciio do PIS, o que não atende ao
interesse público.
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto, por incon.·
vcnh:nte nos propósitos do Plano de Jntegraçiio Social."
J. Nu Comissão de Finanças, o nobre Senador Hclvídio
Nunes deu-lhe parecer favorável, designundo:
"Por outro lado, é de se reconhecer que a possível inclusão do Viajante Autônomo no PIS, cm princípio, cm nada
modificuriu a mectinicu do Fundo.
De .resto. u matéria não projeta repercussões no campo
lin:.ancciro c o purcccr, cm conseqUi!ncia. é pela trumitacão do
Projeto de Lei no 99, de 1976."
. Submetido porém, a voto foi o mesmo rejeitado, tendo o Senhor
Presidente Teotônio Vilela me designado para redigir o vencido.
O Viujante. Comercial niio ê, cm verdade, um empregado. Por
vezes é :.Hé emprcgudor, Não serve u uma firma, mus a v{trias, e ora
atuando u serviço desta, oru deixundo-u por conveniência.
Sou, <~Ssim. favorável uo que deliberou u Comissão de Legis·
luçiio Sociul, o órgUo técnico n quem, muis díretumente, cube cxami·
nur it mutéria. e qu~:: opinou, contruriumentt:, Parecer contrário.
Salvo melhor juízo.
Sala dus Comissões, cm 2 de dezembro de 1976.- Amaral Peixoto, Presidente- Ruy Santos, Relutar- Heitor Dias- Mauro Benevides, vencido - Saldanha Derzl - Fausto Castelo-Branco Eve14slo VIeira, vencido - Danton Joblm, vencido - Cattete
Pinheiro.
VOTO EM SE/',tR,IDO DOSR. SENADOR HELV{DIO NUNES

O presente Projeto de Lei, de uutoriu do ilustre Scnudor Orestes
Quérciu. dispõe sobre u inclusilo dos Viujantcs Comerciais Autô·
nomos entre os bcncnciúrios do PIS ....., Programa de lntegruçiio
Soei ui.
2. A proposicilo truta de matí:riu pertinente ao direito traba·
lhistu, tendo parecer contrário du doutu Comissiio de Legislaçilo
Sociul desta Cusu, que entendeu, coincidentemente com nosso ponto
de vista, fultur ao Viujante Comercial Autónomo us caructerlstlcas ju·
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rldicus de empregado e, por isso mesmo, niio se poder inclui-lo entre
os beneftciiirios daquele Programa.
3. I! verdude que o ilustre Autor do Projeto, na Justificação,
transcreve trechos de boa parte da doutrina trabalhista, que admite
haver exegese dincil e divergente sobre o assunto.
Todavia, a Comissão de mérito, enfrentando o tema, conclui
que o Viajante Comercial Autõnomo desempenha, em caráter niio
eventual, por conta de uma ou muis pessoas, a mediação de negócios,
mercantes, pelo que percebe remuneração na base de comissões ,
sobre as operuções realizadas. Dessa forma, niio se caractcrizundo o
vínculo empregalício, resulta incomput!vel sua participação no Pro·
grumu, cujo objetivo é integrar o emprqado na vida e no desenvolvi·
menta da empresa, exutamente como preceitua o art. I• da Lei Com·
plementur n• 7, de 1970,
No mesmo sentido já nos manifestamos cm outras ocasiões,
quando opinamos sobre este tema trabalhista.
S. Por outro lado, é de se reconhecer que a passivei inclusão
do Viajante Autõnomo no PIS, em princípio, cm nada modificaria a
mecânica do Fundo.
De resto, a mutériu niio projetu repercussões no campo finan·
ceiro e o parecer, em conseqUência, é pela tramitação do Projeto de
Lei n• 99, de 1976.
Assim, somos pela aprovação do presente projeto de lei,
Sala das Comissões, em 2 de dezembro de 1976. - Hebidlo
Nuneo.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
A Presidência recebeu as Mensagens n•s 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40 e 41, de 24 de fevereiro do corrente uno, pelas quais o
Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 42,
item VI, da Constituição, submete no Senado propostas do Sr. Minis·
tro de Estado da Fazenda para que os Governos dos Estados de São
Paulo, do Ceará e do Parâ, e as Prefeituras Municipais de lbaté,
lpuã, São Joaquim da Barru, Porto Feliz c Balbinos, todas do Estado
de Siio.Paulo, e de Foz do lguaçu (PR), Terra Boa (PR) c Pctrópolis
(RJ), sejam autorizados a elevar, temporariamente, os parâmetros
fixados pelo art. 2• da Resolução n• 62/75, alterada pela Resoluçüo
n• 93, de 1976, desta Casa, e possam realizar operações de crédito,
pura os nns que especir.cam.
As matérias seriio despachadas às Comissões de Economia c de
Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - A Presidência
comunica que, nos termos do urt. 278 do Regimento Interno, deter·
minou o arquivumcnto do Projeto de Lei do Senado n•IIO, de 1976,
do Sr. Senador Orestes Quércia, que revoga o artigo 357 do Decreto·
lei n• 5.452, de I• de muio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra·
bulho), por ter recebido pureccres contrllrios, quanto ao mérito, das
Comissões u que foi distribuldo.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr, 1•-Secrctllrio,
~úo

lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 6, DE 1977
"Isenta de demlssio o se"ldor condenado por crime
comum, e di outras provldêncl11."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Nno sofrerA u pena de dcmissiio o funcionllrio ou servi·
dor público, estntutúrio ou trabalhista, federal, estadual ou muni·
cipnl, que huju sofrido condcnaçiio pelo cometimento de delito
comum, niio previsto como falta funcional,
~ I• Cumprida a pena, por crime comum, o servidor de que
truta estu lei retomará o cargo c função anterior à condenação, nilo
contando, para a aposentadoria ou qualquer outra vantagem funcio·
nu i, o tempo de prlsiio ou detcnçiio.

~
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2• A demissão só se processará quando a condenação for

superior u dois unos cu sentença nilo for comutada para menos, nos

crimes que cnvolvum a probidade funcional, atentem contra a Fa·
zcndu Pública ou ocorram no local de trabalho.
Art, 2• Esta lei entru cm vigor nu datu da sua publicação,
Art, 3• Revogam-se as diposiçõcs cm contrário,
JustiRcaçio
O principio da benignidade na uplicação da norma penal é:
universalmente aceito.
Dele deflui a retroutividndc da lei benéf!cu, como repugna à
conscié:nciu jurídica n duplicidude da pcnu por um só delito, udmi·
lindo-se, no máximo, a medida de scgurançu, nlêm daquela, cm casos
de rcconhccidu pcriculosidnde do delinqUente.
Tumbém assenta o principio segundo o qual não deve a pena
ultrnpussnr u pessoa do réu.
Mus, cm nossa sistcmáticu jurídico-criminal há um munda·
menta que fere, fundumente, aquelas normas é:tico·humunitârias: o
que prescreve n perda do emprego puru o servidor públjco conde·
nado há mais de dois anos, sem importar a natureza do delito cometido.
Ora, depois de dois unos de prisão, o ex·detento estâ descmpre·
gudo, Pode ter sido um excelente funcionário, jamais ter cometido a
mínima falta administrutiva, de comprovada probidade e plena
exação no cumprimento dos deveres que lhe eram cometidos na
função pública. Mas ftca desempregado. E, quando é casado, ou tem
dependentes. a pena pecuniária recebidu - ulé:m do carátcr intrín·
seco de duplicidade- ultrapassu u sua pessoa, atinge esposa, filhos c
pessoas por ele arrimadas ou n quem é obrigado a sustentar.
Argumentar-se-iu que, no cuso, niio estaria impedido de recor·
rer à iniciativa privadu. Entretanto, niio era essa a sua vocaçiio, além
do que há preconceitos quanto a canOa r empregos a ex-detentos.
Casos há em que runcionários, com dez, vinte e até trinta anos
de serviço, cometem um atropclumento, ou em luta corporal, ferem
gravemente um agressor, sem ter rcconhccidu a legítima defesa, por
uleutória superioridude de meios,' Condenados a mais de dois anos,
suem da prisiio desempregados, Isso não deixa de aparentar uma ini·
qUidnde, uma punição draconianu. que urge seja corrigida pelo lcgis·
ludor.
Evidentemente, trunsformndn cm lei n presente proposição, os
anteriormente punidos com a demissiio retornariam ao emprego, se·
gundo o trudicionnl princípio, que a Constituição abriga c os nossos
Códigos Penais sempre referendaram, da rctroatividade da lei penal
benigna, Portanto, dcspisciendo fazer constar um artigo, nesse scn·
tido, no corpo do projeto. até por obediência ao preceito de técnica
legislativa que condena n abundância desnecessária.
O~ I• da proposição justiftcn·sc por si mesmo: se o afastamento
do serviço ocorreu por. culpa - embora não, funcional - do ser·
vi dor, pura nenhum efeito beneficente deve ser contado.
Finalmente, em nome dn probidade funcional, dever maior do
servidor, n dcmissiio se imporá, no caso de delito contra a Admi·
nistruçiio e u Fazenda Pública, ou quundo o crime comum ocorrer
dentro da repartição, sendo n condcnaçiio superior n dois unos,
Espcrumos, cm nome da humnniznçiio dn pcnnlogiu brasileirac com as passiveis correçiles dos órgiios técnicos do Purlumento- a
uprovu'çiio do presente projeto.
Sulu das Sessões, 3 de março de 1977. -Nelson Carneiro.

(Às Comissõe,, de Collstituiçao e Justiça e de Serviço P1ibiico Civil.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1977
"Autoriza abater da renda bruta das pessoas flslcas as de..
peoas com locaçio residencial."
O Congresso Nacional decreta:
Art, I• Os encargos referentes no pagamento 'de aluguéis da
residência do contribuinte c sua fam!lla silo dcdut!veis dn renda
bruta das pessoas Osicns,
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Art. 2'' Incluem-se nns cncur!,lOS referidos no urtigo anterior
todus us dcsrcsus vinculadus it locaçiio. inclusive t~txns de conde·
minio, ~astos com clahnraci'io ou rcp:istro de contrato c t:omissõcs
f'IU!:!:IS a administntdnrus de imtlvc:is.
1\rt. ~~~ Esta Lei cntntní cm vi!!M n~1 data de sun publicaçüo.
1\rt . .fi' Rcvn!!:un~sc as disposições cm contrúrio,
Justificação
Innhstunte os rcconhcddos esforços que o Governo vem descn·
volvendo no cmnrw da cnnstruciío ou do nmmciumento U pquisic;Uo

de lwhitttçõcs, é indisfurç{tvcl que aindu vivemos num regime de
deficit lwhit:lcional. purticularmente no que se rercre ils camudus
menos afortunudas d;t rnrul:u:iio.
Es.~a fui.xn de (')CSsoas. que até o momento não conseguiu adqui·
rir :1 sua cwm rmlpri:l, esí:1, ohvinmentc, sujei tu f1locuçào imobiliária,
cujo disciplinumento lcgulteve que ser rerormulado numu certa rase
do pcríodo pós-revoludnní1rio. T~l reformulação ulcançu, no mo·
mcntn. umu condiçi'ío nüo muito favorúvcl uo inquilino, máxime ao
de lm:m;no novu, sujeito inclusive: f1 "dcnúnck1 vazia", uma figura ou
instituto jurídico que. entrctnnto, a~uhou ror tmnsformar-se em arti·
fício destinudn a proporcionar cl!rtcza de reajustamento ao proprie·
li1rin de imtlvclloc•!do.
o rrecn dn aluguel. rreq(lentemenlc reujustado por meios lícitos
ou mtiflciosos. constitui resndissimo cncmgo de natureza familiar,
vla de regra rl!sponsôvcl pelo descquilihrio do orcumento doméstico
e pcnú riil dus ressoas.
Trata·se. loduvia. de umu despesa rareada, il'qunl o chore de
ramília niin pode rugir. embora desautorizado. pela lei vigente, o seu
uhutimcnto pun1 efeito de Imposto de Renda. Uma incongruência e
umu injustica.
Queremos crer que u ml!dida nqui pleiteada, embora constituin·
do unw antiga rcivindicuci'ío das classes de menor renda, encontrará
o1colhid&~ de parte dc nossos ilustres Pares, quando menos para que
que a muaciio do poder púhlico se compatibilize com as suas apregoadas intcncôcs de valoriz;1ciío do homem.
Sala dus Sessões. cm 3 de marco de 1977.- Oslres Teixeira.

f .:1.\' Comi.\',\'Íh'J de ConJtituictio t•Justica r de Finança,ç,)

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Após a publicaçiío. os rrnjetos lidos serão cn~::1minhados às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portdlu)- Sobre u mesa, eomunicuçõcs d01s Buncotdus da Muioria c da Minoria desta Casa, que
scrr1o lidus relo Sr. l~,~·SecrctC1rio.
Siío lidas as seguintes
Senhor Presidente:
Em obediência uo disposto no§ I~' do urt. 64 do Regimento ln·
terno do Scn:1do Fedcrul, os Senadores que integram, nesta Cnsu, u
Bancudu da ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL, têm o grato dever de comunicar u Vossu Excc\ênciu a indicação do nobre
SENADOR EURICO REZENDE puru exercer. cumulmivumente,
us lidcrancus do Partido c da Maio riu no Senudo Fcderul.
Arrnvdto u oportunidade puru rcnovur u Vossa Excelência os
rrotcstos llc nossa cstimu c mais alta considcrucào.
Scnudo Federal. 2 de marco de 1977,- Joilo Calmon- José
Llndoso - Fousto Castelo-Branco - Lourlval Baptista - Altevlr
Leal - Oslres Teixeira - Wilson Gonçalves - Alexandre Costa Vasconcelos Torres- Heitor Dias- Jessé Freire- Otalr BeckerBenedito Ferreira - Helvldlo Nunes - Oito Lehmann - Mortos
Leio - Milton Cabral - Ruy Santos - Renato Franco - Henrique
de La Rocque - Domlclo Gondlm - Jarbas Passarinho - Dlnorte
Mariz - Daniel Krleger - Mendes Conale - José Sarney - Lulz
Cavalcante- Aecloly Filho- Magalhiles Pinto- Augusto FrancoJoa6 Esteves- Saldanha Derzl - Arnon de Mello - Vlrafilo T4vora
- Cattete Pinheiro- Lenolr Varga•- Tarso Outra.

Mnrço de 1977

A Suu Excclênciu o Senhor
Scn:1dor Pclrônio Portellu
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 64 do Regimento Interno, os membros da
buncuda do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
tfesla Casa, comunicam· a Vossa Excelência que, por unanimidade,
indicaram para o exercido da Lideruncu o Senhor SENADOR
FR~NCO MONTORO.
Brasiliu, 28 de revereiro de 1977.- Uzaro Barboza- Gllvan
Rocha - A1enor Maria - Roberto Saturnlno - Ruy Carneiro Itamar Franco - Orestes Quércla - Marcos Freire - 'Eveláslo
VIeira - Danton Joblm - Eundro Carreira - Leite Chaves Nelson Carneiro - Mauro Benevldes - Adalberto Sena - Dirceu
Cardoso- Amaral Peixoto- Benjamim Farah.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - As comunicações
que ;tcabam de ser lidas seriio publicadas.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Líder da Oposiciio, Senador Franco Monloro.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Exm• Sr. Presidente do Senado, Srs. Senadores,
Sr. Presidente do Movimento Democrático Brasileiro:
Na vidu das nações, como na dos homens, há momentos cm que
é preciso pura r pura renctir sobre o caminho percorrido e sobre os
rumos a seguir.
O Brasil está hoje num desses momentos. E o Senado da Repúhlica, que representa. relo voto dircto de 30 milhões de brasileiros, o
pensamento e o sentir da população de todos os Estudos, é o lugar
mais indicado pura essa renexüo.
Olhemos de forma objetivu, honesta e corajosa pura o estado da
Nuçüo. Sem triunrulismos ou negativismos, encuremos race a race
nossa situução econômicn e social.
Quadro Desalentador
Nu economia, ao lado de ulguns resultados seloriais positivos,
dois rmos brutais põem abaixo qualquer otimismo. Nossa divida externa é hoje superior a 27 bilhões de dólares. Pura umorlizl1-la e satis·
ruzer a laxu de juros, precisamos pugar anualmente mais de 5 bilhões
de dólures. Paru isso, precisaríamos ler saldo equivalente em nossu
bulunca comerciul. Mas esta, em lugar de saldo, vem apresentando
lamentável deficit, que. no último uno, roi du ordem de 2 bilhões e
200 milhões de dólares.
No plano interno. o dudo econômico mais significativo c trágico
i: representado peja innacüo crescente, cujo índice, em 1976, subiu,
de ucordo com d:idos oficiais, u 46,3% e, só no mõs de janeiro último,
roi superior u 5% em Brasília. Suo Paulo, Rio de Janeiro c em quuse
lodos os centros importantes do Pais.
No cumpo sociul, talvez o índice mais expressivo, paru indicur 11
participucuo da populacuo no desenvolvimento, seju 11 correlação
entre os sal!\ rios muis baixos c os muis elevados. Nu Alemunhu. esse
índice- no tocunte nos servidores federais- i: hoje. iguul u 8, isto í:,
nenhum funciomírio recebe muis do que 8 veles u remuncruçiío do
empregado de menor hierurquiu. Em outros países, esse lndicc é de
12 vezes ou pouco muis. No Brasil, por proposta do DASP, eslubele·
ceu-se cm 1961 que essu direrenca-limile seriu du ordem de 18 vezes.
Quul i: hoje esse lndice no Puls? Em 1975, 11 diferencu cru de urro·
ximudumente 36 vezes. Com o reujustumenlo do runcionulismo em
1976, essu relaçilo pussou 11 ser superior u 40 VC'les! No cuso dus
uuturquius, cmpresus públicas e outros órgilos du adminislraçilo indirela. recente decreto do Executivo limitou a remunerucilo dos respectivos direlorcs u 80 mil cruzeiros, o que significa mais de 100 vezes n
remuncrucilo dos que percebem o suldrlo mlnimo, E lcmbrcmo·nos
de que, de ucordo com o censo oficial realizado pelo IBGE cm 1970,
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62% dn populuçiio utivu do Brasil estuo nu faixo ou abaixo do salário
mínimo.
Por r<IZÕes de merendo de trabalho c cficii:ncia do Administra·
çiio, tnlvcz sejn ruwi•vel pagar aquela rcmuneruçuo nos diretores ou
técnicos de nlto nlvel. Mas o que é socialmente injusto c inudmisslvel
é pngnr 100 vezes menos noutro ~mpregudo que dá à empresa toda u
sun dedicaciio c o seu trabalho.
·
Se ·quisermos dar· testemunho do que ouvimos c vemos, se
quisermos expressar o qUe os brasileiros sentem. se quisermos ser a
voz dos que niio têm voz, nossn puluvru só pode ser de desalento c de
tristezu.
Causo do Problema
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Onde locnliznr n causa do problema?
A Mensngcm Anual do Senhor Presidente do Repúblico uo Con·
gresso Nucionul, nu abertura da presente Sessão Legislativa, situo
mais umu vez u fonte de'nossas atuais dificuldades nu brusca ele·
vuçiio intcrnucional dos preços do petróleo, E lembra as providi:n·
cias indicadas pelos técnicos e udotudus pelo Governo para enfrentar
o problemn. Do ludo do Governo e de seus técnicos tudo está bem.
Há patriotismo, zelo, espírito público.
De outra pnrte, u extrema parcimónia com que a Mensagem se
refere aos aspectos políticos do nosso desenvolvimento, combinado
com o insistente noticiário de que se impõe, agora, aos políticos o
dever de uceitar reformas urgentes no sentido do maior estreita·
menta democrático, purece sugerir que u fonte de nossos problemas
esti1 nu mi• ntuuçf10 dn chumadu classe politica. "Os politicas, esses
pobres culpudos", ê o titulo signincutivo de urtigo recente de Carlos
Chngns. reconhccidnmente um dos melhores cronistas de nossa vida
pública.
O levuntumento dos méritos e dus responsabilidades frente à
problemática nncionnl está delinido pelos portu·vozcs aliciais. De
um ludo. us soluções patrióticas do Governo, de outro, us criticas
demagógicns e impatrióticus dos políticos c, particularmente. da
Oposiçüo. De um ludo, a segurança de uma uutoridude cada vez mais
forte e centrulizudu. De outro, os riscos du democracia, da partici·
puçüo e da insegur:mça,
Qual a validade dossu colocuçiio?
O cuso concreto do petróleo, focalizado precisamente na Men.
sugem. oferece oportunidade pura uma análise objetivu da atual si·
tuaçào do Puis, e dus responsabilidades e do desempenho de cada
uma das partes empenhudus.
Diunte do problema energético, o Governo adotou o mesmo
estilo de decisiio que segue invariavelmente em outros campos. Sem
ouvir o Congresso, sem consultar os selares da vida nacional interes.
sudos no problema, sem u purticipução de nosso comunidade cientí·
licu espcclulizuda, tomou. u nosso ver com grande atraso, uma série
de medidas destinudus u reduzir o consumo de combustrvcis. Destas,
ulgunHIS rcccberu111 aplauso geral: outras, como as relativos ao chumudo recolhimento restituível, forum contestadas por seu curáter
unti-sociul. innacionilrio, jlurocrútico e inconstitucional. Mas a crlti·
c:1 foi i111ediutumente taxada de imputriótica. E a Oposiçüo, que a
formulou, foi acusada pelas vozes mais autorizadas do Governo de
utunr negativamente c de não haver upresentudo soluções.
Soluções Propostas Pela Oposlçio
Ouvida a Comunidade Clendflca

Essu ucusnção rcvdu o dcscuso com que sUo recebidas ns contribuições oferecidas pelos Partidos políticos. Pois a Oposiçüo, desde os
l'in.., de 1iJ7 .1. nu Clovcrnn anterior. llunndn u OPEP uumentou hru-

tulmente os preços do petróleo vem propondo e reclamando medidas
concrclíls dcstinudus u diminuir nossu dependência nesse seta r.
Por iniciativa du Buncudu do MDB neste Scnudo, há ccrcu de
dois unos, um grupn de eminentes cientistas, técnicos c professores
de nossus Universidudcs realizou um estudo aprofundado sobre as
ultcrnmivus que se poderium udotur, u curto, médio e longo prazos,
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puro o estabelecimento de umu polrticu de energia no Brasil, capuz de
diminuir nossa dependência cm relaçiio ao petróleo. Esse estudo
representou umu experiência valiosa de coluborução c participação
da comunidade cientílicu nacional no estudo c na solução de nossos
problcmus.
E, pura demonstrar a objetividude do trabalho do Oposição,
menciono o futó de que dois dos ilustres membros dessa equipe fo·
ram convocados por este Governo. ou por governos estaduais aluais,
paru desempenhar funções científicas- Israel Vurgas, que acaba de
assumir n Secreturiu du Ciência e Tecnologia, cm Minas Gerais, c
José Goldenberg. convidado pura dirigir o Setor de Ciência do Bun·
co Nacionul de Desenvolvimento Económico e Dirctor do De·
purtumento de Flsicu du Universidade de São Paulo.
No documento publicado desses estudos estão apresentados,
com base cicntffica,
-o bulunço do consumo e das possibilidades de energia no Pais;
- us notáveis perspectivas do álcool como combustível c as
medidas u serem tomadas prioritariamente cm seu ravor;
- u necessidude urgente que tem o País de se engajar num vasto
progrumn de absorção e desenvolvimento tecnológico na área
nucleur;
- u utilizaç~o rucionul do carvão brusileiro;
- us possibilidades próximas e remotas de aproveitamento da
energiu solar;
- a utilizuçiio do xisto. niio apenas como fonte de energia, mas
principalmente como mutéria·primu nacional pura u produção de
medicamentos;
- o uprovcitumento dus pequenus quedas d'água como fontes
de energia. locul. em complementuçiio aos recursos das grandes
hidroelétricus.
Foi tão grande u importância e u repercussiio d0sse trabalho nos
meios científicos e especializados do Pais que u revista Clênela e
Cultura, renomudo órgiio oliciul da Sociedade Brasileira para o Pro·
grosso da Ciência, dedicou inteiramente o seu volume 28 à ·repro·
dução dos estudos feitos pelos cientistas brusileiros. E. ao fazê·lo, o
Diretor du revista, o Professor José Reis, formulou as seguintes
consideruções:
"Se de um ludo se patenteia o interesse do Congresso Na·
cionul em lustreur suus decisões sobre matéria que envolvem
questões cicntílicns e tecnológicas na consulta a especialistas,
de outro se manifesta o empenho dos profe1sores univcrsitâ·
rios c dos cientistas brnsíleiros em contribuir atívamcntc,
com o seu saber e a sua oxperiénciu, paru a adequado soluçilo
dos grandes problemas bmsileiros."
E ucrescentu:
"Sem umu participucào desse tipo nenhum efetivo descn·
volvimento nncionul se consegue sem muito desperdício ou
mesmo sem o ris~.:o de gruvcs erros. Este número de Clênc:fa e
Cultura assinala. pois. uma culminimciu nu vida politica bra·
síleíru:·
A repercussão desse estudo utingiu nível internacional. A revista
Selence, u mnis conceituada publicação cientificn dos Estudos
Unidos e em todo o mundo, em seu volume 195, de li de fevereiro
último, hú vinte dias fez um longo e fundumentado comentário sobre
us opções brnsilcirns no cumpo du energia, em que se nlirma textual·
mente:
"Apesar dn fultn de tradiçilo de assessorumento por
parte du comunidade cientifica brasileira nu formulução dos
principuis soluções pura os problemus nacionais, existem
entretanto, indicias de tentutivus puru estabelecer novos
cimai~ di.' cnmunh:ac.;iln ~:ntrc us uutnrilladcs c os cientistas
brasileiros, sendo que estes últimos têm procurado formular
propostus purn umu politica energético nacional coerente.
Umu dus principuis iniciutivus deste tipo partiu do Partido da
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Oposiçi!o, Movimento Democrático Brasileiro, que solicitou
um estudo das opções energéticas do Pafs a um grupo de
eminentes cientistas que trabalham em universidades
brasileiras,"
E seguem-se comentários sobre o estudo c as conclusões dos
cientistas brasileiros.
Dellnlçio partld,rla
Com base nesses estudos, debatidos posteriormente no Instituto
Pedroso Horta, a Comissão Executiva Nacional do MDB, cm
reunião presidida pelo nobre Dcputado'Uiysscs Guimarães, que nos
honra cóm a sua presença, definiu um programa de trabalho,
'divulgação e reivindicações no campo da energia, recomendando, cm
síntese, IOmedidas:
I• Revisão urgente dos padrões de consumo de energia no Pafs
que vem adotando soluções adequadas a outras Nações, mas que
não são as melhores para o Brasil. A ênfase dada ao transporte
rodovi:lrio é claramente um exemplo destes padrões que deveriam
ser alterados. A eletrificuçiio dos meios de transportes coletivos c o
uso intensivo do tráfego ferroviário silo, entre outras, soluções que se
impõem.
Econtinua o relatório, de autoria, também, de um dos mais ilustres membros desta Casa, o Senador Roberto Saturnino.
2• No que se refere ao petróleo, onde a dependência tende a·
aumentar, o modo mais efetivo de alterar o rumo dos aconteci·
mentos é a implantação de um sistema de disciplinamcnto de
consul1l0 que oriente o desenvolvimento na dircção correta,
3• Dinamização do programa de produção de âlcool etllico-ani·
dro e lançamento de um programa semelhante para a produção de
metanol, objetivando à substituição da gasolina c do óleo Diesel.
Desenvolvimento tecnológico com vistas à fabricação de motor
inteiramente movido a álcool.
Todas estas conclus~es alicerçadas em estudos dos cientistas
brasileiros a que nos referimos.
4• Aproveitamento do programa de produção de ãtcool para
obter melhorias significativas na distribuição de terras, na distribui·
ção da renda e sobretudo na diminuição dos dcscquilfbrios ccônõmi·
cos regionais.
S• Implantação de uma politica de exploração florestal feita de
modo racional, visando à reorientação da politica nacional para o
setor siderúrgico no sentido de utilização maior do carvão vegetal.
6• Intensificação de prospecção geológica sobre as nossas
bacias carboníferas c desenvolvimento de projetas capazes de dar me·
lho r aproveitamento no carvão mineral do sul do Pafs.
7• Implementação do Acordo Nuclear com a formaçiío de
cientistas e té:cnicos brasileiros cm qu~ntidade c qualidade suficientes
pura que se cóncretize plenamente a absorção da complexa tecnologia desse selar. Desenvolvimento de outras linhas de ação no campo
de energia nuclear.
8• Estudo das pequenas quedas d'âgua da Rcgiilo Centro-Sul .•
das grandes quedas da Região Norte com vistas ao seu aprovcitamcn·
to para a fabricação de hidrogênio, ainônia c outras matérias-primas.
9• lmplant.ação da usina de S. Mateus para aproveitamento do
xisto, nu escala projetada de 50 mil barris/dia de óleo, Dcscnvol·
vimento de um programa de utilização do xisto para obtenção de
mutérias·primas da indústria química farmacêutica c de fertilizantes.
lO• Estudo e desenvolvimento de um programa de aproveitamento dos lixos das nossas grandes cidades com vistas à produção
de encrgiu e de mutérius·primas industriais.
E. em setembro de 1976, a Bancada do MDB no Senado, através
de suns lidcrnnçus, insistiu, após seguidos debates, nu urgência de um
movimento nacional de poupança do petróleo c seus derivados, com
suu crescente substituição pelo ãtcool nacional e u adoçilo de
medidas de racionalização - expressão usada neste Ptcnârio pela
Buncuda do MDB - ou de racionamento, ou de disciptinamcnto,
entre us quuis foram expressumcnte reivindicadas:
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I. a climinaçilo de automóveis no centro das grandes cidades;
2. u limitação da velocidade dos automóveis c caminhões;
3. u clctFificaçilo dos meios de transporte coletivo c a intensifi·
cução do transporte fcrrovi'ário c hidroviãrio;
4. o aproveitamento de pequenas quedas d'úgua para produção
de energia elétricu local;
5. upoio'prioritúrio aos programas de produção de álcool c de
desenvolvimento de nossu tecnologia nesse setor;
·
6. limitação alternativa do uso de automóveis particulares nos
r.ns de semana:
7, maior utilização dos correios como meio de contribuir para a
. economia de transporte e combustivet.
··. Estas, algumas das soluções,
Deelsio do Gonrno Tardia e Autorlt,rla
Após resistir, por longo tempo, a esses reclamos, que não eram
apenas da Oposição, mas de selares rep'rcscntativos da éomunidade
brasileira, o Governo decidiu finalmente adotar um plano de
racionalização no consumo de energia no País. Aplaudimos a decisão c apoiamos muitas das medidas adotudas, que são necessárias c
oportunas. Mas não podemos deixar de fazer algumas considerações
u respeito,
Em primeiro lugar, é preciso lembrar que medidas de contenção
do consumo de petróleo no Brasil impõem-se desde 1973, quando a
OPEP aumentou bruscamente o preço deste produto. Estas medidas
não foram tomadas nu época, ao tempo do antigo Governo, talvez
pura preservar a imagem de sucesso aparente do Governo de então,
com prejuízos para a Nação, que são agora evidentes. Calculando
nas cifras de menor signincução, pelo menos SOO milhões de dólares
por ano cm divisas estrangeiras poderiam ter sido economizadas, se
as medidas adotadas agora o tivessem sido há cerca de 3 anos.
De outra parte;i: evidente a semelhança entre as medidas agora
adotadas pelo Governo c muitas das que foram propostas pelo MDB
hú mais de um ano, e algumas h:1 mais tempo. O que revela a objetivi·
dadc e o. espírito público com que a Oposição. ofereceu; cm tempo
oportuno, suas sugestões c propostas pura a solução do problema.
Finalmente, é dever da Oposição manifestar nosso profundo
desapontamento c desaprovação diante da atitude do Executivo, que
ignorou us sugestões oferecidas e decidiu matéria dessa importância
sem ouvir os órgãos representativos du colctividade nacional. E o
próprio Congresso brasileiro, apesar da série de estudos a que fi.
zcmos rcferéncia, foi excluído de qualquer participação ativa na
elaboração das medidas cubfveis, mediante a utilização, a nosso ver
irregular, do expediente do decreto-lei.
As decisões políticas, por sua natureza e importância, exigem
discussão, debate, audiência dos setores especializados. Este i: o
caminho democrático.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, é oportuna a consideração
desses fatos na abertura da presente Sessão Legislativa. Eles nos
permitem reafirmar a disposiçilo em que se encontra o Movimento
Dcmocr:ltico Brasileiro de continuar trabalhando com seriedade e
espil'lto público pura a solução dos grandes problemas do País.
E o primeiro desses problemas í:, sem dúvida, a normalização
institucional e democrática de nossa vida pública. Três principias
caracterizam essencinlmentc o regime democrático c o Estado de
Direito, cm qualquer parte do mundo, Primeiro, ninguém está ucima
da lei, Segundo, lei é norma estabelecida pelo Poder Legislntivo, Ter·
cciro, todo poder emuna do povo e cm seu nome é exercido. Fora
dnf, teremos upcnns Estudo de forçn ou regime autoritário.
A Nação nilo pode ser apenas objeto passivo dns utenções
governurnentuis. Deve pnrticipnr utivumente na elnbornçi!o dus solu·
çõcs que lhe dizem respeito. I'; evidente, hoje, um descontentamento
gcnerulizado cm quase todos os setorcs da vidn nncionul. Trubulhu·
dores, clusse médiu, empresariado, ugricultorcs, intclcctunis, lgreju,
vém manifestando de forma clara suu insutisracilo, inconformidade e
quase desespero, com u situuçilo vigente, que se ugravu lodos os dias.
Purtl corrigi-lu o Governo vai-se tornnndo cudu vez muis ccntrnli·
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zudo c pretensnmcnte mais forte. Procura-se evitar as consultas c as
manifestnçõcs du coletividadc. Tenta-se afastar o "perigo" das clci·
çõcs di retas. E é nesse sentido - ao que parece- que muitos prctcn·
dcm orientar us rcformns polfticas anunciadas,
Serã esse o caminho certo? Ou impõe-se, pelo contrãrio, a abcr·
tura, u consulta, u participação e a integração de todos os sctores da
comunidade nacional nu solução dos problemas que lhe interessam
fundamentalmente? A nosso ver essa integração é urgente e inadiãvel.
preciso fortalecer a Nação c niio apenas o Governo. preciso
estimular, e não cortar, os meios de atuaçiio das forças vivas da sacie·
dade, que são as comunidades de base, como os Municípios, os Es·
tados, as empresas, us associações c federações de classe, de cmpre·
gados c de empregadores, u agricultura, u comunidade cientifica, a
comunidade universitária, a imprensa, os intelectuais, os artistas, os
partidos políticos.
preciso quebrar o divórcio que se acentua entre o Governo e a
Nação.
Como disse, em seu oportuno e brilhante discurso de abertura
da presente Sessão Legislativa, o Presidente Petrônio Portclla:

e

e

e

''Mesmo as nações mais democráticas começam a ressentir-se da presença avussuludora dos técnicos no plano que
não lhes é próprio -o du politica em nome da complexidade
e du expansão du administração p6blicu. A atuação dos
políticos tem sido confinada u uns poucos redutos inatingíveis, entre esses o Poder Legislativo. Nele, não há assento
pura os infalíveis, que esses caem no impacto do debate vivo,
cxcludentc, das verdades acabadas".

A transcrição é homenagem du Oposição às palavras do Sr.
Presidente do Congresso Nacional.
As responsabilidades do Congresso assumem hoje importância
histórica. Eu Oposição está disposta- como é de seu dever- a par·
ticipur utivumcnte do debute institucional e da procura de soluções
que conduzam o País à esperada normalização democrática de nossa
vida p6blicn.
• De seu espírito de cooperação patriótica para a solução dos problemas nacionais, o MDB já tem dado provas repetidas e inequívocas, de que é exemplo, que permito citar, entre muitos outros, o
apoiil decidido ii defesa do Acordo Nuclear diante as pressões externas para sua revogação. A palavra do Presidente- temos dito.- é a
palavra de todo o Brasil.
Inquebrantável fidelidade aos princípios democráticos, que vem
sendo mantida pelo MDB. nos autoriza e impõe o dever de repelir
energicumente as ·grntuitus acusações de: conivência ou cumplicidade
com radicais ou subversivos de qualquer tendência. O progra111a c a
atuaçi\o do MDB são incompatíveis com posições radicais de esquer·
da ou de direita.
importante reafirmar que u luta pela normalização democrâti·
cu duvida pública brusileira constitui nosso compromisso fundamen·
tal. preciso passar com urgência do período de exceçào purn o du
normalidade constitucional.
A democracia ê também um compromisso do Brasil perante o
mundo, firmado solenemente quando o Pais subscreveu c aprovou u
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que define o regime
democrútico como uma das garantias fundamentais u ser assegurada
u todos os povos.
importante declarar também que não queremos uma demo·
crucíu inerme e sem defesa contra aqueles que a querem destruir.
Pelo contrúrio, orercccmos no pussudo c reiteramos hoje, nossu
disposição de uma contribuíçilo leal e patriótica pura o encontro de
normas de ordem públicu·quc ussc:gurcm uo Pais n necc:ss6rin cocxis·
ti:nciu du normalidade democrúticu c da segurança nacional.
O Senhor Presidente du República encerra a parte introdutória
de sua Mensagem afirmando que o espet(lculo das recentes eleições
municipais atestou "um gruu de amadurecimento propiciou futur~s
avanços no caminho do uperfciçoumento dus instituições e dus prÚtl·
cus politicus".
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Se associarmos essa afirmação da Mensagem com o preceito
constitucional vigente, que <stnbelecc eleições diretus para Gover·
nadares, temos u garantiu de que não haverá no Pais qualquer retro·
cesso pura fórmulas menos democráticas, pregadas por alguns ho·
rnens que não acreditam no povo brasileiro.
O Presidente fula em avanços e aperfeiçoamentos. A Nação
espera o desenvolvimento politico, marcado fundamentalmente pela
substituição du cxceção pela normalidade constitucional e dcmocráti·
cu.
Caberá uo Congresso, fiel às tradições gloriosas de uma utuação
sempre serena, sábia c patriótica, abrir pura o Brasil os caminhos de
umu murcha democrática nu dírcção de um autêntico desenvolvimen·
to nacional.
Como representantes da população brasileira e acima das divi·
sões partidárias, vamos nos dar as mãos c, juntos nos esforçar para
oferecer ao País um regime de justiça c de liberdade responsável, em
que todos os brasileiros possam. com seu trabalho honesto, desfrutar
uma existência digna e assegurar u continuidade histórica c pacífica
da grande familía brasileira.
· Era o que tinha u dizer. Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O
orador i: cumprimentado,)

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Líder du Maioria, Senador Eurico Rczende.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sr.
Deputado Ulysscs Guimarães, honrado Presidente do Movimento
Democrático Nacional:
A honrosa missão de Líder do Governo, que o eminente Presi·
dcnte Ernesto Geisel submeteu ii nossa responsabí,lidade, coloca·nos
diante de alternativas de difícil transposição. que se, de um lado, os
encargos da nova investidura, pelo seu conteúdo c complexidade,
superam as nossas possibilidades pessoais, constrangendo-nos nas
nossas naturais limitações: de outro, impedem-nos de alcançar, certo·
coni o mesmo brilho e inteligência, as fulgurações que caracterí·
zarum o desempenho do nosso antecessor, o prel6cido Senador
Pctrônio Portella:
Mas quis o destino que o nosso primeiro pronunciamento de
Liderança f\)sse amenizado pelas amplas possibilidades de infor·
mação, sedimentudas no substancioso trabalho em que o Chefe da
Nação submete uo nosso povo u sua política de governo, com a
Mensagem uo Congresso Nucionul, de 1,977.
. Esse notável documento- que repete, embora. velha e saudável
prática ligada uo funcionamento das instituições republicanas de nos·
so Pais - i: um documento representativo, sob todos os aspectos, da
seriedade técnica, do esforço administrativo amplo c do equilibrio
político do Governo da União, nas açõcs que deOagrou para enfrcn·
tur, contornai ou superar as numerosas c imprevistas dificuldades de
ordem ceonômica que envolveram o Brasil, cm 1976, nn esteira de
uma crise de amplitude ecuménica.
Ntln prccisarí:nnns. aqui. in~.:idir no ôhvin. ahordundo aspectos
mais ostensivos do quadro sócio-econômico do Brasil, ou do mundo,
nu busca de umu curucterizuçào que nos desse um ponto de partida c
uma plutuformu de apoio e algumas considerações que desej:1mos
formular em torno do tema referido.
. Estamos. todos nós, hoje, bem identificados com u extensão c u
intensidade dos fenômenos que nos envolvem no mundo contem·
por:inc11. Vivemos a era mundiul da cnmunic:Jcão c os próprios rntos
inoumhirum-sc do hunir c unulur u flgurn dos apáticos, dos desinformados o dns mal-informados.
Hoje, somos, inexoruvelmcntc, purticipuntcs de um grnnde e
complexo processo e os governos - quuisquer que sejam - lutum.
sempre, cmboru sob óticus c: técnicns nem sempre idênticns. puru
cvitur os tfnumus. us situuçõcs cuóticus. o utrito cruento e inútil dê:·
facções, buscnndo o modo e u fórmula de objetivus mudnnçus que
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a c.<.<c o~jelivo, de difícil dcnniçilo que é o bem comum. E, gam brilhantes", foram, sem dúvida, os melhores entre os passiveis,
no cnnt(!.xto do h::m comum, lembrumos, est{l a idéia do interesse "sem abalos perigosos à vida nacional".
público c d:1 pr<iprh1 fclicidudc humunu, lacto sensu.
Mcdidns que vis:1m uo renjustc da bulança. de pagamentos Legislar, Senhor Presidente, continua sendo, sem sombra de dú- cot11<1 us <JUC o~ietivum o estímulo ils cxportuções e o bloqueio dus
vidu. umu tarefu essencialmente politica, no sentido platoniano c impnrtucll~<- produzem, inevituvelmcnte, efeitos às vezes pertubaterno du expressão. Mus administrar, aplicar a legislaçilo existente a dores, no yuudro econômico-pcral da nação,
situuçõcs pritticas, crinr c manter condições de trabalho c de sobreMas, nem por isso, tais reveses desaconselham as ditas medidas.
vivência para todos- puro uma populnção que cresce explosivamcn- Surtos innaciondrios periódicos silo, de algum modo, o corolário, o
te. usundo, neste caso, uma expressuo tão do agrado de leigos quanto preço que se vai pagando, nu luta, imprcvislvel nas suas sucessivas
de técnicos. Administrar, é, cada vez mais, uma açiio planejada e etapas, que um governo di: pais nas condições faseológicas em que se
conduzidu, considerados os aspectos externos, visfveis, mensuráveis, encontra o Brasil vai travando pura pucificar·se, para firmar-se c
das situações. com ônfusc particular ao fato central de que a mJtfrl•· ··.para sobreviver.
prima dtl sociedade é o homem. E o objetivo flnal de uma açilo
Reportamo-nos, aqui, a alguns aspectos significativos da econoadministrativu outra ni1o é senão servir, no sentido mais amplo que mia brasileira, em 1976, numa série de itens enumerados no texto da
se possa emprcstur à expressão, a esse homem que, aflnal, somos Mensagem:
todos nós, habitantes inquietos e perplexos deste vasto mundo.
_o Produto Interno Bruto cresceu de 8,8% (estimativa
Administrar, é, pois, eliminar desajustes, alargar as l'ronteirus e
preliminar)
-A Renda per apita elevou-se de 5,8% durante o ano,
0 sentido du justicu sociul. gnruntir o acesso de todos às mesmas
oportunidtldcs de estudo c de trabalho.
ultrupussundo de 1.100 dólures:
-Nossa divida externa·bruta passou de 21,2 bilhões de
E. just~1mcntc, rorquc assim conceituamos u administração, é
dólares cm 1975 pura 27,2, mas as reservas de divisas subiram
11Uc cnnsiUcranws de irnportiinda relevante na conduçilo de uma
"ndrninistr:u;Uo n:acionnl :.1s medidas de car{atcr económico-financeiro
a 6,5 bilhões de dólares (acima dos nlveis atingidos cm 73,
untes da crise do petróleo), reduzindo, assim, a divida externa
que nwrcam a formo!, :1 intt:nsidudc e o estilo da administração c;~eis·
tentes no iimhito do Govt:rno Gcisc1.
liquida:
- As exportações diversincadus cm produtos bâsicos,
Essus medidus, emborn necessariamente to!cnlc.s na sua formula·
manufuturudos c scmimanufaturados c incluindo signiticalt·
çào c implantação, não podem, como dissemos, fugir à realidade
va parcela de bens de capital, superaram em 17% o montante
inevit;lvcl de seu custo. E e.,.e custo expresso, talvez, no montante
de 1975, chegando a lO, I bilhões de dólares:
dos recursos alocados. em cada caso, identifica-se, cm última instân·
-enquanto as importações, num total de 12,3 bilhões
citt, com os sacrifícios. maiores ou menores, exigidos a todos, para
mantiveram virtualmente o mesmo nlvel de 1975, contribuin·
que uma tranqUilidude relativa c um progresso contínuo sejam de
do para substancial redução do deftdt na balança comercial
fato ttbtnçttdos, fom de uma atmosfera de medo c de desastres
(de4,6 c 3,5 bilhões cm 74 c 75 para 2,2 bilhões).
iminentes.
t:. de rcssaltur-sc, uíndtl, u posição do Brasil no conc.:erto interAs presentes considerações que tentamos encadear integram a nacional. com a diversinctlçiio e ttmplitude maiores de seu rela·
parte introdutória da ubord:1gem da Mensagem Presidencial. Achei cinnamento externo c o dinamismo, acrescido do diálogo politico c
ncccss:irio tornar conhc~:idas as premissas de que partimos para o dns ~.:nnt:1tns c."Cnntlmh.:o.'\. com pnf.'tC$ da,c; mais variadas regiões do
que vamos dizer.
mundo.
Alude o Senhor Presidente da República. nas primeiras linhas
O Produto Interno llruto (PIB) situou-se. em 1976, na casa dos
do documento focttlizado. uos ftttorcs de deseqUilíbrio que eclodiram
127 bilh<ies de di>h1rcs c a rendu per caplta, acima de USS. 1.100.
no quadro económico mundial. a partir de flns de 1975.
Setorittlmcnte, ;1 il~ropwu;lri;l cro'S.'CU 4,2% c a indú.<triu, ii%.
"Explictt·sc. ussim" - são palavras textuais do Senhor
Para as lavouras, a expansilo da drca colhida dos principars
Presidente - "o relevo que aos fatos económicos atribuí, seja no
produtos foi de 3,0%, relativamente a 1975, permitindo que se
pronunciumcnto tradiciun;tl de r.m de uno, seja nu abertura da alcançasse a produção de 32,5% milhões de toneladas de cercais c
prirneirtt reunião ministerial de 1977. cm que a problemática do
13.2 milhões de toneladas de oleaginosas, quantidades superiores em
abastecimento c consumo de combustíveis foi particularmente
16% e 12%, respectivamente, às obtidas cm 1975.
focalizada",
A contribuição da agricultura às exportações foi significativa: os
O tc.1to da Mensagem prossegue, ressaltando que "no campo trôs principais produtos ugrlcolas de exportação - café, açúcar c
económico, os surt<>< inOt1cionúrios c os deseqUilíbrios graves da soju- geraram divisas estimadas cm 4,1 bilhões de dólares (em
ht1h1nç;1 de pagamentos c.1igem. dos governos, desmedidos e comparação com 3,0 bilhões, cm 1975), com o grande aumento no
persistentes esforços nem sempre bem compreendidos e, dos povos, valor das exportações de café e soja compensando, amplamente, a
clcvttda dose de sacrifício e rcsignaçiio.
evolução desfavorável dos preços c do volume das exportações de
Urge minon1r ~.:stcs, rt:sf!uardandu dt: seu impucto, no possiiJcl, açúcur.
as C~lmudas m:ds {11lhrcs c, pur isso mesmo, muis vulncr{lvcis da
Dc:stuque-sc. também, a c:-tpansüo dos meios de pagamento, no
população.
período. de 36.4%, que pode ser considerado computlvel com o
"Dtti t1 cxclusi\<1, desde logo" - repitamos, as expressões da desempenho das tttividudes produtivas c comportamento dos preçoo,
Mcnst1gem do Presidente Geiscl - dus medidas drásticas, de um
bem assim com o objetivo de rcduçuo significativa no grau de liquitr:ttamento de chmttte. hnll;tl, <JUe tunto se comprt17"m cm rccomen- dez da economia, inferior ao de 1975. E a política de crédito, atuandur scmrrc mp1cle< que 1nelltur se julgam protcgid<'' contra seus cfei- do de forma selctivu em benciTcio, notudumcnte, do sctor agrlcola c
tos dunoso.,, C<lllhl se Jhc; pudessem importunur >CqUer US r.fas do du pequena e médiu empresas, determinOU uma cxpansilo total do
desemprego,"' s;tl!,rills de fume, t1 escassez de produtus essenciuis, u crédito uo setor privado de 51,8%, que se reduz a 44%, se dcscontaprnlctarit.ação da clas;c n1i:dia ou a fulênciu de pequenos proprietl1· dos os depósitos prévios para importações.
rios nas cidade.:~ c.: lll!!ill'c.:jns ou nu vustidào sc:mi·dcs~:rtu dus i':onus
O apoio financeiro do Estudo, os incentivos tiscnis c os investi·
ruruis.
mentos a cargo das empresas governamentais foram dirigidos, em
Empenhou-se o Governo Gciscl, em 1976, na obtenção de
1976, para o objctlvo de serem alcançados, no posslvel, os reajusturcsultudos concretos que si~nilicussem u mclhoriu do quadro geral mentes nu estrutura produtiva, seja pura lograr a desejâvel substitui·
dessn prohlcmiltic;l, I'"' rcsnltudos nfctlnc:Jd1·r "emboru nilo se di· çilo de importuçiles de insumos básicos c bens de capital, seja pura o
<ltcllU'IIll
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d~.oscnvnlvimcntn d:1 infr:H:struturu c~:onômica, purti~:ularml.'ntc no
ênlitsc dmJnno fort:dc~o·imcntn da infr:t•I."Struturu~.o•t..'ondmÍI.·u do Pnis
sctnr energético.
tudo is'in evidencia. a nosso ver, u incglavcl cupucidudc nperacion:~
Outro usf"ccto n ser frisndo é: que o sistema BNDE (Banco de nosso Clnvcrnn. u par de um inqucstion(lvel putriotismn nrts sew
Nncionul de Desenvolvimento Económico). inclusive FINAM E. utns c nns rcsult:tdns rrltth:ns que esses utos vêm atingindo.
FIBASE. EMBRAMEC e IBRASA. uprovou. cm 1976. uplicações
CnnvC::m lcmhrar. tndaviu. que o que se busca nesse imenso
destinudus. prioritmiumentc. no sctor privado. da ordem de 70.2 bi· honesto c divcrsilicadn esforço - no quudro inst(tvcl de um:1
lhõcs (H5.9% u muis que cm 1975) c realizou desembolsos de 32.7 bi· ccnnnmiu 'mundi:ll cm crise- nüo é o simples sucesso gerenciul do~
lhõcs (cm 1975 esses desembolsos nuo ultrapassaram a 22.5 bilhões). (.JliC Ctlnlf'IÔCI1l O~rupn f!:OVCrnamcntuJ,
Dns opcr:IClics uprov~tdus, 78,9% dcstinurnm-se a projetas nu úreu de
Os recursos mnhilizndos por um Estado ni'io se dcstinum :.1
i mm mos h(lsicos c hcns de cupitul.
valnri1:1r ou :1 enfeitar "luadros cnnt(1veis. Bons fndices estutísticos
Os rro.ictos uprnvudos puru efeito de incentivos nscais corrcs- niln resolvem rrohlcmas, pelo simples fato de serem alcançados. Silo
pondcrum u investimentos dn ordem de 90,8 bilhões, envolvendo meios c ni'in fins.
O que imrwrlil. sim. é n destino dado u esses recursos. t u
recursos vultosos cm sidcrurgin, nüo ferrosos, química e petroquimicu. A nucinnulizl.ll;ào dus mnquinurius c equipumentos paru esses filosofia "lliC inspir:.a u oricntuçi'in governamental. nu suu formuluçüo
c nas suas mctus.
prnjctns ulcançnu 55%.
E n ~rande nh,ietivn d'c tudo quanto se faz no plano
Os progrnmus de insumos básicos e bens de capitul. estabeleci·
dos c cumpridos. põem cm destaque, na linguagem friu c eloqUente pnvcrnmncnt:ll hr:asilc:iro. n~.oostc nosso tl..'mpo, r: o homem. O bem·
dos números, os resultudos unimadores alcuncudos através deles. nu cst:lr dos seres hunu~nns. nu linha cristã de valorizução dus rcspecti·
linha' d:1'i nH:\;1'.. t.'11linwtl:ls.
v:ts pntcnciulidmJes c de :mlflliaçi'in d:.1s condições de justiça soci:tl.
O Governo dcrtniu. cm 1976, no documento intituludo Açio · üsscJ:!urandn-sc un maior número de indivíduos o :.1cesso â riqueza na·
para a Empresa Prhada Nacional, dentro da doutrinu constitucional cinn:tl. Não h;'tJ:!cntc c suhgcnte. Todos os homens são livres c iguais
c segundo a oricntução básica já consignada no Segundo PND, os cm dircitns.
Rcssnltamus. pois. ~~ propôsitn, os numerosos progrumus. cm
limites do sctor público c as responsabilidades e campo de atuação
do setor privado. no contexto do modelo de economia de mercado de franc:t implcmcntaçi'in. nrient:1dos, sobretudo, cm henerício de tmh:t·
inspiração neocupitulistu. que o,ra ~;c pratica no País. Foi adotudo, ma lhndnr~.o'S c de cmprc.-s:íritlS c :'1 anulnçao dos desníveis rcgionnis cm
oportunidudc. di' u Mensagem. um conjunto de medidas de apoio nwtéria de desenvolvimento social c cconõmico. A nuci'io bra!-iilcir:t.
adicional i1 cmpresn privudn nacional, a exemplo do PROCAP. do no seu cuntc:<to humuno. é :.a de!-itinutária maior do imenso csfor~·n
PIHlCi IJHl ._. tln Prn11ranw de Apoio Tccnnh'1!!icn t1 Rmprcsn guvernnmental.
Tud~l se fa1 para ela c st tod~as as soluções não são encontradas
Nncionul. Cuhc, inclusive, destacur nesse contexto a suncão da novu
u
um
sô tempo é porque governos c homens estão sujeitos a limita~
Lei das Sociedades por Açõcs e as medidas de apoio ao mercado de
çõcs incvitilvcis unte u urgCnciu e a enormidade dos rrob\emus
c~1pituis. positivadas cm rmrticulur na criação da Comissão de Vulo·
res Mobiliários c pelos incentivos às aplicações no merendo de cupi· presentes ntl rrocesso da vida social.
Um desses prohlemus - e t:alvcz o que m:ais :1vultu n~1
tais de risco.
Houve investimcnt.os maciços, no período, nos sctores du encr· J"ll'l'hl~.:nt:'tt ic:l~.:~:tlllÚtlli~::t d:1 N:u;i"ttl- é 11 quc ctlnsuhstancia 11 ct1rnh:1~
gia c dos trunsportes. umpliando-sc u potencialidade das respectivas te ft innuçün. O Govtrno. neste passo. consciente das crescentes
C'itrutura'i instaladil'i, t.•nrril!indn-'i~o:, an mesmo tempo. anti~w.; c rcspnns:tbilídudes no setor, prossegue nu estrutégiu graduulist:.t de
emergentes distorções. Raclonallzaçio é o que se buscu, nesses selo· combate i1 innação. no ano de 1976, seguindo. fundamentalmente. a
conduta udotada nos anos anteriores.
res.
Os três instrume-ntos b(asicos dessu estratégiu. que incvitavt.:lOs investimentos do sistema ELETROBRÃS totulizarum. em
1976. 34.7 bilhões. As inversões da NUCLEBRÃS somaram 540 mi· mcntc aduz ulguns rontos a mais nos índices, conngurnm-se n:t
pnlíticu suJaria I. mts dcsvulorizuções cumbiuis c nu corrcçilo monet:.í·
lhõcs de cruzeiros.
ria.
Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Depois de um período de libcrulizaçüo. a politica salarial. com
Nosso propósito. ncsttl enumeração de alguns itens da açüo futnrcs de reajuste cm nível superior à vuriucão do custo dc vidu -governamental. é evidenciar, preambulurmente, o esforço múltiplo. u de janeiro d~ 1975 u meados de 1976- passou a sofrer maior centro·
inintcrruptu buscu de um ritmo de equillbrio e de normulizuçüo no lc. Em conseqUência, u estimutiva do resíduo innucion(trio, puna efeisctor udministrativo e económico du Nação. em que o Governo da to de cillcuh> do futor de roujustamcnto, previsto nu Lei n' 6.147. de
União se empenhu. com vista u munter umu situação de paz sociul c 29 ·de novemhro d~ 1974. nüo foi superior a quinze ror cento.
politicu. sem prcjuizo du meta prioritúriu de garantir recursos P:ar:tlclamente, o coc-ncicnte de produtividade recebeu um trutannancciros e meios outros no Estudo - pura que ele, EStudo, aju mcnto em que se consideruvu o poder de compru dos s~JI(Irios, cm
funci'io dos preços externos e dos preços dos produtos agrícolas.
ohjctivu c rupidumentc na rculizuçilo de seus rtns.
No segundo sem~stre de 1976, o furor de reajustamento salurial
Nilo scriu despropositudo. no momento, repetir mesmo alguns
truismos, Dizer. por exemplo, que governar é difícil, Que governur começou a dcclinur. obtcndo-sc menor pressão sobre a demand\1,
puíses, cntUo, cOm debilidades cconõmicas muito grundes como apesar de ns sul:'trius rcujustados ~!presentarem inc:vitúvcl innutncia
aindu sào, infelizmente, us nossas- é uindu mais dificil.
rculirncnlildoru na elevuçiio dos preços.
No sentido de evitar espuçumcntos muitos amplos entre umu
Nüo se pode, nem se deve. pois, esperur milugres de Governos
que se vejum no centro de tuis problemas. A própria diniimica dcsvuloriluç:io camhiul c oulru, continuou indispensável a pr{aticu do
udministrutivu, no sentido du reformuluçilo de esquemas e du processo de minidcsvalorilações, obtendo-se que 11 queda do poder
mudunçu de métodos que vem ocorrendo no Brasil e que u alguns de compru do cruzeiro não chcgusse u 37 por cento, contidus as
ussustu é umn demonstracilo dessa busca incessante c necessária de imrortuçõcs c cstimuludus us cxrortuções.
Estus duus providêncius concomituntcs upureccm conligurnndo
soluções novus. O êxito dcssus soluções no pluno du coordenação
politico·udministrutivu nucionul projeta-se. exutumente, nu um aspcctll csscnciul. no que tungc uo cquilfbrio do bulunç" de pagacloqUênciu dos números e dos fatos que vil o surgindo,
mentos, uanu vez que, equilibrudn ou cm supera~lt. n bulnncu comer·
A Mcnsugcm do Senhor Presidente du Repúblicu nos mostru o ~.·i:ll. rt.•lhltctn·w 11"' 1111\ll"i lin:mccirm C\Lernos, 1.:nm rcrcrcusst1c"i
nltn gruu de cliciênciu técnicu com que têm sido usados e comblnu· vuntujusns quuntu Ull cndividumento externo.
Decerto 11 minidcsvulorizuçüo, permitindo a cxpunsilo dus
dos os meios posslvcis pura mobilizar e puru multiplicar recursos. O
expediente dos subsidias, dos estimulas c dos desestimulas r.scuis, u cxpllrtuções, exerce pressão ultistu sobre os bens exportados de que
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temos exemplos no é~fé c na soja - também entrega mais cruzeiros
nos exportadores, reforçando, inevitavelmente, a demanda,
Outro instrumento de combate gradualista à inOaçilo é a corri:ção monetária, cuja rcduçilo de lndiccs implica' na diminuição dos
impactos rcalimcntadores de todos os tipos de negócios a ela sujeitos.
Em 1976, o cálculo dos lndices de reajustamento dos titules
governamentais sofreu uma altcraçilo que, basicamente, assumiu
oitenta por cento do inOação anterior, configurando-se cm fator
subcstimativo da inOução futura.
Assim, quanto aos aspectos fundamentais, mantid~s as linhas
básicas do tratamento gradualista da inOaçilo, seus instrumentos
foram adaptados, no sentido descendente.
Ninguém pode negar as dificuldades apresentadas por essa
estratégia, num processo de elevação continuado de preços.
A Mensagem do Po.dcr Executivo ao Congresso Nacional, relativa a 1977, ressalta a delicadeza do "mecanismo gcrcncial da economia que se proponha, ao mesmo tempo, a reequilibrar o balanço de
pagamentos c a conter e, depois, comprimir a taxa de inOaçilo".
Outro aspecto é o da defasagem entre a implantação das

plano a estratégia de adaptação da economia ao novo quadro
internacional.
A persistência do déficit nas transaçõcs correntes - mercadorias c serviços - acelerou, ao final de 1976, a entrada de recursos externos, muitos deles com efeitos imediatos sobre a demanda.
Assim, incvitãvcl se tornou um controle do balanço de pagamentos, a fim de conter parcela pondcrâvcl das pressões innacionãrias.
Em 1976 forum neutrulizudos os excessos de liquidez, tendo-se
cm vista que u estruti:giu de dcsucelerução permitirá reduzir o deficit
. externo. com efeitos salutares sobre a demanda interna da economiu.
· ". Portanto, us principais medidas untUnllacionártas aaotadas cm
1976 foram uma cautelosa mistura de ortodoxia com instrumentos .
de sustcntaçilo da demanda. Longe do tratamento de choque, pcrsis·
tiu a estratégia gradualista.
Ditlcil uma previsão sobre os efeitos, no tempo, das medidos
tomadas: mas é de esperar haja uma gradativa maturação das mesmas, com redução progressiva do ritmo inOacionãrio.
Assinale-se, finalmente, que sofremos, cm 1976, um dcsequill·
brio na produçilo agrlcola, decorrente das fortes geadas que se

medidas e os resultados pretendidos, tendo em vista os impactos

abateram sobre vasta porção do território brasileiro, enquanto di·

psicológicos inevitáveis.
Além dos instrumentos básicos da estratégia gradualista, outras
medidas foram executadas e, assim, à vista da forte expansão do
crédito em fins de 1975, houve um esforço no sentido de contrair o
grau de liquidez do sistema monctãrio, durante todo o ano seguinte,
Conforme declarações feita cm junho, pelo Ministro Mãrio
Henrique Simonsen, até o final de maio não haviam sido realizadas
emissões dé papel moeda em quantidade muito superior a igual pcrlodo de 1975: o meio circulante havia crescido em apenas três décimos
por cento, enquanto a expansão dos meios de pagamento não
ultrapassou de um por cento.
Houve crescimento dos empréstimos ao sctor privado, acima do
previsão do Orçamento Monetário, cm menos de dczcnove por
cento, três pontos apenas acima do idealizado. Em razão disso, já em
março, as taxas de redesconto foram elevadas, visando a reduzir as
disponibilidades da rede bancária.para empréstimos, liberando-se as
taxas de juros ativas. mediante resolução do Banco Central.

~ersos

produtos importados continuaram apresentando' elevação de
preços.
O problema da integração sócio-económica das regiões menos
desenvolvidas do País foi encarado pelo Governo, cm 1976, como
anteriormente prometera, sob o prisma da' valorização do próprio
homem. Assim, prosseguiram-se nas medidas tomadas no sentido da ,
integração produtiva da Amazônia c do Centro-Oeste, implanta'ndose projetes assemelhados àqueles experimentados no Nordeste.
·Obteve-se, cm 1976, a consolidação dos incentivos fiscais,
mediante nova sistemática, adotada a partir de 1974, com a criação
do FINOR e do FINAN, configurando fundos destinados,
respectivamente, ao Nordeste c à Amazônia e objetivando-sc
melhorar a captação e a aplicação de tais recursos, com a eliminação
de ~ntraves burocráticos e da perniciosa intermediação dos cor·
retores, como assinala a Mensagem. Deverão entra~ em operação
este ano os projetes petroqulmicos, enfatizando-se a implantação do
complexo eletromcciinico, consolidando-se o têxtil c de confecções,
. pnru <I consnliduçiín dos plllos UJZroii1dustr~~i~2.0 Nordeste.

Logo cm abril, ocorreu nova elevação dos empréstimos

compulsórios, quando os bancos puderam elevar o taxa de redesconto de duplicatas, para compensar o aumento de custo representado
pela medida anterior.
Ao mesmo tempo, novas providências foram tomadas para
conter pressões innucionãrias, advindas de um setor fortemente
especulativo. o mercado financeiro, resumido numa denominação
rapidamente disseminada, o open markel,

O POLAMAZONIA, abrangendo 35 órgãos, dos quais 23 da
esfera federal, selecionou I5 pólos de desenvolvimento, lO na Arca da
SUDAM c 5 na da SUDECO, para a implantação de 295 projetes
nas duas regiões.
Iniciaram-se, cm 1975, 29 dos 53 projetes programados na ârca
dos transportes, enquanto, no sctor energético, anuncia-se, para este
ano, o início de operação da Usina Hidrelétrica de Curuá-Uno,
enquanto, no campo da mineração, serão dinamizados' os Projetes
Tomaram-se duas outras medidas, na ãrca do depósito . Carajãs e ALBRÁS, para a produção de 45 milhões de toneladas de
compulsório dos bancos no Banco Central, quando foi atingido cm minério de ferro por ano e 320 mil toneladas-ano de alumlnio mctâli·
julho o percentual mãximo permitido por lei (35%).
co.
Jã no final do ano, essas providências contracionistas foram
Em 1976 foram liberados mais de 704 milhões de cruzeiros, de
acompanhadas de medidas de ordem diversas, anunciando-se cortes
um total programado de um bilhão, enquanto para 1977 estão prcvis·
nos investimentos governamentais.
Não apenas no campo fiscal surgiram evidências no sentido de tos invcstintcntos de quusc um c meio bilhão de cruzeiros pura o
maior controle de diversos subsidies crcditlcios, principalmente nci desenvolvimento urhunn cm 68 núcleos do POLAMAZONIA.
Quanto ao POLONORDESTE, os sctores de irrigação, coloni·
sctor agrlcola, medidas que começam a ser implantadas neste inicio
znçilo c desenvolvimento rural integrado estenderam suas ntividadcs
dcl977.
Portanto, ao lado dos instrumentos de controle gradualista, a 400 municlpios, alocados recursos também para pcsq'uisas
postos em prãtico desde 1964, apelou o Governo para corretivos ugropecultrias, aproveitamento de ãguas subterrâneas, colonização,
tradicionais - como observa a Mensagem - obtendo um conjunto . irrigação c crédito rural. Realizaram-sé projetes de desenvolvimento
coerente, que apresentou resultados no último trimestre de 1976, rural integrado no Rio Grande do Norte, Ceará, Paralba, Pcrnambu'
quando os preços, estatisticamente observados, apresentaram leve co c Bahia, implicando em investimentos da ordem de 2,2 bilhões de
cruzeiros, de um total programado de 2,4 bilhões. Para o cxcrclcio de
dccUnio.
1977, prevê-se ~m aumento de cinqUonta por cento nessa aplicação,
Vale, agora, considerar os efeitos da dcsacclcraçilo da economia.
O crescimento de 1976 - que exacerbou tensões, prejudicando totulizando 3,3 bilhões de cruzeiros.
O desempenho do Programa de Desenvolvimento da Agricul·
as dirctrizcs de ução económica traçadas cm janeiro pelo Conselho
de Desenvolvimento Eco'nõmico, no sentido de "taxas de crescimen- tura do N~rdcstc, no ano passado, revelou-se na aprovação de 18
to intcrmcdiãrius" -· demonstrou a necessidade de pôr cm primeiro projetes •. previsto um invcsti~ento de um bilhão de cruzeiros, mais
1
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de 40% dos recursos fornecidos pelo FINO R, para propiciar cerca de
3 mil empregos dirctos,

Sistema Nacional de Informações sobre Migrações Internas, com vistas ao melhor controle dos deslocamentos populacionais.

No que tange ao POLOCENTRO, mobilizou, cm 1975, mais de
quinhentos milhões de cruzeiros, ultrapassando 385 milhões os inves·
timentos feitos cm 1976, estimando-se a aplicação, este ano, de cerca
de 700 milhões de cruzeiros. O Banco do Brasil liberou aos agentes
financeiros desse programa, em 1977, um bilhão e 700 milhões de cruzeiros, para crédito rural, estando contratados ou em fase de contratação 2,5 bilhões, para mil projetas de empréstimos agricolas,
pura beneficiar 300 mil hectares de lmas do cerrado. Ao Programa
Especial de Desenvolvimento do Pantanal foram aplicados, em 1976,
92,4 milhões de cruzeiros, destinando 97,5 milhões no Programa
Espcci:d da Rc!!ifin. Gcnccnnõmicu de Brusíliu, que reccbcr{t 252
milhões de cruzeiros este ano.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Estamos convencidos de que os grandes erros que a história assinala na vida dos povos foram obras, quase que exclusivamente, da
insensibilidade de alguns em face do momento vivido. A insensatez,
aliada à gantincia de poder, representaram as tónicas que, em grande
parte, marcaram decisões desast'rosas para a humanidade, que culminaram, não raro, em cruentas lutas cheias de sacriflcios e desgraças.
A a'nálise ponderada no momento, objetivando a tomada de posi·
ções, deve constituir-se, hoje mais do que nunca, no apanágio daqueles que detêm uma parcela de responsabilidade no destino das coleti·
vidades, Estamos, assim, conscientes da enorme parcela de equilfbrio
e comprecnsiio que devemos ter no encarar os graves problemas da
nacionalidade que ressumbram no plenârio desta Casa, dividindo
opiniões e acalorando debates, O momento que vivemos recomenda
paz e entendimento, mediante diâlogo que conclua por soluções altas
e identificadas com as necessidades de nossa gente, ainda porque
acima das incompreensões e desajustamentos - que quase sempre
são episódicos até efémeros - estilo os superiores interesses do
País, os quais têm aglutinado os brasileiros em passagens mcmorâ·
veis de nossa história.

Quanto ao programa Especial do Norte Fluminense, absorveu,
em 1976, mais de 198 milhões de cruzeiros, devendo receber 200
ipilhões em 1977.
Semelhante foi o desempenho dos Programas da Região do
Grande Dourados, do Projeto Sertanejo, do Controle de Enchentes e
recuperação de Vales, todos com apreciável dotação orçamentária
pura 1977.
A SUDA M realizou, no ano passado, investimentos em produtos básicos da ccon·omia regional amazonense no total superior a
14 milhões de cruzeiros, assinou convênio com o Serviço Geográfico
do Exército, para o levantamento cartogrâfico de vârias áreas,
prosseguindo na execução do Projeto de Hidrologia e Climatologia
em convênio com o Programa das Nações Unidas para o Desenvol-

vimcntn. Pn,ssc!!uirít. cm 1977. nu ampliação da Usinu Tf:rmicu de
Munaus, iniciando u construção da Hidreli:trica de Tucuruí, além da
realização do inventário dos recursos hidrelétricos das bacias do
Xingu, Tnpajós e Madeira.
·
Em 1976, o Conselho Deliberativo da SUDAM aprovou
investimentos globais da ordem de cinco bilhões de cruzeiros,
enquanto o BASA teve aumentados os seus recursos em cerca de
21%, com relação no ano anterior, destinando 2,7 bilhões de cruzeiros a projetes ugropecuârios, industriais e de infra-estrutura, com
unm nsccnsfio de 52% snhn: n cxcrdcio de 1975.
Investiram-se 110 milhões de cruzeiros em obras de infrn·eSli'U·
tura e apoio, para a implantação do Distrito Industrial de Manaus,
aplicando-se setenta milhões de cruzeiros na implantação do Distrito
Agropecuário.
Na área do Nordeste, emprestou-se maior atenção à incorporacão, por meio de projetes de irrigação, de novas Arcas agrfcolas à
economia regional, esperando·se totalizem, em 1978, 270 mil hectares as terras irrigadas, Para esse efeito, foram investidos, em 1976,
822 milhões de cruzeiros, enquanto a CODEVASF iniciava a
implantação de projetes de aproveitamento hidroagricola em
propriedades particulares.
Finalmente, o produto interno bruto do Nordeste cresceu à taxa
de 6 a 7 por cento, no ano passado, crescendo cm 12% a arrecadação
do ICM, enquanto a SUDENE aprovava investimentos da ordem de
18,3 bilhões de cruzeiros, para propiciar cerca de trinta mil empregos
diretos,
O Banco do Nordeste Brasileiro aplicou mais de treze bilhões de
cruzeiros, como apoio financeiro à produção regional, representando tal cifra um crescimento de 43% sobre o ano anterior;
outros nove bilhões do BNB se destinaram ao crédito especializado,
superando cm mais de 200 milhões a meta pretendida c represen·
tundo um crescimento de 68% sobre o ano anterior.
Quanto ii SUDECO, prosseguiu nu elaboração do Projeto de
cnnstnu,·iw dn Hidrclétrh:u Uu ltw.:aj{L
Atendendo à orientação governamental, no sentido da valorizacão do homem, o Ministério do Interior iniciou a implantação do

e

Queremos, Sr. Presidente, com as nossas palavras finais, tradu·
zir a confiança que depositamos no destino grandioso de nossa Pâ·
tria, que cada vez mais se prenuncia nas realizações fecundas da açilo
governamental, inspirada nos' principias e no dinamismo do
Movimento cívico-popular-militar de 31 de março de 1964.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O
orador é cumprimentado.)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altcvir Leal - Josê Guiomard - Evandro Carreira - José
Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Alexandre
·Costa - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Wilson Gonçalves- Dinarte Mariz- Jessé Freire- ·oomício Gondim - Milton
Cabral - Marcos Freire- Arnon de Mello - Augusto Franco Gilvan Rocha - LoÚrival Baptista- Heitor Dias - Luiz Viana João Calmon- Vasconcelos Torres- Franco Montoro- Orestes
Quércia- Otto Lehmann- Benedito Ferreira- Osires TeixeiraAccioly Filho- Lcnoir Vargas -Tarso Outra.

'o SR. J>RESIDENTE (Petrõnio Portclla) - Estâ terminado o
per lodo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 59 Srs. Senadores.
Passa-se li
ORDEM DO DIA
Item I
Discussão, em turno único, do Parecer n• 739, de 1976,
da Comissão de Economia, que conclui pelo arquivamento
da Mensagem n• 127, de 1976 (n• 249/76, na origem), solicitando autorização do Senado Federal para que a Prefeitura Municipal de lpumirim (SC) possa elevar o montante
de sua divida consolidada,
(Tendo, ainda, Parecer, sob n• 740, de 1976, da Comissão de Constituição e Justiça, também pelo arquivamento),
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Nilo havendo quem queira discuti-lo, encerro a discussão,
Em votucão. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado. A mat~ria serâ arquivada,
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!;: o seguinte o parecer aprovado:

PARECER N• 739, DE 1976
Da Comllllio de Economia
Sobre a Mensaaem n• ll7, de 1976 (n' 249/76 na orl·
aem), do Senhor Presidente da Repdbllca, submetendo à
apro•açio do Senado Federal, propoata do Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, com manlfestacio contr,rla do Conselho
Monet,rlo Nacional, relatl•a a autorlzaçio i Prefeitura Muni·
cipal de lpumirlm (SC) para ele•ar em CrS 700.000,00 (setecentos níii cruzeiros) o montante de sua diYida eonSÓIIdoda.
Relator: Senador Ruy Santos
Com a presente Mensagem n• 127, de 1976, o Senhor Presidente
da República encaminha ao exame do Senado Federal, proposta
com manifestação contrária do Conselho Monetário Nacional, relacionada com a Prefeitura Municipal de ipumirim, Estado de Santa
Catarina, para elevar em CrS 700.000,00 (setecentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada, a fim de que, com o produto do
empréstimo, possa financiar a construção de um Paço Municipal,
naquela localidade.
2. O empréstimo teria as seguintes condições gerais:
"A- Valor CrS 700.000,00;
B- Prazos
I -de amortização: lO anos;
C- Encargos:
I -Juros 9%'a.a.;
2- Correção monetária idêntica à das ORTNs;
D - Garantia: Imposto sobre a Circulaçàô de Mercadorias
(!CM);
E- Destinação dos recursos: construção de um Paço Municipal."
3. A matéria í: acompanhada de Exposição de Motivos (EM n•
277. de 1976) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, contrária
ao pleito da Prefeitura Municipal de ipumirim (SC), no sentido de
elevar, tcmporaríamentc, os parâmetros fixados pelo artigo 2• da
Resolução n• 62, de 28·10·75, do Senado Federal, a fim de realizar a
operação de crédito referida,
4. A situação da divida consolidada interna do Municipio de
lpumirim (SC) apresenta, segundo dados da Gerência da Dívida
Pública do Banco Central do Brasil, os seguintes valores:
Espicle: Contratos
a) Posição em 31-12-75
b) Posição em 31·5·76

c) Redução no período
d) Operação sob exame
e) Posição após a contratação

Valor: CrS mil
1.786,5
1.624,4
162,1
700,0
2.324,4"

5, A Resolução n• 62, de 1975, do Senado Federal, estabeleceu
pura u dívida consolidada dos Estados c dos Municípios, novos limites mâximos levando-se em conta os seguintes' critérios (nrt. 2•, itens
I, li, III e IV):
"i- O montante global não podcrâ exceder a 70% (setenta por
cento) da receita realizada no excrcicio financeiro:
11- O crescimento real anual du dívida não poderâ ultrapassar
n 20% (vinte por cento) da receita realizada;
III- O dispêndio unuul com a respectivu liquidaçüo compreen·
dendo o principul e ucesstlrios, não podcrâ ser superior a 30% (trintu
por cento) du difcrençu entre u receita total c u despesa corrente,
rculizudus nn cxcrddu unlcrinr:
IV- A responsabilidade dos Estados c Municípios pela cmis·
são de títulos da divida pOblicu não podcrâ ser superior u 50%
(cinqUenta por cento) do teto fixado no item I deste urtigo,"
6.. Nu r~rma do art. 2• du Resolução n• 62, de 1975, a divida
consolidada mterna deveria situar-se nos seguintes limites mdximos
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(rcccitu total de 1975 reajustada em 30% conforme decisão do Conse·
lho Monetário Nacional);
"I) montuntc·slobul: CrS I .969,2 mil:
11) crescimento ieul unuul: CrS 562,6 mil:
III) dispêndio unuul: CrS 446,7 mil."
7, Entretunto, u utual divida consolidada do referido Municipio
jil ultrapassa o limite mencionado no item III do parágrafo anterior,
uma vez que o dispêndio anual previsto pura o exercício de 1977 i: da
ordem de CrS 753,2 mil.
8. Pura que pudesse ser cfetivada u operação em pauta, haveria
necessidade de autorização especifica uma vez que ficaria extrapola·
do o limite fixado pelo item III, do urt. 2• da Resolução n• 62, de
1975, conforme se verifica a seguir:
"Situacíio posterior à contratacio pretendida:

Valor: CrS mil

i- Montante global
11- Crescimento real anual
lU- Dispêndio anual

2.324,4 (A)
539,9 (B)
886,6 (C)

1•1 • Rccc-itn tntal nm:cnd:u.lu \:111 197~. n:ujustudi1 cm 30%. conrmmc dccisliu deste
('nn..clhn cm rcuniiu1 rc;~lilndu cm lf•·:!· 7ó.
I/\I• rrs u~~~.4 mil lrn.,it:5•1 tJ,, cnllivid:u-llcnttl cm 31·5·76} + CrS 700.0 mil (urcrnt:i•n \llh C\umcl.
!RI ... CrS 7011,0 mil (n~cruclin stlh cuune)- Cri 162.1 mil (redu~;~Cl ucurrilln uté
.11·~·7fl.

({') • C'rS 7~.1.2 mil (lli~f'li:'nt.lin f'lrc~o~istu rmru 1977, rclutiYil i• dividu j(• cnntruft.lu) +
C'rS 1.'.1.4 mil idi,f\Cnc.litl rrcvi,tll f'lllfll 11 rcf~:rid'' c:~cn:lcin, rcluti~o~11 i1 nrcr;l~~u ~nh
~\amei."

9, Como se observa da Lei Orçamentária, a Prereitura cm questão apresenta margem de poupança negativa, razão pela qual, em
face da ausência de condições financeiras demonstradas, considera o
Conselho Monetário Nacional não ser aconst;lhávcl qualquer elevação temporária, no presente exercício, dos parâmetros estabelecidos
para u dívida consoíidada interna daquela Municipalidade pelo urtigo 2• da aludida Resolução n• 62/75.
10. Na forma do artigo 39 da Resolução n• 62, de 1975, o Senado Federal deveria examinar o pedido de excepcionalidade, desde
que cm qualquer hipótese, fosse apresentada cabal e minuciosa
l"undumentação do pedido pelo Conselho Monetário Nacional, o que
não correu nu presente Mensagem.
I!. Assim, considerando o pronunciamento contrário do Poder
Executivo, opinamos pelo arquivamento da Mensagem n• 127, de
1976, do Senhor Presidente da República.
Saiu das Comissões, 14 de setembro de 1976. -Renato Franco,
Presidente em exercício - Ruy Santos, Relator- Amon de Mello Jarbas Passarinho- HeiYidlo Nunes- Lulz Ca•alcante- Cattete
Pinheiro - Orestes Quércla.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Scnndo n• 234, de 1975, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que dispõe sobre a transferência de funcionário pOblico
estudante universitário, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 871 a 873, de 1976, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade c
juridicidade:
-de Educacilo e Cultura, pelo arquivamento, com voto
vencido do Senhor Senador Adalberto Sena; e
-de Smlço Pdbllco CIYII, favorâvcl.
Em discussão o projeto, cm primeiro turno, (Pausa.)
Não hnvendo quem queira discuti-lo encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs, Senadores que o nprovum, queiram permanecer senta·
dos. (Puusn.)
Aprovado.
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fj o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• :134, DE 1975
Dispõe oobre a transferência de funclon,rlo pdbllco
estudante universitário, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O servidàr público da Administração Federal dircta c
autárquica, que estiver regularmente matriculado cm curso
universitário, só poderá ser transferido para local onde houver o
curso universitário que estiver freqUentando.
Art. 2• Estulclentrurú cm vigor nu dutu de sua publicação.
Art. 3• Revogam-seus disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla} -Item 3:
Discussão. em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionulidudc, nos termos do urt. 296 do Regimento
Interno). do Projeto de Lei do Senado n• 203, de 1976, do
Senhor Senador Vasconcelos Torres. que dispõe sobre a
concessão do sulúrio·famllia aos trabalhadores autônomos,
pelo sistema geral de Previdência Social, tendo
PARECER. sob n•908, de 1976. da Comissão:
de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa,)
Rejeitado.
fj o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 203, DE 1976
Dispõe oobre a con-io do saiirlo-famOia aos trabalha·
dores autônomos, pelo Sistema Geral da Previdência Social.
O Congresso Nucional decreta:
Art. I• Aplica-se aos trabalhadores uutônomos a concessão
do sali~rio-fumíliu, de que tral!l o urtigo 22, du Lei n• 3.807, de 26 de
agostu de 1960, com u redução que lhe deu a Lei n• 5.890, de 8 de ju·
nho de 1973.
Art. 2• Considera-se trabalhador uutônomo para os efeitos
destn lei, os ussim conceituados pela letra c, do urtigo 4•. da Lei n•
5,890, de 8 de junho de 1973.
Art. 3• Os critérios de concessão do salário-família silo os fixu·
dos pclu Lei n•4.266, de3 de outubro de 1963.
Art. 4• As despesus decorrentes desta Jcijú estilo incorporadas
110 utuul PI uno de Custeio do Sistema Geral da Prev'1dônciu Social, a
cargo do Instituto Nucionul de Previdência Social (INPS).
Art. 5• O Poder Executivo fixará normas rcgulumentares
neccssi11ius uo cumprimento deswlei, no prazo de 90 (noventa) dias,
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tadoriu: truhulhurum nesse tempo por pcrfodo superior u 12 horas
di1írius sem direito l1 rcmuncruçilo extra e, hoje, um chefe de cstaciío
":troscnwdo" rccchc vencimento inferior u um guarda-chaves.~\
mais um upelo que me vem de inativo da REFASA. verdade
que este jú sorrcu desilusão maior, pois cm curta que enviou ao
Presidente du República colocou esperanças de ver sua situação
utenuuda. Mas, em resposta a seu apelo recebeu carta de um dos dirc·
tores du REFASA com a seca informação de que aquela empresa
snmcntc ••hCncficiuri:J ns cmrrc:gudos cm utividude", o que leva o
missivista a fnzcr·me indagação que espero seja respondida pelas
autoridades competentes: "Então, pergunto, como conseguiria
sobreviver um aposentado, manter sua famf!ia, seus filhos, com a
alia dos preces e a inflação utuul?"
O alto funcionário. u quem a carta enviada ao Presidente Gcisel
foi cncuminhuda, deveria responder a esta indagação, que é de de·
zcnus de milhares de aposentados e inativos.
Hú muito os aposentados do INPS pleiteiam um convênio entre
o Instituto c a Caixa Econômica Federal que lhes permita obter pc·
quenos empréstimos em consignaçilo. Levada a reivindicação ao Sr.
Nascimento e Silva, creio que pelo Senador Virgílio Távora, o Minis·
tro informou. por carta. uo prezado lfder arcnista ter encaminhado o
assunto ú Presidência do INPS pura estudo urgente.
Meses c meses se passaram sem que nada se soubesse do assun·
to. apesar do empenho ur.rmudo pelo titular da Previdência Social.

e

Ainda

e

~.:mn ult:unm~

cspcrnnçus. um cocstaduano do prezado Sena ..

d~~r

Virl!ílin T:ivorn me escreve. Aruls historiar o caso c transcrever
tr..:~.:hns du curta dn Ministro :1n Líder--e destc'tiO seu corrcligionúrio,
recorre :1 este rcprcsentuntc du Oposíçüo, a lim de que a reivindic:Jt,::itl s~.:j:~ ac,,lhida. t)ll, un menos LJUC dela se obtenham iorormações.
O que dizer ou fazer por este velho ceurcnsc? Se o prestigio do
Líder do Governo. nobre Senador Virgílio Távora, tilo firme e sempre presente nu defesa dos governantes, não alcançou nada além da
promessa de estudo rúpido e empenhado do assunto, o que pode fa.
zcr um simples membro du Minor'1a? Creio melhor que o prezado
compatriolll do Ceará insista junto uo Líder, mesmo que isso lhe
purcça construngcdor. pois o nobre Senador Virgílio Tâvora logrará
'"' menos cientificar-se se algum estudo foi iniciudo visando
examinar a possibilidade de atender modesta reivindicação de
apnscntmlns dn fNPS. que ali:is. me parece procedente c de f!\cil
conclusão. Paru isto apenas seria preciso que o Governo se sensibili·
ZHSSe pc/tt CóiUSU,

Mas. como nilo posso deixar de atender uo veemente c simpúti·
co apeio que me vem de Fortalc~u. junto minha voz à do Líder Virgi·
lio Tílvoru. soliciwndo uo Sr. Nascimento c Silva pura que ouça e
atenda t:io Justa c simples rcivindicaçilo. Satisfaça o missivistu,
apesar de minha reduzida fi:!
Era o que tinha u dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu) - Nilo há mais
orudores inscritos.
Nudu mais huvendo que tratar. vou encerrar :t scssilo dcsignan·
do paru u próximu a seguinte

ORDEM DO DIA

contudos de suu publicuci1o.

Art. 60 Esta lei entraril cm vigor nu dntu de sua publicuçilo,
rcvot:udus HS disposicôcs cm contrí1rio.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) - Está esgotada u
nwtérin constuntc du Ordc=m do Diu.
Tem a pulavm o nobre Scnudor Nelson Curnciro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso. I- Sr. Presidente, Srs. Senudorcs:
"O.s uposcntlldos du Rede Mineiru de Viuçào utuulmente VFCO
- RFFSA, upós um truhulho ininterrupto, por muis de 35 unos,
llU~mdo l\indu cordum cm nossos trilhos us locomotivus u vupor~
vul[lurmcntc conhccidus como uMariu Fumaçn''. recebem, hoje,
L'lllllll rcL'Oillt'cnsu ror tndn cssu sncrinci,l, urnu m(scril IIJ'HlSt:n·

-I-

Discussuo. cm turno único (apreciação preliminar du juridici·
dudc, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Resolução n• 116, de 1976 (uprcsentudo pela Comissão de Econo·
mia como conclusuo de seu Parecer n• 980, de 1976), que uutori1.u a
Prefcituru Municipul de Pedreira (SP) 11 elevar, em Cr$ 1.539.851,00
(um milhuo. <JUinhentos c trintu e nove mil, oitocentos e cinqUcntu c
um cru~eirns),ll montnnte de sun divida consolidada, tendo
PARECER. sob n• 981, de 1976, du Comissão:
-de ConstltulçAo e Justiça (ouvido o Ministério du Fuzendu),
pclu injuridicidude, com voto vencido do Sr. Senador Hclvldio
Nunes.
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Discussão, em turno único, do Parecer n• 948, de 1976, da
Comissrto de Economia. que conclui pelo arquivamento da Mensagem n• 107, de 1976 (n• 219, de 1976, na origem), solicitando autori..l.açt\0 do Senado Federal pura que a Prefeitura Municipal de
Lorena (SP) possa elevar o montante de sua dívida consolidada.

-3Discussão. cm primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionaliuade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno)

Março de 1977

do Projeto de Lei do Senado n• 175, de 1975, do Sr. Senador Nelson
Carneiro, que.modir.cu u reduçào dos artigos 2• e 3• da Lei n• 4.266,
de 3 de outubro de 1963.,e dú outras providências, tendo
PARECER, sob n• 956, de 1976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com
voto vencido do Sr. Senador Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Estâ encerrada a
··sessão.

(Lel'a/1/a·.<e a sessão às 16 /toras e 12 minutos.).
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Mendes Canale (1\RENA-MT)

I

2''-Secrctúrio:
Mauro Benevides(MDB-CE)

Altevir Leal (ARENA-AC)
RuyCarneiro (MDB- PB)
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 4• SESSÃO, EM4DEMARÇO DE 1977
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Aviso do Sr. Ministro de Estado da Educa;io e Cul·
tura
N• 122/77, comunicando que aquele Ministério já detcrmi·
oou as providências necessárias para o atendimento das
sugestões propostas pelo Relatório da Comissão Parlamentar de
Inquérito do Senado 'Federal, criada pela Resolução n• 48/75,
que examinou as utividades do MOBRAL.
1.2.2- Aviso do Sr. Ministro de Estado da Fazenda
N• 63/77, encaminhando informações daquele Ministério a
respeito do Projeto de Lei da Câmara n• 7/76, que disciplina o
contrato de prestação de serviços com empresas que gozam de in·
centivos fiscais ou creditícios. c dá outras providências.
1.2.3- Pareceres
- Referente.< à seguinte matéria:
Emeoda n•.l, de Plenário, apresentada ao Projeto de Lei do
Sen.ado n• 3/74, que ahera u proporção estabelecida no artigo
132 du Consolidação dus Leis do Trabalho, reconhecendo ao tra·
balhudor o direito u fêrius de trinta dias, e dá outras provi·
dências.
1.2.4- Comunlcaçilo da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 55/76, que
regu)u o reconhecimento de teses, teorias, pesquisas ou desce·
bcrtus cientificas no campo da cancerologia c das doenças trans·
missfveis, hereditárias, contagiosas ou tidas como incuráveis, por
ter recebido parecer contrário, quanto ao m6rlto, da comissão a
que foi distrlbuldo.

U.S - Comunlc:a;io
-Do Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, que se ausentará
dos trabalhos da Casa a fim de freqUentar o Curso da Escola S~
pi:rior de Guerra, a partir de 7 de março,
1.2.6 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n• 8/77, de autoria do Sr.
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico-Residente, c dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n• 9/77, de autoria do Sr.
Senador Adalberto Sena, que institui o salário profissional
devido aos exercentes de atividadcs laboriais qualificadas, e dá
outras providências.
1.2.7 - Dlscuraos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Exploração e in·
dustrialização dos minerais sergipanos pela PETROBRÃS Mine·
ração S.A.
SENADOR BENJAMIM FARAH- Falecimento do Depu·
tudo Estadual fluminense Luiz Carlos Soares.
SENADOR RUY SANTOS- Homenagem de pesar pelo
falecimento dos Ministros Amarflio Salgado c Nelson Sampaio,.
do Superior Tribunal Militar.
SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Necrológio
dos ·Ministros Cândido Motta Filho, Amarflio Salgado e Nelson
Sampaio.
SENA DOR MAURO BENEVIDES - Transcurso do 90•
anivcrsârio de funcl~ção do Instituto do Ceará.

1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Resolução n• 117/76, que autoriza a Prefeitura
Municipal de Pedreira (SP) a elevar cm CrS 1.539.851,00 (um
milhão, quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinqUenta c
um cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. (Apre·
ciação preliminar dajuridicidadc.) Rejeitado. Ao Arquivo.
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-Parecer n• 948/76, da Comissão de Economia, que conclui pelo arquivamento da Mensagem n• 107/76 (n' 219/76, na
origem), solicitando autorização do Senado Federal para que a
Prefeitura Municipal de Lorena (SP) possa elevar o montante de.
sua divida consolidada, Aprovado.
-Projeto de Lei do Senado n• 175/75, do Sr, Senador
Nelson' Carneiro, que modifica a redução dos artigos 2• e 3• da
Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, e dá outras providências
(Apreciação preliminar da constitucionalidade,) Rejeitado. Ao
Arquivo.
·
··
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR TEOTONIO VILELA - Defendendo, após
considerações que faz, a implantação de uma ordem politica
estável no Pais.

Março de 197)

SENADOR LUIZ CAVALCANTE - Reivindicaçilo do
Sindicato Nacional da Indústria du Construçilo, no sentido da exlensilo da correçilo monetária aos di:bitos contraldos por entidades governamentais e nilo quitadas em dia,
SENADOR OSIRES TEIXEIRA - Preconizando u
reexume de portaria do Ministério da Saúde, que condicionou o
uso de anticoncepcional à apresentação de receita m'édlcu.
SENADOR NELSON CARNEIRO- Necessidade da r.eformulução dos critérios adotados pela carteira imobili'ária do
1PERJ, na concessão de financiamento nos seus segurados,
I.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- ATOS DO PRESIDENTE

ATA DA 4• SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE 1!»77
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS.SENADORES:
Adttlhcrto Sena - Altcvir Leal - Josi: Lindoso - Renato
Franco- Abttndrc Costa - Henrique de Ltt Rocque- Helvidio
Nunes- Pctrônio Portclla - Mauro Bcnevides- Virgílio Távora
- Wilson Gonçalves- Dinartc Mariz - Ruy Carneiro - Luiz
Cuvalc:tnte - Lourivttl B:tptist:t - Ruy Santos - Dirceu Cardoso
- 'Eurico Rczcndc - Bcni:tmim Fttr:th - Nelson Carneiro ltumttr Frttnco- Mttgttlh1ic; Pinto- Frttnco Montoro- Benedito
Fcrrein1- Lt1zuro Bnrhnza- Osires Teixeira- Mendes CunuleLeite Ch:wcs- F.vclitsio Vicirtt- Daniel Kricgcr.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- A lisw de presença
t1cusa o compurccimcntn de 30 Srs. Senadores. Havendo número

rcpiment:1l. decluro aht:rt:l :1 scssiio.
O Sr. 1•-Sccrctúrio vai proceder i1loitura do Expediente.

t!: lido o seguintt:

EXPEDIENTE
AVISON• 122
Em7dcfevcrdrodel977.
À Sua E~cclência. n Senhor

Scnudor José de Mtt~ulhucs Pinto
DO. Presidente do Sen:tdn Federal.
Senhor Presidente:
Considcrundo n Rclutôrio du Cumissiio Purlumentur de lnquéri·
to criudtt pclu Rc.<~>luçüo n'' 4X, de !975, do Senudo Federal, tenho u
prutn sutisfacUo de manifcstnr o nosso ucatamcnto Us sugestões uli
contidus c relacionar providénclus decorrentes, j(t tomudus no
itmhito de~tc Ministbrin.
I, Rcvisilo d~ sistema de rcmuneruçilo dos ull'ubetizudores,
Pclu sistemilticu, ltl~ulmcntc c111 uso, de dcstinuçilo de purcclus.
nnunceirus Í>S Comissões Municipuis, os valores silo remetidos com
huse nos ulunos com J'reLIUénciu cm sulu uo final de cudu mês do
proprumu, Desta formu, jí1 cstuvu sendo ute,ndldu, purclulmente, u
sugestilo upresentudu, umu vez que u grutificuçilo do ull'uhctiuldor
nilo depende do ní•mcro de alunos uprovudos.

Além disto, pussou u ser oricntuç1io do MOBRAL que nus
regiões de populuçüo dispersa - onde exista dirtculdudc de for·
macnn de turmas ~om m:lis de quinze alunos - scju utilizado um
convénio espccinl que prev~ju a grutilicuçiio lixa do alfahetizador.
Esta mesmtl modalidade de J:!rnlilicaciio est1'1 sendo utilizad:t, pela
mcsm:t razno. pma grupos especiais: delicientcs físicos, pescadores,
seringueiros. etc.
2. Avuli:u;iin do tnthalhn desenvolvido. incidênci:t du reg.ressiio.
Uma das. caus:ts principais pura a ine:<istência de uvaliacõcs das
utividudcs d:1 educm;rw re~nllar é a faltu de coleta de informucões
p:tdruniz:u.las c de formu sistcmatizadu.
Quundo se trata de educação de adultos, utividadc não for·
mulizud~1. poucns p~tísc.:s têm dudns suficientes puru upohtr us etupus
d!! pl:mejumcntn e avali:u;iio. reconhece ~~ UNESCO. na suu
rccnmcndaçiio uns Estotdns .. mcmhrns. cm setcmhro de 1975
(Conl'crênciu lntermiCion:JI de Educuçuo), Isto se deve " grandes
dili~.:uldadcs metndolô!!lc;.~s c flnanceirus que nind:t necessitam st:r
rcsolvidus.
A dircciin do MOBRAL. conhecedora dcsstts dificuldttdcs, e
sahcndn que cm termos internucionais :lindu niio existem p:mimetros
para uvulim:iin de um rrnl!rnmu cnm csculu de mussa. nem por isso
dcsprCIOU estudos pnrch\Ís que I"UdeSSCnl mensurar C fornecer
indicudnrcs que identiliquem os efeitos de seus proprumas c projetas
c possam ~.:ontrihuir para u estuhclccimentn de um processo de uva·
lim;Un pnrn a educnçno de adultos, Assim. rclucinnum-sc. no elenco
destes estudos- (i) Suhsidios pura uvalittçilo do Progr:unu de t\lfn·
hetizw;iio Funcionul: {2) ldcntiflcuçiio de eventos rcfnrcndorcs puru
adultos de escolaridade turdia: (3) Anillisc do nível opcrat<lrio do
adulto analfahcto: (4) lntcrfcréncia de uma scgundn linguu nu
uprendizngem escritn: (S) O Prnl"cssnr de udultos- suhsídios puru
uma formuçuo ndequndu: (6) A Clicnteln do MOBRAL: suus curuc·
tcristicus: (7) A oricntuçitn educucinnnl c o ensino supletivo cstuduul
dn Gunnaham: (X) Estudn c ncmnp:tnh:uncnto du rase cxpcrimentul
dn Prugr:tmn Divcrsincndn de Açuo Comunit:'irin: (9) Diagnóstico
de Evasão· c Rcpruvuçun Potencinl.
A Suhcomissuo dn Comissuo de Educnçàn c Culturn du C:imarn
dos Dcputudns, encnrrcgudu de cstudur o fenômeno dn rcgressuo
entre ex-ulunns do Curso do Alfuhctit.nçull, nprcscnton relntórin
cuncluindo serem tolerllvels os lndlccs de regrcssilo cntrc cx-nlunos

i
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J dn MOIIRAI.. I'<«< h:li'"' índice< nõn cnmprnmctcm n trahalho do
Movimento Hm~ih:iro de All'ahctil:u;nn c, an cuntr(trin, cuructcriz:m1
"utili;l:~d~ c" clicionci:~ de seus pmgrmmt<. ~:<tatis~ic:~< de r~gressfin
que "'" dtvalg:~das. rola uva< ans nutrm p;use<. nan se aplicam ao
Bmsil.tiiHh: o nllllltl in}!rcssa vnlunturi:uncntc no MORRA L c rccchc
, ·. estímulos ru:rnl:lncntcs par:~ m:mutcnçUo c enriquecimento das
inl'tllnwctics c cnnhccimcntns <tdquiridns.
·'· t\rnpli:u:no t.ln nlnncm de mcmhrns do Conselho
,\dministrativo,
Pcln D~.:crc\tl n'·' 7X.7~ I. t.h: 16·11-76, cuja cópia segue cm nncxo,
l'uram alterado..; os arts. 11 c U dn Estututo da Funduçfio
1\·IOBI~t\1 .. p:1ss:1ndon SCLI Cnnsclhn Administr:ttivn u ser constituído de ntwe ('}) membros titulares, cnm ip:uul nlnncro de suplentes,
..;cndomcmhrns Tlilttlli os dirctnrr.:s du Ensinn Fund:1mentul e do En!tiino Supletivo dn Ministério Un Educm;iin .e Cultura c o Presidente
da C'nnfcdcrm;i"Tn N:11:innal dn lndl1stria c contundo tar11hém comum
n.:prescnt:tntc dtl MinistL•ritl do Tr:~h:tlhn.
A~radcccndn :1 cnhlhnr;u;ru, LJIIC n Ctllllissiin prestou :t este
t\lini,téritl, apnH'cÍ\tl ,, ens~.:jn para rcitcrm a V. E.><• ns meus protestos de elevado apreço.- Ney Droga.

'l

'.j

l

1

Decreto a que .ve refere o Aviso:
DECRETO N• 78.731. DE 16 DE NOVEMBRO DE 1976
Altero 1 redoçio dos ortlaos li e 13 do Estotuto da Fundi·
ção Mo>lmento Brasileiro de Alfabetizado (MOBRAL).
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Art. 2• Este Decreto entraril em vigor na data de sua publi·
cnçüo. revogudus us disposições cm contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1976: 155• da Independência e 88•
da República.- ERNESTO GEISEL- Ney Brogo.
(À Comissão d~ Educação e Cultura.)
AVISO DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

N• 63/77. de 2 do corrente, encaminhando informações daquele
Ministério u respeito do Projeto de Lei du Ctimara n• 7, de 1976, que
disciplina o contrato de prestação de serviços com empresas que go·
zum de incentivos riscais ou creditícios, e dá outras providências.

(tl C'omls.<ào de Economia.)

PARECERES
PARECERES N•S7 E8, DE 1977
Sobre 1 Emendo n• I, de Plenário, apresenladloo Projeto
de Lei do Senado n• 03, de 1974, que "altera a proporção esta·
beleclda no artlao 131 da Consolldoçio dos Leis do Trobalho,
reconhecendo 10 trabalhador o direito 1 férlos de trlnto dlos, e
dá outras providências.
PARECER N•7, DE 1977
Da Comlssio de Constituição e Justiço
Relotor: Senodor Heitor Dlos

A concessão das fi:rius de trint:t dias nos trabalhadores i: uma
velha c justa rcivindic:tçiio.
Os argumentos invocados pura contrariar o bom êxito da antiga
aspiração da classe operária prendiam-se demais a elementos de
interesse meramente económico, distanciando-os, por isso mesmo,
de seu cunho nitidamente social que "o sinal dos tempos:· aconselha
preservar.
A simples compreensão de que as férias tém menos a nnalidade
"Art. 11. O Conselho Administrativo será constituído de la7.er do que o objetivo de propiciar a recuperação de energias tem
de 9 (nove) membros titulares, com igual número de suplen· levado, há tanto tempo, à procrastinação do prevalecimento do indis·
tcs, ussim discriminndos:
cutivel direito tanto mais ungido de justiça quunto o benefício ê as·
a) os dirigentes dos órgãos encarregados das atividades segurado a todos os servidores públicos.
de administração do Ensino Fundamental e do Ensino Su·
Se todo trabalho. ligado à dinâmica do progresso da Naçiio,
pletivo do Ministério da Educaçiio c Cultura, e o Presidente merece igual respeito, não hã por que admitir tratamento destacado
da Confederação Nacional da Indústria, na qualidade de entre os servidores públicos e os trabalhadores de empresa privada.
Vemos, a estu'altur~. que o importante objetivo será alcançado
membros nutos:
·lgora através do presente Projeto.
b) um representante do Ministério do Trabalho:
A acuidade do ilustre Senador Jarbas Passarinho, estabelecendo
c) 5 (cinco) memhros de livre escolha do Ministro de Es·
ta do da Educação e Cultura.
umu gmduçüo do período de rt:rius. n começar por trinta dias. c a
restringir-se a dez dius. tomando por base a relaçuo de tempo entre
'
empregador e empregado, c o atendimento deste às suas obrigações ·
Art. 13. O Secretário-Geral e os membros do Conselho empregutícias, e a perseverança do nobre Senador Nelson Carneiro
Administrativo, exceto os membros natos. e de Curadores se· no "bom com bu te", levum·nos a acreditar nu vitória nnal da causa.
Assim, reconhecendo u juridicidade e a constitucionalidade da
rão design:tdos pelo Ministro de Estudo da EducuÇiio e
emenda, sou ror suu uprovação pnru u vitória, já tardia, do Projeto,
Cultura.
11• Os memhros do ôonsolho Administrativo, mcn· que tem contudo com a solidariedade de tantos congressistas, entre
cionados na letra c) do Artigo li, deveruo ser escolhidos den· os quais o signatítrio, que subscreveu também proposiçuo a tal
respeito.
trc personalidades do.< setores públicos e privados, com
Saiu dus Comissões, 1• de dezembro de 1976.- Accloly Filho,
conhecimento especiali1.ado ou especial interesse no pro· ·
Presidente- Heitor Dias, Relator- Ouo Lehmann- José Sarney
hlema daalfabcti7.ação.
- llalfvlo Coelho - Leite Chaves - José Llndoso - Nelson Cor·
2• O mandato dos Conselheiros serít de 2 (dois) anos,
nelro.
cxccto o dos membros mttos. .
3• Os serviços prestados pelos membros dos Consc·
PARECER N•S, DE 1977
lhos ser tio considcrudos de cur(ttcr rclcvuntc.
Da Comlssilo de Leglslaçilo Soclol
4• Perderit o mandato o membro do Conselho que
faltar, sem justincaçi\o, a 3 (três) reuniões consecutivas ou
Relator: Senador Mendes Canale
demonstrar negligi:nciu no exercfcio de seus cargos.
Voltu
uo exume destt\ Comissilo o presente projeto de lei, de
~ 5• O disposto no puritgrufo anterior uplicu·se uos
uutoriu do nobre Senudor Nelson Cnrnciro, que pretende ulterur a
memhros referidos nus letras b) e c) do urtigo li.
proporção estabelecida no urtigo 132 dn Consoliduçilo dus Leis do
~ 6• Em casos de vueftnciu, o conselheiro que for
Truhulho, reconhecendo uo trnhnlhndor o direito u fé:rias de trinta
Ucsignndn complctur(T o pcrfodo rcstuntc do mnnduto."

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe
confere o artigo 81. item III, da Constituição,
Decreta:
Art. I• Os artigos li e 13 do Estatuto da Fundação Movi·
mento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), aprovado pelo
Decreto n• 62.484, de 29 de março de 1968, passam a vigorar com a
seguinte redução:

............... ·················· ······· ...... ..... .

*

*
*

*
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dias, por ter recebido Emenda de Plenário, de autoria do ilustre Sena·
dor Jarbas Passarinho.

•

Nos termos da proposição formulada pelo representante
purucnsc, fica assim redigido o urtigo 132 da Consolidação das Leis
do Trabalho:
"Art. 132. , .. , , .. , , ... , ........................ .
a) trinta dias, aos que tiverem ficado à disposição do
empregador duruntc doze meses, c não tenham tido mais de
seis faltas ao serviço justificadas ou não nesse pcrfodo;
b) vinte dias, aos que tiverem ficado à disposição. do
empregador por mais de duzentos c cinq-Uenta dias cm' os
doze meses do uno contratual;
e) quinze dias, aos que tiverem ficado à disposição do
empregador mais de 200 dias;
d) dez dias, aos que tiverem ficado à disposição do
empegudor menos de 200 c mais de 150 dias."

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu)- Sobre a mesa, co.
municação qucscritlidu pelo Sr. 1•-Secretltrio.

I> lida a seguinte
Exmo. sr.
Brasília, cm 28 de fevereiro de 1977.
Senador Petrônio Portella·
DD. Presidente do Senado Federal
Senado Federal
Brasília- DF
Senhor Presidente:
Cumpre-me comunicar u V, Ex•, pura os devidos fins, que tendo
recebido telegrama anexo, cuja cópia estou enviando e passo u trans· ,
crcvi':-lo:
·
"Informo Exmo, Sr. Presidente República aprovou seu nome:
matricula Escola Superior de Guerra pt Apresentação
candidato prevista de 28 fev. ah 04 mar. na ESG fim efctivaçilo matrícula pt Ass. Cel. Antônio Padilla Chefe Gubi.
ncte EMFA"

Nu Comissão de Constituição e Justiça, o Relator da matéria, o
nobre Senador Heitor Dias, assim argumentou o seu ponto de vista
favorável i1 mntéria:
"A simples compreensão de que as férias tem menos a
finalidade de lazer do que o objetivo de propiciar a recuperação de energias tem levado. há tanto tempo, à procrastinaçilo
do prevalecimento do indiscutivel direito tanto mais ungido
de justiça quanto o beneficio é assegurado u todos os servidores públicos.
Se todo trabalho. ligado à dinâmica do progresso da Nacão, merece igual respeito, não há por que admitir tratamento destacado entre os servidores públicos c os trabalha·
doros de empresa privada.
Vemos, u esta altura. que o importante objctivo será
alcançado agora ntravés do presente Projeto,
A acuidade do ilustre Senador Jarbas Passarinho, esta·
belecendo uma gradação do período de férias a começar por
trinta dias, e a restringir-se a dez dias, tomando por base u
relação de tempo entre empregador e empregado, e o atendimento dt:stc i1s suas obrigações cmpregatícias, e a
perseverança do nobre Senador Nelson Carneiro no "bom
combate", levam-nos a acreditar na vitória final da causa.
Assim, reconhecendo a juridicidade c a constituciona·
!idade da emenda, sou por sua aprovação pura a vitória, já
tardia, do Projeto, que tem contudo com a solidariedade de
tantos congrcssitas, entre os quais o signatário, que subscreveu também proposição u tal respeito."
A medida veio completar o pensamento do autor do projeto em
rclaçrto ta mutériu, visando, sobretudo, conciliar os interesses entre as
classes patronal e dos empregados,
Ame o exposto. sumos pela aprovuçüO du Emcndu n9 I. de
l'leni1rin, nnprt@n de Lei do Senado n• .1. de 1974.
·Sala das ComisS<!es, 2 de dezembro de 1976, - Domfclo
Gondfm, Presidente cm exercício - Mendes Canale, Reluior
Jurbus Passarinha- Nelson Carneiro- Franco Monturo,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu)- O Expediente lido
vui i1 puhlicuçiio. (Puusa,)
A Presidência comunica que, nos termos do urt. 278 do
Regimento Interno, deicrminou o urquivumcnto do Projeto de Lei
do Senado n' 55, de 1976, do Sr, Senador Nelson Carneiro, queregula o reconhecimento de teses, teorias, pesquisas ou descobertus
cientificas no campo da cunccrologia c das doenças trunsmissfveis,
hcrcdit(lrias, contup.iosus ou tidus como incurltveis, por ter recebido
p~~rcccr contr:'1rio, quuntn uo mérito, du Comissilo u que foi distri~
huido.
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Razão pela qual ausentur-me-ei dos trabalhos do Senado Fe.
dera!, a fim de freqUentar o Curso da Escola Superior de Guerra, a ,
partir de 7 de março.
Aproveitou oportunidade para apresentar u V, Ex• meus protestos de estima c alta consideração. - Fausto Castelo-Branco, Presidente da Comissão de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- O expediente lido
vai à publicação.
Sobre u mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. I•·
Secretário.
Suo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1977
Dispõe sobre o exercfcio da proQssio de Médico-Residente, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O exercício da profissão de Médico-Residente obc·
decerú ao disposto na presente lei.
Art. 2• O regime jurídico do Médico-Residente serú, obrigato·
riumente, o da CL T.
'Parágrafo único. O vínculo cmprcgatício entre o profissional
de que truta este artigo e o Hospital. Casa de Saúde ou Clínica, será
estabelecido utruvés de contrato escrito, cujas buscs deverão ser
lançadas na Carteira de Trabalho e Previdên!3a Social.
Art. 39 A Residência vist1 ao apcrfeiçoumcnto médico, sob o
uspecto de dedicação c.'.:clusivn, cm cumprimento de progrnmaçi\o
prc-cstuhclccida.
Art. 4• A Rcsidi':ncia médica seri1 cumpridu em dois perfodos
de I (um) ano.
§ 19 No primeiro uno os Residentes fnriio treinamento c apcr·
fciçoumcnto nus clínicus búsicus.
~ 2• No segundo período da Residência scri1 proporcionada ao
interessado u devida especiulizuçuo, de acordo com a escolha por ele
manifestada e aprovada pelu Comissão prevista no artigo seguinte.
Art. S~' Em todo nosncômio hnhilitudo a oferecer Residénciu
médica. havcrilumu Comissàn de médius-Residêncius.
Jl• Integrarão u Comissiio: o Dlrctor·Ciínico, os Chefes de
Dermrtarnentns c um Residente-Chefe, escolhidos por votuçiio ~c·
crctu cm usscmhléiu unuul dos Médicos-Residentes.
§ 2~' i\ Comissiio tcrt'1 um presidente unuulmente eleito, por
votuciio secreta. nu primciru quinzena dcjuncirn.
§ 3v A Cnmissàn reunir~sc-:'1 pelo menos umu vc1. por semunu.
ruru c.,nme dns ussunhls relativos aos Médicos-Residentes.
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4• Nu ausi':nciu do seu presidente, a Comissão será dirigida
pelo Chefe do Departamento com maior número de Médicos-Resi·
dentes.
5• A vacância do cargo de presidente da Comissão importará
nu imediata cscolhu, cm votação secreta, de novo mandatário, que
completará o perlodo do substituído.
~ 6• Em cada reuniUo, 'o presidente designará um dos membros
da Comissão paru secretariá-la.
~ 7• Cabe iJ Comissão, no tocante aos Médicos-Residentes:
a) selecionar os futuros interessados;
b) estabelecer normas de atuuçãojunto nos Departamentos;
c) criar prêmios e fixar penalidades, sempre com base nas
informações dos Departamentos.
Art. 6• Os Departamentos do hospital, cllnien ou casa de
saúde terão. em relação aos Residentes, as seguintes atribuições:
I) estabelecer a orientação clínica, programar reuniões e discernir casos, de internados ou não:
2) fixar o tempo de permanência do treinando no respectivo
Departamento:
3) manter a Comissão de Médicos-Residentes infnrmada sobre
a atuaçiio do médico em regime de treinamento.
Art. 7• Paralelamente às atividades normais, o Médico-Residente prestará assistência aos acadêmicos-internos em atividade no
hospital.
~ I• As condições de prestação da assistência orn determinada
serão fixadas pela Comissão de Médicos-Residentes, segundo as
necessidades gerais e as de cada Departamento.
~ 2• O contrato a que se refere o parágrafo único do artigo 2•,
deverá conter as normas de prestação da assistência nos académicos.
Art. 8• O salário do Médico-Residente não poderá ser inferior
a:
I- lO (dez) vezes o mínimo legal da região, para os do primeiro
ano:
11- 15 (quinze) vezes para os do 2• ano de residência.
~ I• Salvo estipulação em contrário, no contrato n que se refere
o parágrafo único do artigo 2•, não serão descontados do salário a
alimentaçiio e habitação fornecidas pelo hospital.
§ 2• Em nenhuma hipótese, as percentagens mencionadas no
artigo 9• serão consideradas como parte do salário do Médico-Resi·
dente.
Art. 9• Além da importância fixa, pega pelo hospital, o Mé·
dico-Residente fará jus a 30% (trinta por cento) da receita dos convênios mantidos com o estabelecimento, quanto aos casos por ele diretamente atendidos.
~ I• Mensalmente o hospital prestará contas dos saldos dos
convênios à Comissão dos Médicos-Residentes.
2• A vantagem prevista neste artigo será paga ao MédicoResidente, em dinheiro,' até o dia lO (dez) do mês subseqUente.
~ 3• O Mêdico-Residente não terá direito n percentagens, pelo
atendimento de doentes matriculados diretamentc no hospital, c por
este considerados indigentes.
Art. 10. O Grupo da Confederação das Profissões Liberais,
constante do Quadro anexo à Consolidação das Lei• do Trabalho, é
acrescida da profissão de Mêdico-Rcsidente.
Art. 11. O Poder Executivo expedirá o Regulamento da presente Lei no pruw de 90 (noventa) dias, ouvidos os Ministérios da
Educaçilo e Cultura da Saúde e do Trabalho.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua puoncação,
revogadas as disposições em contrário.
Justlficaçio

*

*

A residência mêdicu visa, essencialmente, ao aperfeiçoamento
do profissional rccém-formaoo, através da prestação intensiva de
serviços sob a assistência dlreta de professores e Instrutores com
experiência c conheclll)Cntos clentlficos.
·
No Brasil, segundo estudo publicado no D"rlo de BruOia, de
30 de novembro llltlmo, esse tipo de ·treinamento fol.ip(ciado cm
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1943, cabendo porém, ao IPASE aplicA-lo pela primeira vez no
âmbito da Previdência Social.
Ainda de acordo com o prefalado estudo:

"A residência médica no INPS teve o seu inicio em 1966
nos hospitais do IAPC e IAPETEC com 820 bolsas em 25
hospitais. Em 1967 foi criada no IAPETEC, uma comissão
que estudou e elaborou uma primeira regulamentação
instituindo-se a residência médica já em termos de uma
programação did6tica c prática, com duração de dois anos.
Em 1969, o INPS instituiu o Plano de Concessão de Bolsas
para médicos residentes, cujos objetivos visam o estimulo à
pesquisa e treinamento de profissionais recém-formados.
A partir de 1972 a demanda de vagas para a residência
médica intensificou-se progressivamente, passando a ter
necessidade de uma sclcção cada ano, mais rigorosa, dadas as
disparidades entre o número de candidatos c as vagas oferecidas."
Nos últimos tempos, no entanto, em que pese o progresso da
ciência e da tecnologia, a Residência piorou de qualidade, conforme
registra o mesmo estudo anteriormente citado:
"O terceiro período, a partir de 1972 (os dois primeiros
haviam sido: de 1943 a 1955, o da definição de objetivos e
implantação dos programas e cursos de alto nlvel; e de 1955 a
1971, o da disseminação gradativa e equilibrada), se caracteri·
za pelo aparecimento, ao lado de residências de bom padrão
técnico, novas .. pseudo-residências", criadas de modo
desordenado, de qualidade duvidosa, que, no entender da
comissão de ensino médico do Ministério da Educação e
Cultura, tem por objetivo, acima de tudo, utilização de mãode-obra médica de baixo custo."
Impunha-se, destarte, a adequada disciplinação desse tipo de
estágio médico, com a finalidade de revalorização de seus objctivos.
O projeto ora oferecido procura atingir essa meta, partindo da definição de "residência médica", duração do aperfeiçoamento etc.
Acima de tudo, porém, ainda a propositura de evidenciar
empregado do hospital, com direitos e deveres enumerados em
contrato escrito e resumidos na Carteira de Trabalho c Previdência
Social. Vinculado ao regime da CLT, poderá o interessado conta(
com amparo trabalhista e previdenciário e, conseqUentemente, com
a tranquilidade indispensável ao desempenho de sua importante missão de curar os enfermos (art. 2•).
A residência médica tcra a duração de dois anos. No primeiro os
médicos receberão treinamentos nas cllnicas básicas (clilnicas
geral, cirurgia, pediatria, obstetrlcia e ginecologia); no segundo perlodo farão a especialização de acordo com a escolha manifestada e
devidamente aprovada pela Comissão de Médicos-Residentes (art.
4•).
O treinamento ora disciplinado será seguido por uma Comissão,
com poderes para: selecionar treinandos, ditar normas de atuação
junto aos Departamentos do Hospital e, se julgar conveniente, estipular prêmios e fixar penalidades para os residentes (art. 5•).
Por s•u turno, a orientaçilo técnica do estágio será fornecida pclos Departamentos, aos quais caberá, principalmente, programar
réuniões.e discutir casos de internados ou não, determinar o tempo
de permanência do recém-formado no respectivo Departamento e
manter a Comissão de Médicos-Residentes devidamente informada
'sobre a atuução dos estagiários (art. 6•).
Prevê-se ainda, que o residente, além de suas atividadcs
normais, prestará assistência aos acadêmicos-internos, de acordo
com as .normas Inseridas no contrato mencionado no artigo 2•, parAgrafo llnlco lart. 7•).
A remuneração mlnlma, prevista no artigo 8•, visa a tornar poallvcl a Integral dedicação a~ treinamento, e)lminando a procurar de
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outras fontes de receita c a deficiência de alimentação, que a todo
instante transformam módicos cm pacientes.
Da mesma formu, a distribuição aos residentes de parte dns
import,incius arrecadadas, pelos hospitais através de convênios, cria·
rú condições para um melhor atendimento nos enfermos encaminha·
dos pelas entidades convcncntcs (INPS, FUNRURAL etc).
Obviamente, não haverá percentagens pelo atendimento nos
matriculados no hospital como indigente (nrt. 9•).
Finalmente, cria-se no Quadro de Atividadcs c Profissões,
anexo ii CLT, a função de Módico-Residente, incluindo-a no rol das·
profissões liberais. A medida cm questão servirá de apoio à
vinculação trabalhista dos cxcrccntes da atividade, detcrmmudu pelo
art. 2• (urt. 10).
Acreditamos haver demonstrado o imediato interesse na
disciplinação legal du residência módica, com vista à elevação du
qualidade do treinamento e à garantia de melhores condições para os
treinandos que, afinal, se rcOetirão favoravelmente na própria saúde
da população brasileiru.
O projeto Or<! apresentado torna efetivu a regulamentação em
foco: confiamos, pois, nu sua aprovação.
Saiu das Sessões, 4 de março de 1977.- Nelson Carneiro,
Às Comi.uões de Con.rtitulção e Justiça, de Legislação
Social, de Saúde e de Finanças.
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LEGISLAÇÁ O CITA DA
DECRETO·LEI N• 5,452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolldaçio dao Leio do Trabalho.

····························································
CAPITULO III
Do Salário Mlnlmo
SEÇÃO I
Do Conceito
Art. 176. Salário mínimo é a contraprcstaçiio mínlma.devida c
paga diretamente pelo empregador u todo trubulhudor. inclusive ao
trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, c
capuz de satisfazer, em determinada época e região do Pais. as suas
necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene c
transporte.
,]., Comi.wie,, de Constituição e Justiça e de Legislação: ·Social.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Os projetas serão
publicados e remetidos às comissões competentes,
Há oradores i~scritos,
Concedo u palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncm o
seguint.e discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Se·
PROJETO DE LEI DO SENADO N•9, DE 1977
nadares:
No último dia 14, o Governador José Rollemberg Leite parti·
Institui o salário profissional devido ao• exercentes de atlvlda· cipou, no Estudo do Rio de Janeiro, da Assembléia-Geral Extraordi·
núria realizada pela PETROBRÃS e da qual resultou a criação da
deslaboral• qualificada• e dá outra• provldênclao.
PETROBRÃS Mineração S.A., que explorará os sais de potássio,
magnésio e sódio existentes em Sergipe. A nova subsidiária terá capi·
O Congresso Nacional decreta:
tal autorizado de 120 milhões de cruzeiros, dividido cm 120 milhões
Art. I• ~ instituído, para vigorar com as mesmas caractcris· de uções, no valor de CrS I,00 cuda uma. Empossado na mesma
ticus c garantias do salário minimo (CLT., arts. 76 c seguintes), o ocasiilo, como Vicc-Presidentc da nova subsidiãria da
PETROBRÃS, o General José Alves Martins afirmou que "a expio·
salário profissional.
Art. 2• Salário profissional é a remuneração minima devida ao ração das jazidas de Sergipe abrirá no Brasil novas e amplas
trabalhador que exerce atividadc técnica disciplinada em lei es· perspectivas para o empresariado nacional. Ali surgirá, no futuro,
um campo vasto, promissor, diversificado e seguro, para ele, con·
pccifica.
fiantemcntc,
fazer frutificar a capacidade e o espirita empreendedor
Art. 3• O valor do salãrio profissional serã fixado em decreto
do Poder Executivo, atendidos, dentre outros critérios, a maior ou de seus indiscutíveis e reconhecidos valores, no aproveitamento dos
menor qualificação ou sofisticação da atividadc laboral c as mesmas ricos minérios que Sergipe guarda cm seu subsolo e que caberã a esta
subsidiária trazer à superfície".
variações regionais relativas ao salãrio minimo.
Sr. Presidente, empenhado, hã tantos anos, na luta pela expio·
Parágrafo único. O salário profissional será reajustado simul·
taneumente com o salário mínimo e nas mesmas proporções que esse.· ruçào e industrializuçilo das grandes riquezas minerais de Sergipe,
Art. 4• O Poder Executivo rcgulumentnrã esta lei no prazo de não poderia deixar pussar sem um registro, mesmo breve, como o
que ugoru faço desta tribuna, o evento do dia 14 de fevereiro pus·
noventa (90) dias, u contar da promulgação.
sado, quando se instalou, definitivamente, a empresa que se in'cumbi·
Art. 5• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
rú dessa tarefu, para cujo êxito não faltamos com o nosso apoio c
Art. 6• Revogam-se as disposições cm contrãrio,
estimulo.
Conforme afirmou o Governador José Rollemberg Leite, em
Justificação
mensagens que dirigiu ao eminente Presidente Ernesto Geisel e ao
Cuida-se, neste projeto, de criar, à margem do salário minimo a General Araken de Oliveira, que é também Presidente da
que se referem os urtigas 76 e seguintes da CLT, uma nova ficção PETROBRÃS MINERAÇÃO S/A, o povo sergipuno conna na
snluriul à qual se dá o nome de salário profissional, destinada a ser o uçilo du subsidiária que explorará as enormes riquezas há tantos
padrão remuneratório minimo assegurado u quantos trabalhadores unos conhecidas no meu Estado.
exerçam utividudc quulificuda, vale dizer, disciplinada cm lei cs·
E ussim, verão os sergipanos vitoriosa uma reivindicação antiga,
pecílicn.
em cuja defesa tenho ocupado inúmeras vezes esta tribuna. ~ por
Tui salário, como é óbvio, terá nivcis superiores no do salário demais conhecida u importância, pura Sergipe e o Brasil, da expio·
minimo que somente vigorará puru os trubalhndorcs sem nenhuma rucão do potássio, lmportimcia multiplicada pelo incessante cresci·
menta brasileiro e agravamento da crise económico·finnncciru que
quulificuçüo técnica profissional.
A fixacilo do salário profissionul. do mesmo modo que o salário ussola o mundo inteiro, com sérios rcOexos sobre nosso Puis.
minimo. dependerá de decreto do Poder Executivo, vinculando-se
O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um
ambos. de tal modo que o rcujustumcnto de um implicará, sempre, apurte?
no reajustamento automático do outro, nus mesmas bases per·
OSR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA -SE)-Com lmcn·
ccntuuis,
so pruzcr.
Sul a das Sessões, 4 de março de 1977,- Adalberto Sena.
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O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Quero congratularme com V. Ex• por esta feliz solução, fcli: para o seu Estado. Se
individualmente hú alguém vencedor, este vencedor ê ci Senador
Lourival Baptista. V. Ex• jamais cessou de clamar contra a procrastinação da exploração dos cvaporitos no seu Estado. Se, no particular, o Estudo de Sergipe cstú de parabéns, de parabéns não está, a
meu ver, o País, porque a solução foi mais uma vitória da estatização. Estatização cuja produtividade de suas empresas - c esta é
também u opinião do Ministro das Minas e Energia- está longe de
igualar-se à produtividade das empresas privadas. V. Ex• lembrou
que tt Presidência da nove! empresa estatal coube ao General Akr,kcn
de Oliveira, o ussobcrbadissimo Presidente da PETROBRÁS, tão
assoberbado que ele próprio, General Arakcn, pelo O Estado de Sio
Paulo de ontem, se lamenta por ter de "presidir várias reuniões de
subsidiárias no mesmo dia".
Portanto, suas tarefas estilo agora sobremodo acrescidas de
mais uma presidência, encargo este que requer bastante empenho do
presidente, a fim de que não se repita o mesmo fracasso ocorrido
com a empresa privada que detinha a concessão· da exploração do
potássio sergipano.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Agradeço
a V. Ex• eminente Senador Luiz Cavalcante seu aparte.
Quanto ao primeiro assunto abordado por V, Ex•, de que cu
seria o vitorioso, quero dizer que fui um dos que se somaram àqueles
que lutaram para que o potássio de Sergipe fosse explorado. Tanto
cu como os outros Senadores que tem assento nesta Casa, os nobres
Senadores Augusto Franco c Gilvan Rocha, toda a Bancada Federal, a Bancada Estadual, classes produtoras, universitários, clubes
de serviços, sindicatos, imprensa c povo, todos se uniram sob o
comando do Governador do Estado, Engenheiro José Rolcmbcrg
Leite, para que o potássio fosse explorado. Logo, quero dizer a Vossa Excelência que o vitorioso foi o povo Sergipano.
Quanto a segunda parte, envolve problema de alçada superior.
Estriba-se Vossu Excelência cm afirmativas que teriam sido feitas pc·
lo Presidente da PETROBRÃS, que é também Presidente das subsi<liárins, no O Estado de Sio Paulo de ontem.
Se há dificuldades, acredito que para elas o General Araken do
Oliveira encontrará com o apoio dos seus companheiros da
PETROBRÃS. uma solução adequada, no devido momento, através
du modificação dos seus estatutos.
Agradeço o aparte de Vossa Excelência, Senador Luiz Cavalcante, confiando cm que esta nova Empresa venha, na verdade, a explorar o potássio scrg'tpano.
Este contexto torna imperioso que as riquezas minerais do meu
Estado tenham exploração o mais rapidamente possível, o potássio
scrgipano alcançan~o alta prioridade nos planos governamentais,
tendo cm vista u garantia do desenvolvimento do Brasil nos próxi-

mos anos.
Nilo é apenas o meu Estado que está cm jogo. Interesses
nacionais prementes reclamam que a nova subsidiária da
PETROBRÃS alcance êxito cm sua missão, conforme, aliás, salientou o General José Alves Martins, cm seu discurso cuja íntegra tor,
numas parte integrante deste nosso pronunciamento, pela importância do evento c por tratar-se de um documento de indiscutrvcl valor.
Nilo é possível perder mais tempo. A exploração c industria·
ljznção dos mincruis sergipnnos têm que ter início imediato e sob
prioridade. Inclusive porque não se trata de uma missão simples,
tecnicamente, nem barata. O trabalho u ser empreendido pela
PETROBRÁS Mineração S/ A, é dos mais complexos c bastante
oneroso. o que está demonstrando cm reportagem publicada pelo
Jornal do Brasil do diu 25 de fevereiro último, sob o título
"PETROBRÃS Negocia Este Ano Tecnologia para o Potássio", on·
de constam dados Importantes c minuciosos, fornecidos, segundo
assegura uquclc matutino curlocu, por elementos da . própria
PETROBRÃS. Faço dem noticiário, que tão bem ressalta a
slgnificução do evento u que venho me referindo, parte Integrante
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deste discurso, assim como a Exposição de Motivos apresentada pelo
Presidente da PETROBRÃS, na reunião da Assembléia Geral
Extraordinária, realizada no diu 14 de janeiro, nu sede da referida
Empresa.
Resta-me, Sr. Presidente, congratular-me com o eminente
Presidente Ernesto Gciscl, o Ministro Shigcaki Ucki e o Governador
José Rollcmbcrg Leite, pela criação da PETROBRÃS Mineração
SJ A., c formular votos para que o grande anseio do povo scrgipano
torne-se uma csplendida realidade o mais depressa possível, para
benefício de Sergipe c do Brasil! (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL
,BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Exposição de Moril'o.< apresentada pelo Presidenre da
PETi?OBRÁS. na reunião da As.<embléía·Gera/ Exrraordinárla,
realizada em 14 de Fevereiro de 1977.
Senhores Acionistas.
A Lei n• 6.340, de 5 de julho de 1976, ao estabelecer regime cspe·
cial para o aproveitamento de jazidas de substâncias minerais, em
áreas específicas, objeto de pesquisa ou lavra de petróleo, objctivou
superar as dificuldades de ordem técnica causadas pela exploração
de outras substâncias minerais em área sujeita ao regime de monopó·
lia, possibílítundo a compatibilização dos superiores interesses da
economia do petróleo, com a eventual concomitância da exploração
de recursos minerais, nas áreas sedimentares.
2. O mencionado diploma legal prescreveu que nas hipóteses
em que o Conselho Nacional do Petróleo dcc.idir pela incompati·
bílídadc ou dcpendencia dos trabalhos, somente a Petróleo Brasileiro
S.A. - PETROBRÃS ou sua subsidiária poderá realizar aquele
aproveitamento, executando-o em conformidade com as disposições
do Código de Mineração c seu Regulamento, à'cxceção dos artigos
que enumera.

3. Em consonância com a referida Lei n• 6.340, foi concedido à
PETROBRÁS, pelo Decreto n• 78.716, de li de novembro de 1976,
o direito de lavrar silviníta, carnalita, sal-gema c taquidrita, em áreas
de vários municípios do Estado de Ser~ipc.
4. Ã vista do novo encargo atribuído à PETROBRÃS, tornou·
se conveniente e oportuna a criação de umu subsidiária, a qual se re·
vestirá da forma de sociedade anónima de economia mista e reger-se·
á pelas disposições du Lei n• 2.004, de 1953, do Decreto-lei n• 227,
de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração) e pela já menciona·
da Lei n• 6.340, de 5 de julho de 1976, e disposições aplicáveis du lei
de .sociedades anõnimas, podendo constituir companhias controlada•, associando-se ao cu pita! privado, nacional ou estrangeiro.
. 5. Ocorrendo. as hipóteses previstas no urt. 3• da Lei n• 6.340,
de 5 de julho de 1976, será assegurada uo Estudo. cm cujo território
haju área sob o regime de monopólio,. oportunidade, com o concurso
de seus municípios, pura a participação na sociedade.
6. Assim, foram adotadus medidas preliminares com vistas à
constituição du 1oovu subsidiária, merecendo especial destaque a
aprovação do Excclcntrssimo Senhor Presidente da República,
conforme despacho publicado no Dltlrlo Oficial da Unlio, de 3 de
fevereiro de 1977, página 1.444, cm consonância com a deliberação
do Conselho de Desenvolvimento Económico.
7. A nova empresa dcnominur-sc-á PETROBRÃS Mineração
S.A .. cuja sede será nesta cidade do Rio de Janeiro, e terá por objcto
social a pesquisa e u luvru de jazidas de substâncias minerais cm
áreas de bacias sedimcntttres, o beneficiamento, u indu~trializaçào, o
transporte, u distribuição, u importação, u exportação e o comércio
de substâncias minerais e dos produtos delas obtidos.
S. Na execução de seus objctivos estatutários a Subsidiâriu po·
dcrá criar companhias controludns, ou associar-se u outras pessoas
jurídicas ou, ulndu, adquirir açõcs ou quotas do cupitul de outras so·
cicdudes, com o fim de torná-las controladas ou coligadas.
9. O eupitul autorizado du Subsdlúritt será de .
CrS 120.000.000,00 (cento c vinte milhões de cruzeiros), dividido cm
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120.000.000 (cento c vinte milhões) de nçõcs, no vnlor nominal de
CrS 1.00 (um cruzeiro) cndn umn, sendo 96.000.000 (novcntn c seis
milhões) ordinilrins nominntivns c 24.000.000 (vinte c quatro mi·
Jhões) prcferencíaís nominutivus. estas últimas inconvcrsíveis em
nções ordini~rias. Do re[erido cnpitnl . serüo subscritos
CrS 60,000.000,00 (scssent:t milhões de cruzeiros) e intcgrnlizndos
CrS 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros).
10. A ndministrnçào dn Subsidiilrin cnberil a um Conselho de
Administruçuo. que scrú o mesmo da PETROBRÁS, e umu
Diretorin integrndu por até 5 (cinco) membros, sendo um Prosidente,
um Vice-Presidente e até 3 (três) Dirctores. O Presidente serú o Presi·
dente du PETROBRÁS ou o membro da Dirctorin Executiva da mes·
ma Empresa. por ele indicado no Conselho de Administração da
Companhia.
11. Ante o exposto, o Conselho de Administração du Petróleo
Brasileiro S.A.- PETROBRÁS. propõe nos Senhores. Acionistns
seja uutorizuda u constituição du Subsidiilriu PETROBRÁS
Mineração S.A .. nus bases indicndus nestn exposição, ficando u
Administração dn PETROBRÁS autorizada a praticnr todos os atas
necess{lrios ia constituição dcstu Subsidi{ariu.
,.
Riode Juneiro, 10 de [evcreiro de 1977.- AT'ken de Oliveira,
Presidente.
Discurso do General Josf Ah'es Martins ao Jer empossado Vicerre.<idenre da fETROBRÁS Minerarão S,,f., em nome da Direroria
na ,<essãn reali:ada nn dia 14 de fe!•ereim de 1977 na mie .wcial da
Empresa rerrrUen Brt~sileiro S. A. • Rio de Ja11eiro:
.
Recebo, com humildade, a importunte incumbência que o Con·
selho de Administração desta Empresa, vem de me cometer.
Sensibiliza-me e, diria mesmo, até me con[unde u honra com
que me distinguem.
Só posso atribui-lu u uma prova de connança quo me dão
aqueles, que tendo comigo atravessado crises e situações de sérias
dificuldades conhecem-se as razões, conhecem as linhas de minha
condÚtu,' conhecem. ennm, o meu passado que roi de trabalho
árduo, honesto e de inteira dedicação aos mais puros ideais de bem
servir a este Pais.
Não me deslumbro, eu lhes anrmo, com o realce da posição a
que me elevarum neste momento, atento sim, para as sérias e enormes responsabilidades que ele me truz.
Mas não me turva nenhum temor de enrrentá-las, Se me ralecem
dotes excepcionais de inteligência, sobram-me, em compensação,
entusiasmo, honestidade de propósitos, espírito de luta, vontade de
trabalhar e acertar. Uma [i: inabalável nos altos destinos deste Pais, c
a prorundu convicção de que cube it PETROBRÁS uma parcela
relevante nu consecução desses destinos, silo as garantias com que
me apresento para cumprir u missão que ora recebo.
Estou consciente das dinculdudes e da complexidade dos proble·
mas que terei nesta )ornada. Enrrentú·los-ei com determinação e
otimismo, porque me estimula a certezu de que não estarei só. 1: que
aos homens responstíveis por esta grande Empresa não escapa, eu es·
tau certo, a importüncia do pottíssio no quadro da economia brasilei·
rn. Bustariu pura tanto atentar para u situuçUo que atuulmente se
apresenta, de um dispêndio diário, nu importuçilo desse rertilizante,
de 200.000 u 300.000 dólares com tendência u aumentar nos unos
ruturos.
Foi a consciéncia que teve o Governo da real dimensão do
complexo problema, que o levou udecisão de chamar n si, diretumen·
te, a sua solucilo. E realmente este é um projeto que se inclui entre
aqueles cuja execução nilo mais udmitiu vacilações. f:: inquestionltvel
o expressivo signincudo que ele assume no grande es[orço em que se
· vem empenhando o Pais, pura superar tts dificuldades econômicas
com que se d~[ronta. um desuno a que o Governo não podia rugir
Eois que assim o estuvu a cxi~ir ernu opinião pública honcstu e sensa·
~a du Nuçüo.
O Ingresso cm uma atlvldude 'Jllonclru de cuju tecnologia, caru e
especlallzadu, somos 'toialmcnte carentes, os vultosos Investimentos
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que cswriio cm jng.n: n prut.t1 longo exigido purn o seu retorno c fi nu lmente os s~rins c incvit{lvcis riscos que esturiio pn:scntcs são,
incnntcstowclmcntc, nspcctos rclcvnntcs do empreendimento que,
ohrigutoriamcntc teriam que ser considcrudos no estudo clu solução.
D~ outrn rwrtc é sabido que a ocorrênciu de Sulgemu, sais de

potôssio c outros suis solúveis, vem se verilicundo simultuncumcnte
com a de petrôleo. cm vitrius regiões da bacia sedimentar do nosso
tcrritôrio cm (treus onde somente u PETROBRÁS perrura a grandes
· ·p[o[undidadcs, no desenvolvimento de suas ntividadcs normnis de
pésquisa c cxploracão,
Estu situaçilo singular geroU razões altamente pondcr{aveis pura
imporem como essencial no desempenho dessas atividudes, e os ratos
o confirmurum, H unidudc no pluncjumcnto, dircção, c execução dos

trabalhos de mineração naquelas úreus. Nua houve, assim, como ru.
única medida caruz de superar adequadamente us dificuldades
de ordem técnica dtl pesquisa c lavra duquclus subst~incias
compatibilizando-us com os objetivos de uma produçno econômica
n1cionul. guruntida u segurunça dus nossas reservas de óleo e n:speitudtl u indiscutível prioridudc de seu aproveitamento mí1ximo.
Daí u missão a ser atribuída a PETROBRÁS. Daí o surgimento
da PETROBRÁS Mineração S.A. Vamos plantar as primeiras
sementes.
A explorução das jazidas de Sergipe abrirá no Brasil novas e um·
pias perspectivas para o empresariado privado nacional. Ali surgirá
no ruturo, um campo vasto promissor, diversincado e seguro para
ele, confiantemente, razer rrutir.car u capacidade e o espírito empre·
endedor de seus indiscutíveis e reconhecidos valores, no aproveita·
mento dos ricos minérios que Sergipe guarda em seu subsolo e que
caberá a esta ~ubsidiúriu trazer ii superlicie.
Tendo, neste momento, a minha homenagem de pro[undo
respeito e gratidão a todos aqueles que, enrrenl!lndo incomprecn·
sões, críticas e diflcufdades de toda a ordem, conseguiram, com
despreendimento e sincero patriotismo, munter sempre accsu a luta
pelo aproveitamento dos recursos naturais do solo de Sergipe.
Ao Sr. Dr. José Rollemberg Leite, DO. Governador do Estado
de Sergipe, a quem a identificação dos mesmos ideais de bem servir
me uniu desde os primeiros contatos, a V, Ex• que é um dos palndi·
nos desta batalha cm que se empenha há longos anos, eu dirijo o meu
agradecimento especial S: comovido pcfa sua honrosa presença neste
ato e lhe testemunho a minha admiraçiio e o meu caloroso aplauso à
marcante colaboração que V, Ex•, em todos os instantes ofereceu à
solução do problema dos cvaporitos do seu querido Estado.
Finafmente, ao Sr. Presidente c aos Srs. membros do Consefho
de Administraçuo du PETROBRÂS, reanrmo. e o faço também cm
nome de meu companheiro de diretoria, o nosso prorundo
reconhecimento à honro que nos concederam c à confiançu ·que em
nós deposituram. Tudo raremos por niio desmerecer desta confiança.
Confiamos em que, com u comprcensuo e o indispcnsítvcl apoio
da Alta Administraçuo, unidos nos mesmos anseios de bem servir no
País. servindo u estu Grande Empresa com sadio espirita de luta,
isentos de puixões menores de sentimentos pessouís c de intenções
torcidas. com a ujudu de Deus conseguiremos Jevur u bom termo us
tnreras que a PETROBRÃS Mineruçuo S.A., cumpre reliiar.
~ir i: li

PETROBRÁS' NEGOCIA ESTE ANO
TECNOLOGIA PARA O POTÁSSIO
Até o final do ano u PETROBRÁS Mineração S.A. devcrlt defl·
nir u tecnologiu c processos de mineração pura iniciur u exploração
do potússio de Sergipe, segundo rontcs da empresa. Acrescentum que
uindu nilo hlt prcvisuo de nuto·suflcii:nciu em potássio, somente
possível com us reservas de Carm6polis se ror viável u cxploruçüo da
silvinitu (cloretos de sódio e potássio) c também du carnalita (clorc·
tos de pott\ssio), cujo processo é a indu pouco conhecido no mundo.
A nova subsidlt\rlu da PETROBRÁS paru o pott\sslo. devcrt\
·eull~ur, uté ubrll, o primeiro progrumu,inlclado cm setembro, de 16
ruros que lrü.o tornar P'\sslvcl a definição' da reserva, dos áreas
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prioriti1rias e dos processos de minernçilo, Para a tecnologia de
mineruçilo c exploração da silvinita a direçilo da empresa j4 está em
conta to com oito firmas internacionais e u escolha "dependerá das
conveniências".
Rese"a'
Até agora, 11 reservu considerada recuperável pela empresa é de
15 milhões de toneladas de cloreto de potássio, Desde julho, o grupo

de trabalho rcsponsúvel pelo projeto pot4ssio na PETROBRÁS vem
complementando as pesquisas realizadas pela CPRM c 10 geólogos
foram treinados exclusivamente para evnporitos (suis de sódio,
magnésio, potássio),
Enquanto pura as reservas de silvinita a empresa não terá
problemas com tecnologia - com processos de exploração lar·
gumcnte empregados em outros pulses - pura as de cnrnnlitn e
magnésio não acontece o mesmo, já que o minério é muito raro, A
dircção da empresa já está em conta to com firmas nacionais que
desejam realizar experiências no País e, também, em entendimentos
com a Polõnia c Alemanha Oriental.
Segundo informações técnicas, u União Soviética seria, hoje, a
única no mundo u explorar u curnulitu. Fontes da PETROBRÁS
Mineração afirmam que, se necessário, furão também contuto com
os soviéticos. Contudo, no País, o Centro de Pesquisas du
PETROBRÃS esti1 desenvolvendo pesquisas com curnnlita e o
Instituto de Pesquisas Tecnológicas também está interesS<Jdo no trn·
halho;
Tecnologia
Paru u tecnologia de mineração e exploração da silvinita a
PETROBRÃS Mineração está em entendimentos com a Tlyssen
(especialista em abertura de poços), Klockner e Lurghi (tecnologiu
de mineração e exploração) e Krupp da Alemanha, com u Texus
Gulf. Duval c Comenllltion, dos Estudos Unidos, c com a Mines de
Potassc D'Aisacc. du França. de grande experiência nas mi nus do
Congo, cuja estrutura geológica é semelhante à de Sergipe, A escolha
finul, contudo, depende dos resultados das pes9uisus.

SábadoS 13

Ajazida que o Lume perdeu
Descobertas pela PETROBRÃS há 13 unos, as reservas d·
potássio de Carmópolis, Sergipe- que prometiam auto·suficiênci>
do Pais cm fertilizantes fosfáticos, totalmente importados
permanecem até agora inexplorados. Em 1972, o Grupo Lum·
ganhou a concorréncia feilll pelu Companhia de Pesquisa de Re
cursos Minerais puru suu explorucào. nascendo n Kalium Minera
ção. Dois anos depois, a empresa perdeu seu< direitos, anulados peh
Presidente du República. Agora à PETROBRÃS Fertilizantes
suhsidii~ria da PETROBRÃS - caberá a tarefa de realizar todo •
projcto,jú que a Kali um sequer desenvolveu as pesquisas.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavr•
ao nobre Senador Benjamim Faruh.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB-RJ. Pronuncia o scguint
discurso.)- Sr. Presidente:
Cumpro o doloroso dever de trazer para os Anuis do Senado •
nome do Deputado Estadual Luiz Carlos Soares, representante d·
Estudo do Rio de Janeiro, falecido em Belo Horizonte, a 22 do mê.
passado, vítima de aneurisma intracruniano.
O extinto era natural de Minas, radicado há longos anos en
Petrópolis, onde era muito querido.
Por duas vezes, o povo da bela cidade serrana o elegeu Ve
reudor: foi Deputado Estadual. em cuja cidade tivera 16 mil votos, E
candidato u Prefeito, obteve mais de trinta mil sufrágios, sem dúvid•
o mais votado. perdendo, entretanto, em face da soma de legendas
por isso que arrebatou aquele posto o Dr. Jamil Snbra, da ARENA
o qual também compareceu i1s homenagens fúnebres,
Sr, Presidente, Luiz Carlos foi companheiro nosso no Mo
vimento Democri1tico Brasileiro, evidenciando sempre a sua inalterá
vel fidelidade e uma disposição invulgar pura o trabalho.
Como homem público, sempre atento, solícito, prestativo
incuns{JVel, combutivo, iriu ser. por isso mesmo, lidC:r de um grandBioco Parlamentar nu Assembléia Legislativa de nosso Estado,
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB-RJ)- Permite V, E~• un
upurte?

A empresu está, também, recorrendo a entidades do País para
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB-RJ)- Com muit'
as quais colocou à disposição consultores internacionais. especialis·
tas cm pot;íssio. da Universidade de Minneapolis. O Instituto de Pes· prazer.
quisa~ Tccnolôgicns est(l reulir.ando ensuios de mecânica de rocha
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB-RJ)- !:justíssima a homena
purn definir se, cm Sergipe. poderú ser usado o processo conven· gem que V, Ex• presta a esse que foi um dos maiores representante
ckmul de pocns c gulerias. Puru os projetas de engenhuriu, forum ini- . de nosso Estudo, na sua Assembléia Legislativa, Um dos campa
ciados Cllntatns, com a Montreal, Promon, Paulo Habib Andery eu nheiros mais dignos. mais sérios c dedicados que tivemos, Lui'
emprcsn Figueiredo Ferruz.
Carlos Soares foi um exemplo de homem público desde as primeira
Os investimentos para o projeto potássio uindu niio estiio defini· funções que exerceu, como Secretário da Prefeitura de Petrópolis
dos mas, afirmam as mesmas fontes, serüo reulmente vultosos. continuando sempre nu linha de honradez c dedicação com•
Somente pura perfurar um poço de exploruçilo serüo necessârios cer· Vereador, como líder da Buncadu da Câmara de Vereadores de Pe
cn de 20 milhões de dólares (CrS 252 milhões). A usina de beneficia· trópolis e, ultimamente, como Deputudo Estadual. Na Asscmblêi>
monto do minério terl1 custo superior u 80 milhões de dólares Legislativa, destucou-se como um dos representantes mais respei
(CrS I bilhão). Ati: agora, a PETROBRÃS já investiu em pesquisa ta dos, não só pelo MDB, mas igualmente pelos nossos advers4rios
CrS 15 milhões e os 16 furos programados até abril foram orçados Como diziu V, Ex•, foi uma perda enorme, niio apenas pura o noss•
Partido, pura aquele grupo de Deputados que tem maior afmidad·
em CrS 2 milhões cada,
conosco nuquela Asscmbléiu Legislutiva, dentro da Bancada d·
Pamas fontes du empresu contudo, usgrundesjuzidus de potiJs· MDB, mas também puni todo o Estado do Rio de Janeiro, que
sio. que dcvcriln resuhur fucilmente em uuto-suficiênciu pura o Pu is, nestes últimos dius, tunto tem lumentudo O desaparecimento de Uil
estilo na Região Anuminlca, onde u PETROBRÃS descobriu reser· dos seus muiores líderes políticos: Luiz Carlos Soares, A homenagcil
vns de "hilhiics de toncludus de silvinitu",
,
que V, E~• presta é dus mais oportunas e das mais justas, Quer•
Paru Sergipe. hi1 aindu novos projetas em estudo eu empresa JÚ ussocinr·me às puluvms de V. Ex•
cstú cm entendimento com u Compunhi11 Nucionul de Álcalis, "par·
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agradeço a•
ccirn obrigatório" pnru exploraçijo do cloreto de sódio (sulgemu) e
fuhricuçào de hurrilhu. Pum e~ploruçiio do cloreto de mugnésio hú nohrc Scnudor Rohcrtn Suturninll o seu npurte, Ele, rculmcnte, VCil
pdo menos três projetes. Um deles, do Centro Tecnológico A.ero~s· cngrnndcccr ll lllCll discurso, c V. Ex•. melhor do que ninguém
pnciul que cstí1 rcalilundo estudos em coluboruçào com umu mdus· 1.:onh1..''-'Cll o Dcputndo Luiz Carlos. Foi nosso compunhciro, uqucltriu c a PETROBRÃS, utrnvés do Projeto Mugnésio. O tiprovcilll· compunhcirn de tml:.1s as hnrus, tulhudo puru todos os sucrifTcios
mento do mugnésio csti1 previsto pum produçiio de mtlgnésio metlili· sempre com u melhor h,lll Vl>ntadc, com humildude, e que consegui1
conquistar os nossos coruçõcs c o nosso respeito.
co c óxido de mugnésio,utuulmente importudos.
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.
~. realmente. uma perda enorme. Nós confiávamos muito·nesse
JOVem Deputado, que cm um dos pontos altos do MDB no Estudo
do Rio de Janeiro, mas, infelizmente, foi surpreendido pela morte.
Mor~c ~uc causou uma tristeza profunda na populnçilo de
Pctropolls, na populaçiio numinense e no Estudo de Minas Gerais,
onde ele nusccu.
Eu agradeço o aparte de V. Ex•
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Honra-me V. Ex•
com um upurte?

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muita
honra.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Via de regra- e isto
é. um registro trítgico c já se vai constituindo numa tradição deploravcl - todo recesso parlamentar nos dá a notícia da morte de um
companheiro de vida pública, ou no Senado, ou na Câmara, ou nas
Asscmhli:ias Legislativas. ou na admirável planície das Câmaras
Municipais. Isto te~ sido uma constante. Agora V. Ex• o comprova,
gravando, nos Amus do Senado. o falecimento do Deputado Luiz
Ca~los Soares. Não o conheci, mas o registro dado por jornais da
m:11or repercussão e da melhor responsabilidade, estampando-lhe
dados hi~gritficos, reali1.ou em nosso espírito u certeza de que o
extmto fot um homem que cumpriu plenamente, com espírito público, com honradez. com cordialidade e com eficiência, os seus deveres
de politico e.de parlamentar. Daí por que, em nome da Maioria me
:tss~1cio i: homenagem que V. Ex• presta à memória do Depu;ado
·Lutz Carlos Soares. ao mesmo tempo em que endereço a sinceridade
diiS nossus condolências ü ramília enlutada e, também, ao Movimento Democriltico Brasileiro, que viu tombar, diante da delinqUência da fatalidade. um dos seus melhores colaboradores.
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Nobre Senador
Eurico Rezcnde, agradeço o seu aparte. V. Ex• traz o apoio da valorosa Bancada da M:lioria. o que significa maior respaldo ao meu
modesto discurso. V. Ex• f~l referência às informações dos jornais.
lsto.ê unw demonstração de·que V. Ex• i: um bem avisado, um bem
inform:tdo. Re:tlmentc, os jornais deram uma larga publicidade arespeito desse fdccimento. Entre outros, O Globo publicou uma pngina
com inúmeras citações, fotografias, c aquela multidão acompanhitndo o féretro.
Quero. agradecer o aparte de V. Ex• e, em aditamento às suas
pulavrus, diri:t que quando perdemos um companheiro da estirpe
morul de Luiz Carlos Soares sentimos profundamente. Mas não são
poucos os homens que na vida pública procuram dignificar as suas
obriguçõcs, as suas missões.
O povo. de um modo geral, não acompanha. de perto, as nossas
:ttividadcs, porque o que fazemos nem sempre é do conhecimento
geral. Quase sempre os trabalhos, as atividades, as iniciativas." silo puhlicad:ts cm órgãos que não chegam ati: a grande massa, ao grande
povo. O Diário do Congresso, por exemplo, é um órgão de pouca
divulgacito, c nem todus as noticias, nem todas as atividadcs, süo
conhccid:ts. f:: preciso que aconteça um fato desta natureza, para que
" vida do purl:tmentar, a vidu do homem público seja melhor conhccid:t: então, o povo toma conhecimento daquilo que ocorreu na sua
profundidade. Ai csti1 um exemplo.
11 vida pública é cheia de sucrincios, mus, também, há exemplos
tão dignific:tntes, de homens tilo esforçados que merecem o maior
n:spdto c as mnis sim:t:rus homenagens.
Sr. Presidente, nilo só nuquclas Casas- Assembléia Legislativa
c Citmara dos Vcrc:tdorcs- mas nu sua querida Petrópolis, o Deput:tdo Luiz Cu rios deixou sempre 11 marca da sua grande bondade c intcligênda.
Diante do esquife dcsnlou o povo de Pctrópolis, com o mais profundo n:spcito c crnoçUo.
TUo ~randc a cstirnu uo seu eficiente dcputudo, que o seu corpo
foi levado uté a morudu dcrrudciru, currt:gud'a pelas mllos do seu
povo.
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Correligionário dos mais respeitados, o seu desaparecimento
abre uma lacuna enorme no Movimento Democrático Brasileiro do
Estudo do Rio,
·
Essa morte inesperada consternou não só· Petrópolis, mas o
Estudo do Rio e, por igual, Mi nas, a sua terra natal.
Diante da infausta ocorrência, resta-nos a esperança de que o
seu exemplo fique nu alma e no coração da famllia politica numi·
nense, da qual Luiz Carlos Soares foi um expoente dedicado e digno.
Sr. Presidente, valho-me desta alta tribuna, pura levar aos seus
familiares, aos nossos correligionários c ao nobre povo de Petrópolis
a expressão de profundo pesar, que julgo ser nilo sÓ" minha, mas da
representação toda do Movimento Democrático Brasileiro com
assento no Senado Federul. agora honrado tumbi:m com a solidariedade do Lfdcr da Maioria, o nobre Senador Eurico ·Rczcndc, 0
que vale dizer, o apoio da ARENA, isto é, de todo o Senado. (Muito
bem!)
O Sr. Ruy Santos (ARENA - BA)- Sr. "Presidente: peço a
uma comunicação, nos termos do Regimento, Jogo que
seJa pasSivei.
p~Javru ~uru

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnío Portella)- Concedo a'jÍalavra
ao nobre Senador Ruy Santos, para uma comunicação, com fundamento no urt. 16, inciso VI, do Regimento Interno.
O SR, RUY SANTOS (ARENA - BA. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente c Srs. Senadores, i:
apenas pura um registro doloroso.
Quando nos encontrávamos em recesso, perdeu a Mugistrutura
brasileira duas das suas mais importantes figuras, os Ministros Amurílio Salgado c Nelson Barbosa Sampaio, do Superior Tribunal Militar. Um mineiro, outro baiano. Buhia c Minas unidas sempre,
mesmo no sofrimento.
Amarílio Salgado nasceu em 3 de setembro de !910, cm Rio
Pomba, Minas Gerais, formando-se pela Faculdade de Direito da
Universidade do Rio de Janeiro cm 1932. Toda u sua vida profissional foi nu Justiça Militar. Um ano depois de formado, foi nomeado
Primeiro-Adjunto de Promotor da 4• Circunscrição Judiciária Militar, em Juiz de Fora, onde três anos depois passaria u lecionur na Faculdade de Direito local. Removido para Porto Alegre e depois para
Silo Paulo, terminou na Procuradoria-Geral da Justiça Militar. Ali o
Governo do Presidente Mêdici o foi buscar, pura nomcú-lo Ministro
do Superior Tribunal Militar, cuja Vice-Presidéncia ocupou, tendo
estudo nu Presidência quando do afastamento do Ministro Adalberto Pereira dos Santos.
Nelson Barbosa Súmpuio nasceu nu Buhiu, u 18 de outubro de
1909, formando-se pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro.
Dois anos após u sua formatura, foi nomeado, interinamente, Procurador du RJpública Adjunto. Em 1941, ingressou na Justiça Militur, como Procurador da 2• Auditoria da Marinha, chegando à Procurudoriu do Superior Tribunal Militar.
Sr. Presidente, os Ministros Amarflio Salgado e Nelson
Sampaio foram nomeados paru o STM no mesmo dia, no mesmo diu
tomurum posse e ambos morreram no mesmo dia.
Nelson Sumpuio, umigo fraternal do Ministro Amurflio Sulgado, se chocou de tu! muneiru com o desaparecimento do amigo que
poucas horas depois desapareceria.
Estas duas eminentes figuras engrandeceram u Magistratura
brasileira e contribulrum puru o retrato admirúvel que o Superior Tribunal Militar tem hoje nu opinii\o pública.
Registrando, Sr. Presidente, o desaparecimento des:.:s duns
eminentes figurns - cultas, brilhnntes, dignas - solicito ,, V. Ex•
mnnifestc no Superior Tribunnl Militur o pesnr de todo o Senado Federal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclln)- Concedo
uo nobre Senndor Henrique de Lu Rocquc.

11
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O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Pro·
nunciu o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senndores:
Trés eminentes brasileiros, exemplares magistrados, excepcio·
nuis ngurus huma nus, purtirum depois de um bom 'combate entre os
que ncuram em um mundo permanentemente convulso e desencontrado. Souberam lutar com a intrepidez dos fortes c a obstinação dos
convictos: Cündido Mottu . Filho, Nelson Barbosa Sampaio e
Amarílio Lopes Salgado,
O primeiro, homem de cultura privilegiada, deu muito de si cm
todas as funções cujo exercício honrou, No Executivo, no Legislativo
c no Judiciilrío, assim como na Academia Brasileira de Letras, era to·
do voltado pura u meditação intelectual. Mas os seus compromissos
com o saber - c ele ocupou a Pasta da Educação c Cultura c a do
Trabalho- não lhe tiraram a marca que o distinguiu como homem
voltado pura a angústia humana do seu próximo. Foi um homem
bom.
E por tantos títulos c tanta nobreza, achamos por bem que nos
nossos Anuis constasse o nosso pesar pelo seu falecimento c
assinalássemos algo do seu Currlculum Vltae:
Nasceu a 16 de setembro de 1897, na Capital paulista, cm cuja
Faculdade de Dirctio colou grau de bacharel no uno de 1919. Iniciouse como juiz de paz na cidade de Süo Paulo, conseguindo eleger-se
Deputado Estadual. Desenvolveu intensa atividadc legislativa, tendo sido membro da Constituinte Estadual de 1934, quando
participou da Comissão de Constituição c Justiça, c autor de vários
projetas, dentre os quais o que veda a publicação do nome de me-

nores envolvidos cm crimes. Ali:m disso, tomou parte nas comissões
encarregadas de elaborar os projetas de lei sobre: Organização dos
Serviços Sociais do Estado (de que foi relator, nu Asscmbli:in), Prolecão à Família. Departamento Estadual da Criança c Reforma
Penitenciária do E<tado. Colaborou na Administração Pública da
Capital do Estudo como advogado do Patronato Agrícola Estadual,
Dirctor do Reformatório Modelo e do Serviço de Reeducação. Exerceu interinamente, a Pasta do Tmbalho, nu qualidade de Chefe de
Gabinete do cntüo ministro Honório Monteiro. Jornalista atuante,
foi redutor do Correio Paulistano, onde ingressou cm 1917. da Folha
de São Paulo, do Diário de São Paulo c redutor-chefe do Correio
Paulista, ali:m de colaborar com freqUência c assiduidade cm várias
revistas literárias c cientír.cas nacionais e estrangeiras. Depois de ter
sido livre docente de Direito Constitucional, conquistou, através de
concurso, a cátedra dessa disciplina na Faculdade de Direito de São
Paulo. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou
o cargo de Secretário-Geral, tendo produzido várias obras de fino
valor literário, entre as quais se podem citar O Caminho de Três
Agonias; Rui, Esse Desconhecido e Discurso Acadêmico, quando de
seu ingresso na Petlt Trlanon. Dentre seus livros sobre Ciência Jurídica, contam-se: A Função de Punir; O Tratamento de Menores Delln·
qUentes; A Defesa da Infância Contra o Crime e Fundamentos Polfll·
cos da Constituição. Tomou posse no Supremo Tribunal Fcdern• cm
2 de maio de 1956, onde desempenhou papel importante em vários
de scusjulgudos.
Nelson Barbosa Sampaio dedicou-seu Ciência do Direito desde
muito jovem, titulundo-sc pela Faculdade de Direito du Universidade do Rio de Janeiro, hoje Universidudc Federal daquele Estado. A
suu opçuo foi desde cedo pelo Direito Penal Militar, tendo sido seu .
Procurudor durante muitos unos. Foi nomeado Ministro du Corte
Castrense cm I• de junho de 1970, Honrosamente foi escolhido seu
Vice·Prcsidcntc pura o biénio de 1975 u 1977, cm cuja função u
morte o colheu. No mister dincil de julgar, nunca se afastou du lei,
m:n~ sempre esteve utcnto às suns reuis finu!idudes. jumuis se
divorciando do aspecto humuno, que concede uo Magistrado uma
umbiénciu de respeito c udmiruçuo. Convivemos de perto com ele,
desde quundo funcionário cru du Justiçu Federal, nu untigu I' Vuru,
hoje rcstubclccidu.
Nusccu nu Bnhia, cm IHde outubro de 1909; nomeado Ministro
por decreto de 22 de muio de 1970; posse c cxerclcio cm I• de junho
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de 1970.. Possuiu as seguintes condecorações: Gru-Cruz da Ordem
do Mérito Judiciário Militar; Ordem do Mérito Aeronáutico Grande Oficial; Ordem do Mérito Militar, no grau de Comendador;
Ordem do Mérito Santos Dumont, por destacados serviços prestados
à Aeronáutica Brasileira; Medalha do Mérito da Magistratura;
Diploma de Amigo do Correio Aéreo Nacional.
Exerceu os seguintes cargos c comissões; Procurador da Justiça
Militar; Procurador-Geral du Justiça Militar; no exercício do cargo
de Procurador da Justiça Militar, deu assistência a grande número de
Inquéritos Policiais Militares, sendo de destacar o chamado
"Inquérito do Galeão", de repercussão nacional. Quando acompanhava o Inquérito Policial Militar, do qual foi encarregado o Marechal-do-Ar Aljamar Mascarenhas, instaurado nn Aeronáutica, logo após u Revolução de 31 de março de 1964, no curso do inquérito
elaborou dois trabalhos - um unteprojeto de lei para regular a
forma do processo dos crimes previstos nu Lei n• 1.802, de 5 de janeiro de 1953, publicado na íntegra no Jornal do Brasil de 28 de junho
de 1964, e instruções pura orientação dos encarregados dos inquéritos policiais-militares instaurados nus diversas Organizações da
Forca Aórcu Brasileira. Convidado, proferiu palestras pura os
Cursos de Comando c Estudo-Maior e de Dircção de Serviços, da
Escola de Comando e Estudo-Maior da Aeronáutica, sobre Direito
Penal Militar. Por duas vezes foi eleito Secretário da Associação do
Ministério Público do Brasil. Membro do Conselho Dirctor Nacional du Cruz Vermelha Brasileira.
Teve publicadas as s·eguintes obras: A Prlsio Preventiva face à

Lei de Segurança Nacional c Presfdlos Militares. Tivemos, assim, o
privilégio de conhecer a grandeza de seu coração. Foi um juiz correto, rígido, mas jamais, desumano.
Amurílio Lopes Salgado, como Nelson Barbosa Sampaio, foi
um excelente Magistrado. Jamais desconheceu que nunca se julga o
ubstruto, o subjetivo, o teórico. O juiz aprecia o dia-a-dia da precariedade humana. Ninguóm i: perfeito c assim sendo, o julgado jamais
pode se distanciar do real. Transcrevemos algo de seu Currlculum:
Nasceu em Minas Gerais. em 13 de setembro de 1910.
Nomeado Ministro por decreto de 22 de maio de 1970; posse c exercício em 1• de junho de 1970. Eleito Vicc-Prcsidcnte para o
biénio 1973 a 1974, em Sessão de 15 de março de 1973: posse e exercício cm 19 de marco de 1973. Assumiu exerclcio pleno da Presidência
do Supremo Tribunal Militar de li de julho de 1973 a lO de agosto
de 1973.
Recebeu as seguintes condecorações: Gru-Cruz da Ordem do
Mérito Santos Dumont ( 1975); Cavaleiro da Ordem do Mérito Naval
(1959): onciul da Ordem do Mérito Naval (1959): Grande onciuiOrdcm do Mérito Nuval (1975); Medalha "Distinção" da Ordem
Mérito Jurídico-Militur (1958); "Grande Onciul" - Ordem do
Mérito Militar (1975): Personalidade do Ano de 1973, no Sctor
Jurídico; Medalha Comemorativa do Scsquiccntcnário da
Independência - Senado Federal - (1972); Medalha "Reconhecimento do Estudo da Guanabara" ( 1972).
Foi Professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Juiz
de Foru, de 1933 a 1944, tendo exercido, nesse mesmo período, o
cargo de Primeiro-Adjunto de Promotor da Quarta Circunscrição
Judiciilriu Militar. De dezembro de 1944 a fevereiro de 1946 foi
Promotor du Primeira Auditoria da Tercciru Circunscriçüo Judiciilria Militar; de março de 1946 a setembro do mesmo uno, ocupou
o carg<l de Promotor da Segunda Auditoria da Segunda Circunscrição Judiciilria Militar; de outubro de 1946 u dezembro de 1956, Pro·
motor da Auditoria da Marinha; de janeiro dc1957 a 18 de fevereiro de 1958, Promotor de Primeira Categoria; de 19 de fevereiro de
195H a 31 de muio de 1970, Subprocurador-Gcral da Justiça Militar.
A 20 de março de 1961, passou ~ disposiçilo da Presidência da República, a lim de integrar a Comissüo de Sindictlncia no Lóidc Brusileiro. A 5 de junho de 1961, por ordem ,do Excelentlssimo Senhor
Presidente da Rcptiblica, foi designado Membro dn Comissno de Sin-
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dicânciu, incumbida de apurar irregularidades apontadas lfn importação de equipamento para o Hospitul Distrital de Brasflia,

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Maura Bencvidcs.

O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- V. Ex• me permite, Se·
nado r Henrique de Lu Rocque?

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.
Transcorre, hoje. uma data de excepcional significação para a
história cultural do meu Estado.
Trata-se do transcurso do 90• aniversário do Instituto do Ceará,
~onceituada entidade u que pertencem figuras exponenciais da intcle·
ctualidadc cearense.
·O evento vem sendo comemorado cm meio a expressivas festividades, com repercussão na imprensa e participação de autoridades,
jornalistas, estudantes e outras correntes de opinião da capital.
Dirigido pelo General Carlos Studart Filho. aquele tradicional
sodallcio sempre contou em seus quadros com vultos de merecida
projeçào, no passado como no presente, realizando um notável trabalho de natureza histórica, geográfica c antropológica.
Esta Casa, por exemplo, faz-se ali representar pelo Senador Virgílio Távora que, desde 1974. tomou assento em cadeira brilhante·
mente ocupada pelo seu ilustre e saudoso gcnitor, Dr. Manuel do
Nascimento Fernandes Távora.
Segundo trabalho de pesquisa levado a efeito por Geraldo da
Silva Nobre, intitulado "Gênese do Instituto do Ceará" e publicado
no jornal O Povo, a primeira fundação da entidade:

O S~. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Com muita honra.
O Sr.hamar Franco (MDB- MG)- Ouso interromper o pronunciamento de V, Ex•, para com a devida licença, prestar a minha
homenagem uo Ministro Amarilio Salgado. Ligado aos seus fami·
liares cm Juiz de Fora, é com muita dor que assistimos, neste instante, a homenagem que V. Ex• presta ao grande Ministro Amarllio
Salgado, razão por que peço que conste também do pronunciamento
de V, Ex• a minha dor, a minha saudade e a certeza de que homens
como o Ministro Amarilio Lopes Salgado honraram as nossas
tradições.

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Muito grato pelo aparte, nobre Senador Itamar Franco,
O grande Ministro Amarriio Lopes Salgado nasceu em Juiz de
Fora, Municfpio ti!o bem dirigido por V. Ex• No momento cm que,
no Estado do Rio de Janeiro, acompanhâvamos os funerais do nosso
estimado amigo desaparecido - Nelson Sampaio Barbosa, prevíamos que V. Ex• estivesse a fazer o mesmo a respeito do ilustre Mi·
nistro desaparecido.
O Sr. Maaalhies Pinto (ARENA- MG)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQllE (ARENA - MA) Com muita honra, nobre Senador Magalhães Pinto.
O Sr. Maaalhiles Pinto (ARENA- MG)- Associo-me às homenagens póstumas prestadas aos dois eminentes Ministros, do meu
coestaduuno c amigo Amarilio Lopes Salgado c o Ministro Nelson
Sampaio Barbosa. Conheci-os de perto, e considero que todos os closios hoje feitos a S. Ex•s são os mais dignos e os mais merecedores.
Neste registro fica o meu preito e a minha homenagem.
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA) Muito grato, nohre Senador Magalhães Pinto, Partindo de V. Ex•
este aparte, só vem, nu verdade, dar muita grandeza e imponência ao
nosso discurso. As famílias dos dois ilustres falecidos, por certo,
muito se honrarão ao tomar conhecimento do depoimento de V. Ex•
a respeito dos seus chefes.
Sr. Presidente, eles se foram. Mas o exemplo ficou marcando
condutas c consciências. Deus os terá em Sua companhia, por certo,
e é esta a prece de tantos, que, louvando-os, não os esquecerão
nunca. Em redor de suas sepulturas não medrarão as ervas daninhas
que, simbolizando o desamor, nilo têm guarida junto àqueles que por
vida inteira cultivaram a solidariedade humana como crença e fé.
Solicitamos que o Senado da República se dirija a S. Ex• o Presi·
dente do Superior Tribunal Militar, Brigadeiro Carlos Alberto Huet
de Oliveira Sampaio, pura que transmita também aos seus compu·
nheiros de. toga e às fam!lius dos recém-falecidos o nosso imenso
pesar pelo pussamento de seus Chefes tão ilustres.
A história dos povos, Srs. Senudoros, está marcada, cm sua gran·
deza c tranqUilidade pelo funcionamento independente do seu Poder
Judiciário,
Ele agiganta uma nução no conceito universal c de seus filhos
quando, sem receios e consciente autonomia, · arnnte o direito de
cada um, gerando 11 segurança nacional. Pou"u importa que u lei,
cuja dinâmica deve ser permanente, nilo preveja todas as hipóteses
sub judlce. O grande juiz cm construções magnlncas engrandece
sobremaneira o Poder que integra. Entre os que assim agem estilo os
três mugnlncos magistrudos, cuju morte hoje Iamenltlmos com sau·
dadee o inuis profundo sentimento de múgou.
· Era o que tin~~ a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

"ocorreu no uno de 1877, por conseguinte na década mais signific:lliva da evoluçiio intelectuul do povo ceurense, quando
uma verdadeira plêiade de jovens impôs às atividades literárias, cientincas c niosóficas um dinamismo incomum, cujas
motivações niio foram uinda devidamente estudadas."
De duração el'õmera, a instituição extinguiu-se em razão de
alguns fatores, entre os quais é mencionada a calamitosa seca que
incidiu sobre o Nordeste no período de 1877 a 1879.
Somente dez anos depois - u 4 de março de 1887 - é que o
Instituto do Ceari1 fincou definitivamente os alicerces de sua fecunda
atuação, transformando-se num centro de altos e permanentes estudos.
À frente de seus destinos estiveram, ao longo de sua profícua
existência, cinco presidentes: Pauli no Nogueira Borges da Fonseca
(IHK7 a !908): Thomits Pompeu de Sousa Brasil (1908 a 1929): Gui·
Iherme Studart (Barão de Studart, de 1929 a 1938): Thomás Pompeu
Sobrinho (1938 a 1967): eu partir de 1967 o General Càrlos Studart
Filho.
Mais de noventa personalidades de realce nos circulas culturais
do Estado, já pertenceram ao Instituto do Ceará, ao mesmo empres·
tando valioso concurso para a consecução dos seus nobres c patrióticos objetivos.
Ainda há pouco, o historiador Fernando Saraiva Câmara, focalizando especificamente a presença de sacerdotes no seio da veterana
entidade, dcstucava o inolvidável Dom Antônio de Almeida Lustosa,
de quem os ceurenses guardum inupagúvel recordação pelas virtudes
que caracterizavam u suu figura de I'Htstor virtuoso e uprt:ciudo homem de letras.
Ao completllr 90 unos de funduçilo, compõem o quadro de sócios efetivos do Instituto do Ceurí1 osseguintes membros:
Gen Professor Dr. Curlos Studart Filho (atual Presidente e mais
untigo membro) - Djucir de Lima Menezes - Clodoaldo Pinto Pe Dr. Misuel Gomes du Silvn- Rui mundo Girilo- Pllicido Aderuído Custeio- Antonio Martins Filho- Luiz Cuvulcunti Sucupiru
- Josu Mugulhiles- Fruncisco Martins- Florivul Alves ScraineMozart Soriuno Aderuldo- Fruncisco Alves de Andrude e Custro
-José Guimuriles Duque- Munuel Albuno Amoru- Hugo Cutundu Fontenele- Luis Teixeiru Burros -José Denizurd Macedo
de Alc1intru- Puulo Bonn vides- Joilo Buptistu Suruivu Leilo Joa<JUim Brugu Montenegro- Munuel Eduardo Pinheiro Cumpos
- Juilo Hiptllito Cumpos de Oliveiru- José Pursiful Burroso- Zêliu Si1 Viu nu Cumurçu - Oswuldo de Olivciru Riedel- Gcruldo du
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Silvu Nobre - Gen Ruimundo Teles Pinheiro - Senudor Virgílio
Tilvoru- Guurino Alves de Olivieru- Rui mundo Aristides Ribeiro
- Pror. Peuro Alberto Oliveiru Silvu- Venicius Antonius Burros
Leul- Melquiudes Pinto Puivu.
Sendo que recentemente foram eleitos os Senhores:
Ferundo Cúmura- Dr. Arrudu Furtudo- Pror. Hélio MeloTci.~eirll de Freit:os -ltumur Espindolu- José Cuminh:1 de Alcncur
Aruripc.
O Sr. Vlrgfilo Távora (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um
npartc. nobre Senndor?

Em discussão o projeto quunto a suajuridicidude.
Se nenhum dos Srs. Senudores desejur ruzer uso du pu lavra, VOU
encerrur :1 discussão. (Puusa.)
Encerruda.
Em votução o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen·
tudos, (Puusu.)
Rojcitudo.
O projeto será arquivado.
I'; o seguinte o projeto rejeitado:

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso
pruzer. Senudor Virgílio Tilvoru.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA -CE)- Em nome do Instituto
do Ceurit, cuhe·nos uqui ugradecer a V. Ex• o consignur. nos Anais
desta Cus. esta efeméride que enche de orgulho n todos os cenrenses.
Pcrtt:nccndo <H1 mesmo. sentíamo-nos constrangido de fazê-lo, mas
V. Ex• com a gentileza e ao mesmo tempo com a perspicácia que
sempre caructcriznu toda a dctectuçfio que faz dos fatos importantes
de nossa tcrrn, teve esta iniciativa. O Instituto do Ceurú t: glória hoje
ni'io sô de nossu terra. de nossa região. mas utr!1vessando fronteiras, é
algo que hcm representa a nossn cultura no exterior, máxime na
lnp.httcrra. nos Estctdt1S Unidos. onde a citaçito a seus trabalhos. a
su:1 nhr:1. nfin ~ eSparsu. é qu:tsc contínuu.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agrudeço o
aparte de V. Ex•. nobre Senador Virgílio Titvoru, V. Ex• que é
membro orctivo do Instituto do Ceará e que nuquele vetusto soda.
licio ocupou Cadeira do que roi titular o seu ilusto genitor. o ex-Senudor Munucl do Nuscimcntn Fcrnundes Túvon1.
Sr. Presidente. por ser o nonagenitrio Instituto do Ceará uma
entidade dirctamento vinculada it história cultural do meu Estado,
foi que me decidi a ocupar a tribuna do Senado na presente sessão
pma ressaltar n significutiva ereméride e tributar justa homenagem a
todos quantos. de IRR7 até hoje. ocupando uma dus 40 cudeirus du.
quelu vctustn Casu, contribuíram c contribuem ru1ru honrí1·lu e enobrecê-lu. ( Muit<> bem! Palmas,)

COMPARECEM M,I/S OS SRS. SENADORES:
José Guiomard- Bruga Junior- Evandro Carreira- Cattete
Pinheiro - Jurbns Passarinho -José Snrney - Agenor Maria Jcssé Freire - Domicio Gondim - Pnulo Çiuerra - Arnon de
Mdlo- Teotónio Vilela- Augusto Franco- Gilvun RochaJoão C:dmon - Roberto S:tturnino - Orestes Quércia - Oito
Lchmann - S:dd:tnha Dcrzi - Accioly Filho - M:tuos Leão Lcnnir Vnrgas- Otair Bcckcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portdla)- Estú.terminado o
período destinado ao Expediente.
Presentes na Cusa, 54 Srs. Senadores. Hú número regimentul
paru votação.
Pussu·seà

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, om turno único (apreciação preliminar da
juridicid:tdo, nos termos do :trt. 296 do Regimento lmterno),
do Projeto de Resolução n• 116, do 1976 (uprosontudo pela
Comissão de Economi:t como conclusilo de sou Parecer
n• 9HO, de 1976), que uutorizuu Prereituru Municipnl de Pe·
dreir:t (SP) u clcvnr cm CrS 1.539.85 I,00 (hum milhão,
quinhentos c trintu e nove mil. oitocentos e cinqUenta e um
cruzeiros) o mont:mte de suu dlvidu consolidndn, tendo
I' ARECER. sob n• 9H I, de 1976, du Comissilo
-de Consdtulçilo e Justiça (ouvido o Ministério da Fa·
zendu), pclu injuridicidnde, com voto vencido do Sr. Senador
Helvldio Nunes.

Sábado 5 143

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 116, DE 1976
Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) a elevar
em CrS 1.539.851,00 (hum mllhio, quinhentos e trinta e nove
mil, oitocentos e cinqUenta e um cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
O Senudo. Federal resolve:
Art. I• f: a Prereituru Municipnl de Pedreira, Estado de Sào
Puulo. uutorizada a elevar. temporariamente, o parâmetro fixado pe·
lo item li do art. 2• da Resolução n• 62, de 1975. do Senado Federul,
a fim de que possa elevar em CrS 1.539.851,00 (hum milhão, qui·
nhcntos c trintu e nove mil, oitocentos e cinqU'enta e um cruzeiros) o
montante de sua divida consoliduda, mediante contrato de omprésti·
mo junto ao Banco do Estado do São Paulo S.A .. na quulidude de
Agente Financeiro do Banco Nucionul du Hubitação, destinado uo fi.
nanciamcnto dos serviços do pavimontuçào usrúltica e obrus comrlo·
mcntnrcs n serem executudus em vias do núcleo habitacionul Vilu
Monte Alegre, naquela localidude.
Art. 2• Estu Resolução entra em vigor na data de sua publica·
çiio.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) -Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer n• 948, de 1976,
da Comissão do Economia, que conclui pelo arquivamento da
Mensagem n• 107. de 1976 (n• 219, de 1976, na origem)
solicitando autorização do Senado Federal paru que u Preroi·
tura Muncipal de Lorenu (SP) possa elevar o montante de
suu divida consolidadu.
Em discussão o purecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar razer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausu.)
Encerrada.
Em votuçilo o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentudos. (Pausu.)
Aprovado.
A mutériu será urquivada.
I'; o seguinte o parecer aprovado:

PARECER N• 948, DE 1976
Da Comlssio de Economl•
Relator: Senador Franco Montoro.
Volta ao exume destu Comissi\o a Mensagem n• 107, de 1976,
do Senhor Presidente da República, que submete à apreciaçilo do
Scnndo Fodornl, podido da Prereitura Municipal de Lorena (SP),
puru elevur o montante de sua divida consolidada no vulor de
CrS 4.181.300,00 (quutro milhões, cento e oitenta o um mil o trezen·
tos cruzeiros), por contu do Fundo de Desenvolvimento Urbano
(FDU), destinndo ao flnanciumento dos serviços de pavimentucilo
usrillticu o obrus complemonturos u serem oxecutudas cm vias pú·
blicas dnquclu cidudc.
Em utondimento n diligência rormulada por esta Comissilo, o
Senhor Ministro de Estado da Fazenda, atruv/:s do Aviso n• 509, de
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1976, informu que, npós rcexumc dn mutí:riu, ratifica as razões que
dcterminnram o rurccer contrúrio ao deferimento do pleito cm qucs·
tão, conforme voto nprovudo pelo Conselho Monetário Nacional.
Em fncc no ex rosto c no entendimento da Comissão de Cons·
tituicüo c Justicu du Cusu, em casos análogos, opinamos pelo urquivumcnto du presente Mensagem.
Sala dus Comissões, 24 de novembro de 1976.- Renato Fran·
co, Presidente, cm exercício - Franco Montoro, Relutar - AgenOr
Maria - Ruy Santos - Arnon de Mello - Benedito Ferreira Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclln)- Item 3:
Discussão, em rrimeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento
Interno) do Projeto de Lei do Senado n• 175, de 1975, do Sr.·
Senudor Nelson Curnciro, que modifica a redução dos arts.
2' e 3• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, e dú outras
providências, tendo
PARECER, sob n• 956, de 1976, da Comissão:
-de Co~stltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade,
com voto vencido do Sr. Senudor Nelson Carneiro.
Em discussão o projeto, quunto à constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou
encerrur u discussão. (Puusu.)
Encerrada.
Em votução o projeto.
Os Srs. Scnudores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Puusu.)
Rejdtudo. O projeto será arquivado.

1: o seguinte o projeto rejeitado.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 175, DE 1975
ModiRca a redaçio dos artl1os 1• e 3• da Lei n• 4.166, de
3 de outubro de 1963, e dá outras pro•ldênclas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O artigo 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963,
que instituiu o salário-família do trabalhador, passa a vigorar com a
seguinte n:dw;i'io:
"Art. 2• O sulário-fumilia serú pugo sob a forma de uma quota
percentual, calculada sobre o valor do maior salário mlnimo cm
vigor no Puís. arredondado este para o múltiplo de cruzeiro seguinte,
pclu esposa e por filho de qualquer condição, menor ou reconhecida·
mente incupuz paru o trabalho.
§ I• Equipura-sc à esposa, a companheira do empregado sol·
tciro ou viúvo, bem como u do desquitado não sujeitou prestação de
alimentos 1l ex-esposa.
§ 2• Nilo haverá pagamento de salâri.o-famflia cm relação à
esposa ou comranheiru e uos filhos do empregado que exerçam ati·
vidade remunerada ou recebam pensão ou qualquer outro rendi·
menta, em importimciu superior à quota a que fariam jus."
Art. 2• O artigo 3• da Lei n• 4,266/63 passa u ter a redução
ubuixo:
"Art. 3• O custeio do sulário·famflin será feito mediante o
sistcmu de compcnsaç[oo, cabendo u cadu empresa, qualquer que seju
o número e o estudo civil de seus empregados, recolher, pura esse
fim, uo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a contribuição que for fixudu em correspondência com o valor da quota per·
centuul referidu no urt. 2Y
Parlografo único. A contribuição de que truta este urtigo
conrrcsronderú u umn percentugcm incidente sobre o mnior sulârio
mínimo cm vigor no Puls, multiplicado pelo número total de mpregu·
dos da cmprcsu. obscrvndos os mesmos prazos de recolhimento, sanções mlministrutivus c renais e demais condições cslubelecidus com
relação us contribuições destinadas ao custeio du Previdência
Social."
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Art. 3• Pura atender às modificações introduzidas pela presente lei, o Poder Executivo promoverá, no prazo de 30 (trinta) dias,
u revisão dos valores fixados no urtigo 7• du Lei n• 4.266/63.
Art. 4• Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicnçilo, re·
vogadas us disposições cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) - Esgotada u mnté·
riu constante du Ordem do Dia.
Concedo u palavra ao nobre Senador Teotônio Vilela.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL. Pronuncia o se·
guintc discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em sua recente Mensagem, o Senhor Presidente da República,
num clevudo gesto de rcspeilo, considerou os Senhores Membros do
Congresso Nacional "observadores interessados c argutos analistas
do que vui pelo Puís ... " Arenas nu qualidade de "observudor inter.cssudo" é que me permito trunsmitir, desta tribuna, "o que vui pelo
Pu is". de ncordo com os comutes íntimos mantidos com diversus fuixas1 do povo hrusilciro cm minhas seguidus andanças políticas.
Antes é preciso, ainda, pura conveniente encadeamento de
minhas observações, ressaltar três esparsos tópicos da Mensagem,
Afirma Suu Excclênciu o Senhor Presidente da República, General
Ern·esto Geiscl:
1•- "Nus Dirctrizes e Prioridades estabelecidas pura o
corrente uno também, o campo económico, apreciados suma·
riumente os resultados de 1976, comandou a atenção."
2•- "Esperumos sinceramente que todos aqueles capuzes de
encarar com objetividude a realidade econômica, sem prc·
conceilos que afinal bem se podem admitir como da própria
contingênciu humana nem, muito menos, interesses escuses
de demugogiu baratu, firmem posição junto uo Governo não pura que deixem de criticá-lo honestamente no que lhes
pareça merecê-lo, pois que essa críticu será sempre valiosa mus ujudando-o u promover o desenvolvimento ccpnômico
do Pu is. numa fase como esta de tuntas dificuldades pura to·
das as nuções. entre elas o Brusil,"

. ,, .......... '' .. ' .................. ············

3•- "Purulelumentc, no sctor político interno, u origem
pública. u estabilidade social, o espetúculo vigoroso de clei·
ções livres e renhidas utcsturum, em reulidude, um grau de
amudurecimento prorício u futuros avanços no caminho do
·u~crfeiçoumcilto dus instituições e das prúticas políticas."
Sr. Presidente, n preocupação com o "campo cconõmico",
uberturu Ucrítica. nque será sempre valiosa" c o reconhecimento de
"um grau de amadurecimento propício a futuros avanços no
caminho do aperfeiçoamento dus instituições c das práticas pollti·
cas",levnm-mc a retomar u linha de pronunciamentos anteriores. Se
u Suu Excelência o Senhor Presidente da República é licito ocupar-se
mais de um setor que outro em fuce dus conjunturas nacionais c
internucionuis opressivas, u esta Casa, pela sua representatividade
popular, cumpre opinur, sem descurur do campo econômico, a
respeito das alternativas politicas que se precipitam sobre nossas
rcsponsubilidudes fundumentuis e que, queiramos ou nüo, terão curso nu vidu nucionul e registro nu história. Seremos, queiramos ou
nüo, respons{oveis pelo bom ou muu desencadeamento dus coisus.
Eslrunho, por isso mesmo, que em 77 u utençilo do Governo se
ocupe priorituriumcnte, cm suus dirctrizes formais, com o cumpo
cconômico. Nuo i: passivei ignorur 13 unos de cxccpcionulidade, res·
sulvudu u tcntutivu de Caslello Branco com a Constituição de 67, de
vlgêncin consentldu e mulogro esperado exntumentc porque não se.
verificou u neccssúriu trnnsferênciu de poder do limbito revoluciono!·
rio puroo o oimhito constitucionul. Nilo scrll demuis ressaltar us
excelentes oportunidudcs de visuulizuçuo do cuminho democr{otico
oferccidus pelo Presidente Gciscl. A fuixu de liberdade de imrrensu,
us eleições livres, nuo ohstuntc u "Lei Fulcílo", o dehulc institucionul
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aqui travado c lá foru secundudo por grundes vozes da sociedade
brusilciru. 'enfim, u condição de se abordar os problemas brasileiros
dentro daquele espírito de critica honesta a que se refere a Mensagem, merecem os aplausos dos brasileiros c se constituem, juntamente com outros incentivos à orientuçuo du liberdade, em demonstrações irrefutúveis de que o Governo deseja colocar a opiniUo pública
cm estudo de purticipução,com os objctivos maiores da Nação. E ui é
que vem u perguntu sériu: Haverá algo mais importante do que a
normulidude política, principalmente quando se percebe que os
demais problemas estão intimamente ligados e cm sua grande
maioriu dependentes dos princípios brasileiros de uma sociedade
organizada?
As "dificuldades" a que se reporta o Senhor Presidente da
Rcpúblicu e que prefiro, em nosso caso, denominar de crise, pelas
complexidades (políticu, cconômica c social de que se revestem, se é
'verdade que se agravaram com problemas internacionais, parece-me
que, data venla, originuriamcntc antecedem ao atual drama do petróleo. Apenas, com mais este, o drama do petróleo, mas tendo como
base o impasse institucional, é que chegamos ao ponto agudo da nossa velha crise. O problema brasileiro é intrincado c cm parte antigo,
mas não será por isso que deve ficar isento de análise c permanecer
guardudo impunemente nus dobras já um tanto insensíveis da nossa
capacidade de contemporizar.
Seria injusto, Sr. Presidente, culpar especificamente ou
isoladamente o atual Governo por isso, ou a ARENA, ou o MDB.
Nem mesmo o tempo, por ser tempo de crise. Não. Absolutamente
não! Procuro, Sr. ·Presidente, expor um sentimento dominante, uma
constatação, a rigor real e vulgar, apenas imbuído da convicção de
que o pior da crise é vivê-la imprudentemente, colaborando com as
suas causus cm nome de causas que ela própria arrulna. Gra>e não é
o perigo: é ignorá-lo com o faz-de-conta de que não é nada. A crise, ·
em si, não chega a ser uma calamidade: é, antes, um aviso.
Amedrontador, mas um aviso: digamos uma advertência séria, que
deve ser levada a sério. O homem, a sociedade c o Governo ficam
notificados de que é preciso mudar alguma coisa na sua estrutura de
vida. O viver, como vinha, jn nua comporta os novos encargos c
responsabilidades contraídos pelas novas formas de viver, pensar,
ugir c sobreviver impostas por outras realidades matinais com que o
futuro surpreende c confunde, cada dia, o nosso formalismo um tanto espectral c, mais do que certo, arrogantemente simplório. Diante
dela não há como fugir uo desafio: progredir ou regredir- na razão
em que se aceita a crise como oportunidade de criar ou de silenciar.
Enfrentar ou fugir. Superar ou se deixar abater pelas dificuldades.
Situar-se além ou aquém das complexidades.
Não se diz que o Governo não esteja lutando contra a crise:
apenas as dirctrizcs traçadas, no plano polftico c, cm conseqUência,
nos demais, fogem ao clássico pensamento democrático das
"constantes" da cultura política, "entendida como tal a soma de
desígnios e experiências que, como expressão do Direito, integram a
cultura geral", conforme lembrava o Ministro Prado Kclly, nu
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no completar o SO• aniversário de sua formatura, em aula de sapiênc,in. como convidado de honru, pronunciada exutumente no diu cm que aqui receblamos a Mensagem Presidencial pura o uno de 1977. Não posso me furtar à tentação
de no menos transcrever us seis "constantes du Cultura Politica",
relucionadus por Prado Kelly. Ei-lus:
I) "a legitimidade do poder cm rnzilo do consenso
popular- o que remonta 11 ucepção aristotélica da "Koinomiu", sociedade fundudu em um "contruto impllcito", é a
noçiío ciccrônicu dt: "consilium", .. decisões rncionnisn de
"umu sociedudc rarmudu nu uceituçilo de um direito pura um
interesse comum:
2) u dcstinuçilo do Estudo u promover a felicidnde e o
bcm-estar individuuis (Kunt) c u rculizur o "bem comum"
(Sunto Tomás de Aquino, Suúrcz) cm sutisfução de necessidudcs geruis, como sejam u ordem e u puz, u coordennçUo
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das utividudes particulares, u complementação das ntividadcs
privadas (Dubin):
3) o reconhecimento, pelo Estudo, dos direitos
fundamentais do homem (scdísico e ser moral) bem como o
cumprimento dus "prestações" que direta ou indiretumentc
correspondem uo mesmo Estudo:
4) a cupucidade ativu c passiva dos cidadãos nu formação dos órgãos eletivos e, por viu delegada, na manifestação
da vontade estatal:
5) u pluralidade de partidos, instrumentos do poder:
6) a manutenção e a defesa, pelo Estado, da ordemjurfdica estabelecida (divisão dos poderes, conceito de lei formal,
legalidade da função executiva, jurisdição protelara das
gar..ntius individuais)."
Senhor Presidente, Senhores Senadores:
Dentro dessas Hconstantcs" é que timidamente venho procurando ativar nu memória nacional a necessidade de uma tomada de
consciência sobre os rumos da vida política. Os clássicos da
'Economia são citados u cada hora e cm torno deles levantam-se, até
no estrito campo ministerial, acirradas discussões: mas quando se
fula nos clússicos du Política, hú um sussurro de enfado, quando não
a vaia soberana da auto-suficiência deificuda. No mundo político, ao
que parece, em termos de cultura politica, tudo está superado, ora
porque é revunchismo subversivo, ora porque é saudosismo llrico.
Sr. Presidente, que fale ainda Prado Kclly, para deleite da nossa
alma e consolo das nossas amarguras:
"Muitas dentre as afirmações (sobre us constantes du
Cultura Política) têm sofrido, como se sabe, eclipses
prolongados c negações agressivas nu dramática evolução
dos povos. Persistir e renascer é, entretanto, o sinal da
vitalidade intrínseca de cada uma delas."
O essencial não é deplorar as coisas, mas comandá-las, ou seja,
promover o aproveitamento da crise com todo o seu mundo embrionário de ilusões e criatividade, meio louco, meio mágico, mas potencialmente rico de valores positivos. As nações, como as pessoas,
têm os seus momentos de criação impulsiva, os seus repentes, a sua
incoercível necessidade de expor um amadurecimento que se fez de
dentro para fora, por conta própria, numa espécie de auto-ulirmuçUo
e independência. ~ um instante de agitação e efervescência. De
perigo, sem dúvida, mas decisivo e solene, pela magnitude que lhe
empresta a escolha de um destino.
Perigoso mesmo é o costume de só se decidir no último minuto
da licença de pensar. Se nua somos muito fiéis no império da lei, gostamos da' lassidão do tempo, de espichá-lo até razcr um tempo só,
sem calendário, indivis!vcl, um tempo pessoal e intransferível- tipo
propriedade privada. Dai o gosto de pensar nu última hora e freqUentemente fora da hora. A mitologia grega registra a figura descun·sudu de um irmão de Prometeu, se não me falha a memória,
Epimeteu, que só "pensava depois, quando cru tarde demais". Como
muita coisa, hoje, no Brasil, quando não dá certo se atribui nos
desígnios de Deus, cujo descaso pelo petróleo brasileiro, h6 20 milhões de unos, jú tem ficha registrada em Ministério da Praça dos
Três Poderes, tulve~conviessc, em nome de nossa trndiçilo religiosa,
aliviar um pouco o constrangimento cristão, levando à conta de divindades pagãs ou a um acontecimento mltico, qualquer poderosa influência no nosso returdumento dus soluções simples.
Por isso ou por aquilo u crise aguçou-se, amadureceu. Se é um
mal porque i: utnu crise, é um bem porque abandonou us formus engunosus, mimí:ticus, entregou-se aos nossos cuidados, pede ugoru
curinho, inteligênciu, trutumento agudo, numa palavra - cura. I!
bom considcrur que os ungUentos uplicudos c os conversudos oficiosumcntc jú não provocum quulquer reução, De qualquer modo i:
de se louvar u ••posição de pensumcntos vários que, quundo nudu,
proporcionam manifestações que não se manifestavam e ntestum a
evidência que se negava. I'; passivei que se tenha chc~udo u um
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estí1gio consensual, quanto it crise, nindu inruso e rccnlcitrunte, mas
que denolll sinal de deslocamento político do estudo de seduçi\o du
inércia para ulgum despertar. mesmo sohressultado pelo medo do
desconhecido. O medo, nessas horus. deixa de ser opuco c
mesquinho: é o medo imuncntc ü críução, (: o santo medo que pre·
cede a todas'" manifestaçõ<:s du arte, i: o casulo du luz, sua proteçi\o
e suus entromhus. Dcíxa de ser tremulo, pura ser vibrí1til, deixa de ser
acomodudo para ser cauteloso, deixa de ser súdito pura ser cidudilo.
Louvemos o medo que dcsllbrocha em wlento, em fi:, em formus dennidus de e.~pressilo e uçào,

Sô por isso u crise jil nu o é apocalípticll. O tubuleiro das complexidudes t: imenso, como imensu é u excitução que se apodera dos
nossos confusos sentimentos. O radicalismo é natural dessas paragens, nasce por entre cspin hos, como no r de cactos. Se a luta se trava
entre o que quer menos c o que quer mais, em nada estaremos contri·
buindo pam a soluçi\o dos problemns. Quando muito teremos regado, como jardineiros de terras áridas, os mandacarus,
xiqucxiques c a lustrados. O que parece razoítvcl i: que o radicalismo

mais se ucentun quundo menos se equacionu u crise. Dít·sc uma
ilusUo de pcrspcctivu: as pessoas pensum comundm as cicunstâncias,
quando nu verdade são comandudus por elus. Hú nisso toda umu
teoria sutil e persuasiva, depois irresistível, por nm patética· e innexivel. Mudamos quuse sem sentir, muitas vezes sem saber que estamos
mudando. O radicalismo ni\o é causa; é efeito. Efeito das circunsttinchls em que us pessoas se tornam joguetes de uma concepção confusa, mas renilente: e de um desejo ardente, mas incerto de ordenar.
Uma anúlise mais profunda desse drama, que i: o nosso pecado
origin:tl, niio Cllbe num discurso. Sinto-me apenas no dever de levantur u questüo, tão abulroudos andumos, pum que nUa se tome esta
fase atribuludn da vida brasileira como fenômeno exclusivo de uma
única Administruçiio. O pecado de todos é encobrir sistematicamente o que deve ser revelado em beneficio da Nação. Tolerando a
reincidência de erros ninguém ajuda a ninguém. Erramos por nos esquivar i1 discu;stlo sobre a qualidade de poder com o qual se comprometeram os revolucionários de 3 I de Março de 64. Sei que há
uma alta dose de zelo patriótico nu conservação do status quo. Não i:
isso o que se questiona. As boas intenções brasileiras tanto estão com
os governantes quanto com os governados. Não há dualidade moral.
Apenas cm torno dos mesmos objetivos hú interpretações divergentes, cujas feições devemos aprimorar nu medida em que ns divergêncius dispuwm, de boa fé, u primazia de encontrar os caminhos dt1
grandeza nacional c du felicidade de todos. Jít agora, diante de uma
crise universul que innui nos nossos problemas, o importante deixa
de ser u controvérsia distante pura ser um diillogo bem de perto, cm
que governuntes e governados se entendnm cm bases de mútuo reconhecimento do que é rnwúvelc praticável.

O Presidente Geisel chegou ao governo com a convicção intima
de mudur. Mas a crise é mcstru em diluir convicções e imperur pelo
convencimento dus circunstfmcins. A valorização dns circunstfmcius,
mote revolucionilrio ou seu refrão preferido, se constitui, ao contrário do que ulp.uns pensum. no supermercudo da crise. Pussu-se a
superestimur o diu-u-diu. servindo menos ao amanhi\. Vive-se sempre
uma hora filtul e up.uurdu-se, recôndita e misteriosumente, u possibili~
dndc: de umu horu singulur. remotamente encuntutórin, qut.~ jC1 foi
dennidu como sendo do domínio exclusivo de Deus. O Brusil é real·
mente o país dos contrastes, mas todos, curiosumente, guardam entre si uma hurmonia espantosu. Em matéria políticu, o futuro a Deus
pertence. Essa extrcmadu religiosidude cristã contrusta com o deter·
minismo económico, orientador oõci~l do desenvolvimento, por
sinul umu conseqUência du concepção materiulista da história, de
que os lideres soviéticos se servem pura formur a "chave do futuro",
Desucordo frontul com os líderes democratas, que "insistem", segundo ns vozes muis autorizudus, "cm que nua hít um signincudo e
nem incvitubilidude nu históriu- porque crêem que os homens têm
oportunidude de dispor do seu próprio futuro dentro dos limites concedidos pelu suu experiência e pelo seu meio".
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Isso, i1 primeira vista, purcce nUo l'uzer sentido. Entretanto, se
cotejilrmos u Constituiçr1o c o Al·5, verificamos que uma estí1 sob n
prntcçiio de Deus e o nutro suh a prilteçiio do urbítrio. Os contrastes
ti:m um ponto comum: servir t1s distorções onciui!;, gruças à cxtrupolaçil<l do sentimento religioso cm futnlidade mítica e n oportunidade
económica cm fntalidade histórica, Estumos em pleno reino da fatalidade. t pena que Cronos, sob cuja jurisdiçilo divinu o homem teve
vidu purudisíucn, nüo esteja agora no comando dos imponder{lveis.
A teoriti das circunstlmcias cngcndru u visão uniluterul das
coisas, pressuposto da excepcionalidade, que prescindindo de ouvir a
outra pmtc, não porque n desconheçu mas porque ê temerário duvid:tr do seu próprio determinismo, gcr;1 o princípio da intocabilidade
c du minoria soheruna. As comunidades política, cientfficu, religiosa,
estudantil, empresarial. opcrúria, editorial. normalmente, não siio
consultudns, untes notificudus, sobre assuntos palpitantes como a
reforma das instituições. o progrnmu n.uclear, discordâncias com a
Igreja, o 477, mudanças sucessivas do panorama econômico-financeiro, liberdade sindical, censura. Todos esses problemus transformam-se, basicamente, cm políticos, pela ausência da normalidade, e
dai a convergénch1 pilr~l H causa mater c crucial - a esfera política.
Nii<l hi1 nisso qualquer conjuraçtlo. Trata-se de uma composição de
interesses que se formu menos pclu vontudc das pessoas do que pelo
carútcr eminentemente político das apreensões.

O envolvimento dessas comunidades na área política não tem,
portanto, nada de estranho, e muito menos de precipitado. A movimentaçtlo i: puramente defensiva, racional c legítima, própria da
açuo criativa da crise política, cujo aguçamento tem o condão de
atrair as demais forças componentes da vida nacional pela razão
clússica de que políticu i: arte de governação dos povos. t pre~iso
entender que manifestnções de apoio às teses de normalidade política
representam a elite cultural brasileira. alí:m .de uma contribuição ao
diCiiogo nacional instituído pela distensão.
Por outro ludo, Sr. Presidente, o nrme complexo do liberdades
civicas orientado pela formação liberal, pela cultura liberal e pela
vocação libeml dos brasileiros é tão arraigado no espírito nacional
que,·upesar das incursões intermitentes do autoritarismo· em nossa
vida politica, e mesmo agora sob a vigência da exceção, intimamente
e pntrioticttmente todos nos sentimos como democratas em viagem
arriscada por um mundo estranho. t esse sentimento, de forte realismo mágico ou utópico, que em grande parte suporta a ausência da
democracia. t qualquer coisa como alimentar, connantc, a saudade;
tolerar; consciente, o inéõmodo; compreender misericordioso, a arbitrariedade, afetividade, racionalidade, humanismo. Ingredientes,
ennm, de que se faz a seiva um tanto surrealista, mas responsâvel
pela sobrevivência da política militante e em grande parte pela
própria sobrevivência cívica do povo brasileiro. Rigorosamente ninguém i: menos democrata por não alardear que é: ou por simplesmente acautelar-se de se pronunciar. Quando todas as comunidades
correm paru o campo político, é que as complexidades ameaçam terrivelmente u alimentação da saudade, a tolerância do incómodo e a
compreensi\o da arbitruricdade. Aí é que se dâ o grito pelos princfrios disciplinares c estí1veis que o conjunto de instituições democráticas detém.
Foi, ainda, Sr. Presidente, a teoria das circunstâncias que levou
o Brasil a pensar, por algum tempo, que estava rico. E como todo
rico, de logo pensou que o resto ê o menos. Deixou-se passar, segundo alguns, u oportunidude, que hoje, segundo outros, é indis·
pcnsilvel i1 abcrturu política, Coloca-se a abustança como princípio e
õm do homem. Nn vcrdndc, nem tivemos abustunçu, como pressuposto de bem·cstur social. pois u economia iu bem, mns o povo iu
mui, segundo declarou o então presidente Médici, nem a oportunidudc paru u normulizuçl10 política depende, essenciulmente, de barriga
cheiu ou vuziu. 11 fê politica é como a fé religiosa: independe de circunstünciu!i puru ser. Quumlo se .~ujeitu u imposiçQes cvi:ntuuis, não é
l'é, rnus sirnrlcs interesses Clll jugo. Os direitos do cidudi\o silo sempre
direitos, quer cstcju ri~.:o ou pohre. Isso de só se dur indcpendi:nciu
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politica c cultural a quem desfruta de felicidade económica é uma
idéia tão tirânica que nem sequer ocorreu uos cscrnvocrutns. em
defesa da escravidão. Toda essa algaravia tem por escopo provocar
divcrsionismo politico nos bastidores, evitando-se que a cena suba
ao palco
Encena tem que subir. O que importa é enxergar as verdadeiras
dimensões da crise ~ corrigir os erros longamente contemporizados,
Não adiantam as diatribcs, todos somos culpados de uma forma ou
de outra. Mas uma coisa está mcridianamente provada: a indefinição
política de 13 anos não cria impunidade por se prolongar ou se
revalidar. Quanto mais anda, mais se complica. O sistemático casu!smo do urbítrio, que patrocina n excepcionalidade, afugenta a ordenação du liberdade e impede as intenções presidenciais de firmar rumo
com a distensão politica. O c•su!smo, pela sua sofreguidão, já é uma
deformação do próprio arbítrio, que nem por ser arb!trio deixa de ter
as suas normas c princípios, sob pena de não ser uma emergência,
justiõcável no menos pela integridade do seu proceder, para se transformar num perigoso aluvião, insondável e impraticável. Da! porque
o casuísmo põe a perder qualquer esforço de austeridade c serenidade, que é o mínimo que se pode pedir aos regimes de cxccção orientados para uma nova etapa politica,
Não há qualquer originalidade no que digo. A importância de o
dizer está cm que esse pensar aprofunda-se na perplexidade brasileira. E à proporção que o mandato do Presidente Gcisel caminha para
os dois últimos anos, sobrand-o apenas este para uma análise serena
das reformas reclamadas cm que se tenha à vista proposições concretas ou uma visualização mais ou menos tranqUila de que virão cm
breve, a perplexidade nacional desloca-se do seu estado de mudez c
espanto indizível para n penosa meditação de ter que enfrentar de no·
vo n peniténcia c!vica das ilusões perdidas,
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V, Ex• um
aparte1
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Pois não,
nobre Senador.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Parece-me oportuno
inserir no brilhante discurso que V. Ex• vem fazendo perante o Senado a opinião de um homem que foi parlamentar c autoridade pública, exercendo funções da maior responsabilidade - Juarcz Távora. Ouvimos- logo depois de 31 de março de 1964, quando se
tratava da eleição do Presidente da República- a reiteração de uma
frase que Juarcz Tâvoru repetiu dezenas de vezes, defendendo a solução democrática e se opondo u soluções de exceçilo. Dizia o grande
Juarcz: "Eu detestou solução de exccçilo, porque sabemos c~mo começa e nunca, quando c como acaba."

O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Muito
obrigado a V. Ex•, nobre Senador Franco Montoro.
Isso, seguidamente dizia cu, Sr. Presidente - destrói os fer, 1 mentos da fó. Apresentar-se otimistu ou pessimista deixa de s'ér um
j ato de convicçilo paru ser um ato de compulsilo.

II
I

O Sr. Lulz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um
aparte, nobre Senador Teotónio Vilclu1
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL)- Com muito
pruzer, nobre Senador.
O Sr. Lulz Ca~aleante (ARENA - AL) - Entre nós dois,
alugounos, hú profundas dessemclhançns, mus, pura honra minha,
há, também, ulgumus semelhunçus. Entre as dcssemelhunçns, das
mais ugudus, purece-mc, é que na escala de vulores do eminente colega tem lugar de absoluta preponderânciu u Lei, uo passo que nu
minha escala confesso - o lugar de mais relevo é o do Homem.
Justamente por isso, meu caro amigo, é que tenho umu profunda,
uma enorme admiração pelo Senador Teotónio Vilela, o intimorato
Cavaleiro do Sabulangá, cavaleiro sem escudo e sem Junçu, cavaleiro
armado tão-somente da puluvra. V. Ex•, nu verdade, ó bem aquele
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lutador de Carlos Drummond de Andrade que dizia: "Lutar com
palavras I é n luta mais vil, I entanto lutamos./ mal rompe n manhã.
Lutar com palavras 1parece sem fruto, entretanto, luto."
Mas, felizmente, para minha enorme satisfação, sua luta, de
modo nenhum, é infrutífera. Porque V, Ex• colhe hoje abundnmcnte
os frutos da admiração c dos aplausos de todos os quadrantes da Pátria. E também de todos os quadrantes do meu coração. Muito
obrigado.
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA - AL) - Muito
obrigado, nobre Senador Luiz Cavalcante, pelas suas generosas palavras.
Barramos com muito exclusivismo as águas de março de 64. Os
estrategistas da privacidade, ao que parece, nilo calcularam bem o
volume das águas, os destroços acumulados em nossa imensa bacia
hidrográfica c nem n correnteza cantante ou soturna das ansiedades
históricas do povo brasileiro. O Governo atraiu para si a gerência
das águas que sobem. Os políticos, supostamente salvos cm cima da
barragem exibem a monótona esgrima de, um bipnrtidarismo desventurado, partidariamente esforçados c pessoalmente abatidos,
enquanto que de baixo o povo espia o perigo a que está exposto,
rezando nos dedos os dias de um rosário de esperanças que o cenário
de 77 nos oferece como oportunidade sentenciosa dos destinos
revolucionários.
A crise, Sr. Presidente, que gera uma revolução não desaparece
apenas com a deposição dos homens que anteriormente não souberam dominá-la, Este i: o primeiro passo, mesmo que seja de sete
léguas. O segundo í: o constitucional, que pelas suas determinações
provoca o terceiro, com a arrcgimcntação do Estado c da Sociedade
Civil, definidas as suas posições, funções c natureza' de trabalho, cm
harmonia com o espírito da Nação, cm prol do desenvolvimento c da
tranqUilidade do povo, Nesse roteiro é possível erradicar a crise ou
pelo menos enfrentá-Ia com todas as forças da Nação. O que todos
afirmam, cm redor da situação, é que não se pode fugir aos valores
democráticos cm que o Brasil vem formando o seu pensamento político mais lúcido. E quando se pede o estado de direito, nilo é por uma
concepção fidalga das coisas, mas por uma questão de racionalidade
politica.
A vitória fácil do Movimento de 64 deu a impressão de que tudo
o mais era também fácil. Ficamos com a' vitória na milo, mas com os
pés na crise. A convocação ao trabalho e à obediência deram de
imediato resultados fabulosos. A Nnçilo estava de pernas para o ar;
de pronto crgu'eu-sc c se pôs a funcionar, fagueira c animosa, certa de
que assim mais depressa alcançaria os objetivos amplos c intrfnsccos
da Revolução. Esse andar desinibido c alegre resultou na interpretação de que as simples providências tomadas bastariam. A euforia
física geralmente nos transporta a uma delirante eternidade. Aos
poucos a sensação do eterno vai-se diluindo, cai enfim nos limites da
suu trivialidade. Até aí tudo normal. A anormalidade começa
quando se insiste em tornar o efémero eterno.
Os ideólogos du Revoluçilo entregaram às forças do Movimento
de31 de março de 64 um pensamento politico para o Brasil. ~justo e
urgente que se faça uma avaliaçilo, após 13 anos, do que já estruturamos. nesse sentido c, enfim, a que nos levará o retardamento do seu
idealismo. Disse que éjusto c urgente porqucjâ se torna triste nilo saber como responder aos apelos nacionais em torno de certos postuludos éticos que n nossa cultura polftica encara como filosofia de
vida. A Rcvoluçilo se comprometeu com u .Democracia, que é um
governo limitudo pela estrutura constitucional. A questão trnnsformn-se prosaicumente numu qucs!Uo de limites entre o Estudo e a
Sociedudc Civil. O bom senso indica que os dois devem sentar-se
frente à frente e discutirem os seus direitos. Se nilo subcmos fazer isso, sabemos muito pouco do nosso destino. ~o cuso de dizer mesmo
que o futurou Deus pertence.
O Sr. Leite Chaves (MDB- PR)- V. Ex• permite um uparte?
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O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA - AL) -Com muito
prazer.
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - O discurso de V. Ex•
guarda admirúvel coerência, como os que proferiu nos anos anterio·
res, inclusive no ano passado. Diferente estâ sendo hoje apenas a
roupagem, u linguagem admirúvel. Mas a matéria-prima é a mesma;
V, Ex• defende a liberdade.e a redemociatizacilo. Mas hã, na pai·
sagem onde fula. algo de novo. Nos discursos anteriores o Plenário
não se encontrava tão repleto. Na bancpdu, nu honrada bancada de
V, Ex•, não havia o número que ela hoje apresenta. Até os jornais
tinham u preocupação de retratar, nus primeiras páginas, a bancada
do Partido do Governo, desértica, com um ou dois Senadores
apenas, sendo que nenhum deles o aplaudiam. Mas hoje o cenário é
diferente. a sua bancadu nu sua quase unanimidade, que está no
Senado hoje, está presente, ouvindo V. Ex• Isso em decorrência dos
discursos passados, das verdades admiráveis que V. Ex•. aqui, tem
defendido de forma reiterada. Espero que brevemente estes mesmos
colegas estejam no lugar de V. Ex• defendendo com a mesma veemên·
cia u tese da redemocratizucão. E, no instante' em que eles assim
procederem, esta Casa estará unidtl, de pi:,' em defesa da liberdade,
dus liberdades que reclamamos, Quando isso ocorrer, essas liber·
dades voltarão. Ninguém, pois, fala em vão quando defende causas
justas. Os discursos de V, Ex•. hoje, estão motivando a presença de
grande número de Senadores da Aliança Renovadora Nacional.
Quanto a nós, continuamos admirados e embevecidos com as suas
verdades que são, de resto, aquelas que defendemos diariamente
aqui em Pleni~rio, e que constam do nosso programa. Muito obriga·
doa V. Ex•
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA -AL)- Agradeço a
V, Ex• Sou apenas um modesto pregador da união. ·
Niío somos umu ditadura e nem a ditadura ê a solução, segundo
o Presidente Geisel. Por outro ludo, não somos uma Democracia,
mas a Democracia é a solução, segundo a maioria do povo brasileiro
e o empenho presidencial em manter a distensão, Vivemos o choque
da priníca contra u íntencão, do real contra o ideal, do que se faz
contra o que se quer. e tudo isto acobertado pela legislação vigente,
igualmente paradoxal e intrigante, onde os princípios liberais e os
totalitúrios andam juntos, nilo porque se adorem, mas porque ainda
não se chegou à conclusão de que os seus objetivos são diferentes.
f: preciso reconhecer. que a extensão desses contrários atinge o
nosso território humano e acoita, como um vendaval, o .caráter do
cidt~dilo brasileiro, ufetundo·o nus suas decisões de trabalho e
comportamento. Cria o drama soturno da dúvida, e não o desejado
clima de alternativas claras e válidas. A pior divisão de forcas é
aquela que se situa dentro de nós próprios. E o poder público não es·
cu pu a essas frnquez:IS insidiosas. O zelo pela politica não i: uma cavi·
lacilo de uvó com neto,(: um esforço cívico pelo reconhecimento ou
restabelecimento de normas que untes de serem politicas suo morais.
A rcgm do jogo é um principio moral. As desencontradas noticias de
rcvuliducão c umpliacão de medidas coercitivas contra o exerc!cio do
voto <lU quulqucr rcducüodc prerrogativas democráticas que ainda
ussinalum u nossu presença no campo dus intenções de plenitude poli·
tica. deixam-nos amargamente reduzidos à condição irr'omediúvel de
colonos ·do arbítrio. Entretanto. é convencimento geral que, desco·
Ionizando a politica e u economia, o governo ficurú mais leve e o
povo mais livre. E. por outro ludo, o governo mais livre pura acertar
e o povo mais leve para produzir.
Toda a fMca revolucionária, Sr. Presidente, se concentrou no
combate u corrupção e à subversão, Hoje, u corrupção é um pro·
b!cma, primeiro, de administração, depois, de justiça c po!!ciu. O
corrupto, cm gcrul, não é utucudo por um v!rus que vem de fora, mus
contaminado por um mui que reina no meio ambiente. Enquanto
que o suhv~:rsivo, uo contrurio, frc::qUcntcmcnte é,utucudo de fora,

desde que saneado o ttmbientc nucionul. Oru, uma udministruçilo
rigidamente ccntrulizadu c um corpo de repressão mtlltiplo c bem
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equipado nos duo a idí:iu de que, em 13 unos, mesmo uma corrupção
endêmica c uma subversuo compacta não resistiriam à dcterminacilo
de extirpá-las ou ao menos Có'Jntê·lus nos seus !nfimos rcs!duos. A
maior preocupucuo, su)le-sc,';; contra o comunismo. Mas o comu·
nismo, antes de tudo i: hoje um problema de politica, em segui~a de
justicu e de policia, quando investe contra o poder constitu!do e a
ordem social, Nilo lutamos contra o comunismo só pela condição de
cristãos e adeptos· do capitalismo. Lutamos principalmente porque
somos democratas. O grande vinculo de solidariedade c!yicu e poli·
tica que une a Revolução à Na~ão é a. Democracia, porque f~i .e~ ~eu
nome que eclodiu, em garanlta da hberdade de culto, da mtcmttva
privada, da defesa do Estudo e do cidadi!o. A procrastinação, sob
qualquer argumento, da estruturação do Estado de Direito, enfra·
quecc esse vinculo mater, e ubre distância entre a Revolução e a
Nação.
O Presidente Geisel é revolucionário de 30 e 64, e responde
ainda pelo idealismo democrático de 22, de que í:, possivelmente, o
último remanescente com liderança ativa. Sei do seu ulto espirita de
civismo e independência a serviço da Democracia. Ouvi-o de perto e
senti o ardor de suas convicções. Foi desse encontro, Sr. Presidente,
que suiu o meu desejo de caminhar pelo Brasil, apregoando a disten·
são, à semelbuncu dos antigos jograis, com seus romances e suas
histórias. Se errei, continuarei fiel aos meus romances e às minhas
histórias. porque os caminhos ainda me chamam. E suponho que o
Presidente tem ciência de minhas andanças politicas solitârias e
utópicas. Nenhum intuito me anima, Sr. Presidente, de irritar o
Governo ou a ARENA. E não haveria sentido .nisso. O Governo
quer a democracia. A ARENA quer a democracia. Pelo menos até
onde posso compreender o Governo e a ARENA, cujos principies
políticos encontram-se consubstanciados no seu programa que o
Presidente Geisel exibiu na solenidade mcmorâvel de sua aprovação
e apresentação pública e pédiu veementemente que o propagássemos
por toduu purte. Nilo há o que estranhar no que falo aqui ou lá fora.
Nenhumu idéia se propugu sem u palavra, E a palavra, para ter vida,
precisa de argumento. E a estruturação do Estado de Direito, do
Programa du ARENA. ·tem argumentos próprios, que podem nilo
ugrudur u muitos, mas não hú outros para substitui-los. O Estado de
Direito é umu unidade conceituai; não se fruciona.
Sr. Presidente,'venho sugerindo, insistentemente a união com o
objetivo patriótico de inOuir nu retificação das rotas politicas ma!
tracudus' desde u Ctirt:t de 67, agravadas com a Emeridu n• I, de 69,
. cujos designas são evidentes e robustos quM:o a evitar um motim a
bordo. mas desprovidos de indícios que nos garantam aportar onde
descj:tmos. conforme o pensamento inicial da viagem, Amadurecer o
pensamento, despindo-o de veleidades e de tensões emotivas, é o que
pede ú Naçilo. como quem pede juízo aos desavindos e exaltados, A
crisé (: prôpriu do sistema humano e social, que em si jâ traz os ger·
mcs du dt.:sordcm c du itlcertezu, menos como estímulo nos caos do
que mesmo como instrumento do mudança ..
O Sr. Itamar Franco (MDB -

MG) - V, Ex• permite um

npurte'!
'
•'':

O SR. TEOTÓNIO VILELA (ARENA- AL)- Com muito
pruzer. eminente Senudor ltumur Franco,
O Sr. Itamar Franco (MDB- MG)- Nobre Senador, anotei
ulgumus puluvrus de V, Ex•: "Venho sugerindo insistentemente a
união, com o objetivo pntriótico de innuir ..." Nüo estamos inOuin·
do, Ex•. e cuda vez sabemos menos. Pergunto, entilo: o que fazer no
cumpo prCttico? A toda horu estamos falando no A1·5, Por que,
cntüo, não nos unirmos, upresentundo uma modiOcaçilo constltu·
cionul puru derrubar o urt. 182? Serú, Ex•. que vamos continuar ape·
nus, como diz V, Ex•. nu obreiru da barragem? V, Ex•, como repre·
sentuntedu ARENA, afirma, nestu Cusu, que ela quer a democracia.
O que fazer - repito respeitosamente - na prAtica, Senador
Teotónio Vilclu?
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é porque sugere o esquema jurfdico que mais se aproxima da
O SR. TEOTONIO VILELA (ARENA- AL)- No final do
meu discurso, nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• talvez vã cncon- · importância da liberdade humana. Sem dúvida toda a história da hu·
manidude se resume à indagação de como saber lidar com a libcr·
trar um pouco de resposta à suu pergunta. De qualquer modo, como
hoje estou fazendo um discurso eminentemente teórico, posso afir·
dade. Felizmente u maioria dos pafscs civilizados do mundo sente
mar u V. Ex• que, em novo pronunciamento, me proponho tratar
esse drama. procuram descnvolvé-lo em busca de melhores soluções,
cxutumentc dos aspectos mais próximos da aguda questão politica.
reconhecem sua secularidade, e insistem, como dever primordial do
Muito obrigado a V. Ex•
Governo, cm encontrar um diu a fonte de toda u luz para o mundo
A desordem c a incerteza, Sr. Presidente, a que aludo, situaram·
de sombras em que ainda vivemos. (;pura esses pulses que devemos
se principalmente nu área! social, antes de 64. Foi detida pela Revoaproximar as nossas experiências, mesmo porque deles é que recebelução. Mas esta, pela natureza da ação, abriu outro flanco à crise, ao
mos as primeiras claridades democráticas.
infringir normas constitucionais e não restabelecê-las cm seguida,
Não se pede ao Governo revolucionário que abjure de suas
convicções, mas que acate outras convicções tão válidas quanto as
intactas ou aprimoradas. A crise emigrou para a área politica, insta·
·lando-sc de preferência no problema institucional, certa de que,
suas, para que governantes c governados sintam-se fortes c irmana·
dos na luta pela conquista da liberdade, tendo por armas os valores
criado o impasse, mais hoje mais amanhã as demais áreas seriam
tragadas pelo seu poder destrutivo, Entenda-se desordem no sentido
da Democracia, cuja custódia é u Constituiçilo, Ninguém diz que o
de ausência da juridicidude politica dotada dos requisitos do Estado
puro e simples estágio democrático, nas formas conhecidas e
de Direito: e a incerteza como indefinição de regime político estável,
experimentadas, é a finalização ou a plenitude dos anseios humanos
tanto quanto a estabilidade é um compromisso legal c moral, sujeita
de liberdade, mas é possfvel afirmar que pelo menos dessa forma de
apenas a emendas evolutivas ditadas pela doutrina, de acordo com a Governo nunca saiu monstruosidades humanas com tamanha capaci·
necessidade connrmada pela representatividade da soberania
dude de destruiçilo da liberdade como Hitler e Stalin, frutos dos regi·
mes totalitários. Selvagem não é o índio ou o primitivo, mas todo
popular.
O domínio institucional c ideológico, portanto, tornou-se o aquele que nuo consegue entender a liberdade como meta e desuno
supremo do homem. (Muito bem!)
ninho da crise. O Presidente Gciscl, em sua famosa Mensagem ao
A Revolução nasceu de uma crise e continuará dentro da crise se
Congresso Nacional, cm 75, disse enfaticamente que o sctor político
nilo só estagnara, retrogredira. Conseguiu o Presidente despertar a persistir cm dar as costas ao constitucionalismo democrático. Se a
base de toda crise é política, urge saber'quc regime político deseja·
Nuçilo para o problema e sugeriu que em torno dele se fizesse um
mos, que valores doutrinários temos que defender, que princípios
esforço de restauração pelo qual chegaríamos ao seu justo cquillbrio
no jogll d:~s ·instituiçõe< bíiSic:~s do país c garantiríamos, assim. a esta·
devemos adotar. A opinião pública está atenta aos debates. Não é só
o estudante- é o funcionário, o operário, a dona-de-casa: nilo é só o
bilid:~dc dos demuis setorcs (o económico e o social) já ressentidos
empresário -é o magistrado, o sacerdote, o professor. Não é só o
pelo declínio do sctor politico.
político- i: o intelectual, o jornalista, o escritor, o. artista, os pronsPor mais bem intensionado que seja um Presidente, esbarra sem·
sionais liberais, enõm, toda a Sociedade Civil. E fazendo das pala·
pre nos muros graníticos do arbítrio, onde a personalidade dominan·
te d<i Sistcm:~ pregou as tábuas de uma conduta rígida. Os exemplos vras do ex-Presidente Castello Branco a expressão sincera da Nação,
podemos repetir: ", .. não sendo milícia, us Forças Armadas não suo
já históricos não me desmentem. Por outro lado, câ de fora, o cidadão recebe o bem ou o mal sem direito de conquista, simplesmente 'armas pura empreendimentos antidemocráticos". Estamos, Sr.
Presidente, diante de um lance histórico, ousado mas improrrogável.
rccebe.,com o mesmo espanto com que lhe chega aos olhos uma
carta anónima. A sua existência nilo é controlada nem pelos limites O importante é reunir forças de apoio à distensuo·apregoada no sen·
tido de fazer algo que amanhã não nos cause lamentos maiores.
dos seus direitos e nem pelo conhecimento dos limites dos direitos do
Est:~do, pois o sistema paternalista de governo caracteriza-se exala·
Não sendo possível obscurecer a crise, o político como que sofre
mente pelo uso indiscriminado da penitência e da magnanimidade. os efeitos dilacerantes do choque entre o desejo de ·servir c a
F:~z-sc crer que o povo não pensa, não sente, não ama, não quer.
impossibilidade de agir. Cai no vazio. õca sem resposta paru n:~du.
Mas vem uma eleiçilo, para efeito indicativo de que persiste uma Contrai a crise pura dentro de si próprio, ingressa na realidade
inclimu;rio democrí1ticu, e o povo demonstra que pensa, sente, ama,
endémica ejulga que todas as criaturus·estão doentes também.
quer. Essas evidências contrastantes c~nfundcm tremendamente a
· Lá fora, os menos contaminados da realidade endémica se
vidu nucionul.
pronunciam com mais dureza e determinação. Clareza e determina·
Não ponho dúvidas no espírito liberulizuntc do Presidente Gci- çilo que não ferem us boas normas de conceituaçilo d:~s aspirações
sel, Nem creio que acalente especulações violentadoras das suas nacionais. Entretanto é esta a Casa politica. Se o empresário nilo
intenções de normalizar democraticamente u vida do Pafs, O que deve ialur, nem o estudante, nem o padre, nem mesmo o advogado e
desorienta o pensar dos que não estilo por dentro das possfvcis confa· menos.uinda o magistrado, porque nenhum deles se filiou a um par·
bulações oõciais sobre us reformas, é ver avolumar-se o teor de tido politico e nem se elegeu representante credenciado para discutir
complexidades em torno dus coisas simples, o que dâ lugar a que o política ou matéria eminentemente política, entilo é que se espera do
problema político n:~cionul escape pelos desvãos das teses fundamcn· Congresso que fui e ulgumu coisa sobre tudo aquilo que os outros pro·
tais e se refugie nos segredos de pé de ouvido ou nas ambigUidades curam fulur c silo admoestados de que o assunto nilo lhes compete.
oriundas do dcsvairumento das versões, Fnlu-se de tudo e de nada ao ·As úguas de. março de64 continuam· represadas, e todos sentimos
mesmo tempo. Sei que fulur é importante pura que cudu um esclu· · que u solução não é reforçar us paredes da represa, mas encontrar
reçu sua posiçilo, mus o que acontece é que esse falatório nilo dcõnc, engcnhuriu puru um cunnl de t.:scoumento normnl. ~ermilimos que as
uo contrúrio, nu muioriu dos casos curucterizu-sc por umu colocação úguus' subissem demuis .e quanto menos conõumos em nossas téc·
frouxu e moldt\vel u umu contru-colocuçilo. A fula não adquire a nicus, muis dirfcil vuiMse tornundo escQ(t.Jus mnnsumente. Evitur que
consisténciu democrática inspirada em que o que nilo é proibido é os cuuduis aumentem o volume dus águas, impossfvel. Subir
permitido, mus assume sempre o condicionamento do arbftrio cm eternamente u barragem,' impossfvel. Ou se tenta o cun:tl de abertura
que o que nüo é proibido é compulsório.
das itguus ou as itguus, que têm compromisso irreversível com o mar.
1

Temos que voltar uo homem como centro de todas us cogitações
do Governo, pura encontrar o valor du liberdade, - peça fundnmcn·
tul do bcm-estar social, que não u exclui, untes u distingue como
coroamento du vida. Costumamos errar, por falta de disciplina, no
suhestimú-lu ou supcrestimâ·lu, Quando se reivindica u Democracia

seguirão u inexorabilidade do seu destino.
1\ minhu rulavru. Sr. Prcsidtmtc. ni'ln é rcvunchista. rcsscntidn
ou 1111\~Wlld!l ror Llissahmcs rcssnuis. Snu Ulll hnmcm tranqUilo com
:~s minhas ~:unyh,:~.;,,cs de dlludiln comum c. tuntn qmtnln poss[vcl.
rucinrwl. N1ln fulo pur uutru ncccssidndc scnUn u de cxprcssur urn
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pouco da ansiedade nacional de que participo c honestamente
defendo. O manduto tem me levado a muitos cená~ios, c venho
sempre de longe, de muitos caminhos, carregando comigo u vivência
diversificada dos que trabalham, estudam, sonham e amam, desde a
soledadc do Coito da Nóia, no longinquo interior, à solidão da Praça
dos Três Poderes, O universo brasileiro, apesar de tudo, é amorável c
solidilrio nu esperança, As realidades que o afligem são comprccnsi·
veis e contornáveis. O que é preciso é elevar a responsabilidade da
coisa pública uo dominío da inteligência perceptiva c suficientemente
humilde pura rcconhccê·las, acatá-las c oricntá·las. Diria que é quase
uma missi'in hfhlica. Sr. Presidente, cssu de conduzir,o povo com Cl
rovo. n:1 hora múis difícil, sem urnuldiçour niRguém, esquecendo o
passado para começar o futuro, e louvando sobretudo a fé c o tra·
balho dos homens. Todos unidos pela fé democrática c pelo trabalho
construtivo.
Sr. Presidente, o descontentamento não é propriamente um
dcslüvnr nn Governo: limita-se. cm suu grnnde muioriu, !1
advertência de que a crise perdura, c que apesar do seu esforçado
desempenho, as deficiências institucionais c politicas afctam
irremediavelmente os demais setorcs, conforme já foi dito antes,
lembrando a Mensagem Presidencial de 75. O que é alentador é que
há um esforço permanente de contenção c compreensão dos fcnô·
menos que desequilibram a vida brasileira. Convém que se medite
sobre isso. Como também até quando haverá resistência para esse
autodomínio, sobretudo se tiio depressa não lhe chegar socorro. O
povo está colaborando, com sacrifício, cm todas as oportunidades,
na esperança de que sejam encontradas melhores soluções. Basta o
"espetáculo vigoroso", segundo expressão do Presidente Gciscl, das
eleições de novembro, para testemunhar o apreço dos governados
aos chamumcntos dos governantes. Por outro lado, vale frisar, as
comunidndes com representação junto às autoridades. não obstante
certas discordâncias, procuram amparar a situação, aguardando
novas tentativas de entendimento mais amplo, como silo os casos dos
empresários, dos bispos, dos escritores, dos estudantes, dos operá·
rios, dos jornalistas, dos editores, dos advogados, dos magistrados,
do> políticos, todas, evidentemente, ávidas de maior aproximação
diulógica cm torno de concordâncias pura as preocupações comuns.
Sente-se, Sr. Presidente, que chegou o momento de um balanço
que vá além da contabilidade da nossa dívida externa, de um balanço
geral das coisas, considerando-se a valia de todas as coisas c cada
uma com o seu •inal particular de prioridade. De uma avaliação
serena, julgo que ressaltará u análise do balanço de nossas
responsabilidades perante us liberdades cívicas.
Que fazer, enfim? A Nação, fitando o Estado, espera já magoa·
da, reaver integralmente as funções especiais que cm dado momento
lhe atribuiu. O Estado, no gozo de todos os poderes, esquiva-se de
dinlogur com quem lhe deu tanto arriscando até o seu próprio desti·
no. Esta cruel situação tem três árbitros cuja legitimidade é indiscuti·
vel: u dinfomica politica, a dinümica militar c a dinâmica popular.
Esperamos que a dinâmica politica c a dinâmica militar unidas e
entrosadas dispensem, pela indiscutivel capacidade de organização c
percepcüo das coisas, que lhes reconhecemos dispensem, Sr. Presi·
dente, u uçiio isolada da dinâmica popular que só entra em ação
quando as demais abdicam de suas patrióticas responsabilidades,
abandonando o povo ao seu próprio desespero. A Nação c o Estudo,
entretunto, não suportam por muito tempo a duração das hostilidu·
de1, que já comprometem ucelerudumen)C os interesses de todos.
Ocorre, Sr. Presidente, que o Sr, Presidente da República é o Chefe
da Nação, o Chefe do Estudo e o Coordenador Supremo du dinfomi·
cu política, da diniunica militar e da dinâmica popular. Colocada a
questão nesses termos, cumpre apoiar e estimular o Presidente Ernes·
to Gcisel a concluir a magna tarefa da Rcvoluçilo: dar uo povo brusi·
leiro·uma ordem politica est(ovel, emanada da cultura política, que a
hcnru cívica nos impõe trunsmitir às geruçõcs.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem I Palmas. O orador
é cumprimcntudo.)
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O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Concedo a palavra
uo nobre Senador Luiz Cavulcnnte.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Jio por três vezes, defendi, nesta tribuna, estendida fosse a cor·
reção monetária aos débitos contrufdos por entidades governamen·
tais c não quitados em dia. Tui medida é velha e justa reivindicação
do Sindicato Nacional da Indústria da Construção, pois que a absur·
da isenção ê o principal fator de descapitalização das emprciteiras de
obras públicas, mormente quando a inflação se exacerba, como
agoru.
Nos meados do uno findo, chegou a ser anunciado que o Minis·
tê:rio da Fazenda estaria cogitando de pôr cobro ao injustificável
privilégio. Quase ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal
sugeriu ao Governo que todas as dívidas em atraso ficassem sujeitas
ü correção monetioria, em vez dos arcaicos juros de mora de 6%
previstos na lei. As salutares intenções não se concretizaram, infe·
lizrnente,
Fato concreto é, porém, que as dividas contraídas com emprei·
teiras de obras públicas elevavam-se, cm 31 de janeiro último, a mais
de sete bilhões de cruzeiros'
Bem fácil é avaliar os ânus advindes, para os credores, do atraso
na quitaçiio de futuras de medições de obras, totalizando, niio raro,
dezenas de milhões, senão centenas de milhões de cruzeiros. Compro·
missas há que niio podem deixar de se'r honrados, seja qual for o
custo do dinheiro, tais como - salários de empregados, obrigações
trabalhistas, obrigações bancárias, serviços públicos e impostos.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com muito
agrado, nobre Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira (ARENA- GO)- lô sempre agradâ·
vel, útil e necessário ouvir V. Ex•, mormente pela bravura, pela cora·
gern com que V. Ex• aborda os problemas, com objetividade que vai
ao 'imago das questões, pura furar o tumor. Na verdade, nessa ques·
tüo, há como que um preconceito, por parte dos homens públicos, de
tomur n defesa, muitas vezes, dos empresários, sejam e\Cs nacionais
e, de modo particular, estrangeiros. Há como que uma preocupação
de nroo serem confundidos, como se estivessem a serviço de outros
intere~1es que niio o público, Isso, muitas vezes, tem permitido essa
verdadciru impunidade com que o . Estudo, violentamente, vem
tmtundo o empresariado nacional, e, de modo particular, os emprci·
teiros que executam as obrus públicas. Dou um exemplo a V. Ex•, de
que fui testemunha. Nu Belém-Brasília, pelo que me consta, das fir·
mas empreiteirus que realizaram aquele gigantesco empreendimento
parece-me que. de quatorze, só duas sobreviveram àquela obra.
Foram to concordata ou à falência quase todas aquelas que participa·
rum daquela obra que glorifica a Revolução. lô louvável, sem dúvida
alguma. o estimulo de concorrência que se tem ado tudo, procurando·
se empreitar a obra pelo menor preço possível,. !?.louvável que os nos·
sos dirigentes du coisn ~úblictl exercitem o dever com zelo e com
purcimôniu nos gustos. Agoru, o que t: imperdoável t: contratar uma
obru pública por preços baixos e resgatil-lu por esses mesmos preços
contrutndos, sem u devidu correcüo monetúriu, muito tempo depois,
corno vem ucontecendo com muita freqUência e, desgruçudumcnte,
destuindo us r.rmus cmprcitcirns. Amunhi\, por certo, teremos de ir
uo exterior buscnr firmas empreiteirus puru executar us obrus no nos·
so interior. Muito obri~udo u V, Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Muito grn·
to, nobre Senudor Benedito Ferreira. Fico lisonjeadlssimo com us
rcferi:ncius elogioso" de V, Ex• e me rejubilo com sua adesão 1t pausa
que defendo. V, Ex• ni\o somente deu um apoio de pnluvrus, mas
apresentou fulos eloqUentes que justificam u luta em que ambos
c1tumos empenhados. Grutlssimo, pois.
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C: do Dr. José Tomaz Nubuco, do's mais lúcidos e eruditos
urticulistas da imprensa carioca, a seguinte interrogação:
"Se credores estrangeiros podem exigir o pagamento dos
•cus créditos cm moeda forte, nilo uo câmbio do dia do
vencimento, mas ao do dia do pagamento, por que não pcrmi·
tir que brasileiros, com créditos em cruzeiros, façam o
mesmo~"

Para finalizar, Sr. Presidente c Srs. Senadores, ninguém escapa
us moras c à correçilo das dividas no Governo, o que é muito
democrático. Não há, portanto, como excusur-se o Governo do jogo
du reciprocidade, submetendo-se também à correçilo monetária
quando nüo solver em dia seus débitos para com os credores brasi·
leiros.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente c Srs. Senadores. (Muito
bem! Palmas.)

e~puços
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vazios? Fomos a Bucareste e defendemos os seguintes princi

p1os:
I. A politicu demográfica brasileira é do dominio soberano d•
Governo do Brusil. O Governo não aceitará interferências externas
de curíucr oficiul ou privudo, nu sua politica demográfica.

2, O controle du natalidade ê uma decisão do núcleo familiar,,
qual, u esse respeito, nilo deve sofrer interferência governamental.
3. A cupucidude de recurso ao controle da natalidade não dev.
ser um privilégio das familius abastadas c, por isso, cabe ao Estude
proporcionar us informações c os meios que possam ser solicitado'
por famllias de recursos reduzidos.
4, O Governo adoturá as mcdidus necessárias para diminuir r
mortalidade no Pais, sobretudo u infantil; promover a integração do'
grupos sociais ainda marginalizados: equilibrar os crescimento•
r~gionais: incorporar uo processo cconômico os grandes espaços va
z1os do Pais e promover o crescimento harmônico dos sctores urbanc
e rural."

O SR, PRESIDENTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Senador Osires Teixeira.

Nestes quatro itens está u síntese do pensamento do governo
brusilciro, u propósito de um problcmu que não se deve limitar ao ato
de nascer. Nilo se pode considcrur injustificadas as providências ado·
tudus por certos pulses superpovoados, a exemplo da lndia, da China
e do Jupào, onde há leis que estubcleccm limites de idade para o
casamento e chegam mesmo a punir os que transgridem as normas
fixadus. pelos esquemas de planejamento familiar.
No cuso do Brasil. nossa posição ê excepcional. Somos ainda
um puís subpovoudo, ·apesar do crescente aumento das populações
urbunas, em detrimento da população rural. Mas, cm termos
relativos, não vemos por que não examinarmos a relação entre o crescimento demográfico c o desenvolvimento econômico, O ideal está
em que esse equilíbrio nutalidadcfdcscnvolvjmento seja mantido, de
modo a evitar o desemprego, gerador de tensões sociais,
Em virtude dessa relatividade na análise do problema, é que a
posição do Brasil se situa eqUidistante, seja dos natalistas, seja dos
untinutalistas. Nem de upoio aberto aos natnlistas, que chej!am a
ponto de fuzer vista grossa aos problemas estruturais (economia,
cducaçiio, saúde): nem de aplauso irrestrito aos antinatalistas que
fazem uso da força pura impor sua politica de restrições, a ponto de
rccomcndurcm, cm certos países, a prática dos processos de esterili·
zuçilo.
Dentro dessa vi silo em que nilo se pode abstrair o aspecto moral
do cconômico e do biológico, u delegação brasileira em Bucareste
defendia a posição realista de não·implantncão de qualquer politica
de contenção, embora se deva ter o cuidado de acompanhar o
crescimento du populuçilo, "pnru que não surjam nem se acentuem
distorções sctoriuis e regionais", E a seguir esclarecia: "A opção por
uma pollticu de nilo-intervenção do Governo no controle da nataii·
dude, ao mesmo tempo que consulta nos interesses da nação, atende
ao principio ético fundumentul de que compete ao casal, cm única
instúncia, a decisüo quanto à composição familiar."
Transferindo-se pura o casal u decisão relacionada com o
número de filhós, forçosamente se obriga o Estado e dar·lhc oricn·
tuçilo precisa, inclusive u respeito do uso dos anticoncepcionais.
Nesse sentido, recente portaria do Ministí:rio da Saúde, a de n• 40,
condiciona o uso de anticoncepcionais à nprcsentaçilo de receita mé·
dica.
A primeira vistu, não hú porque discordar da vinculação do uso
du pílula à receita módica, puru evitar que práticas imoderadas se
tornem prejudiciais e nocivas à saúde, Entretanto, essa precaução
contraria o item 3 defendido pela deleguçilo brasileira cm Bucareste
jú citada:
'
"3, A cupacidade de recurso uo controle du nutulidnde
nüo deve ser um privilégio das fumllius ubustudus c por isso
cube ao Estudo proporcionar us informações c os meios que
possam ser solicitados por famllias de recursos reduzidos,"

O SR. OSIRES TEIXEIRA (ARENA - GO. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O debate em torno da questão demográfica geralmente conduz a
posições polarizantes: há os que proclamam a necessidade de
controlar a natalidade a qualquer preço; c há os que não admitem
qualquer restrição ao ato de nascer, repelindo, inclusive, providên·
elas ou sequer recomendações que objetivcm o plnnejamento fami·
lia r,
Nas reuniões internacionais, a exemplo da Conferência
Mundial de População, promovida pela ONU, avultam essas posi·
ções inconciliáveis. Recordemos algumas das teses defendidas pelos
que participaram da última conferência realizada cm Bucareste, cm
agosto de 1974, Considerando o fato de que somos hoje um mundo
só, a aldeia global de que fala McLuham, ameaçada pela falta de
alimentos, defenderam os Estudos Unidos uma politica internacional
de limitação da natalidade, ao afirmar, cm seu documento base:
... Não é necessário esperar o fim do século para assistir ao desastre;
para muitos ele já chegou," Contrabalançando essa posição de pais
altamente industrializado, a lndia, por sua vez, defendeu esta tese
desenvolvimcntista: "Apenas a erradicação da pobreza pode evitar a
superpopulação; o desenvolvimento é o melhor anticoncepcional,"
Já os argentinos foram inOexivcis: "Somos contra todo intento de su·
primir futuros seres humanos." E, como reOexo dessa posição, os
uruguaios afirmaram: "Os países pobres tém o direito de povoar
suas terras." Já os alemães de Bonn falaram em Bucareste c a favor
deste principio: "Nilo se pode conseguir uma melhoria das condi·
çõcs de vida, sem que se controle a natalidade." Por fim, a própria
ONU, responsável pelos estudos que se promovem em torno da ques·
tilo demográfica, sentenciava: "Prestaremos auxilio nos que
quiserem regular suas populações, não estamos impondo nada a
ninguém."
Em si! consciência, admitimos que nilo se pode considerar
desprezíveis as teses que defendem a implantação de um plnnejamen·
to familiar que, sem enfraquecer o poder demogrâfico das nações,
permita entre os homens um convivia mais humano. Não é de hoje
que cientistas sociais estilo advertindo os governos para o problema
do superpovoamento. Ejã existem cnssnndras que admitem no final
deste século venhamos u enfrentar grave pcriodo de fome, cm escala
mundial, independentemente du tecnologia e dos recursos econô·
micos. As reservas nlimenticius, provam-no as cstatfsticas, reduziram-se sensivelmente nos últimos unos, Em decorrência da polui·
çilo, lagos, rios c mures podcrüo tornar-se innbitâveis em poucos
unos. E se alguns espaços vuzios norcstuis forem destruidos, cer·
lamente ocorrerá o dcseqUillbrio ecológico que poderá levar a
humunidude- r. nilo este ou uquele pais- uo desespero.
Quul u posiçilo do Brusil cm fuce de uma politica demográfica
Se condicionamos u compra de unticoncepcionuis à
que atcndu ils suus necessidades de müo-de-obra c de ocupação dos apresentação de receita médica, ressalta claramente o futo de que
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somente us classes alta e mi:diu dispõem de condições de recorrer nos
clfnicos especializados, ficando prejudicadas us fam!lins de recursos
reduzidos.
Só este raciocínio tornu válido o rce~amc da Portaria n• 40, do
Ministério da Saúde, de modo u permitir o uso de anticonecpeionnis
independentemente de apresentação de receita. Tendo cm vistu ainda
o fato de que é nus classes menos f:tvorecidns que ocorre maior índice
de natalidade, seju por inobservância das reeomcnduçõcs que
regulam o planejamento familiar, seja por ignorância, seja por
ncgligéncia, torna-se necessário o rcexnme da matéria. Rccxnmc que
somente viri• ao encontro da posição brasileira na Conferência
Mundial de População realizada em Bucareste. (Muito bem!)
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O SR.-PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a pnluvra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pnusa.)
S. E~• não está presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Agcnor Maria. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
Concedo a puluvru ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O lPERJ, sucessor dos antigos Institutos da Guanabara c do
Estado do Rio de Janeiro, é, hoje, um colosso financeiro. !;: o maior
acionistn do Banco do Estado c dispõe de recursos considcrâveis. Seu
crescimento purcce se dar na razão diretn do empobrecimento do servidor público.
Muito louvável seria esse desenvolvimento, desde que o lPERJ
pertence aos funcionários do Estado do Rio, nos quais, com seus
vastos recursos, poderia socorrer cm suas aniçõcs cotidianas.
Infelizmente assim não é, pois o Instituto se tornou um cruel
instrumento de opressão de seus segurados. Aqueles que recorrem à
sua Carteira Imobiliária, para adquirir moradia própria, se condenam à penúria perpétua. Pagam taxas diversas- taxa de expediente;
de avaliação e vistoria c ati: uma taxa de aprovação de operação.- c
se sujcit'am a juros c corrcção monetária que os sufocarão enquanto
vivos forem.
Quando o funcionário obtém reajuste salarial- sempre inferior
à elevação do custo de vida - suas dívidas c suas prestações sofrem
igual reajuste, numa operação estrangulamento implacável c a que
só a morte põe termo.
Exemplificando - como o fez um dos numerosos servidores
que me escrevem com o mesmo dramático apelo, para que exponha
desta tribuna sua situação o funcionário que pede
Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) de financiamento por ele paga taxas e pagará, pela Tabela Pricc, juros de 12% (doze por cento).
Ocorrendo um aumento de 30% (trinta por cento) para o funcionalismo, a divida é automaticamente reajustada para CrS 130.000,00
(cento c trinta 'mil cruzeiros), o mesmo se dando com as prestações
vincendns. Nenhuma alegria tem direito o devedor do Instituto, nem
por ocasião dos utópicos reajust~< salariais, pois sabe de antemilo
que u melhoria implicará em novo aumento de sua d[vidn c de seu
compromisso mensal.
Após meia dúzia de reajustes salariais, o débito para com o Instituto assume proporções tilo grandes que um missivista o compum uo
Himalaia.
Sr. Presidente, é certo, prudente, súbio e até justo que se cuide
do fortalecimento do Instituto. Mas é desumano que isso se dê à
custa du condenação perpétua daqueles que u ele recorrem, por serem seus scgurudos. O Instituto existe em fun~ão c purn os segurudos, de cujas contribuições compulsórias obtém o dinheiro de que
precisu para suas finalidades. Afinut·os segurados se tornam vítimas
do instituto que criurum pura ajudá-los c socorrê-los.
Este, sem dúvidu, um capítulo 11 parte do persistente c gigantesco trabalho de melhoria sociul de nossa gente, u que se dedicam
nossos governantes. (Mui to bem!l
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Nada mais havendo
que tratur, vou encerrar u sessão, designando para a próxima n
seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da juridici·
dudc, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de
Lei do Senado n• 132, de 1974. do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
que dispõe sobre a obrigutoriedudc de doar sangue, tendo
.. PARECER, sob n• 826, de 1976, du Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela injuridicidadc.

-2Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do urt. 296 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n• 94, de 1976, do Sr. Senador Ruy Carneiro, que introduz modificações nu Consolidação das Leis do
Trabalho, na parte referente aos Vogais das Juntas, tendo
PARECER, sob n• 949, de 1976, du Comissão:
-de Constltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido, cm separado, do Sr. Senador Otto Lchmann .
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) sessão.

Está encerrada a

(Levanta-se a sessão à.< 16 horase45 minuro.<.)
ATO DO PRESIDENTE
NO!, de 1977
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 52, item 38, do Regimento Interno, c na forma do
artigo 2•. letra a, do Ato n• 2, de 1973, da Comissão Dirctorn,
RESOLVE exonerar Dr. Luciano de Figueiredo Mesquita, do cargo,
cm Comissão, de Chefe do Gabinete do Presidente SF-DAS-101.4, a
partir de I• de março de 1977, fazendo constar de seus assentamentos
os agradecimentos c elogios pelos relevantes serviços prestados.
Senado Federal, 28 de fevereiro de 1977. - Senador José de
Magalhies Pinto, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 21 de 1977
O P~·~sidcntc do Senado Federal, no uso de suas atribuições
regimentais c na forma do art. 29, letra a, do Ato n• 2, de 1973, da
Comissão Diretora,
RESOLVE, tendo em vista o Aviso n• 216, de 1977, do Chefe
da Casa Civil du Presidência da República, pôr à disposição daquele
órgilo, a partir de I• de março do ano cm curso, o servidor
Dr. Alberto Pereira da Cunha, Técnico Legislativo, Classe "C",
Referência 53, do Quadro Permanente, sem ónus para o Senado,
cxceto quanto à pcrcepçilo da gratificação adicional por tempo de
serviço e do sulúrio-fumlliu.
~cnudo Federal, I• de março de 1977. - Senador Petrônlo
(clla, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N93,de 1977
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, c na forma do artigo 2•, letra a, do Ato n• 2, de 1973, da
Comissilo Dirctoru,
RESOLVE exonerar, a pedido, Geraldn Caetuno Filho, Técnico
Legislativo, ('t•«c "C", SF-AL-011. Referéncia 52, do Cargo cm
Comissilo ac Diretor da Subsecretaria de Relações Públicas, SF·
DAS-101.3, do Quadro Permnnente do Senado Federal, u partir
desta da tu.
I Senndo Federal, 4 de nwrço de 1977. - Senador Petrônlo
:Portella, Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N• 4, de 1977

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe
conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, c nu forma do urtigo 2•. letra a, do Ato n' 2, de 1973, da
Comissüo Diretora,

Sábado 5

JS~

RESOLVE nomear o Dr. Luiz Carlos de Oliveira Chaves
fécnico Legislutivo, Classe "C", SF-AL·DII, Referência 52, par•
oxcrccr o Cargo cm Comissüo de Dirctor da Subsecretaria de Relu
cõcs Púhlicas, SF-DAS-IOIJ. do Quadro Permanente do Senado
Fcdcrnl. u pnrtir dcstn dutu.

Senado Federal, 4 de março de 1977. - Senador Petrônlo
Portella, Presidente.
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I\'. Vice .. Presidente:
.lusi: l.indusu (ARF.NA-AM)
:!I•. Vice-Presidente:
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BRAS( LIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DAS• SESSÃO,EM7DEMARÇO DE 1977

1.2.6- Discursos do Expediente

LI-ABERTURA

SF.N;IDOR EURICO REZENDF., como Líder'- Carta di ri·

1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -Oficio do Sr. 1•-Secrerárlo da Cãmara dos Depurados

E"caminhando à f{'l'isàn do St•nado autógrafo do se~:uime prn·
Jeto.
-Projeto de Lei da Cümaru n• 2/77 (n• 3.071-B/76, na
Casa de origem). que declura reriado nacional o dia 12 de outu-'
bro.

1.2.2- Pareceres
Rt!,/l~rt·nte,v li seguime matJria:

-Projeto de Lei do Senado n• 173/75, que restabelece, em
ravor do aposentado que lenha retornado ü atividade, o diroito
de receber os bendícios decorrentes <lu legislação sobre acidentes
de tmbalho.

gida pelo Ministro das Relações Exteriores ao Embaixador dos
Estados Unidos no Brasil. dando ciôncia da recusa, pelo Governo brasileiro, da assistência militar norte-americana. Nota
divulgada pela Imprensa sobre o assunto.
SF.N;IDOR LOUR/VAL BAPT/ST,t - IV Reunião do
Forum Pun-americano pura o Estudo da Adolescência, recen·
temente instalado pelo Sr. Ministro Ney Braga na cidade de Sal·
vador-BA.
SENADOR I.UIZ c,t V;f/.(',tNTE- Comentários sobre o
relatório da PETROBRÃS. rerercnte ao exercício de 1976.
SF.N,tDOR D..tNIF.I. KRIF.GF.R- Protestando, por consi·
dcrú-la invorídic;1, declaração prestada 11 revista Veja, pelo Sr.
Lincoln Gordon, a respeito da concessão. pelo Governo norte·
umcricnno. de uuxilio monclítrio a parlamcntures brasileiros candidatos ao pleito de 1902.
' SF.N.·IDOR s,t/.D,tNIIA DF.RZI...., Necrológio do Sr.

1.2.3 - Expediente recebido

JLilio MUller.

- Listu n• I. de 1977.

SF.N,t DOR M,t URO BENF.VIDF.S- Sugestões apresenta·
das por S. Ex• pcrunte conclave promovido pela Fcden1çào das
Associações do Comércio c Indústria do Ceari1- FACIC. dcsti·
nu do no exume du prohlcmúticu du seca na RegiUo nordl!stina.

1.2.4- Comunicação da Presidência
- Arquivame~to do Projeto de Lei do Senado n• 172/76,
que altera os arts. li e 37 do Decreto-lei n• 227. de 28 de revcroiro
de 1967, que deu novu reduçào ao Decreto-lei n' 1.9R5 (Código
de Minas), de 29 de janeiro de 1940, por ter recebido parecer contr{lrio, quunto :w múrito. du comisslao a que foi distribuído.

1.2.5- Requerlmenln
N• l/77, de uutoriu do Sr. Senador Lourival Baptista c outros Srs, Senadores, solicltundo n trnnscriçi'ío, nos Anuis do
Senado Federal. dos discursos proreridos pelo Excclentissirno
Senhor Presidente Ernesto Gciscl c Ministro Ángclo Calmon de
Sú, no diu 9 r.Jc fevereiro. no Puh'lcio do Plunulto, nu ccrimôniu de
posst.: como Ministro dulndúslriu c do Comércio.

1.2.7 - Requerimento
N• 4/77. de autoria do Sr. Senador Braga Junior, solici·
l:lndo a transcrição, nos Anuis do Senado Federal, do artigo
"Fal!1cias de uma Crise'", de uutoria dojornalistu Edison Lobão.
IJ-ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei do Scnudo n• 132/14, do Sr. Senador Vas·
concclns Torres, que dispõe sobre tt obri'gutoricdudc de doar
san~uc. (Apreciação preliminur da juridicidadc.) Rcjcllado. Ao
t\r(.JUÍVll,

- Projeto de Lei do Senado n• 94/76, do Sr. Senador Ruy
Carneiro, quc introduz modilicucõcs na ConsoliduçUo dus Leis
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do Trahalho, na parle rcrcrcnlc aos vogais de. Junllls. (Apreciacito preliminar da constitucionalidade.) Rejeitado. Ao
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3 -INSTITUTO DE PREVIDl!:NCIA DOS CONGRESSISTAS

An]uh:o·.

-Alo do l'rcsidcnlc.
- Aln de.reuniiio do Consclho Dclihcr:nivo.
- Balanço Palrimonial encerrado cm 31-12-76.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
- Dcmonstn1cfin da Contn ''Reccitu c Despesa''. referente
Sf:'.VAOOR .·IGENOR MtiRitl - lnstiluiçiio do•rccolhiao exercício findo em 31-12-76.
llll!llltl rc~tituivcl J"nru comJÍm de gasolina.
- Dcmonstr:u;ilo da Conta "Receita c Despesa", do mês de
dc>.emhro de 1976.
- Dcmonstraciio du Contn .. Receita c Despesa", referente
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓ XI- ..
ao exercício findo cm 31-12· 76.
M,\ SESS,\0. ENCERRAMENTO.
-Demonstração da Conta "Receita c Dcspcsu", do mês de
2- RETIFICAÇÃO
dczomhro de 1976.
'-Balanço Palrimonial encerrado cm 31-12-76.
-Ala da 22J• Scssiio, rcali>.ada cm 30 de novembro de 1976

ATA DA 5• SESSÃO, EM 7 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura

I
1

!

PRESIDtNCIA DO SR. JOSt LINDOSO
.:rs /~ //ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:
Adalhcrlo Semt- Altevir Leal- Braga Junior- Josi: Lindoso
-C alicie Pinheiro- Jarhas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Cosia- Henrique de La Rocque- Josi: Sarney- Helvfdio
Nunes-- Mauro Bencvidcs- Wilson Gonçalves- Agenor Maria
- Miilon Cahral- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Luiz Cavai- ·
cante- Teotónio Vilcl:t.- Gilvan Rocha - Lourival BaptistaRuy s,ullos- Eurico Rezendc- Roberto Saturnino- Magalhiies
Pinlu- Bcnedilll Ferreira - Lúzaro Barbozo- Mendes CanalcSaldanha Derzi- Mallos Leiio- Evelúsio Vieira- Daniel Krieger
-Paulo Hrl1ssanl- Tnrso Dutru.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A lisla de presença acus;l o ~.:nmpan:~o:imcnto de 34 Srs. Senadores. Huvcndo número regi ..
mental. dcdan1 ahcrta a sessão.

•

.

O Sr. I''-Sccrcti1rin vui procc::der ítlcituru do Expediente.

i': lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFICIO

•

Do Sr. Jn.st.:crctúrio dtl Ctimaru dos Deputndos, encaminhando
:'1 n:vi.;;'1o dl) Scrwdn autúgr>tfo do seguinte projeto:

I

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 2, DE 1977
(N• 3.071-B/76, na Casa de· origem)

'I

~

I

Declara feriado nacional o dia 12 de outubro.
O Cillll!fC''" Nacional decreta:
:\rt. lu. L dcdarallo feriado nacionul o diu 12 de outubro, consu·
~mdo a Nnssa S~.:nhnra Aparccidu, Pudrociru do Brasil.
Ar\.~" !~'ta l.ci entra cn1 vigor na dutu de suu publicuçi\o,

Art. .11' Rcvo!!mn-st: as disrosiçõcs cm contrúrlo,

I;r Com/.fsào de Consl/tulçào <'Justiça).

PARECERES
PARECERES N•s 9, 10 E 11, DE 1977
Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 173, de 1975, que
"restabelece, em favor do aposentado que tenha retornado à
atlvldade, o direito de receber os beneficlos decorrentes da
legislação sobre acidentes de trabalho",
PARECERN•9, DE 1977
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Henrique de La Rocque.
A lei vigenlc (a ri. 2•. da Lei n' 6.210, de 4-6-75) concede, ao aposcnlado pelo lN PS <;uc rclnrnar il atividade, todos os benelicios da
indcnizaçào do acidente dotn1halho. cxccto o auxílio-doença. Se for
o cuso, u aposcnt~Jdoria por invulidcz passar{\ a ser~~ ucidentáriu,
Parece que ao uroscntudo, que rctornn à atividude, não é nega ..
do o auxilio-doença. fora da hipólcse de acidenle. Se o aposenlado
cm atividudc lica doente, nn emprego. é-lhe usscgurudo o direito aos
beneficias do INPS c aos salúrios pelo empregador nos primeiros 15
dias de ti fustumcntn.
Pnr que. cnlrll1. nrlt) lhe ~wmntir o mesmo tluxilio-docnça cm cusn de ucidcntc nn trahalho, quando neste C<ISO, ulí:m de contribuiçiio
prcvidcnciilria norrmd do liliudn c do empregador, hú outra suplcmcntm que varia entre O,.l.t~, c I%, acrcscidu de outra adicionul, que
r~:cai snhrc u follw de sui:'Jrin-dc-cnntrihuiçào c destinadu a custear us
rrcstaçilt:s ror m:idcntes de truhalhn'?
Assim. o custeio do encargo criado pelo projeto j:'1 cstú utendido. pois a contrihuiciio acidcntúriu é gerul sohre todu u folhu de sulflrio. não cxcluindn dela os cmprcgados que scjum uposentudos em
arividade.
Se o aposentm.Jo retorna it atividade é para uumentur o seu podcr aquisitivo c mclhnn1r o seu padrão de vidH. NUa se justifica que,
m., instanh: cm que sofrc o infortúnio do ucidente de trubulho, se
reduzam ns seus recursos, fazendo-o retornar nos seu proventos de
uposcntado.
Por todus cstus ra1ôcs. somos pela constitucionulidnde c juridici..
dude do Projelo de Lei do Senado 11 1' 173, de 1975, e uindu fuvorí1vel
quunto uo méritn.
Sula dus Comissôcs. I<' de selemhro de 1976.- Accloly Filho,
Prcsidenlc- Henrique de La Rocque, Relator- Nelson CarneiroJosé Llndoso -Heitor Dlos- Dirceu Cordoso- Leite Chaves.
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PARECER N•IO, DE 1977
Da Comissiio do .Legislação Social

Relator: Senador Jarbas Passarinho,
O projeto cm exume, é de autoria do ilustre Senador Franco
Montoro, c pretende mtubelccer, cm favor do aposentado que tenha
retornado io atividadc, o direito de receber os bcnericios decorrentes
dalcgisiução sobre acidentes de trabalho,
Na sua justificação, o nobre autor do projeto demonstra ela·
rumente que:

"Até a promulgação du Lei n• 6.210, de 1975, o situação
do uposentado por tempo de serviço, por velhice ou em gozo
de uposcnt:ldoriu especial que retornasse à atividade era disci·
plinudu pelo urt. 6• da Lei n• 5.316, de 14 de setembro de
1967e seu parúgn1fo HY nestes tcrmt'ls:
"Art. 6• Em caso de acidente do trabalho ou de
doença do trabalho. a morte ou a perda ou redução de capacidade para o trabalho darão direito, independentemente de período de carência, às prestações prcvidenciárius cabíveis, concedidas, mantidas, pagas e
reajustadas na forma e pelos prazos da legislação de pre·
vidência sociul, salvo no tocante ao valor dos benefícios
de que tr:olllm os itens I. 11 c III c que serio o seguinte:
I - auxílio-doença - valor mensal igual ao do salário-de-contribuição devido no empregado no dia do
ucidcnte, deduzida u contribuição previdenciária, não po·
dcndo ser inferior ao seu sulário-dc·benericio', com ames·
ma dcducüo:

11 - uposentadoria por invalidez - valor mensal
igual ao do saliorio-dc-contribuição devido no empregado
no dia do ~1cidcntc, não podendo ser inferior ao seu sa·
1{1 rio-dc-heneficio:
III- pensão- vulor mensal igual· ao estabelecido
no item 11, qualquer que scjn o número inicial de
dependentes.
§ 8•- O direito ao auxílio-doença, à aposentadoria
por invulidez ou io pensão. nos termos deste artigo, exclui
o direito aos mesmos benefícios nus condições da Lei
Orgânica du Providência Social (Lei n• 3.807, cie 26 de
agosto de 1960), sem prejuízo de qualquer out.ro benc·
licio tosscgurado pela legislação de previdência social."
E prossegue o ilustre Senador Franco Montoro, cm sua brilhnn·
tcjustilicur;iio:
"Consoante referida legisluçüo, o a1•oscntado por te!'lpo
de serviço que retornasse ii utividndc c que nela viesse n sofrer
acidente do trubulho que provocasse sua invalidez teria,
ohvinmcntc direito a continuur recebendo suu uposentndoriu
por tempo de serviço conjuntamente com a aposentadoria
por invalidez,
Nem podcriu ser de nutra formu, como veremos.
A uposcntudoria por tempo de serviço como lembra
Mozart Victor Russomuno ("A Lei Orgoinica du Previdência
Social Comentnda", José Konfino Editor, Rio, 1967, 2• ed.,
vol, I, piog. 235) "pclu sua própriu natureza, i: irrevogável".
Portanto. o apmcntado por tempo de serviço que, por.ter vol·
tudo n trubulhnr. licussc invíllido tcriu, nuturnlmente, sem
prcjuíw du pcrccpçiio du aposentadoria por tempo de serviço, direito no recebimento du aposentadoria por invalidez
ucidentioriu que, no caso. nudu muis cru do que umu indeniza·
çi\o decorrente du invalidez provocada pelo acidente, Sofreu
ele, nu hipótese, um dano, E tem, necessariamente, direito à
respectiva rt:puruçUo."
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Na Comissão de Constituição e Justiça, o Relator, Senador
Henrique de Lu Rocque, assim argumentou o seu ponto de vista:
"PtÍrece que ao aposentado, que retorna à atividude, não
i: negado o uuxflio-doença, fora du hipótese de acidente, Se o

aposentado cm atividadc fica doente, no emprego, é-lhe
assegurado o direito uos benefícios do INPS c aos salários pc·
lo empregador nos primeiros 15 dias de afastamento.
Porque, cntilo não lhe garantir o mesmo auxflio·docnça
cm caso de acidente no trabalho, quando neste caso, além da
contribuiçilo prcvidenciária normal do filiado c do empregador, hú outra suplementar que varia entre 0,4% c 1%,
acrescida de outra adicional, que recai sobre a folha de salúrio-dc-contribuiçüo c destinada a custear as prestações por
acidentes de trabalho?
Assim. o custeio do encargo criado pelo projeto está
atendido, pois u contribuição acidentAria i: geral sobre toda a
folha de salário, niio excluindo dela os empregados que sejam
aposentados em atividadc.
Se o aposentado retorna à atividadc é para aumentar o
seu poder aquisitivo e melhorar o seu padrão de vida. Não se
justilica que, no instante em que sofre o infortúnio do acidente de trabalho, se reduzam os seus recursos, fuzcndo·o retornar aos seu proventos de aposentado,"
Na Comis.são de Finanças, o Relator foi também o nobre Se·
nador Henrique de Lu Rocquc, que emitiu parecer favorável ao
projeto.
Da análise que fiz, no âmbito da competência regimental desta
Comissão. nada me leva a objctar a suu tramitação,
Ante o exposto. somos pela aprovaçiio do Projeto de Lei do Se·
nado n• 173, de 1975.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1976.- Nelson Carneiro,
Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Franco Monloro Domiclo Gondlm - Mendes Canale.
PARECER N•ll, DE 1977
Da Comissio de Finanças
Relator: Senador Henrique de La Roeque
O Autor do projeto é o ilustre Senador Franco Montoro.
2. Relatando-o nu Comissão de Constituição c Justiça, pro·
nunciumo-nos favoravelmente, quanto ao mêrito, além de considcrâ·
lo constitucional e jurídico, no que fomos acompanhados pela douta
Comissiio.
3. No âmbito da compcténciu regimental desta Comissão,
nosso parecer é igualmente, pela aprovação do projeto, pclu justiça
de seus fundamentos. nilo havendo problemas de repercussão finan·
ceirn. pois haverá us contribuições correspondentes.
4. Ante o exposto, opinamos pela uprovuçilo do projeto.
Sala das Comissões 30 de setembro de 1976.- Teot6nlo VIlela,
Presidente em exercício - Henrique de La Rocque, Relator - Salda·
nha Derzi - Catlele Pinheiro - Danlon Joblm - Heitor Dias Dirceu Cardoso - José Guiomard - Fausto Castelo-Branco - Helvf·
dlo Nunes- Mauro Benevldes.

EXPEDIENTE RECEBIDO
LISTA N•OI, DE 1977, EM 7 DEMARCO DE 1977
Comunlcaçio de elelçio e posse- Prereilos:
-do Municlpio de Truipu- AL: do Municlpio de Messias- AL:
do Municlpio de Minador do Negrão - AL: do Municlpio de
Butulha- AL: do Municfplo de lguuf- BA: do Municfpio de ltup~
- BA: do Munlcfpio de Cândido Sales - BA: do Munlcfplo de
Governador Mungabeiru- BA: do Munlcfplo de ltapcbl- BA: do
Munlcfplo de Novu Soure - BA: do Munlcfplo de lpuplara - BA:
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do Município de Central- BA: do Município de Ouriçangas- BA:
do Município de Dom Basílio- BA: do Município de Antonio Cur·
doso- BA: do Município de Pindobaçu - BA: do Municlpio de
ltaju do Colonia- BA: do Município de Bonina!- BA: do Muni·
cípio de São Desidério- BA: do Município de ltamari - BA: do
Município de Ribeirão do Amparo- BA: do Município de Guara·
tinga - BA: do Município de São Félix - BA: do Município de
Acajutíha- BA: do Município de ll:lpil:lngu- BA: do Município
de Aratuipe- BA: do Municlpio de Morparã- BA: do Município
de Água Fria- BA: do Município de lbirupoã- BA: do Municlpio
de Mascote- BA: do Município de ibiquera- BA: do Municfpio
de Meruoca- CE: do Municfpio de ltapiúna- CE: do Município
de Aiuaha- CE: do Município de Mantenópolis- ES: do Muni·
cípio de Diorama - GO: do Município de Pium - GO: do Muni·
cípio de Miranorte- GO: do Município de Monte Alegre de Goiás
- GO: do Município de Penalva- MA: do Município de Pedreiras
- MA: do Município de Brejo- MA: do Município de Vitorino
Freire- MA: do Município de Bequimuo- MA: do Municlpio de
Grnjaú- MA: do Município de Gonçalves Dias- MA: do Muni·
cípio de Passagem Franca- MA: do Município de Suo Raimundo
das Mangahciras- MA: do Município de lgarapé Grande- MA:
do Município de Pindaré Mirim- MA: do Município de Amarante
do Maranhão- MA: do Município de Arari- MA: do Município
de Alto Paraguai - MT: do Município de Brasílândia - MT: do
Município de Lima Duarte- MG: do Município de Ouro FinoMG: do Município de Divino- MG: do Município de CurveJoMG: do Município de Januúria- MG: do Município de Fronteira
- MG: do Município de Belo Monte- MG: do Município de Man·
lena- MG: do Município de Araujos- MG: do Município de Ara·
çuai - MG: do Município de lnhapim - MG: do Município de
Nova Serrana- MG: do Município de ltapagipe- MG: do Muni·
cípio de Jcceaba - MG: do Município de Tumíritinga- MG: do
Município de Pedro Teixeira- MG: do Município de AracitabaMG: do Município de Cússia- MG: do Município de Andró Fer·
nandcs- MG: do Município de Sobrúlia- MG: do Município de
Siio Geraldo- MG: do Município de Soledade de Minas- MG:
do Município de Borilo- MG: do Município de São José da Soflra
- MG:do Município de Mmipú de Minas- MG: do Município de
Siio Tomé das Letras- MG: do Município de Malacacheta- MG:
do Município de Muzambinho - MG: do Município de Faria
Lemos- MG: do Município de Santa Eflgénia de Minas- MG: do
Município dcJacinto- MG: do Município de Engenheiro CaldasMG: do Município de Tabuleiro- MG: do Município de Coronel
Pacheco- MG: do Município de Taiobeiras- MG: do Município
de Santa Ri !:I do ltuêto- MG: do Município de Carmo da Cuchoei·
ra - MG: do Município de S. Miguel do Guamü - PA: do
Município de Magalhiic< Barata - PA: do Município de Tucuruí- PA: do Município de Baía da Tnliçuo- PB: do Muni·
cípio de Dm1s Estradas- PR: do Município de Puxinnnü- PB: do
Município de Rio Tinto - PB: do Município de Aguillr- PB:do
Município de Santana dos Garotos- PB: do Municlpio de Juarez
Túvow- PB: doM unicípio de Boa Ventura- PB: do Município de
Cru1. do Espírito Snnto- PB: do Município de Barra de Sllnta Rosa
- PB: do Município de sr10 José do Piauí - Pi: do Município de
Stw .loüo do Miriti- RJ: do Município de Suo José do CumpestreRN: do Município de Cawúhas- RN: do Município de JaçunàRN: do Município de Alto do Rodrigues- RN: do Município de
Sanlanu do Muto- RN: do Município de Süo Vicente- RN: do
Município de Silo Sebastião do Cai- RS: do Município de Venim·
cio Airos- RS: do Município de Concórdia- SC: do Município de
Águas de Chapeei\ - SC: do Município de itapecirica da Serra SP: do Município de Tremem bê- SP: do Municlpio de BarretesSP: do Município de Sunta Rosu de Viterho- SP: do Município de
Piquerohi- SP: do Município de Fernando Prestes- SP: do Muni·
clpio de Suntu Cluru D'Oeste- SP: do Municlpio de Votuporungu
- SP: do Municlpio de Pucuembu - SP: do Municlpio de Mom·
bucu- SP: do Municlpio de Jupoutà- SE: do Municlplo de Cedro
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de Si1o Joiio- SE: do Município de Mucumbiru- SE: do Muni·
c! pio de Araçugi- PB: do Municipio de Santa Fé- PR: do Muni·
cipio de Nova América dl! Colinu - PR: do Município de Feira
Nova- PE: do Município de Brejão- PE: do Município de lpubi
- PE: do Município de Glória do Goiti1 - PE: do Município de
Bodocó- PE: do Município deJurema- PE: do Município de Grn·
nito- PE: do Município de Yitóriu de Santo Antão- PE: do Muni·
cípio de Jupi- PE: do Município de itapetim- PE: do Município
de Gravlltil- PE: dp Município de Água Pretll- PE: do Município
de Chü de Alegriu- PE: do Município de Fmncisco SuDtos- Pi:
do Municlpio de Sào Julião- Pi: do Município de ituinópolis- PI:
do Município de Prmu do Pia ui- Pi: do Municlpio de Picos- Pi:
do Município de Floria no- Pi: do Município de Munoel EmídioPi: do Município de Miguel Leào- Pi: do Município de Bllrreiras
do Piauí- PI: do Município de São Francisco- Pi.
Comunicação de Elelçio e Posse - Mesa Dlretora:
da Câmara Municipal de Jaculpe- AL: da Câmara Municipal de
Arapiraca- AL: da Câmara Municipal de Ouro Branco- AL; da
Câmara Municipal de Capela - AL: da Câmara Municipal de
Coruripe- AL: da Câmara Municipal de São José da Lage- AL:
da Câmara Municipal de Mucapú- AP: da Câmara Municipal de
ltacoutiara - AM: da Câmara Municipal de Autazes - AM: da
C<imaru Municipal de Benjamin Constante - AM: da Ci1mara
Municipal de Uaui1- BA: da Câmara Municipal de CansunçüoBA: da Câmara Municipal de Santo Antonio de Jesus- BA: da
Câmarn Municipal de Barreiras - BA: da Câmam Municipal de
Bom Jesus da Lapa- BA: da C<imara Municipal de AlagoinhasBA: da Cilmara Municipal de Antonio Cardoso- BA: da Câmara
Municipul de ltaju do Colonia- BA: dl! Ci1maru Municipal de Aca·
jutiha - BA: da Ci1mara Municipal de Correntina - BA: da
Cilmara Municipal de Teolândia- BA: da Câmara Municipal de
itapebi - BA: da Câmara Municipal de Penaforte - CE: da
Ci1mara. Municipal de Quixadi1 - CE: da Câmara Municipal de
Cariús- CE: da Câmara Municipal de São Luis do Curu -CE: da
C<imara Municipal de Fundão - ES: da C<imara Municipal de
Aurilândiu - GO: dl! Câmara Municipal de Nerópolis- GO; da
Cf1muru Municipal de Goiunápolis- GO: da Câmara Municipal de
Almus- GO: da Cilmara Municipal de S. Búrbara de Goiás- GO:
da Ci1mara Municipal de Niquelândia- GO: da Câmara Municipal
de Cabeceiras- GO: da Câmara Municipal de Monte do CarmoGO: da Cilmara Municipal de Xumbioá - GO: da Cilmara
Municipal de Guapó- GO: da Câmara Municipal de Ponte Alta do
Bom Jesus - GO: da Câmara Municipal de AraguliÇU - GO: da
Ci1mara Municiplll de Gonçalves Dias - MA: da Câmara
Municipal de Si1o Sepó- RS: da Câmllra Munciplll de PedreirasMA: da Câmllru Municipul de Altamirll do Murunhilo- MA: du
Ci1mara Munidpal de Turiaçu - MA: da Ci1maru Municipal de
Bequimno- MA: dll Ci1mura Municipal de Parnurama- MI\: da
Cilmara Municipal do Sitio Novo- MA: du Ci1maru Municipal de
Vurgem Grande- MA: da Cümuru Municipal de Arari- MA: da
Ci1mara Municipal de Presidente Outra - MA: du Ci1mura
Municipal de Luis Domingues - MA: da Ci1maru Municipal de
Tuntum - MA: di! Ci1mara Municipal de Penalva - MA: du
Ci1mura Municípul de Fortuna - MA: da Cilmura Municipal de
Coroatü- MA: du Cilm<lru Municipal de Timbirus- MA: dl! Ci1·
mura Municipal de Rio Verde do Muto Grosso- MT: da Ci1marn
Municipal de Aquiduuunu- MT: du Ci1m<11U Municipal de CurveJo
- MG: du Ci1murn Municipul de Tabuleiro - MG: da Ciimuru'
Municipal do Junuüria - MG: da Climuru Municipal de Gover·
nudqr Vuludurcs - MG: du C<imura Municípul de Carmo du
Cuchoeiru- MG; du Ci1mura Municipal do Delnm Moreira- MG:
du Cilmuru Municipal de Uberubu- MG: du Ci1muru Municipal de
Corinto- MG: du Ci1maru Municipal de Tuquaruçu de MínusMG: du Cilmara Municipul de Jeceabu- MG: du Cümuru Munici·
pul de Luduinhu- MG: du Cilmara Municipal de Breves- PA: da
Cümuru Municipal de S. Sebustiào du Bou Vista- PA: du Cümuru
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Municipal de ltuitubu- PA: du Cfomuru Municipal de MarnbâPA: du Cio mura Municipal de Jacaraú- PA: do Câmara Municipal
de Boqueiruo dos Cochas- PB: da Ctimnra Municipal de Silo José
das Pirunhus- PB: du c.imura Municipal de Duas Estradas- PB:
du Câmura Municipul de Burra de Suntu Rosa - PB; da Câmara
Municipul de Rio Tinto- PB; da Câmara Municipal de Arcoverde
- PE: du Câmuru Municipal de Água Preta - PE; da Câmara
Municipul de Bodocó- PE: da Câmara Municipal de BezerrosPE; du Câmara Municipul de Chã de Alegria - PE; da Câmara
Municipal de Tumbé- PE; da Câmara Muncipal de Juremo- PE;
da Ciomura Municipul de Gurunhuns - PE: da Câmara Municipal
de Brejão - PE; da Câmara Municipal de Maruial - PE; do
Câmara Municipul de Toritama - PE: da Câmara Municipal de
Nazaré da Mata- PE: da Ciomura Municipal de Granito - PE; do
Câmara Municipal de Buenos Aires- PE: da Câmara Municipal de
Curuaru- PE; da Câmara Municipal de Aliança- PE; da Câmara
Municipal de Pulmarcs- PE: da Câmara Municipal de CaetésPE; da Câmara Municipal de Belém de Maria - PE: da Câmara
Municipal de Volta Redonda - RJ; da Câmara Municipal de
Mirucema - RJ: da Câmara Municipal de Sapucaia - RJ: da
Câmara Municipul de Nilópolis - RJ: da Câmara Municipal de
Duque de Caxias- RJ: da Câmuru Municipal de ltaborai- RJ; da
Câmara Municipal de Duas Burras- RJ; da Câmara Municipal de
Santa Maria Mudalenu- RJ; da Câmara Municipal de CruzetaRN; da Câmara Municipal de Messias Targino- RN; da Câmara
Municipal de Cucequi- RS: da Câmara Municipal de Porto Alegre
- RS: da Câmuru Municipal de Frederico Westphulen - RS; da
Câmara Municipal de Luis Alves- SC; da Câmara Municipal de
Itupiranga - SC: da Câmara Municipal de ltaiópolis - SC; da
Cümura Municipal de Orleans - SC; da Câmara Municipàl de
Caxumba do Sul- SC; da Câmara Municipal de Macaca- SP; do
C•imara Municipal de Castilho - SP: du Câmara Municipal de
Taiuvu- SP; da Câmara Municipal de Guarujá- SP; da Câmara
Municipul de Dumont- SP: da Câmara Municipal de Santa Rosa
de Viterbo- SP: du Câmuru Municipul de Presidente PrudenteSP; du Câmuru Municipul de Bilac- SP; da Câmara Municipal de
S. Jouo do Puu D'Aiho- SP; du Câmara Municipal de S. Benediio
do Sul- PS: dll Ciomara Municipnl de Laranjal Paulista - SP: da
Câmara Municipal de Sorocabn - SP; da Câmara Municipal de
Ribeiruo Preto- SP; da Câmara Municipal de Teodoro SampaioSP: da Ciomuru Municipul de Pacaembu- SP: du Câmuru Munici·
pai de Pira pozinho- SP: da Câmara Municipal de AruruquuruSP: da Ciimura Municipal de Barretos- SP: da Ciomum Muncipul
de Arncniu- SE: dn Ciimam Municipal de Jupoatil- SE.
O SR. PRESrDENTE (José Lindoso)- O Expediente lido vai à
publicação. (Pausa.)
A Presidênciu comunica que, nos termos do art. 278 do Regi·
menta Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Se·
nado n• 172, de !976, do Sr. Scnudor Otto Lehmunn, que altera os
urts. li c 37 do Decreto-lei n• 227, de 28 de fevereiro de 1967, que
deu nova redução ao Decreto-lei n• 1.985 (Código de Minas), de 29
de janeiro de 1940, por ter recebido parecer contrário, quanto no
mérito, dn comissão u que foi distribuido.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre u mesa, requeri·
menta que se rio lido pelo Sr. !•·Secretário.

I! lido o seguinte
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gelo Culmon de Sá, no dia 9 de fevereiro. no Pullocio do Planalto, na
cerimônia de posse como Ministro da Indústria c Comércio.
Snlu dus Sessões, 4 de março de 1977. - Lourlval Baptista Ruy Santos - Henrique de La Rocque.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimento lido,
nos termos do urt. 233, § 1•. do Regimento Interno, será submetido
no exume da Comíssuo Diretoru.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Há oradores inscritos.
O Sr. Eurko Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
paluvru como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Concedo n pu lavra na
nobre Senador Eurico Rezende, como Líder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA - ES. Como Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Prcsiden·
te, pura que conste nos Anais da Casa e nu memória do Pais, vou proceder ú leitura de dois expedientes.
O primeíro, é unu1 cartu dirigida. no dia 5 recém-transa to, pelo
ilustre Ministro das Relações Exteriores do Brasil, no Exm• Sr. Em·
hnixador dos Estados Unidos du Amêricu, cujo texto integral é o
seguinte:
"Senhor Embaixador:
O Governo brasileiro pauta sua conduta internacional
por rigorosa e invariável udesuo aos princípios cardeais do
Direito Internacional. entre os quais sobressai o da nua in·
geri:ncia de um Estado em assuntos internos de outro.
2. O Governo brasileiro tomou conhecimento, hoje, de
que o Poder Executivo norte-americano submeteu ao Congresso dos Estados Unidos da América, Programa de
Assisti:ncin Militar(Securlty Anlstance) no qual está contem·
piado o Brasil. Tui ussisti:nciu requer, entretanto, que órguos
do Governo norte-umericuno procedam u uma uvn\iuçuo
crítica da situação interna brasileira~ o que contraria os princípios acima referidos.
3. Em conseqOéncia, comunico a Vossa Exceli:ncia
que, plenamente cônscio de seus deveres e responsabilidades,
o Governo brasileiro recusa, de antemão. qualquer
assistência no campo militar que dependa, direta ou indiretn·
mente, de exume prévio, por órgüo de Governo cstrungeiro,
de matérias que, por sua natureza, silo de exclusiva competénciu do Governo brasileiro.
4. Assim agindo, o Brasil mantém-se fiel à tmdiçuo de
suu História, nos compromissos solenemente contraídos na
Curw das Nações Unidas e nu Carta da Organização dos
·Estados Americanos. e firme na convicção de estur fortule·
cendo uma ordem internncionul fundada nu igualdade de di·
rei tos entre os Estudos.
Aproveito a oportunidude puru renovar a Vossa
Excelénciu os protestos da minha muis ultu considernçào."
Está assinada pelo Sr. Chanceler.
O outro expediente é matéria remetida puru os jornais, e por viu
de conseqOônciu, pura u opinião pública;
"Nu turde de ontem, o Conselheiro pura Assuntos Polf.
ticos du Embaixada dos Estudos Unidos du América entregou ii Chunceluriu Brasileira um memorundum relativo à
mensngem que: o Poder Executivo norte-nmericuno enviará

REQUERIMENTO N• 3, DE 1977
Senhor Presidente;
Nos termos do urt. 233 do Regimento Interno, requeremos a
trunscriçilo, nos Anais do Senudo Federal, dos discursos proferidos
pelo Excelentlsslmo Senhor Presidente Ernesto Geiselc Ministro An·

uo Congresso sobre u assistência militur oferecida por esse
Pufs. Segundo os termos do memorundum, ulegisluçllo norte·
umericum1 sobre u ''Assist~nciu puru a Scgurunçu" requer do
Poder Executivo u representuçilo ao Congresso dos Estudos
Unidos da Américo um relatório referente à situação interna
de cada pais a ser beneficiado por essu assistência. O
memorundum se fuzil\ acompanhar de relatório sobre o Bru·
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si I. O quul cont~m ~nmcnt:irins c julgamentos tendenciosos c
innccit[lvcis.
Tal exame, por ôrgiio do Governo nortc-umcricuno,
constitui um;1 violaçfltl ao prim:ípio de niin-intcrfcrência, que
ambos os Governos subscreveram ao assinar u Cartu da
ONU c t1 Curtu da OEA. e é tradiçiio cm seu rclacionumcnto
hilnteral.
O Brusil scmprc p:llltnu suas rclacõcs cxtcriort:s pelo
m:lis estrito cumprimento das ohriguçôcs de respeito mútuo c
de nrlO·intt!'rfcrência nOs assuntos internos dos outros pulses.
O que cnnsidcr:1 u husc mcsmu da convivência intcrnacionul.
O Governo Brasileiro, nessa confo·rmidade. dcvOfveu,
ontem mesmo. 11 Emhnixada dos Estados Unidos da
Améric:.1, o mcmorandum rdcrido.
Por notn dn mesma ma. o Governo Brasileiro com uni·
cou ao Governo norte-americano n recusa de sua inclus1lo no
programa de ussisténei:.1 militar."
Texto da nota i1 Emhni.xada dos Estados Unidos da
América:·

"Senhor Emhaixndor.
O Governo Brusilciro puut:1 sua conduta internacional
por rigorosa c invuriúvd udcsfio aos princípios cardeais do
Direito lntcrnacinn:ll. entre os I.JU:Iis snhrcssui o da não·
ingerência de um Estado cm assuntos internos de outro.
O Governo hrasilcirn tomou conhecimento, hoje. de que
o Poder Executivo norte-americano submeteu ao Congresso
dos Est~1dos Unidos da A.méricn progmma de assistência
militur no qual estil contemplado o Bmsil. Tal assistência
requer, entretanto, que órgãos do Governo norte-americano
j'lrm:cdam <llll11:1 :lv:lliaçiltl critica d~1 SÍtUaçfio interna hntsilci·
ra. n l.lliC cnntmri:1 os princípios acim:1 referidos.
Em conscqUêncin. comunico n Vossu Excelência que. pie·
n:.1mcntc cônscio de seus deveres c responsabilidades, o
Governo hrasilcim n:cusn. de antemnn, qualquer assistl:ncia
no cnmpo militar que dependa, dircta ou indiretamenle, de
exumo: prévio, por órgnos de Governo cstrungeiro, de maté·
rias que. por sua natureza, são de exclusiva competênciu do
Governo hrasilcirn.
Assim agindo, o Brusil mantém-se nel it tradição de sua
História, uos compromissos solenemente contruidos nu Carta
das Nacões Unidas e na Carta da Organilaçuo dos Estados
Americtmos, c õrme 0:.1 Ctlnviccfio de estar fortulecendo uma
ordem internucion:.tl funduda na igualdade: de direitos entre
os Estados.
Aproveito 11 oportunidade pura renovar u Vossa Excclên·
cia os protestos da minh:1 mais alta consideração."
Era o que tinha a di ler. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo n palavra ao
nobre Senador Lourival Baptista.
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
No dia :!6 dejuneiro, cm Salvador, o Ministro Ney Braga, reprc·
sentundo o Presidente Ernesto Geisel. instalou n 4• Reunião do
Forum Pun-amcricann paru o Estudo du Adolescência, com a prescn·
çu de inúmeros espcciulistus de renome internacionul, bem como do
Governador Rohcrto S:tntos, dos Senadores l.uiz Viuna c Heitor
Dius, autoridades. educadores c univcrsití1rios, cercu de 1.000 pnrticipuntes entre profissionais c estuduntes, pura assistirem ils con·
feri:ncius, cursos c debute~ .
Tive a honra de ropresentar, naquela solenidade, o eminente Se·
nador Mugalhi\cs Pinto, então Presideolc do Congresso Nacional.
O certame atingiu plenumentc seus objetivos, merecendo o
apoio, não só de autoridades, cientistas c estudiosos de assuntos do
setor, bem como de toda a imprensa brnsileira.
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Nilo poderia deixar de citur, nominalmente, os cspcciulistas internacionuiS que utcndcrnm ao convite dos organizadores du
rcuniiio, hcm como o interesse com que truta rum os temas aliciais da
sua agenda de trahnlho. Eram eles:
-Dr. Armando Barriguclc- do México.
-Dr. Francisco Cobns- dn Colômbia.
-Dr. lrincu Fileto Brito Gomes- de Cabo Verde.
-Dr. Ono Kernbcrg- De USA.
-Dr. Alberto Goldin- da Argentina.
-Dr. Santiago Korin -da Argentina.
-Dr. Juan Carlos KusnclllOf- da Argentina.
-Dr. Rodolfo Urribarri- da Argentina.
-Dr. Max Hernandcl-do Peru e
- Dr• Mar!!mct Mcml - USA. que é un'l nome respeitado cm
todo o mundo pelo seu profundo saber cm antropologia.
Rcssnllo, ainda. a presença do ilustre Professor Gustavo Lago,
Presidente do Foram Pan-amcricano para Estudo do Adolescente
pura América do Norte e Presidente da Socicdudc Americana de
Psiqui:llria. que, com o brilho de sua inteligência, valorizou os es·
forças dos psiquiatras brasileiros c interessados no assunto, que trubalham cm llrcas correlatas.
Quero. por fim. congratular-me com os Professores Carlos
Caslcllar Pinto c Luiz Carlos Ozório, respectivamente, Presidente e
Secretário do Forum paru América Latina, e com a Professora
Maria Eugênia Viannu Nery, que, na Presidência do Forum, com u
Comiss:in Orpanizudnra. tudo lil.cmrn para o êxito alcançado por
quantos estiveram na Bahitl, durante tão importante encontro
cientílico, que representou, paru o nosso País. uma tomada de consciência cm rc\ução n um tema tüo angustiante pura todos os que pretendem garunlir aos jovens de hoje um futuro seguro, pucinco e
c~1paz de ussegurar i1s novas gerações um mundo melhor.
Concluindo, solicito u inclusão do discurso proferido pelo Mi·
nistro Ney Braga, nu abcrturu da 4• Reunião do Forum Pan-americano para o Estudo da Adolescência. para que faça parte integrante
deste meu discurso. (Muito bem!)
/J0('(',\1/'NTn .·1 QUI' SE RF:fi:"RI:" O SR. I.OUR/V,.I/. 11.·11''/'IST..I EM SEU I'RONl'NCI..IMF:NTO:
Oi.\'1'1/r,w pro(erido pt•lo Ministro Nt!,l' Bra#tl. 110 dia 16 dt•
janeiro ele ICJ77. em Sall'tu/or, na in.\'lulactio da rt•tmicio do
/;,rum Pm1-amerimno (ltlfa o t'.\'IWio da adoft•sc,~n<'itt.

Desejo suudar, de inicio o eminente Governador da Bahia, Prof.
Roberto Santos pela sua dedicação ao bem público e pelo trabalho
do seu Governo,
Ao povo baiano a minha saudaçi!o com a mcsmn idcntincaçi!o
nacional que todos os bmsileiros sentem nesta terra, berço de umu
1-listóriu. Estar nu Bahin é cultivur os nossos valores mais caros e
admirur. nu urte soberunn de sua puisugcm, a cultura viva que explode cm todos os seus recantos.
Aos que rcpresentum puíscs umigos u suudaçUo fmtcrnal do
Brusil, pelo seu Governo, numa reafirmução de que somos reahnente
irmãos no ideal du construcilo de um futuro que tenha preservados
os vu\orcs espirituais perenes que são básicos pnru u socicdtJde em
que vivemos.
Meus Senhores.
~ oportunidade que estimula, reunir especialistas puru estudo

du udolescênciu, Todos sabemos que o futuro depende du nossu cupucidnde de formur us novus gcrncões c no cuso do Brusil. cslc postulado assume natureza fundumcnlul. Somos um Pais de jovens. En·
frentumos com resultados positivos, u grnndc lrunsiçilo pura o dcscn·
volvimento pleno. Sentimos os problemas crescentes da ucclerndu urbunilllcilo. E, com isso, temos um elenco de problemas que ufetum u
udolescêncin e puru os quais cmpcnhnmos o nosso esforço nucionnl
puru dur-lhes solução udcqundn.
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Todos os que nos prcocupumos com aquele período duvida hum01nu que encerra u infância e prepara a idade adulta, sentimos um

peso maior du divisão dus responsabilidades sociuis. A ulternutivu do
comportamento do adolescente pode estender-se du incompreensão
com os valores do presente à diflculdude de estabelecer vulores próprios puru u construção do futuro. E, de permeio, toda u sorte de indagações pessouis sobre a vida sociul. Não resta dúvida que existe a
convergênciu de princípios éticos comuns, que inspirum e gerum soluções ideais de participuçuo da juventude nn vida do presente e nu conquista do futuro.
A nossa responsabilidade muior é manter os moços cm permanente identificação com u sociedade em que vivem. E, dizendo isto,
não estou querendo imobilizar u criatividade. Pretendo, ao contrúrio, que a juventude descubra valores pessouis próprios e compreendo o sentido e o ulcunce daqueles outros que são predecessores
c. muitas vezes inspiradores.
Hã uma dupla linha de ação no desempenho desta responsabilidade: preparur os jovens para o futuro e preparar o futuro para os
jovens,
A pretensão de preparar a mocidade para o futuro ê uma tarefa
delicada.
Nos todos sabemos que não devemos tratar a adolescência e a
juventude como um problema. Seria um modo sutil de marcar uma
distância. Seria reduzi-lu à condição de objeto de nossas renexões. O
jovem nilo é um objeto de pesquisà e de indagações alheio a nós,
como a estrutura molecular para o físico e o químico. Ele é o nosso
próprio ser que se projeta para o futu'ro. 1: essa consciência que inspira nossos trabalhos e nossos esforços, Ela nos fará compreender que
o que marca o inicio desse período da vida humana é precisamente o
fato de que o adolescente começa a se afirmar como personalidade
autónoma; começa a assumir o seu próprio destino humano. Prepará-lo para o futuro não pode, assim, ter outro sentido senão o de
colaborar com ele nesse momento grave de sua vida. A aceleração do
ritmo das mudanças, que caracteriza a fase da cultura que atravessamos di1 um sentido novo à colaboração que os adolescentes têm
o direito de esperar de nossa experiência. Seria vil o resumir essa colaboruçào na transmissão de um simples pacote de conhecimentos
classificados, destinados à rápida obsolescência. Ao revés, temos de
criar condições concretas para que desenvolvam sua imaginaçilo
criadorn; temos de prepará-los para eles mesmos equacionarem os
seus problemas, e resolvê-los.
Colaborar com eles significa, hoje, criar condições para iniciálos no trabalho em equipe, no espirita de cooperaçuo; é habituá-los a
superar os estímulos de uma concorrência egoísta, para ver no outro,
não o rival potencial, mas o colaborador na vitória sobre os desafios
comuns. Colaborar com eles significa, principalmente, prepará-los
para o uso responsável da liberdade, condiçuo fundamental para um
mundo melhor. Tui preparação seria impossível se não soubéssemos
estimulá-los a participar seriamente nas decisões que dcflniruo o
futuro que serú deles.
1: esta a segunda linha de açilo pela qual passa nossa responsabilidade para com a juventude. Não apenas preparar o jovem paru o
ruturo, porém, principalmente, preparar o futuro pura osjovons.
Tumbí:m nós fomos moços pura a geraçuo que nos precedeu. E,
assim, colhemos o fruto dus decisões que forum tomudus por nós. O
futuro que devemos preparar pura u juventude de hoje nua se encontra na convergência de construções requintadas de cunho teórico.
Esse futuro, pelo contrário, sern o resultado de um pequeno número
de possibilidades que agora decidimos criar. O desafio nuo é propriamente prever o futuro, mas criú-lo. Um futuro no qual nossos jovens
e adolecentes descubram que tem sentido viver. Nós todos sabemos
que o que dú sentido à vida í: mais importante que a vida. A nossa
rcsponsnbilidudc, portanto, é cncontrur conjuntamente ultcrnutivus
cocn:ntcs pura o nrocesso civilizutório.
~ caminho certo fomentar o remlScimento espiritual que deve
invadir u sociedade puru nfnstnr o foco muterialistn que a todos

Terça-feira 8 161

amcuca. E suhcmos perfeitamente que todos buscumos, u cada momento, u rcalizí.lçi'io da sociedade solidfariu,

Nos nossos dias esse esforço deve ser realmente coletivo.
Vivemos num mundo umeuçudo pela escassez de recursos não renovia veis c dcsunudo a encontrar novas formas de rcu\izacão humana u
baixos custos ecológicos,

A participação da mocidade representa a incorporação de um
putrimõnio rico em expectativas e capacidade de ofertu. E, ao nosso
lado, reforçarão o contingente dos que se preocupam com as angústias do mundo; dos que, assim preocupados, querem abrir as repre·
sas do imobilismo para erguer um mundo que substitua a coexistên·
cia pela convivência, c o egoísmo pelo amor ao próximo entre os
homens c as nações.

Nem tudo será possível corrigir, mas novos caminhos poderão
ser abertos. Isto será bastante para incentivar as novas gerações a
revezur-nos nu conquista desses novos horizontes que nós lhes fizemos entrever como possíveis. E vamos unidos paru comb11ter o bom

combate. Com fé e confiança, Vamos unidos para manter a crença
no futuro. os mais jovens e os menos jovens, na comunhão fraterna

de ideais. Vamos trabalhar pela existência de um mundo melhor para
os que vierem depois de nós, em continuidade sempre renovada que
faz toda a beleza da aventura humuna.
A mensagem que trago do Presidente Ernesto Geisel é a certeza
de que a contribuição dos senhores neste Forum Pan-Americano
serú relevunte e criadora.

Por seu exemplo pessoal, o Presidente Ernesto Geisel tem mostrado que dentre '" imensas' responsabilidades do homem de estado
est{l renlmente n de prepurar o. futuro.

Preparar o futuro significa, em última análise, compreendí:-lo.
Compreendê-lo de tal forma que pelas decisões de hoje sejam
beneficiadas as gerações de nmanhil.
Meus Senhores:
lnspirndos por estes ideais, sabemos que de nosso esforço depen·
de o futuro dos ndolescentes de hoje. Todos os que estamos bem
compreendemos o valor do temu u ser tratado, A presença dos 5enhorcs é estímulo. Estímulo paru todos os que têm a me5m:.t preocupa-

ção. Â dedicnção pessoal de cada um eu ngradeço de modo especial.
com a plena conviccflo de que os senhorCs estão prestando reh:vante
contrihuiçiio n.::1 construçiio de um mundo melhor. Assim. trngo pnrn
os senhores. puru sutisfaçüo minha, os cumprimentos do Senhor

Presidente da República e. com o meu respeito e admiração pela
ohrn que rcaliwm. externo o que sinto com nlmn: muito obrigndo e
fclicidudes, sempre.

O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senndor Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orudor.) - Sr. Presidente, Sr.
Senudores:

Publicndo foi o relutório da PETROBRÁS, referente no ano de
1976, e, como tenho feito todos os anos, proponho-me, hoje, a tecer
ulguns comentúrios sobre os tópicos mnis significativos do referido

relatório.
Valer-me-ei do original que tenho em muos, publicado em O
Globo do dia 3 do corrente mês.
Quanto ao item Exploraçi\o, diz o relatório:
"Os investimentos dedicados às pesquisas de novas jazi·
das superarum em R5% os de 1975, atingindo montante de
CrS 4.229 milhões."
Quanto aos investimentos na Produçi\o, diz o Relatório:
"As aplicações totais no desenvolvimento da produção
atingiram n CrS 1.572 milhões, superando cm 56% o mon·
tuntc corresJ10ndente uo uno unterior."
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Reli nação:
~

"O proccs~amcnto do p~.:trôlco hruto atingiu 53 1 6 mi·
lhm:s de m', 6,4% acima do registrado no ano precedente."
Item Transportes. Diz o n.:latório:
"No linal do c.xcrcício, a Frota Nacionul de Petroleiros
(FRON ''PI') ~onstituia-sc de 4X navios. perfazendo 2,6 milhôcs de tonclmlas dc pnrtc bruto, rcprcscntundo acréscimo
de IJ% rclativamcnt~: a I<l75."
Item PETROBRÁS. Distribuidora S.A.:
"O f;lluramcnto bruto atingiu a 24 bilhões de cruzeiros,
com acréscimo de 74% cm rclaciio ao ano unterior."
Sobre o Fntummcnto:
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"As vendas hrutas rcalizudus pclus empresas do Sistema
PETROBRÁS totalizaram 109 bilhões de cruzeiros, ou seja,
muis de 65% cm rclnçiin no uno ~mterior."
Finalmente. sobre o Lucro Liquido:
"Este

atin~iu

a lO bilhões e 69 milhões de cruzeiros, em

um crcscimentll rortanto de 74.5% sobre \975,"

Rcgistrur:un-sr.:, como se viu, aumentos percentuais muito
expressivos cm vúrios setores de utividade da empresa. Houve um setor, roróm. c justumcnte uquclc que ó a própria razão de ser da
PETROBR,\S - wnto que seu nome é Petróleo Brasileiro Socied.nde Antlnimn- cm que niio hlt acréscimo a festejar. mas decrésCimo a Iumen tu r. Foi o sctor da rroduçiio de petróleo.
Com efeito, diz textualmente o relatório:
"A produção de petróleo situou-se em nove milhões
c 702 mil metros c(Jhicos. rouco inferior i1 obtida em 1975."
E ugoru comento cu: os 9 milhões c 702 mil metros cúbicos
de I976. se comrurados nos 9 milh<ics c 979 mil metros cúbicos de
1975. n:pn:scntam uma diminuicUo de upcmts 2.8%: mas se
comparml<lS com u produção de 1974. u percentagem negativa sobe
rara 5,R'JC. Na vcrdudc. u produção de 1976 foi mesmo 4,6% menor
que u produção do ji1 distante uno de 1969. Portanto, em termos de
relatórios :nlll~lis. até a~ora, a uuto-sunciênciu vui cm marcha à ré.
Desejo confronwr o lucro liquido de 10 bilhões e 69 milhões e
H produção de urcnas 9 milh<ies c 702 mil metros cúbicos. Em face
desses dois números tiio contrastantcs, repito o que já disse aqui ante·
riormcntc: a Petróleo Bntsilciro Socicdtldc Anônima vai bem, mais o
petróleo hntsilciro v:ti mal.
Passemos a ver :tgoru a cnrrelaciio produçiio-consumo, que bem
rcnetc o <1uunto contribui o petróleo cuboclo no consumo nacional:
cm 1967, a relação produçiio-consumo era de 38,5%: em 1968,
baixou rara 36.9';;, c, depois, rara 36,7%, rara 33,9%, rara 31%,
pant 26,7%, raru 26,6%, paru 21.4%, paru 19,8%, c, afinal,
cm 1976, H correlaç(JO n.xou-se em 17.7%. Ou seja: de cudu 100
barris de petrôleo consumidos no Brasil, apenas 17 burris e 7 décimos vêm das entranhas do solo pútrio.
Discursando, neste plcni<rio. u IHde agosto de 1972, concluí que
a produçf11.1 no mw anterior. 1971, corrcspondiu u 31% do consumo.
E. continuando, disse que. hlt dez anos a situação era a seguinte:
"produção: 5.5 milh<ies de metros cLJhicos: consumo: li milhões de
metrllS clthicos'',
A prmJuçUo. pnrtunto, era dt: 50% do consumo!
Entüo, lanct:i t:slltS pcr~untus:
"E daqui u dez anus'! Em 19HI, teremos nós ulcnnçudo u
Manh:remos cm 0,31 u rcluçi\o produçãodemanda'! Ou cst:t haixar:'t mais nindn'~"
autn-suliciénda'~

..!

A seguir. arrisquci·mr.: a fazer umu previsão, urgumcntundo:
"A resposta simplesmente aritméticu - que nilo consideru u inllltêndu do consumo nu vcrtiginosn expunsüo ·du
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Red~ Rodovii~riu Nacional - nos é duda polu rrojeçüo do
comportumento do decênio nnterior. Fuzcndo a extrapo·
luçüo. concluiremos que. em 198 I, csturemos produzindo e
consumindo, respectivamente, 17 milhões e 600 mil metros
cúbicos c 91 milhões c MO mil metros cúbicos, ou seja, a
produçiio duri<urcnas pura 19% do consumo."
O Scnudor Ruy Santos, cntüo exercendo, eventualmente, u Lidcrunçu, deu-me honroso uparte, do qual destuco us seguintes
russagcns:
"Emhora não acredite que cheguemos a ter o petróleo
sunciente pnru o no.~so con.~umo. tam~ém não ucrcdito que
possamos manter o percentual de demandu que V. Ex• se
referiu, em 19%."
E mais udiunte, disse o eminente Senador du Buhiu:
"As eonsideruçõcs de V. Ex• siio perfeitas, acredito não
chegurcmos nunca a ter o sunciente paru o consumo, entretanto, acho que não Gearemos naqueles 19% de extrapolação que V. Ex• faz."
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) - Permite V. Ex• um

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARIÕNA- AL)- Com muito
rruzcr, eminente Senador Ruy S:l11tOS.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- r: uma grande honra pura
mim estar sendo citado por V. Ex•. que é um companheiro brilhante
e estudioso dos nossos problemus. Continuo, ainda, sem pessimismos, a não acreditar que a nossa situuçüo seja a prevista por V. Ex•
rara 1981. Os seus dados, a sua upresentação é perfeita, mos 1981
está uindu distante quatro unos, c eu acredito que os poços descobertos, que o trabalho que esti1 sendo feito, principalmente na Buhiu,
pura recuperur os poços exaustos. que o trubulho feito pura redução
de gastos de gasolina, tudo isso, enlim, contribua pura não se chegar
üsituaçàodescnhaduporV. Ex•.ruru 1981.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Faço coro,
meu eminente colega, com os bons augúrios de V. Ex• E, annul de
contus, se V. Ex• se enganou esperundo que a correlação produçãocons~mo nüo descesse uo nível de 19'íh, enganei-me cu também, que
esperuvu que só fosse atingida em 1981. Infelizmente, a
PETROBRÁS chegou aos 19% antes mesmo da metade do decénio
considerudo- 1971/1981 - vez que uo nm de 1976 a correlnçilo
produção-consumo cstuva em 17, 7%,
Consolemo-nos nós dois, eminente Senador Ruy Suntos, com
enp:unos muitil'isimos muis cxtruvuguntes do quc os nossos, cometidos ror uutoridudes detentorus de verdudeiro ursenul de ussessoramento c de informação.
Assim ó que o Sr. Ministro Reis Velloso -está nqui no recorte
de O Globo de 9 de novembro de 1974, sob o título: "Produçüo Brusileiru crescerá 30% em 1975". Silo pulnvrus atribuídas uo Ministro
Reis Vclloso:
Suo Puulo (O Globo)- O horizonte mundial já começo
a desunuviur-sc, mesmo em relação ao petróleo. E, no próximo uno, jí1 teremos um substunciul uumento nu produção
intcrnu de 30 por cento, urroximudamcnte, com os novos
cumposjú conhecidos.

E vem u notfciu, muis pormcnorizndn:
"Foi o que uGrmou ontem o Ministro Joüo Paulo dos
Reis Vcllaso, Ministro-Chdc du Secrcturiu de Pluncjamcnto
da Presidência da RepOblicu, durante almoço da Casa Teutobrusilcirn, renli1.ndo nn Clube Transnthintico."
Este ugoru é o meu comcnt1írio: Se 11 previsão do eminente
Ministro .Reis Velloso tivesse sido coocretizudu, u PETROBRÁS, cm
1976, tcriu cxtruldo diuriumentc 53.200 burris ucimu du produçuo de
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1974, qu~ era de 177.400 burris diários. Ao invés, c~traiu somente
167.200 bfd, ou seja, 10.200 barris menos que cm cada dia do ano de
1974.
Tumbém o General Aruken de Oliveira andou fazendo reitera·
das afirmações. que estão brigundo com os fatos. O Presidente da
PETROBRÃS. segundo recorte de O Globo, de 4 de junho de 1975,
sob o titulo "CinqUenta mil barris dias já cm 77", diz:
Brasília (0 Globo)- O presidente da PETROBRÁS,
General Aruken de Oliveira, anunciou ontem que o campo de
Guroupu estará produzindo entre o fim de 1976 c principias
de 1977 cerca de 50 mil barris dii~rios de petróleo. Isso rcprc·
senturú uma economia de 500 mil dólares por dia ao Pais.
E. no mesmo dia, o nosso Diário de Brasnta, sob o titulo "Poço
de Guroupu produzirú 50 mil barris diários até 76" reproduz a•
cspcruncn do mesmo General, com o seguinte comentário:
"O general Aruken de Oliveira, presidente da
PETROBRÃS. anunciou, ontem, depois de uma audiência
com o Presidente Geiscl, que o poço de Garoupa, no litoral
numinensc. deveril produzir. já no final de 1976, cerca de 50
mil barris de petróleo por dia. utruvés de uma plataforma pro·
visóriu a ser instuludu na úrcu."
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Ei-la:
"SISTEMA DE GAROUPA J,\ TEM ATRASO MI·
NIMO DE J MESES E PRODUÇ,\0 PODE INICIAR EM
78.
A entrada cm produçfio dn Sistema Provisório de
Garoupu, prevista para o final de setembro, jú tem garuntido
um utrnso dt: pelo menus três meses, podendo ocorrer só em
1978."
Depois, O Estado de S. Paulo, do dia ~O de janeiro deste ano,
truz a seguinte notícia:
"GAROUPA
Contrato no valor de CrS 14.280 mil foi firmado ontem
pela PETROBlt<\s com a firmu inglesa CJB Offshore
Limited pura prestução de: ussistênciu técnica a ser empregada no sistema definitivo de produçiio do campo de Guroupu, no litoral do Rio de Janeiro. O contrato abrange tum·
bém acompanhamento, por equipes especializadas, das diversas rases de instalação de cquipumcntos no sistema provisório de produção daquela úrea."

Era este sistema que daria óleo no final de 1976.
A mim me parece, em face desta notícia, se indispensável, este
contrato deveria ter sido lirmudo muito antes, há um ou dois anos.
Pouco udiuntc, cm 7 de agosto de 1975, portanto, dois meses: Faltou, pois, previsão, planejumcnto c know..how (!empresa estutal.
depois, o General foi um pouco mais modesto. Tenho em mãos o:
Outro ponto que está merecendo severos repuros da Imprensa é
recorte de O Globo, sob o seguinte titulo: "PETROBRÃS antecipou a lentidiio da murcha dos contrutos do risco, Foi em 9 de outubro de
pura 1976 o começo da exploração de Guroupu", A noticia é a se.
1974 que a PETROBRÃS recebeu uutorizuçiio do Presidente Geisel
guinte:
pura firmar contratos com cláusulas de risco. Decorridos são
dezessete meses e apenas três contratos foram assinados, obrigando·
Brasília (0 Globo)- O presidente da PETROBRÁS,
seus três compunhias estrungeirus u investir, em conjunto, USS 38,5
General Aruken de Oliveira. informou ontem que foi ante·
milhões. Um quarto contrato, com u EXXON, esti1 ainda sendo
cipudu pura o final de 1976 u cxplorução provisória, do Pc·
objeto de negociações.
tróleo de Guroupu, nu bacia de Cumpos (RJ), que, de inicio,
Em perfurações no mar. com lâminas dáguu de 200 m, como é,
dcverú orercccr lO mil hurris di{lrios.''
geralmente, o caso das áreas selecíonudus, u importância de USS 38,5
Esta afirmação foi por ocasiüo do III Seminário de Dirigentes
milhões não permitirú u perfuruçiio de mais do oito poços: Nu Platn·
de Empresas de Energia Elétricu, realizada no Hotel Nacional de
forma Continental, pura cada poço positivo, hú quatro poços secos
Brusíliu.
ou subcomerciais. Fiz este levantamento louvado nu reportagem do
Dias depois - tenho o recorte da Gazeta Mercantil de Siio Jornal do Brasil,' conduzida por Enio Baceklr, que, no campo dos
Paul<1, do dia 15 de agosto- o General confirma com a seguinte no· jornalistas, i: uma espécie de "papa do petróleo", porque ninguém nu
líciu dudn por Ricurdo Bueno:
Imprensa conhece mais de petróleo brasileiro do que Enio.
Pura 238 poços jú perfurados. apenas 4S foram positivos, com
"O sistema provisório du produção que u PETROBRÁS
udolllri• puru uprovcitur os poços pioneiros da bacia de óleo, e outros com petróleo. Isto diz que, nu Plataforma Continental,
Campos, que deverú começar u produzir cerca de 40 mil · apenas 20% dos poços süo positivos, ou seja, de cada 5 perfurações
apenas uma dá óleo ou g{\S em níveis comerciais.
hurris/diu no final de 1976, ou no inicio de 1977."
Logo, dos 8 poços a serem feitos sob risco das contratantes, é
Foi o que declarou o General Araken de Oliveira, no Clube de m••ito provilvel que apenas dois deles sejam positivos. Admitindo-se
Engenharia do Rio de Janeiro.
umu vuzi'lo média de dois mil barris diúrios paru cudu um, obteremos
Por fim. nua cm jornais, ni1o cm Clubes do Rio de Janeiro ou
4 mil barris diários.
Suo Paulo, mas aqui ncsll\ Cusu, na Comissão de Minas c Energia, o
Se os futuros contn\los de risco continuart:m a se desenvolver
General Aruken de Oliveira. no dia 12 de novembro de 1975, confir·
nesta mesmulentidào, daqui a dez anos, isto é, em 1987, todo petró·
mou essa sua expcctutivu dos 40 mil barris/dia, no final de 1976. A leo deles proveniente somarú, muito provuvclmcnte. upenus 20 mil
notíciu. literalmente, é n seguinte:
burris dií~rios.
Ora. em 1987, o consumo diúrio de petróleo no Brasil undurú,
"Brusilia - O presidente da PETROBRÁS, General
Arukcn de Oliveira, t\Ssegurou ontem que em 1979 ou 1980 o pelo menos, na casa dos 2 milhões de barris, número diante do quul
Brusil prod"1.iri1 pelo menos 500 mil barris diários do tornam-se devcrus insignilicanh:s os 20 mil burris a s~:rcm obtidos
petrólell c que o Cumpll de Guroupu, utravés do sistema pro· com os contrato~ de risco.
Sào flltos como estes que nos levam a pcns:1r se hC1 ou n~o ruzào
visórill de exploruçiio. produzirá inicialmente, jú no final de
no que lemos nu revista Exame, de 28 do abril de 1976, neste tópico:
1976<111 principio de 1977, cercu dc40 mil barris/dia.
As inl'ormuçlies do General Aruken de Oliveira foram
"Permitir que a própria PETROBR,\S se cncurregue de
prestadus durnnlc conl'cri:nciu q11c fez pura us Comissões de
udministrnr os contrutns de risco é o mesmo qu~: incumbir u
Ecnnomiu c de Mim1s c Encr!:!ill do Senudo,"
ruposu di.! zelar pt:los pintos."
A cstu alturu. pnrccc nàn n:stur ncnhumu t:SJ"ernnçn de que vc~
nhumos u ter o t\leo de Guro11pu aindu este uno .. A noticia veiculada
pelo Jornal do Brasil de 27 de janeiro de 1977 tirou-me as dcrrudeirus
cspcrnncns.

A prnpósiw, O Globo, de~~~ dm:orrcntc, cm suu concc.:ituudu se~
cün Punnrumu Econômico, diz:
"Umu dus cmpn:sils lJliC aprcscnturum propostn U

PETRORRÁS purn purticipur dos ""ntratns de risco fel che·
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gar. hí1 cerca de um mês, ao conhecimento do Presidente
Gciscl, futos que comprovavam u existência de um esquema
montado dentro da empresa estatal para retardar ao máximo
" llnillise dlls propostas. A veracidade da denúncia, segundo
consta, ficou confirmada pelas investigações eletuadus por
ordem do Presidente."

I! bem possível -e a !alta de inlormações oficiais levam-nos a
esta ilaçiio - que a recente exoneração de três dire.tores da
PETROBRÃS tenhll muito " ver com a procurastinação dos contratos de risco. Tanto mais que o Ministro Ueki vem.de lazer severas
criticlls i1 eficiêncill da empresa, conlormo revelação ainda do Panoruma Econômico de O Globo, de 3·3· 77. Estas criticas estão também
no copy-desk que hoje nos lo i distribuído.
O .. Panornmu Econômico" assim reproduz as críticas do
Ministro Ueki:
"PETROBRÁS: PRODUZIR
MAIS E GASTAR MENOS
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O Ministro Ueki lalou cerca de uma hom nll primeirn
reuniiio com a nova diretoria da PETROBRÁS, quarta-leirll
última. cm Bmília. Do que disse, conclui-se que os novos
dirc10rcs dn empresa cstíio colocados diante de dois desafios
princip•ds: imprimir ritmo mais veloz i1 produção de óleo c racionalizar os custos.
O .. Panorama Econômico" conseguiu npurnr os pontos
principais dll lllla do Ministro:
I - a pesquisa e a produção de óleo terão que ser
dinamizndas:
2 - os diretores du empresa deverão assumir riscos,
tomando decisões em tempo hábil:
3- os longos e interminúveis estudos precisam ser evitlldos:
4- a PETROBRÃS, por ser a maior empresa da América Latinn, precisa dar exemplos de economia e rigidez cm
seus critérios administrativos, trabalhando sempre dentro
dos pndrõcs internacionnis de produtividade:
5- ê preciso deter o cmpreguismo, reduzindo a Iolha de
pagamentos da empresa, porque no ano passado, entre salá·
rios, encargos sociais e outros beneficias, !oram gastos mais
de USS 500 milhões.
O Ministro Ueki se disse surpreso com a despesa do
Dcpllrtamento de Exploraçiio e Produção da PETROBRÂS,
cm um uno cm que u produçr1o nacional de óleo diminuiu.
Insistindo na tecla de que é preciso lazer economia, o
Ministro dcstucou um exemplo que embora possa parecer de
menor importância tem grande eleito psicológico: criticou o
lllto de que o edilicio-sede, nu Av. Chile, fique iluminado
durnntc toda u noite, o que repercute negativamente no pú·
hlico,"
... Em lace do que venho de ler c dizer, Sr. Presidente, e Srs.
Scn;.ldmcs. cube-me upenus um derradeiro argumento. 1! que tudo
i.sto vem dur carrudus de rnzüo uo Informe Econõmico do Jornal do
Brasil de 16 de novemhro de 1975, que em suu purte finul, pondo o
dedo na l'cridu. assim concluiu:
"Na realidade, na opiniào de observudores ligados t1 própria PETROBRÃS, o principlll problema do petróloo no
País. n~:stc momento c aindu duruntc muito tempo, ni\o scrí1
de fundo político, mus de cficiênciu administrutivu puru e
simples."

I

:J
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cu tinha a dizer, Sr. Presidente c Srs. Scnudorcs.

{Muito hcm! Palnws.)

O SR. PRESIDENTE (José l.indoso)- Nos termos do disposto no inciso VI do urt. 16 do Regimento Interno, concedo n puluvrn
an nohrc Scnmlor Dunit!l Kric!lcr,
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O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA - RS. Paru uma
comunicaçào. Sem revisão do orudor.) - Sr. Presidente do Senado
Federul, Srs. Senadores:
·O c.,·Embaixador dos Estudos Unidos, Lincoln Gordon, deu
cntrcvistu, nus p:'1g.inas amnrelus, à revistn Veja, entrevista essa que
merece, na sua totalidude, um exame ncurado, Esse exume, porém,
nno me compete, c sim às Liderunçus do Governo. A mim cnberia a
dclcsa, se o Sr. Lincoln Gordon tivesse ucusndo o Presidente Castello
Branco. do qu•il lu i Li der, ocasiiio em que fui, também, Presidente da
ARENA. mas S. Ex• luz a ressalva c elogiu aquele grande homem
público brasileiro. Portanto, me restringirei uo exame de umu declurllçâo que, a meu ver. atinge prolundamente o Congresso Nacional.
Refiro-me i1 revelação que luz S. Ex•, segundo a qual, nn eleição de
196), Senadores c Deputados teriam solicitado ü Embaixada americana c as empresas umericunas auxílio monetário pura disputarem as
eleições. tendo o Governo americano entrado com uma quantia, que
ele niio pode precisar. de I milhiio a 5 milhões de dólares, sendo o
IBAD o que mais recebeu, para translerir o "auxílio" aos parlamen·
tares.
O Sr, Ruy Santos (ARENA - BA)- V. Ex• me permite um
apmtc?
O SR, DANIEL KRIEGER (ARENA- RS)- Pois nilo.
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- V. Ex• luz muito bem em
lormular esse protesto. Nessa época eu era parlamentar: era
Deputado e até entào não sabia onde ficava_ a Embaixada
americana. Quanto ao IBA D, nào pertenci a esse organismo monta·
do na Ci1mara. Mas. quero assegurar a V. Ex• que, parlamentar há
31 tmos. nunca solicitei a ninguém, mesmo a particulares brasileiros,
auxílio para minha clciçào. E, como eu, acredito, muitos companhei·
ros c muitos parlnmcntarcs hrusilciros.
O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA - RS)- Sr. Presiden·
te. m1ui cst:'1 um trecho dn entrevista i1 quul me referi:
V<~ill- Quanto dinheiro americano loi gasto na campanha de 1962'!
Gordon - Faz muito tempo, não tenho a ajuda de
documentos para me lembrar. Sei que os pedidos eram muito
maiores do que o que se atendia. Certamente loi muito mais
de I milhiio de dólares, e cu nilo ficaria surpreso se tivesse
chegado a 5 milhões de dólares. Mus não era uma importüncia enorme. não eram dezenus de milhões de dólares. Havia
um teta por cllndidato.
Veja- Qur1o gcnerulizudu cru a prática?
Gordon - Os pedidos eram insistentes e vinham de
todos os ludos.
Vej11- Eles vinham diretumente ao senhor?
G~rdon - Não, eu não tinhu nadu a ver com isso,
diretamcntc. Eles lalavum com os cônsules. com os homens
de negócios americanos, gente que eles subiam ter contato
com u embaixada .
V<:ill- Erum os mesmos que o senhor clussincou serem
da John Birch Society?
Gordon- Niio, não. Muito muis umplo que isso, todos
os tipos de gente. Muitos crum do PSD, UDN e mesl]lO pele·
histus. Se você vir a lista do pessoul apoiado pelo IBAD percchcr:'l que a dcfiniçUo de "democrutu" eru muito ampla ... "

Sr. Presidente, eu era Hder du Unitlo Democráticu Nucionul: e
duvido que homens do meu Partido tenhum solicitude qualquer
ajuda estrangeira puru disputur elciçilo.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um
UfHiriC'!

O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA- RS)- Pois não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quero me ussociur às
munil'estuçõcs, sobretudo uo protesto indignado de V, Ex• porque
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umu notícia dcss:~ naturczu, sem citar nomes, pode colocar a todos
nós, dinnlc dn <>piniilo pública, cm posição incómoda. Devo dizer, de
minhu parte - c creio que da mesma maneira como redarguiu o
eminente Scnudor Sr. Ruy Santos - que jamais fui io Embaixada
Amcric:mu, u nUo ~cr rcccntcmcnlc, paru obter visto em passaportes
de pessoas de minha família, que se destinaram aos Estados Unidos.
Jamnis tive - c acredito que todos os nossos colegas tiveram essa
ct>ndula- quulqucr ligucào com qualquer órgão espúrio de propu·
gundu clcilorul ou de molivaçi\o ideológica, sob este ou aquele
prctcxtn. Seria uté suud{!Vcl que o Sr. Lincoln Gordon mcncionusse
ns nomes hcncficii1dos po1ru um contraditório válido e para que não
ncasscm sob suspcic5o todos os membros do Congresso brusilciro.
O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA - RS)- Agrndeço o
upurle pondcrudo c inteligente de V. Ex•
O Sr. José Sarney (ARENA aparte'?

MA) -

Permite V. Ex• um

O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA- RS)- Pois não.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Senador Daniel Krie·
gcr, V. Ex•. muis uma vez. prestu um grande serviço no Purlumento.
Estou uqui para me solidarizar com V. Ex•. no protesto que ora fuz.
sobre :os dcclaruções do ex-Embaixador Lincoln Gordon. Aproveito.
mesmo. o discurso de V, Ex•, paru dizer que o ex-Embuixudor
Lincoln Gordon "lú na obrigaçuo de nominnr lodos aqueles
congressistas que rccchcrum rundos du Embuixnda ou de Agências
Internacionais refcridus nu suu entrevista. Dcssn maneira, ele
tamhém prestaria um serviço ao Congresso, separnndo o joio do tri~
go. Mui ln obrigado a V. Ex• ...
O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA uparlc do Scnudor Eurico Rezendc c...

RS) - Agrudeço o

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA V. Ex• um aparte'!

MA) -

Permite

O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA- RS)- Pois nuo, Senn·
dor.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nobre Sen:o·
dor Danid Kricgt:r, é necessário também que tragamos a noss:1
solidariedude, na hora cm que V. Ex• tão bem defende a honra de
parlumcnturcs, por certo injustamente acusados. na nota que estú
comenl:lndo. t\hiS é preciso que se ruça a história. Estúvamos nu
Ciomara dos Deputados c roi por isso que chegamos até no uugu~lo
Plen(lrio pura pedir pcrmissUo u V. Ex• rmru este uparte. O I BAD:
que congrcg:1vu um grundc números de Srs. Deputados e dele nflo
purlicipamos cru presidido pelo nosso suudoso companheiro Joioo
Mendes. notitvcl homem púhlico. Durante a sua vida. ninguém teve
:1 :llld(u:iu de ucusí1~lo porque no dia em que o fizerum ele teve n
omhridndc de sn\icitar uma Comissflo Parlamentur de Inquérito que
rebuscando. ouvindo ct:ntcnus de depoimentos, concluiu pel:t total
improcedência das acusações llllc eram rcitas ao órgi1o que ele dirigia. O nohrc Oeputndn .lnUo Mendes. que nUa vive mnis, ocupou,
com muito destaque, lllnt\ cudciru de Ministro do Superior Tribunnl
Militur c lúu morte rui huscí1~lo. Não é possfvcl assim que se deixe
pm~sar unm acus;~çnotào injust:~. de form;.1 concrctu, contm o JBAD
que teve a prcsidi~ln um dos ho111cns muis honrados que purticipa·
ram do Congresso Nacional.
O SR. DANIEL KRIEGER (ARENA - RS)- Agrndcço os
apartt:s .. ,
O Sr. Gilvun Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex•, nobre
Scnad11r'! (Assentimento do orudor.) O MDB, emboru nn uusênciu
do st:u Colégio tlt: Lídt:rcs niln podt:ria, t:ntrctnnto. dt:h.ur cm branco
um rt:!!istro sohrt: mais um grundt: st:rviçn que V. l:x.' presta l1 Nu~
~i'1n. Permito·mt: tHIS:Ir f:llar cm nnmc da minha Bnncudu para us~
st:g.urar t1 V. l:x 1·1 o apoio do Movimento Dcmncrútico Brasileiro no
esd:m:cimento desses l'atos injuriosos ao Poder Legislativo,
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O SR. DANU:L KRIEGER (ARENA- RS)- Agrudeço os
npmtcs que demonstram a dignidade do Congresso e u grandezu da
rcprescntuçflo. Nf10 posso. é \új:!ico, admitir que se acuse u Casa que
integramos, nem ~~ Cí1muru dos Dcputndos, porque reputo injusta a
acusacflo.
Quando vim,, lrihunn. n-lo upcnas com um propósito: deixar rc·
gistmdo que, como Líder de partido, nuncn tive o menor entendi·
mento com u F.mhaixad:lt\mericuna, dela nunca recebi e nem nunca
lhe pedi nenhum ampuro c quero dizer que, pessoalmente. recusei do
IBAD a colaboraçüo que ele me ofereceu, porque é do meu feitio
disput:1r t~s cleicôcs st:m nenhum auxilio, umpnrado apenas no
coruçào c na consciência do povo hrasilciro. (Palmus.)
Não sei porque. Sr. Presidente. a nacflo americana, que merece
de todos ntls o nwior respeito c a maior udmírucüo (pois ele(!, indis~
cutivclmcnte, o hulunrtc dn mundo democrático), tem se des~
mundado cm tantos erros. demonstrando a insensibilidude da sua
diplomaciu. (Muito bem!) Quundo os dirigentes deviam procurar
somar. porque u hora é du somu c nuo da divisão. eles agridem
l1quclcs que scmrre fomm so\idúrios com o seu grande pais c sempre
de[cnder:un os princípios democrillicos que consagram a grandeza
dus nações.
Sr. Presidente e Srs. Senadores. o que desejo, portanto, é deixar
expresso o meu pontl1 de vista inicial. Mulruux já dizia que a maior
rcsponsahilid:1dc do homem é consigo mesmo. Repilo rrontalmente a
afronta c reitero que nunca pedi auxilio a ninguém, muito menos iria
pedir ajuda ao cstrang.ciro ('):tra e\cg.er~me representante do Rio
Grnnde do Sul nesta Cus:i, que é umu dus glórias da Nação. (Muito
bem!)
Sr. Presidente c Srs. Senadores. o Congresso não pode licar indi·
t'crcnle ios acusações. nuo pode licur submisso. ni\o pode licar degra·
dudo. O Con!!rcsso tem que resguardar u personalidade que advém
das gmndes instituições c deve repelir sempre: com coragem e com
p.randc~<l. as ~1cusaçõcs injust:1s que lhe sflo feitns. Assim. os Parla·
mcntarcs devem. sempre, também, agir de acordo com a sua cons~
ciénciol c com os princípios que os trouxeram u esta Casa, defen~
dcndo, com destemor. aqueles postulados que constituem u grandeza
du Púlria c que suo a liberdade, o progresso e a independôncia dos
Poderes. pnm que possamos ser uma democracia, porque a demo·
cruciu é o sonho ulmcjudo por lodos os povos. (Muito bem! Palmas.
O orador ê cumprimcntudo.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Ainda nos lermos do
disposto no inciso VI dn artip.o 16 do Regimento Interno, concedo a
p:lluvrn uo nobre Senador Saldanha Dcrzi.
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA- MT. Pnra umu comu·
nicuçUo. Sem rcvisUo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
F.m nome d~1 Bancada de M:1lo Grosso, lamento ter que levar ao
conhecimento dcsl:l Casa c de todu u Nnçuo o rnlecimenlo. nu última
scxta·feirn. de um cxtr:mrdinúrio mato~g,rossense, um homem
p(oblico de alto pulrinlismo. um homem que deu dn suu mocidade. da
sua capacidade de lrubulho. da sua lealdudc c da sua altivez, muito
pelo meu Estado de M utn G rnssn,
Trnw·sc do fulccimcnlo do Sr. Jünior M!lllcr, ex-Depu ludo, ex·
lntcrvcnttlf c cx·Gnvcrrwdnr lle Mntn Grosso.
Júlio MUller, rculmcntc, gtwernou o meu Estudo numn das rases
muis diriceis, cm que n nossu C<~J'itnl cru totuhnente isoludu do resto
do Eswdo de Mmo Grosso. Ele, com n ""' cupucidude de lrnbnlho.
cnm o seu dinmnismo c, sohrctudn. com umor no nosso Estudo, deu
tudo que podia dar cm hcncficio do progresso c do desenvOlvimento
t.ln Estadn c da nossu capital.
Foi um homem llliC iniciou modernizundn u nossa Cuinbá. que
nt\o tinha sequer um hntcl onde hospedar umu uutoridude. Ele, com
o s:wrifkiu dos currcs pl'1hlicns cstaUuuis, l'cz um moderno hotel. um
cinemu, llllltcutm. 1:c1. a ptllltc llc cirncnto armado, tulvez u primeiru
no Eswdu de tvh1tn Grosso, lip.anlio Cuiahú l1 Y!1rzcu Grunde e ao ex·
trenw Norte de Ma\l1 Grnssn.
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Um homem húbil, um politico realmente de sensibilidade, deu
ele toda a sua capacidade de trabalho em beneficio do nosso Estado
de Mato Grosso.
De familia tradicional. Júlio MUller era irmão do extraordinário
brasileiro de quem mé hoje o meu Estado e o Brasil sentem u perda,
aquele que, reu\mente. foi uma das estrelas que sempre brilhou no ce·
nilrio politico nucionul, que i: o nosso saudoso Filinto MUller.
Tnrnhém seu irmão, outro mnto·grossense ilustre, ex-Govcr·
nadar do Estado de Muto Grosso, Fenelon MUller, falecido há
pouco. destacou-se como homem público.
·
De umu fumília realmente ilustre Júlio MUller, é o último dos
v;~rões dos MUller. da geração que desaparece no Estado de Mato
Grosso.
Realmente o nosso Estado deve a essa familia o amor e
sobretudo o espírito público que ela a ele dedicou: silo homens
afeitos tanto ii vida particular. como à' vida pública. Júlio MUller
deixa unw numcrnsu fumilia. Suu cxposa, Dona Maria Ponces
MUller, é irmii daquele extraordinário homem público mato·
grossense, também ex-Deputado, ex-Governador - o Deputado
Ponccs de Arruda. uma família que i: orgulho para o Estado de Mato
Grosso. Continuam seus filhos. quer na vida particular. quer nu vida
pública. a d<Jr a contribuiçiio, o amor, o patriotismo que deu essa
fumilia ao nosso Estado.
f: com grande sentimento que, em nome da Bancada de Mato
Grosso, solicito i1 Mesa que faça chegar a sua familia o nosso pesar,
o pesar desta Casa, o pesar dos políticos, pelo falecimento desse
cxtr<10rdinúrio mato-grossense. que foi Júlio MUller.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA -

MA) -

Permite

V. Ex• um aparte'?

O SR. SALDANHA DERZI (ARENA- MT)- Com muito
prazer.
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Nilo poderia
ddxur de dizer. na hora em que V, Ex• traz ao conhecimento do
Senado o falecimento de Júlio MUller que também sentimos, profun·
damente, o evento. Presidíamos o Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comcrcií1rios, quando tivemos a ventura de visitar
Cuiahú c lú estava .lúlioMU\Icr com seus amigos e, por coincidi:ncia,
n;Jquc\c instante. recordamo-nos bem. ele presidia o PTB. Foi de um
c~1rinbn cxtruordinúrip conosco: preparou-nos uma recepção festiva
c nos mostrou a Capital de Mato Grosso: cercou-nos de todas as
atcncôes. para que trouxéssemos de \{1 a certeza da grandeza do
coracno dn lilhn que nasce nesse prodigioso torrão brnsileiro. Em
suus andancus pclu entuo Capital da República. freqUentava muito o
nosso gahinete. Podemos dizer u V. Ex•. nobre Senador, que todos
ns seus pleitos, todos os seus unsdos, suus pretensões visuvam únicu
c exl.!\usivamente ao hem-estur c i1 felicidude do povo mntogrussensc. f: por isso lJUC, quundo V. Ex• traz ao Ph:núrio sua
p~davm de dor. nno poderíamos debwr de dizer. também. que emhma maranhcnses, tivemos n ventura de privur da intimidade desse
l'i lhn ii ust n: lÜI term de V. E.x•. que acuba de desupurccer.
O SR. SALDANHA DERZI (ARENA- MT)- Muito grato
a V. E.''· nohrc Scnudor Henrique de Lu Rocquc: muis uma teste·
munhu do alio cspirito público de Júlio MUller. A fam!lia MUller,
como todos sahcm. jamuis deixou de purticipur du vidu pública c
rolitica de Mato Gr~sso. Nu outra Casn do Congresso, nu Cíimuru
dos Deputados, temos o eminente muto-grossense t~1mbém, que é
Deputmlo Fcdcrul. li\ho do cx-Govcrnudor Fenclon MUller c so·
brinho de Júlio MUller, que é o Depu tudo Gustuo MUller.
Nn mais. Sr. Presidente, cm nome du Buncudn de Muto Grosso,
solicitamos, mais 1111111 vez, que fnçn V. Ex• chegar ufnmllin MUller o
resar desta Cusa pelo desaparecimento desse ilustre muto-grossense
que, rcu\mcntc. era um homem de espirita público, com amor
accndradn un Estado de Muto Grosso - o extinto Júlio MUller.
(Muitohern!)
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- A Mesa se associa ao
pesar de Mato Grosso pelo desaparecimento do ex-Interventor e ex·
Purlumentar Júlio MUiler e tomará us providências requeridas pela
Bancada, na formu regimental.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senudor Mauro Benevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores:
Durante o recesso parlamentar, realizou-se em Fortaleza, um
importante conclave de natureza econõmica, promovido sob os auspicias da Federução das Associações do Comércio e Indústria do
Cearil- entidude que congrega o mundo empresarial do Estado.
Nos dias 17 e 18 de fevereiro tiveram lugar as conferências e
debates programados, cujo objetivo era o recolhimento de sugestões
para o combate às secas do Nordeste.
Convidados pelo presidente da conceituada instituição, Sr, Joilo
Luis Ramalho de Oliveira, purticiparam do magno Encontro poli·
ticos, técnicos, estudiosos das questões nordestinas, discutindo a
problemiltica da carí:ncia de chuvas naquela área do território brasi·
\eira.
Esta Casa fez-se representar pelos Senadores Dinarte Mariz,
Jessí: Freire, Virgilio Távora e por mim, com ausências justincadus,
por razões ponderáveis, dos eminentes colegas Wilson Gonçalves,
Helvidio Nunes, Agenor Ma riu, Puulo Guerra, Rui Carneiro, igual·
mente instados a proferir palestras no referido certame.
A imprensa fortalezense ofereceu a mais ampla cobertura à
iniciativa da FACIC, conforme se infere do seguinte editorial de
Tribuna do Ceará. publicado na edição de 5 de fevereiro último, Diz
o editorial:
"A FAC IC promoverá, a 17 e 18 do corrente, um canela·
ve para debater os métodos de combate à seca. Nilo se truta
de analisar a mosona do Governo que visa a reduzir os danos
du estiagem, mas as medidas adotndus para enfrentar as irregai;Jridades climáticas. no momento cm que irrompem,
t: irrccusilvc\ que o Governo tem aprimorado o esquema
global que objctiva mudar as estruturas do Nordeste, para
torn{l·lo muis upto u enfrentur os invernos escussos e as secas
cíclicus.
Os projetas de irrigaçuo, o POLONORDESTE, o
PROTERRA. ll PROJETO SERTANEJO são exemplos de
como o poder pi1blico esttl encarnndo o Nordeste sob enfo·
que mais reulísticn. dotando-o de instrumentos muis adequa·
dos pura conviver com uma climutologiu incertu, que condiciona outros futores limitutivm; do desenvolvimento.
O FINO R representou uma modincução su\utur nu siste·
mútieu dos incentivt1S liscuis, de que têm resultado benefícios
expressivos para us cmprcs:1s qut: impluntum projetas na
reg.iim nordestina. As recentes ultcrm;ões introduzidus no
sistemu. que erradica rum privilégios uté cnti\o concedidos ao
FISET c pcrmitimm u dcduçfl!l de imposto de renda de
empresas cstuwis cml'avt>r do FINAM c do F\NOR, LJUmcn·
l:lrum o lluxo de recursos puru o Nordeste. O aumento dos
percentuais do FI'EM foi outrn medida benéncu, que me\ho·
rou us reccittis estuduais c. pnr via de cnnseqíiCncia, fortule·
ccu a economia rc,!!.innal.
O Presidente Gcisc\ tem dcmonstrndo o propósito nrmc
de executur umu política ecnnômicu destinudu u reduzir os
dt:snívcis intcrrcgion:lis c intrarrcgionais, u lim de que o
lh:scnvnlvimento do Pu is se torne menos dcsurmõnico. Agorn
mesmo, quundo n Governo estú empenhudo nu cxecuçi\o de
um progrumu de uusteridudc ccnnlimicn·finunccirn. que
compreendeu desncelenu;nn dus ohras pl1hlicus cu contençr\o
dos meios de pugumentn. o Nordeste tem sido poupudo do
rigorismo contensivn, como o demonstram vúrins decisões do
Governo da Unlilo.
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Em tais cnndiçilcs. o Nordeste nadu tem u rcclumar do
atual Governo- uc n cdilorialista quem fulu. Sr. Prcsidcn~
te" - que lhe tem dispensudo um trutumenlo espcciul de
fnvorcdmcntn, que evidencia ser o Presidente Gciscl o
melhor amigo com quem jú contumos, nu Chcli~1 do Executivo Fedem i.
O conclave que u FACIC vui promover, com a participu·
c~n de técnicos. dirigentes de órgãos governamentais que têm
vinculaçüo cum o Nordeste: c lidcrancus políticas c empresuriuis da região, visa u examinar os métodos adotados para
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Ucmnças mais lúcidas c atunntes da Região, no que tange no equacionamento do )'lrohh:ma dus secas.
E me detive nu aprcciacüo do Projeto Scrtunejo paru, no linul.
lamentar que as dotações a ele consignudus, com desembolso cstuhclccido no exercício de 1976, tenham permanecido sem libcmção, utí:
>I de dezembro. passado.
Recordei, cntrlo. que, com aquele prog.ramu destinado tts zonus
scmi-úridas do Nordeste, estavu publicamente comprometido o pró·
prin Presidente da República que. com reconhecida hoa vontude. se
deslocou u Recife. no dia 20 de agosto, para promover o lançamento
nlicial dn "Sertanejo",
Os IKO milhões mantiveram-se intactos nos cofres públicos, de
nndc inl'clit.mcntc nrw suíram, deixando dcscsperancados os que
vislumhmwm nn novo Projeto melhores perspectivas imediutas para
n utendimento lt vasta fuixa do Polip;ono.

enfrentar a emergência das secas.
Os lideres empresariais c vúrius figurus políticas entendem que a instulaçüo de frentes de serviço não constituem o
meio mais udequudo para enfrentur as secus, por conterem fulhas que lhe comprometem scriumente a utiiidude. As obrus
rcnlizudas raramente deixam quaisquer resquícios favoráveis,
pois geralmente nuda signilicam, cm termos económicos. Viu
1':: de cspcrur que o montunte dos recursos alocados, cuju dis·
de regra, desfuzem-sc rupidamente, às primeiras chuvas,
criminação integra expressamente o texto do Decreto n9 78.299, de
porque o truha\ho se processa its pressas, sem cuidados técni23 de ugosto de 1976, e que alcunça u cifru de I bilhiio e duzentos mi·
cos, susceplivcl de ser destruido facilmente. As estrudus assim
lhõcs. até 1979, ntlo venha u sofrer reduções ou adiamentos no
construídus - meros caminhos de burro - têm apenas a cumprimento do respectivo cronogrumu de pagamentos.
linalidade de socorrer os nagclados du sccu, mus não lhes dão
Como nUa poderia deixar de ser, conc\amei todas as correntes
uma ocupação cfetivamcnlc útil nem fortalecem minimamen·
de opiniilo do Nordeste pura que se congruçasscm atentumente, u fim
teu estrutura das propriedades agrícolus.
de preservar conquistas jú assegurados e pleitear o acolhimento de
O idcul seria que se buscussem fórmulus capazes de
novas reivindicações. diretamcnte vincu!udas aos nossos unseios
amparar os cumponcses e os pequenos proprietários rurais
dcscnvolvimcntistas.
mediante a c.<ecuçüo de um pluno preestabelecido que, ulinal,
E rcciumei, sobretudo. que u SUDENE, o Banco do Nordeste
resultasse nu mclhoriu du estrutura do setor primário
do Brasil c o DNOCS, dirigidos. de forma exemplar, por Josi: Uns
nordestino.
de Albuquerque, Nilson Holanda é José Osvuldo Pontes, respectivuA secu é uma re:tlidade climáticu inafastávei, que não po·
mcntc, obtivessem trutumcnto prioritário por pune do Poder Público
de ser ignorada como dado pcrmuncnle no quadro do
Federal. u fim de que pudessem cumprir, sem maiores emburgos, os
Nordeste sem i-árido. Portanto, os órgãos que se vinculam ü seus elevados objetivos institucionais.
problemática nordestina. comandados pelu SUDENE, prc·
Foram as seguintes, Sr. Presidente, us sugestões que formulei no
Conclave du FACIC, como necessúrius à intcnsilicação da tarefu de
cisum armar com tmtcccdênciu um programa estável para
uplicnçtto cm emergências climáticas que são constantes, a combate t1s sccus no Nordeste:
lim de que os socorros prestados nu hora da calamidude perI. lntensincaçiw dos estudos relacionados com a NucleuçUo
cum o C{irútcr de improvisação.
Artificial. numu açãu conjugudu du FUNCEME. da SUDENE c do
As frentes de serviços datam dos tempos em que o Puís
Instituto de Tecnologia dn Acronúutica, de SUo José dos Cumpos.
nUo contuva com plunejnmento. Depõem contra nossa capucid{ide udmínístrativu, que nindu niío criou novas armas
2. Execução das obrus, p:1ru u retenção de água (acudcs c
para lutar contra uma realidade ora totalmente modilicuda
poços), nus pequenas e mi:dius propriedades, nos termos concebidos
pela dintimicu dos ucontccimentos s6cio-econômicos.
polo Projeto Sertanejo.
No Nordestt! de hoje. onde há uma consciência comunil Alocação de recursos udícíonaís no DNOCS, que possil:iriu a respeito de seus problemas, as frentes de serviço são
hílilem o cumprimento de suas metas de irrigação e drenagem.
umu cxcrescênciu injustifidvel, que precisa ser substituída
4. lmpluntuçiío de técnicas agronômicus modernas para us lupor uma programuçào est(tvel, que funcione nutomutivourus xcrófilus.
camentc como dispositivo c, no mesmo tempo, de nmpuro uo
5. Estabelccimenlos de novos moldes estruturais para a produhomem c fortu\ccimcnto du estrutura ugropecuúriu, nos
ção agropccutaria e estímulos maciços à ugroindústrin.
períodos de seca.
6. Construção dc 30 novas barrugens de lurgo porte para conAo reunir técnicos renomudos, o Superintendente du
trolar o curso dos grandes rios, dentro de plunejumenlo que vem senSUDENE, n Presidente do BNB. o Diretor Gerul do
do procedido, sepundo jlt se divulgou, pelu usscssoriu técnicu do
DNOCS. Scnudores, Deputados, líderes empresariais estuDNOCS.
diosos dos problemas regionais, o Presidente da FACIC,
7. Ohserv;incin dos cronogramns de desembolso lixudos pura
JniH> Luis Rumulho do Oliveiru. pmende colher subsidias putornur cxcqHívcl o Projeto Sertanejo.
R. Avigorumcnto da SUDENE. com ampla divulgação do
ra apresentar i1 Presidência du Rcpúblicu sugestões representativas do pensamento médio das liderilnçus nordestinus
FINO R junlll uns investidores de outras regiões, pura consolidação
do setor industrial, dentro das prioridudcs búsicus da programação
sohre o importuntc problemu."
govcrnumcnlul paru o Nordeste.
Este o cditoriul du Tribuna do Ceará.
9, Obtenção de novus fontes de recursos pura o BN B, usscSr. Presidente:
gurundo grndutivu expunsi\o de suus utividudes, na fuixu do crédito
Como h"mom do Nordeste, idontiflcudo com o secuiur prorurul c no utcndimcnto il pequena c médiu cmprcsu.
hlemu du estiagem, tuntns vczesjú ubordndo por ilustres scnudores c
10. Dcstinução do mwúvcl percentual do "recolhimento
PM mim ncstn Cusn, relacionei u\gunms sugestões que me pareccrum
rcstilulvel", pnru obriguttlriu aplicação no Polígono, dentro de priori·
vii1vcis puru u minimizuçi'\o dos efeitos decorrentes dnqucle fenômedadcs n serem lixudus conjuntnmenlc pela SUDENE. BNB c
no climútico.
DNOCS.
Ames, no trabulho que cluhorci, lizum retrospeclo de alguns fu·
No mnmcnto.u Llircçào dn Fedcrnçào du A:;sociuçào do Comérlo!-i que, no passudn, como no presente, continuam 11 dcsufinr us li·
cio c lndústriu do Ccurú clnhorn circunslnnciudo Documentou ser

l
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suhmctido 110 Presidente Ernesto Geiscl, consubst11nciando medid11s
reput:ldas de indiscutível relevância por reduzir os efeitos da estia·
gcm cm nossa região.

O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V. Ex• me permite um
11p11rte?
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com prazer.
nohre Senador t\genor Maria.
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Senador Mauro Bene·
vides, relativamente às preocupações do Nordeste 11 respeito do pro·
blema climi1tico, com a participaçuo de V. Ex• nesse simpósio,
quero aprovei til r 11 oportunidade pum me congratular com V. Ex• e,
ao mesmo tempo, coiocar·me à sua disposição para qualquer pro·
hlcma daquela região. Muito obrigado a V, Ex•

I

I
I!I

II

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Sei que V. Ex•
nohrc Senador Agenor M11ria, é um dos estudiosos du problemática
nordestina. Foi umu pena que V. Ex•, naquela data. não tivesse
podido aquiescer uo convite da FACIC: lá estiveram eminentes cole·
gus nossos, tais como os Senadores Dinurtc Mariz, Jessi: Freire, Vir·
gflio Távora c cu próprio, pura discussão dessa temática, que vem
fazendo com que em torno dela sejam concentradas as atenções de
todas as camad11s sociais do Nordeste.
Portanto. nohrc Senador Agcnor Maria, se V. Ex•, tiver, a rcs·
peito deste tem11 - como acredito que tenha - qualquer sugcstilo,
poderá encaminhil·i:lil direção da FACIC, pois neste exato momcn·
to aquela instituição clahora um documento básico a ser submetido
:10 Senhor Presidente da República, com as sugestões, as indicações
de todos qu:mto participaram daquele simpósio.
Queira Deus, Sr. Presidente, possa o Chefe da Nação viabilizar
tais sugestões no menor espaço de tempo possível, abrindo, cm
conseqUênciu. horizontes, muis favorúvcis para o crescimento do
Nordeste c o bem·estar de seus trinta milhões de habitantes. (Muito
bem! Palmas.)
C'OMf'ARECEM MA/SOS SRS. SENADORES:

~
I

José Guiom:1rd - Petrônio Portella - Virgílio Távora Dinarte Mmiz - Paulo Guerra - Augusto Franco - Dirceu
Cardoso- Os ires Teixeira- Accioly Filho.

I

O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
mcnto que serú lido pelo Sr. I•·Sccrctilrio.

I

..

elido o seguinte

11
11

REQUERIMENTO N• 4, DE 1977

I

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro n trans·
crição, nos Anuis do Scnudo Federul, do artigo "Falúci:1s de uma
Crise", de autoria do jornalista Edson Lobão, publicado no Correio
Brazlllense, edição do din 6 corrente.
Sala dus Sessões, 7 de março de 1977,- Braaa Júnior.

~
I

I

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - De acordo com o art.
1•. do Regimento Interno, o roquerimento lido serú submetido
ao exame da Comissão Dirctoru.
23~.*

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Esgot11do o tempo des·
t inudo no Expediente, passu·sei1

..
11

11

!
lim

I
I

i

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussriu, cm ['lrimciro turno (uprcciução preliminar du
juridici<.ladc, um termos do urt. 296 do Regimento Interno,
do l'rnjclu Jc Lei do Senudo n• 132. de 1974, do Senhor Se·
nudor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre u ohrigutorie·
dude de dour s:~n~ue. tendo
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PARECER, sob n' X26, de 1976. d:~ Comissão:
-de Constituição e Justiça. pel:1 injuridicid:~de.
Em discussnn o prnjctoqlmnto f1 juridicidade. (Puusu.)

Nt1o huvcndn quem peca u palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queirum permanecer
scntndos. (Pausn.)
Rejeitado.
O projeto scri1 urquivndo.

r: o seguinte o projeto rejeitndo:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 131, DE 1974
Dispõe sobre a obrigatoriedade de doar sangue.
O Congresso Nncional dccrctn:
Art. i' Dos dezoito (18) nos quurcntn (40) anos de idade o ci·
dadão brnsileiro é obrigado a donr sangue, uma vez, a cada perlodo
de trezentos e sessentn e cinco (365) dius, se for solicitado a fuzé·lo.
Pnrúgrnfo único. A dispensn do cumprimento da obrigação es·
tipulndn neste artigo ocorrerá por motivos ligndos u saúde do in·
tercssudo, nu formu cm que o regulamento desta lei o determinar.
Art. 2' A colcta de sangue humano serú processada através de
''hnncos de sangue... hospitais, cusus de saúde ou umbulatórios, esta·
helccimentos públicos ou privndos.
Part1grafo primeiro. O sungue colctudo licar{a estocado cm um
ou mais estuhelecimc:ntos, entre os referidos no caput deste artigo,
parn uso que atendu uo interesse coletivo, sob o critério e o controle
que o reguh1mentll dcstu lei fixar.
Parágrufo segundo. A doaçi1o c o fornecimento de sangue são
grutuitos. vedadu n rculiz:u;ào dess:1s opernções foru da sistemática
estuhclccida nesta lei.
Parágrafo terceiro. O regulamento indicará a qunntidude de
sungue n ser cxtrnidu de cada vez, do dondor, c o modo de do·
cumcnt:lr l.l doaçiio.
Art. 3• As nutoridades saniti1rins dn União solicituruo o con·
curso de comandantes militares, de dirigentes de órgãos públicos de
qualquer categoria, de di retores de escolas ou de empresas, pura ore·
crutamento de doadores, em número que buste i1 formação ou recom·
posição de rescrvu de snnguc em determinado ponto ou região do
território nucionul. quando o interesse público assim o exigir.
Parúgrnfo primeiro. O regulamento firmaril normas disciplina·
deras parn u coluhoraçrto u ser solicitudu. nos termos deste tlrtigo,
com u previsiio de sanções uplidtvcis a todos, doudores inclusive, que
se rccusurcm u prestít-la.
Purítp.rnfo segundo. Nos cusos de ussociuções esportivus ou estuhelecim~.:ntos cscolurcs, nu formu que o regulumcnto indicar, será
lhudu numu cota globul unuul de sungue u ser doado. como
c.xip:ancia húsica u cumprir para o recebimento de subvenções
cunsigmadas no Orçumento da Uniiio.
Art. 4• Esta Lei serú regulnmcntada cm prazo não superior u
ccnhl c vinte ( 120) dias, u purtir de sua vigência,
Art. 5\l Estn Lei entru em vigor na dultl de suu publicaçno, revngudus us disposições cm contrilrio,

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item l:
Discussão, cm primeiro turno (11preciução preliminnr du
constitucionulidudc, nos termos do nrt. 296 do Regimento ln·
terno), do Projeto de Lei do Senndo n• 94, de 1976, do Senhor
Senudor Ruy Carneiro, que introdu,. modific11çõcs nu Censo·
lidnção dns Leis do Trnhalho, ntl parte referente nos voguis
dus Juntus, tendo
PARECER. soh nl'949, de 1976, dn Comissão:
-de Constltulçilo c Justiça, pela inconstituciontllidude,
com voto vencido, cm scp11rado, do Senhor Scnudor Otto
Lehmunn.
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Em discussão o projeto quanto i1 constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Scnudon:s quiser fazer uso du palavra, vou
encerrar u tliscussiio. (Pausa.)
Enccrrud~1.

Em votuçiio.
Os Srs. Senadores que uprovam o projeto, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado,
O projeto ser(! arquivado.
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Art. 6'í' Revogam-se as disposições cm contrílrio.
O SR. PRESIDENTE (.José Lindoso)- Estú esgotada a maté·
ria constante da Ordem do Dia.
Ht'1 ninda orndores inscritos.
Concedo u puluvru ao nohre Senador Agcnor Maria.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN. Pronunciu o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O que me traz. nu tnrdc de hoje, u esta trihuna é um dos assuntos que fnlam mais de perto i1 economia do povo brasileiro c que,
f:: o seguinte o projeto rejeitado:
presentemente, criu cm todos os recantos deste imenso continente
um prohlcmu de intcrrogucão e de exrectativu.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 94, DE 1976
Nos idos de 1973, o preço de um barril de petróleo era impor·
"Introduz modificações na Consolldaçio das Leis do Tra· tudo na base de 3 dólares. Com o boicote do petróleo passamos a
balho, na parte referente aos vogais das juntas."
pagar, U P•trtir de janeiro de 1974, 12 dólares, OU sej,l, quatro VCICS
mais curo.
O Congresso Nucionul decreta:
Vários países do mundo enfrentaram a crise, procurando conter
Art. I• O art. MO da Consolidaçno d•ts Leis do Trubulho passa
o desenvolvimento da indústria automobilística, c alguns países a vigorar com a seguinte rcdaçUo:
como u Inglaterra- se permitiram ao máximo de ver fechar us suas
"Art. 6fi0. A escolha dos vogais das juntas c seus próprias rúbricus de automóveis.
O Governo hrasileiro achou por bem continuurmos vivendo u
suplentes far-sc-Ca dentre os nomes constantes de listas que,
pura esse efeito, forem encaminhadas pelas ussociaçõcs sindi- época automobilística, e a nossa indústria, que tinha em circulaçüo
no Brasil, em· 1973. 3 milhões e 900 mil veículos funcionando,
cuis ao Poder Executivo, utravés du Presidência do Tribunal
aumentou
a fabricação ejú cm 1974 a frota cru de 4 milhões c 200 mil
Regional do Trahülho respectivo,"
veículos: em 1975 esta frota elevou-se pura 5 milhões c 600 mil
Art. 2• Ao art. 661 da Consolidação das Leis do Trabalho dê·
veiculas, em 1976, o ano passado, a frota roi aumentada de 5 milhões
seu seguinte redução:
e 600 mil para 6 milhões e 600 mil veiculas.
Janeiro de 1977. O Governo. reconhecendo que só o •tumento
"Art. 661. Pam crcito do disposto no artigo anterior,
do combustível não ia conter o desenvolvimento da indústria
cada sinaicuto de cmprcgadore' e de empregados, com base
automobilística, achou por bem gravar mais uma vez. já agora
terrilorinl cxtensivu Íl ím:u de jurisdição du Junta, no todo ou
através do cupom restituível, que dá oportunidade ao Governo de,
cm parte, proccderú, na ocasino determinada pela presidênatravés dele. majorar a gasolina em 40%,
cia do competente Trihunal Regionul. à escolha de 3 (três)
Sr. Presidente c Srs. Senadores, acredito que esse cupom restituínomes que comporno u listu, aplicundo-sc it clciçiio, no que
vel irá gerar. em toda a Naçiio, nüo só o problema da inflaçiio mas
couhcr, o urt. 524.
vai criar nos municípios mais longínquos du Pútriu umn situôtçiio quaParitgruro único. Recebidas as listas, a presidência do
se que irreversível. Cito, aproveitando a oportunidade, a minha
Tribunal Regionul cncuminhit-lus-á imediatamente ao Poder
região,
onde temos áreas cm que não existem postos de gasolina.
Exocutivo, que proccdcrit it designuçno no prazo de 5 (cinco)
nito existem agências bancárias e o homem. despreparado, culturaldias. expedindo titulo para cada um deles, mediante a apre·
mente falando, não sabe, ainda não entendeu o que é depósito, ou
sentucão do qual serú empossado."
cupom restituível.
Art. 3• O art. 662 du Consoliduçno dus Leis do Trabalho vigoSr. Presidente, Srs. Senadores, é evidente que o descnvolvimen·
rarú com u seguinte redução:
to du indústria uutomobilísticu do Brasil. produzindo u cada ano
80% de veículos individuais. carros de passeio, iria criar a situação
"Art. 662. Somente poderão r,gurur nas listas a que se
referem os arts. 660 c 661 os que sutisnzcrem os seguintes re- . que está ui.
Em 1973. quando eclodiu o boicote do petróleo. que todas as naquisi tos:
ções
do
mundo tomaram por base e se prepararam pura cnfrentÍI·Io,
a) ser hrasileiro:
·aqui, simplesmente, achamos por bem que o simples aumento do pre·
b) ter reconhccid•t idoneidade morul;
ço do combustível resolveria o problema. O Governo. reconhecendo
c) ter idade entre 25 c 70 anos:
que
o problema não estava sendo resolvido como queria, estabeleceu
d) estar no gozo dos direitos civis e politicas;
o cupom restituível que, independentemente de encarecer a gasolina.
e) estur quite com o serviço militar:
vui criar, repito, uma situação purudoxul em nossa Pittria: pois, na
f) contar muis de dois unos de efetivo exercicio na prolishora em que se estabelecem critérios iguuis pura coisas completu·
stto e ser sindicalizado.
mente
direrentes, o que se pode entender e subentender é que vai
Pur{lp.rufo único. A provu dtl quu\idude prolissionul u
dincultur u vida do País. Porque, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu
que se rcrcre u alínea fé rcitn mcdiuntc declaração do respec·
entendo que quem trabalha precisu de lazer, mas na hora da
tivo sindicato."
dinculdndc não tem sentido iguular·se o lazer uo trubulho.
O depósito restituível de dois cruzeiros iguulu o homem que sui
Art. 4• O~ 2• do urt. 653 du Consoliduçüo das Leis do Trubu·
no seu utilití1rjo, de suu cusn paru a roeu. uo homem que sui de casa
lho pussu u vigorur com a seguinte redução:
num carro de luxo puru o seu clube; quundo, Sr. Presidente e Srs.
"Art. 663. .. ................ , .................. .
Senudorcs, é umu coisu completamente diferente. Aquele que sai de
~ I• ......... , .. , , ... , , , , ... , , , ............... ,
cusa no seu utilitário puru o trubulho, puru juntar sua produção
~ 2• Nu rultn do suplente, por impedimento, morte ou
rurul, c conduzi-lu. trunsportú-lu puru a sede do seu município, ele
renúnciu. serUo designudos novo vogul c o respectivo su·
tem umu runçuo cspccíncn de, truhulhundo, produzir a riqueza do
plentc, dentre os nomes constnntcs dus listus n que se referem
Pnls. Aquele que sui de cusu no seu cnrro particular cm demanda do
os arts. 660 c 66\, servindll os designados uté o fim do pe·
clube pnru o seu luzer, ni\o se assemelha com o unterior Sr.
rindo."
Presidente, Srs. Scnudores.
lndcnpcndentc desse aspecto, há o problema du infru-estruturu.
Art. 5• Estn Lei cntrnrit cm vigor nu dutu de sua publicuçuo.
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1-f:'t qua~c dois anos. cm muio de 1975. solicitei desta tribunu. c
Sr. Presidente. Srs. Sen:tdorcs. os encargos socuus. u modidepois. f1:1rticlll:trmcntc. dn Ministro Nascimento c Silvu, que l'ieaçuo da l'il<>snliu lributi~ria em 1977, o lmroslo de Renda sohre u
resolvesse o rrohlcma do p:~gamcnto dos pcnsionistus ruruis. pois os pessoa fisicu. ;IS l:trif~ts de telefone, i1guu, lut. 11 cadu m'és subindo
velhos aposcnt:1dos dn interior estavam sendo cshulhados, criminosu~ neste P:1ís, sobrecarregando pnr demuis o povo brasileiro e cnrique·
mente rouhados. umu vez eles tinham de se transportar 100, 150 c até ccndo :~s empresas cstatuis. tudo isto nos dt:ixu, Sr. Presidente, Srs.
Scmtdnrcs. csturrccidos. Nrw entendo. 11 cudu uno que pussa, as em~no km, cm busca da primeira agência do Bunca do Brusil, puru rccc·
presas estatais a panlwrem mais dinheiro c as turifus uumentundo. Â
hcr a sua aposcntmloria.
E cu vi:1 c dizia ao Sr. Ministro Nascimento c Silvu: h{l utilitt1~ rrornn;itn que cssus t~trif:ts de telefone, {!pua I! luz uumentum. levanrios tntnsportandn 25. JO velhos, qunndo só têm ·curmcidudc pnra•. do :'t empresa estatal lucros maiores, criu-se, entre o pequeno e o
lrunsrortur, no nú,imo. 15. S. Ex•. reconhecendo que nu reulidude médio. uma situ:u;àn uté vexatôriu. Poucos sUo. hoje, no Brusil, que
cru d~.:sumuno. h:'t quusc dois unos luta no sentido de descobrir umu p11dt:m manter tclerone. :'t)!lt:t c luz. No meu Estudo não h{t um ussulumodalidade de ra!!ar os aposentados runlis em seus próprios municí- riutln. hoje. que. com o s:llilrio de CrS 501,30 rossu ler luz eléiricu
pios. E. por in~.:rível lJUI! pare~n. ainda não conseguiu n modalidade Jig:td:1 n:t sua c-asa, possa ter {lguu encunudu na sua casa. porque real·
normal deste pagam~.:nto chegar lis mãos do velho do campo, parn ele mente n sal:'irin de CrS 501.30 não responde ubsolutumcnle por uma
recehcr no seu prôprin município.
ohrip:açào a cada Uiu mais gruvosa. num poder de compra a cadu dia
·
Sr. Presidente c Srs. Senndorcs. a questão do cupom restituível í: nutis limit:tdn.
Sr. Presitlenle, Srs. Senadores, acho justo que u TELEBRÃS, u
por demais gntvc. Posso ulirmur it Cusu. e ao Governo. que ele vai
rrejutlicar u !'11rçu tle truba!ho du Nução, criundo no interior do Pnis ELETROBR,\S. ganhem dinheiro, mus dentro de umu possibilidude
unHI situação por demais complexa. que vai prejudicar sumamente a cm que l) pOVl) rossu rcspllnder por esses lucros ustronômicos.
Li. questão de hi1 vinte dias, que o Banco do Brusil registrou, no
produção hrasilcira.
ano passado. o seu maior lucro da história deste País: se não me fa ..
Diante do exposto, cu não poderiu calar e tinha de trazer para lha u memilria. seis hilhõcs e meio foi o lucro regislrudo pelo Banco
esttt trihunu os prohlemas da minha região e dar conhecimento ao tio Brasil. em janeiro de I977,
Govorno que u medidn é nliumente prejudicial àqueles que lruba·
O que fez o Banco do Brasil1 Elevou as taxas de juros do setor
!hum nu interior d<> meu Estudo.
rurnl: elevou ots t;t.xas de juros do setor rurul por que c p:tra quê?
A upricultura hrusilciru continua carreando pura o mercado
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Permite V. Ex• um
internacional mais de 60 ror cento do que representum us nossus
aparte'!
divis:1s. E s:themos que ela. utraví:s de uma migrução intensivu. u
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito pruzer, cadu dia se esv:tzi:t mais c í: um setor que precisa ser tratudo com o
nohre Scnudor Adulhcrto Senu.
motior c:trinho. com o muior desvc:ln, puru. que o homem continue na
O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- V, Ex• fulu que é nliu· agriculium, no interior, a rroduzir u matériu-primu e o ulimenlo de
mente rrejudiciul uo trahalhador do seu Estudo, eu goslariu de gene· que t:mto necessitamos.
ralizur um pouco mais essa sun informucão. No meu Estudo, embora
O Sr, Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- Dit V. Ex• licença
cm muitos municípios exist:tm agêncius bancárias. a verdade í: que o
para um upartc. eminente Scnudor?
sistema não pllder(t ser aplicudo nas buses e segundo as regrus esttt·
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Com o muior
hl!lccidas pelo Governo, sobretudo porque, a não ser na Capitul, não
temos postos de gasolinu cm nenhum dos outros municípios. E pr:IZer. Senador Virgílio Ti1vora.
quanto ao que V, E.o,;• ulirma u respeito du discrimimu;ão dessas pro·
O Sr. VlrgOioTávora (ARENA- CE)- Ouvimos em sili:ncio
vidêncius, toda u Nação cst{l vendo, todos nós estamos reconhecendo V. E.x• c seus dipnos apurte:mtes. Faltou apenas um dos reJ1resen~
que ela represen:ou um golpe terrível, sobretudo sobre u classe !antes tio MDB se rronuncinr, dos presentes uqui à Cusa. Com todu
média, um:t dm classes menos fuvorecidus na atuul políticu do serenitlatle. sobre" discurso de V. Ex• digo que ele ubrunge desde o
Governo.
restiwivel, russando relu indústria uulomobilísticu e, depois, tece

críticns as mais severas sohrc o Imposto de Rendu-Pessou Fisicu e sobre n enriqucci111cnto dus empresas estutuis. Se nUo nos enganamos,
o espectro cst(t uf lançadll, Inicialmente, o Governo sabe pcrfeitumen~
O Sr. Gllvnn Rocha (MDB- SE)- V. Ex• m~ concede um te. cj(t dissemos não uma. m:1s algumas vezes, que u medidu do chaapurtc'!
, mudo depósito restituível nuo é medida popular, nilo é medida simpúticu. nUn é medidu <.JUC seria n receher unluusos, é umu das ulter·
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com muito prazer.
· nativus entre isso e o racionamento druconiuno tão pleiteado pelo
O Sr. Gllvan Rocha (MDB-SE)- V, Ex• tem toda rnzuo em Partido de V. Ex• nesl:l Casu. Segundo: o desenvolvimento da indúsdizer tia sua apreensão sobre us slmonetas que serilo insliluldas no triu uutomobillslica. diz V. Ex•, que foi o responsável por tu!. A
País hrcvemcntc. Se existe: umu coisu neste Pafs que recebeu u conde· · indústriu automobilística -.<e memória nuo nos falhe- vem com
naçfio un:'1nime. é o l:il dertisilo restituível, ou que nome se lhe dê. sua implunlução tios idos d~ 1957 u esta purte. Terceiro: o que nós
Tenho a impressão de que, neste Pais continentul. ninguém foru do ouvimos sempre uqui do MDB- nu puluvru insupeitu do eminente
Governo. cst(t u fnvor disso. Tunto é verdudc, que nestu semunn Vice-Líder do mesmo pura assuntos econômicos, o representante
mesmo :tenha de sair urn documento du Conrcderuc;Uo Nucionul dus fluminense, Senador Roberto Suturnino- é justamente clamar por
Indústrias. condamandn o Governo n voltar ntrús, porque segundo muior Imposto de Renda i1 pessoa físicu, é justamente ciumar por
aquela entitlatle. do mais ulto prestigio no País, i: realmente cutnstr6· muior upoio :ts ind(lstrius estutnis, é justamente ulirmur que esse lufica a adoçuo da medidu, por todos os tltulos sem vuliu e cheia de pro· cro upnrcntc dus indústrius estutuis é necessário pnru que elus se
blemas que irão ugruvur u siluuçuo social brusileiru. Acho, Ex•, que é descnvolvum. Mus. neste ponto, permitimo-nos comecur u mostur u
hora tle o Governo, alentlendo uo ciumar nacional, voliur utrús e pc· V, Ex• ulém du rurle opinitivu- que a cutlu quul !feito é externur
dir desculpus ml vcrdaUciro uutor du invenção, um unônimo mineiro. como deseju -,haver alguns enganos de V. Ex• Diz V. Ex•, o Bunque segundo consta, é o introdutor desse novo tipo de imposto cumu .. co do Brusil o que faz com o lucro todo? Aumenta os juros da Agri·
nado, nu economia brasilciru.
cultura. Eminente Senador, o Banco do Brusil nilo uumenlou juros
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RNl- Muito obri~udo, de agl'iculiuru ulguma, Quem uumenta os juros du Agriculturu, u
tlecisno desse uun1en1o tlejuros i: tio 6rgno uo quul o Bunco do Brasil
Senador Gilv:m Rocha.
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Muito obrigado.
Senador Atlalberlo Sena .
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está subordinado e quando o fez foi pelas grandes distorções, huvi·
das, nUo na tcrru de V, Ex•, nilo na nossa terra, que somos regiões
pobres, mas cm regiões mais ricas do Brasil onde havia vazamento de
recursos de um setor pmu outros setores, nos quais nilo estavam
destinados. Queremos deixar bem claro que o Banco do Brasil é apenas o instrumento financeiro do Governo. Ele, por si só, não aumcn·
ta juro algum. Apenas cumpriu as decisões dos órgãos a ele superiores nu artéria financeira, isto é: o Banco Central c o Conselho Monetário Nacional. Estamos com V. Ex•. também parl!cipes, assim
como todo o povo brasileiro. Nilo é apenas V. Ex• o detentor dessa
preocupução pelo aumento havido, sob a forma restitulvcl ou não,
do custo do combusllvel. seja do automotor, seja do óleo combustf·
vel pura as indústrias. Gostaríamos de deixar bem claro que foi uma
alternativa: ou a racionalização, ou o racionamento, e sabe V. Ex•
por V. Ex• e mais outros tantos. Era o primeiro aparte que gostaríamos de dar a V. Ex•, agradecendo a paciência com que ouvidos
fomos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado
Senador Virgílio Távora. Quer dizer que V, Ex• concorda que o
Banco do Brasil elevou as taxas da Agricultura brasileira?
O Sr. VlrgRio Tá•ora (ARENA- CE)- Diremos exalamente
isto: cst{l cohnmdn. mus ele não as elevou. Quem eleva é o Banco
Ccnlr:~l. é o Cnnsclhn Moneti11io Nacionul. E já dissemos as razões,
n porque! Juslumcntc no Sul houve vazamento extraordinários, mas
n PROTERRA. que é da terra. niiÓ leve suas taxas aumentadas.
Teve'! Não!
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado a
V. Ex• pcln cornli11in que trouxe ao meu pronunciamento, confir·
mundo que o B:mcn do Brusil elevou us tmws da Agricultura através
de ordens expressas. determinadas pelo Banco Central e outras
empresas n ele superiores.
Sr. Presidente, n Vice-Líder do Governo, confirmando a ele·
vncão dus tnxus de juros, trouxe a mim c ia Casa a demonstração de
que a Agriculturn brasileira vai pagur este ano mais juros c mais
obriguções.
Tomei o cuidado de trazer para o conhecimento da Casa um rc·
corte de jornal do din cinco do corrente e, por incrivcl que possa
parecer 110 Senado c i1 Nação, a Rede Ferroviária Federal confirmou
n suspcnsilo da linha de pnssugeiros Recife- João Pessoa- Natul u
partir do dia quinze. A medida vai ser tomada em virtude do deficit
nprcscnt<~dtl nas nrcnu;ôcs.
Sr. Presidente, Srs. Senudores, acho que o único país no mundo,
com u atuul crise de petróleo, cm que o trem dá prejuízo, é o Brasil,
porque nilo tem sentido, depois de mais de três anos da eclosão do
boicote do petróleo, du alln terrível havida no preço desse produto,
os trens uqui no Brusil aindu serem deficitários!
O Sr. VlrgRio Tá•ora (A RENA - CE) - Eminente Scn~tdor.
rH:rmitu·nus dizer. que é un contrllrio: não hia puís ulgum no mundo
cm que 11 trem de pnssnpcirus niit> scjn deficiti1rio.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Numa demonstra·
çiio patente de que o Governo nilo cuidou, do assunto de base, que
pudesse rc11lmente dar uo nosso Pu is us condições de gozarmos dos
benefícios do trem, que é um trunsporte viúvcl c rentável, como tum·
hém de tndo n nosso imenso litorul.
Vou ler a nota. paru o nobre Vice-Lfdcr du ARENA dela tomar
Cl>nhecimento nu íntcp.ru:
"Suprimido o trem de passageiros no Nordeste", A Rc·
de Fcrrovii1riu Federal, connrmou ontem. a suspensilo du li·
nhu de pnssupeirns Rccife-JoUo Pessou-Nutul, u purtir do
din IS. A medida foi tomadu cm virtude dos deficlts aprescn·
tudo., nas nperuções, mas poderi1 ser reeMudadu no futuro.
Uma das possihilidades lcvuntadus pela rede, é o prolongu·
mcnto daatuallinha Muci1u-Natal, ulé 11 capital de Pernam·
buco. Também. como conseqUênciu de um estudo que
recomendou a climinuçiin dos scrvicos dcficit{arios, outros
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trens de passageiros entre Recife e capitais mais próximas li·
verum u freqUência reduzida. Entretanto, a direção da ferro·
viu garunte que não haverá demissões. O pessoal será aprovei·
tudo m1 movimentm;ào de cargueiros ou 'nus linhús suburhunus.··
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem sentido ...
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA - CE) - Se V, Ex• leu para
nos ouvirmos, gosturiumos de acrescentar, à nota tão enfaticamente
lida, um desmentido formal à primeira afirmativa de V. Ex• que per·
gunlu qual ê o pais do mundo, em que, depois da crise do petróleo, o
trem de passageiros dá prejuízos. Eu direi: lodos! Ao contrário, qual
i: o pais do mundo em que trem de passageiros não dá prejuízo? Gostaríamos que V, Ex• indicasse um. um apenas. Agora, o que existe i:
o seguinte: neste caso particular o que acontecia era um deficit
extraordinariamente elevado, em função do número reduzido de
pessoas atendidas. Quer dizer. aí, o deficit cru maior do que o
normalmente suportável pela Rede Ferroviária. Mas aõrmar que se
retira um trem, única e exclusivamente com uma indagação deste
tipo Senador, dizendo: qual i: o país do mundo em que trem de
passageiros dá prejuízo depois da crise do petróleo, permita-nos, i: o
ardor combativo de V. Ex• - que só fazemos elogiar - transformando jú quase meias verdades em axiomas. Não é verdade, é um
engano de V. Ex• E i: um engano que não é preciso estarmos aqui dis·
cutindo. Basta verificarmos os balanços, de qualquer rede
ferroviária, em qualquer lugar do mundo.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - Senador Virgílio
Túvora. em todos os países adiantados do mundo o navio é o transporte mais econõmico c rentável.
O Sr. VlrgRioTí•ora (ARENA- CE)- De acordo ...
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... depois vem u
estrada de ferro. O transporte rodoviário aparece no interior do
Pu is ...
O Sr. Viramo Tá•ora (ARENA cargas e grandes distâncias.

CE) -

... para grandes

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- ... para o atendi·
menlo de pequenos e médios percussos. Aqui no Brnsil, não, aqui
lrunsporlti·Se ferro em cima de pneus. de Sunlu Catarinu para o Nordeste, porque nossa Marinha Mercante ficou marginalizada, nossas
estrudas de ferro foram ah11ndon11das. Estou em Brasília desde
juneiro de 1975 e posso confessar u V. Ex•: não sei se há trem cm
Brasiliu, onde ficu u estação, pois nuncu vi nos jornais ou ouvi uma
propugund:111 respeito do trem, qual o percurso que faz c se existe.
O Sr. VlrgRio Tí•ora (ARENA- CE)- Mas sabe V. Ex• por
quê'? 1: muito simples. V. Ex•s. uqui,todo dia blatcr11m que esta terra
nilo tem democr11ciu. Pois bem, num regime democráico como o
nosso e todos os demais 11 opção é do usuário e quando o usuário de
Sunlu C11111rinu - desculpe-nos o Senador Evelásio, mus i: que se
fulou em Suntu Cuturinu, vamos repetir - transporta, viu
rodovii1ri11, seus produtos ali: nossa região, ele não fuz isso pura favotecer cmpres11 rndoviúrill ulguma. Ele fuz isso porque lhe sui economicumente mais hurulo -economicamente, veja bem o lermo que
usumos - esse modo de proceder, porque de Sanlu Caturin11 - se
porto fosse, vum.os d11r logo esse handlcap u V, Ex•- se o ponto de
origem porto for11, leriu que esperur o navio, embarcar nesse navio,
descer nn porto nordestino e, upós isso, ser transportado por viu ro·
dovii1riu ou ferroviáriuutí: o locul de 11plic11çiio. Queremos dizer que,
rc11lmenle. somos duquelcs, como V. Ex•. que se bulem pura uma
muior .eficiênciu nu nol\Sll cubotugcm, puru muntermos umunhLl, umu
muior 11tilizuçilo r11cionul dos lrunsportcs, isto ó, 11 c11bot11gem servir
puni 11s ~rundes e pes11das c11rg11s. 11 grundes distüncius que nilo es·
lcjam longe dos pontos de destino e de ori~em do mur. A ferroviu, u
grundes e médius c11r~us 11 long11s dist1inci11s: e us rodovius u pequenas
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c curas cargas a médias e pequentiS distâncias. Quanto u isto, V. Ex•
pode ficar dcscansudo, porque o Governo e eu, Liderem exercício,
no momento, todos os dois. comungamos desta idéia. I! o que deve
ser c se trahalha pura fuzer isto. V. Ex•, hú pouco, reclamou que a
Rede Fcrroviúriu tinhu cortudo um trem de passageiros. Exuto, é
dcsugrudítvel fazer isso. Mas aonde a Rede Ferroviária sem em burgo
de todos os esforços utilizados, apresenta deOclts colossais. E os
deOclts niio süo só operacionais, pois ela, como qualquer outra em·
prcsu. ulém do deOclt operacional tem um outro deOclt, o de investi·
mcntos. Elu estú fuzendo investimentos colossais e, portanto.
anuulmente. tem que fazer umortizaçiio de capital, pagamentos de
juros, pun1 justamente chegar a um grau de eficiência necessúriu.
N~o é com palnvrus. não é com ações upenas verbais que se vui resolver um prohlema que vem de mais de 50 unos e que se agravou
depois da década de 40, quanto a ineficiência do sistema ferroviário.
Dai o emprego cm massa de recursos, que está se fazendo pura esse
sctor. Veja V, Ex• que. dias atrús, o Senhor Presidente da República
fez um rcmanejamento total do Imposto Único sobre lubrificantes e
Comhustivcis. passando u fatia do sctor fcrroviúrio de 8% paru
15.2%. pruticumente dobrando esses investimentos. V, Ex• comungu
das mesmas apreensões nossas, mas não podemos ouvir calado
apcnus a condenuçiio. Nós gostamos também que o réu. no caso u
Rede Ferroviüria. seja defendida: que o réu. no caso o Governo. tüo
utacado por V. Ex•. mostre o que está fazendo pura sair do estudo de
coisas que nüo é de 64, que nüo é de 60, que nüo é de 55, que vem
quase que dn início do século.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Yirgilio
Ti'1vorn, V. F.x• ufirmou que a Rede Ferroviítriu ~stÍl fazendo investi~ncnhl, Investimento não é deficit, investimento não pode respon·
der por deficit.
O Sr. Vlrgnio Tá~ora (ARENA -CE) - Pcrdüo. Eminente
Senador, parece que V. Ex• nüo ouviu. o que dissemos. Quem faz
invcstimcntns tem :amortizucões unuuis. E vou dizer a V. Ex•: do
deficit da Rede Ferroviúria.em 1976, muito mais da metade foi de pu·
p.ar amnrtizaçtltl c os juros de cmprt:stimos contraídos paru os
investimentos. Estamos dtmdo essus explic:ações u V. Ex• não como
unHt cnntruditu. mus pura esclarecer u V. Ex• que o Governo não
cstít puntdn. estít fa;.ocndo n mÍL'\imo possível de seuS esforços. Nós somos, dentro dns Conselhos de F.studo - podemos ucrescentur u
V. Ex•- um dos que se hatem mais pura o programa ferroviitrio ter
ulncadn a si rccurSllS. niío os atuais, mus:muito mniores. de muneiru
que mio tenha n Governo que fuzer sucessivos upelos a operações de
crédito que <IUcm tem de pugur ê u Rede Ferroviitriu Federal. Nüo sanemos se e.xplicumos u V, F.x• ~como o programa siderúrgico. Por
esses dias n Governo durú um csqucmn linnncciro pura manter esse
pmgruma sider(tr~ico com fundo apropriado, porque, até hoje, o que
temos feitn- e é um verdudcirn milap.rc- é tl custu de recursos das
prtlpri:~s siderur~ias c de empréstimos su~c:ssivos tomados, principlll·
mente. an merendo e.'<terinr. O prnhlemuo eminente Senudor, descul·
pc lhe dizer. é que u mc:su é lnnp.u eu tou\hu é curtu. O Senado j{t ouviu. tuntus vc;.ocs. mls dizermos isto. As necessidades são tão grundes,
num Pais-continente como este. que o Governo tem que ugir como u
mru: que sep:mt n pt\n, racinnudo, puru cnda um dos filhos puru nt\o
dei,ar nenhum deles morrer de fome. f: isto que procuramos fazer.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Virgilio
Titvnra, os ntilos do Nordeste estilo morrendo de fome, porque o
su1Mio de q1tinhcntns c um cruzeiros e trinta centavos não dí1 muis
para com~:r. Poslin ulirmur íl V. Ex•: é preciso que o Governo tc:nhu
cuidmln. se nitu n pai pode: trunsformur-sc c:m pudrusto.
O Sr,

E~elóslo

Vieira (MDB -

SC) -

Permite V, Ex• um

I

O SR. ,AGENOR MARIA (MDB .__
rra/cr.

RN) - Com o muior
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O Sr. E~eláslo Vieira (MDB- SC)- V, Ex•, com inteligência
c com argumentos sólidos, faz abordagem das dificuldades econômicus do Brusil. upontnndo, inclusive, vúrius das causus c refere-se,
agora, uo sistema de transporte~ neste Pnís como uma das causas dus
nossas dinculdudes, como uma das razões du innação neste Pais.
V. Ex• tem razi'lo, Se o Governo brusilciro desse prioridade aos
investimentos nu úrca do trunsporte ferroviário, nt\o nos encontrurín·
mos na utuul situuçüo. Veja V. Ex• que no uno passado, segunao
Mensagem do Senhor Presidente du República enviada uo Con·
gresso, o Governo investiu dez bilhões de cruzeiros cm transportes
rodoviúrios, c pura o setor fcrrovií1rio destinou u mesma quantia.
quando o Governo vinha trombeteando que furiu uma inversão nos
seus investimentos, Veja V. Ex• que 75% do que se transporta neste
Pais é através de caminhões. Nilo hít, praticamente, opçiio p"ra o
cmprcsúrio do Sul, do Nordeste ou do Norte, a nüo ser o transporte
rodoviítrio. f: por isso que o s"l é trunsportudo de Mossoró para o
Centro-Sul de cuminhüo, é por isso que n carne que alimenta grande
parte da população do Nordeste é trunsportuda de Muto Grosso de
cuminhiio par~t n Nordeste.
O Sr. Vlrgnio Tá~ora (ARENA- CE)- Senador Agenor Ma·
riu. permita-nos responder uo npurte do Senador Evelúsio Vieira.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Permito em se·
guidu. Senador EvelíiSio Vieir", quero agradecer a V. Ex• o
corolítrio que truz ao meu modesto pronunciamento, que tem como
principio bítsieo. simplesmente, despertar o Governo pura a alta
responsabilidade que ele joga em cima do povo brasileiro, nüo só
atrnvés dus tarifus. como ugoru através do wl cupom rcstitufvel.
O poder aquisitivo da classe média brasileira, hoje, é uma
ficçüo. O assalariado estú jogado à sarjeta do sofrimento, do aban·
dono e da dor. Posso afirmar. Sr. Presidente, Srs. Senadores, que CrS
50UO é quanto recehe o infeliz operário do meu Nordeste, do meu
Rio Grunde do Norte, que sai de cusu, de marmita à müo, pela mudrugad", lev"ndo um pedaço de rapadura e um punhado de furinh"
p"ra trahalhm 10. 12 horas, pois é obrig"do u fazer hora extra. e
chegur em casa its 6, 7. R horas da noite. (i preciso que se compreenda
que esse sulúrio nr1o tem mais condiçõeli de motivur o homem pura o
truh"lho e que " necessid"de obrig" esse homem a trub"lhur
três/qu"tro horas de serviço cxtr"ordinúrío para fazer jus a um sulá·
rio um pouco maior, de CrS 900,00.

Na minh:t h.:rra existem três mi nus de tungsténio c três rninns de
ritlliC/:1 dada rcl:t ll:tturcl:l itquc\c solo. As lirmns vnu
huscm aquela scheelitu d"da pel" n"turezu e pagam esse salário de
CrS 501.30 e o operítrio, tr"b"lhundo naquele subsolo, u 200 ou 300
metros de profundidade, com "r rarefeito, se obriga, sub"limentudo
:1 trah:tlhar tr~.;fquatm hnr:l"i cxtr:ltlrdin:'tri:ts, repito, par:t fa1er jus
:111 ,al:'trin lic ('rS 1)flfl.llll.
Posso dizer it Cusu. no Governo e it Nação de que os CrS 900,00
suo insuficientes rum ele ulmoçur cjuntur. porque ele tem obrig"ções
de ulu~uel de cusu. de ítgua. de querosene. Nilo hít luz porque ele nüo
pode pupur.
Suhnutrido, trubulhundo com esse Mtlúrio de CrS 501,30 e sendo
nhrigudo u truhalhur três/quatro horas extras, o que estí1 ucontecen·
do'!
.;~hc~.:lit:t

O Sr. Vlrgnlo Tá~ora (ARENA- CE)- Eminente Senudor, o
:tpmtc cstít pedido.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com quutro ou
cinco unos de trtthnlho naquele interior de minas, truhu\hando a
200/300 metros de profundidudc, subnutrido, estú adoecendo - e
muitns deles estilo perdendo o próprio brilho dos olhos. Nilo
perdcrum sô o sun~ue: estilo perdendo o hrilho dos olhos,
Sempre ocupei estu trihunu para truzcr us minhus preocupações
c f'uzcr us criticus cnnstrutivus que ucho nccessl'trim.
Nenhum de nós. purlumentures, fomos consultudos u respeito
desse depósito reslitulvel. O Governo é o lmicn rcsponsitvcl pela

Março de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçilo 11)

medida que é nltumcntc nrbitr{lriu: porque igunlu u forcu do trahalho
ao lazer. c cu não entendo umu obrigação que iguulc as
desigualdados.
Repito uqui: o cuhuclo du minha região V{IÍ ter que conseguir os
CrS 100,00, comprur o cupom no Banco do Bmsil, vai conseguir o
dinheiro purn comprar gusolinu, ele vui ser obrigudo u vender aquele
canhoto por pouco muis ou nada. pois ele niio vui ter poder
aquisitivo puru csperm doi!i anos. Vui haver ncgochllu gros!iu no
prnbh:nw dns cupons: v:li prcimlicnr a força viva de tn1hnlho do Pní!<>

c vui criar uma dinculdade nessa força de trabalho, porque o homem
vai ser desmotivado pura trubulhur e produzir. Quem trabalha
precisa de motivação, de facilidades pura trabulhur. No caso do
cupom, elc.vui ter de suir de dentro das suas terras, dos seus rinCõcs.
pura procurur os postos de gasolina, a Agência do Banco do Brasil.
pun1 poder comprar n gosolin:t para o seu veiculo que nUo foi
comprado paru luxo nem puru lazer, e sim pura trabalho, pura
produzir.
Acredito qw: - como dissc:r:nn us ScnmJnrcs c.ln 1\r.::rc. c .do
i\muzonus - havcrí1 diliculdudc: pt1ru udquirir esse combustível
porque, nu realidade, não temos uma infra-estruturu à altura de
responder imedimnmcnte, em cada recanto deste Puís, uo
cumprimento du determinacão dessa lei, de só vender a gusolina a
quem tiver o cupom restituível.
Com o maior prazer. dou a palavra ao nobre Senador Virgílio
Tilvorn.
O Sr. VlrKRioTávora (ARENA- CE) -lamas, neste momento, informur a V. Ex• que há sete minutos havíamos pedido o aparte.
Mus louve-se a hoa intençiio. Passou ati: um pouco a oportunidade
da primeira parte da resposta, mas não poderíamos deixar o silêncio
como aquiescência ao que afirmado aqui, pelo último membro da
Buncndu do MDB. porém não o menos ilustre, a se pronunciar, o
rcprcscntnnte por Sunttl Cntarinu. A meiu.vcrdade, muitas vezes, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, oferece contornos mais daninhos do que
o próprio tltuquc t1 verdade. Efetivamentc, o setor rodovi{lrio e ferro·
vií1rio. nt1 uno pass~1do. Liverum tlproximudumcntc. de acordo com o
que diz V. Ex• o mesmo patumur de investimento- ordem de gran·
dezu de lO bilhões de cruzeiros. M~1s nrao é dito que, nos anos anh:rio·
rcs. a proporcào eru de v{1rias vezes superior o investimento rodoviú·
rio tiO ferrovií1rio c. du noite pun1 o dia, nt1o se pode desmobilizar
toda umu m{lquina de investimentos feitos em um setor e tnans·
plunt:lr paru o outro. M;Jis ainda. Poderíamos dizer que não tem
símilc:. nUa conhecemos nu história ferroviáriu e rodoviária deste
País, cm todu história de transporte, época em que haja o sctor ferro .. ·
vií1rio, de \930 a esta parte. recebido um trutumento proporcional,
cm rclnçUo uo sctor rodoviúrio, como no ano de 1976: esperamos
todos nlls nos unos que se seguem c quundo dizemos, esperamos
todos nós, mostrumos inclusive o procedimento governamental j(t nu
modificação das alíquotas do Imposto Único. Esta. a parte referente
uo trunsporte. Mus V, Ex• tnmbém fula, voltando jít uo Rcstituivd.
do horror que vai ser, dus dificuldades que scntiruo as populações
muis Uistuntes paru cumprir o rituul que o Governo truçou pura aqui ..
siçiin du p;asolinu. Mus sentiríamos muitrssimo muis se tivéssemos
feito o rucionamento c V. Ex• deve se recordar - do tempo du
guerra V. Ex• estuvu embarcado - mus scus pu rentes, em tcrru.
devem tcr·lhc dito o que foi o rucionnmcnto hrutul na .. 2, Grnndc
Guerra" isto porque o Governo só udotarin c ndoturf1 cssn medida
cm caso extremo. Realmente o Depósito Rcstituivcl dilicuhtl u uqui·
siciio dn cnmhustlvcl c ntio é outrn n intt:nçUo do Governo senUo
fazer purar o acréscimo cudn vez muior que no hulunco energético
nucionul, apresenta u petróleo como fonte de energia. Se nUo estu·
mos mucnndn muito V, Ex•. vamos dar dois nt'1mcros tcrminmHcs:
cm 19·D- ntiu fuz muito tcmpll- no hulanco energético naciunul,
n pctrôh:u representava 9% upenus. Quurcnta unos depois, ern 1973
-. n~o no' vumns referir nem uu uno pussndn, jít cm 1973, pura
dmmns quutro déc:tdus, represcntuvn 46% do balunço cnergétkn.
quer dizer. do nltmcrn desse hnlunço, Enttio, o que o Governo fn'll·

Terça-feira 8 173

procurar conter esse dispêndio de combustível com medidas antipú·
ticus, impopulares. inp;wtas, c, segundo V. Ex•. injustus, mas cora·
jmm, mcdidus que. snhcmn~. niio dão votos pura quem us defende,
medidas que não trni'em simpatia :.1 quem procura t:xplicá·las, mas
que se est:io impondo, nUo só do restituível, mns todos os dc::muis
itens dnquclc dccálogo que como restitulvel sulram. Poderiumos
auotai (1 racinnnntcntn COnto o Vicc-Lídcr do seu Partido tanto prociuma c de"ja ver inswlado no Brasil, mas, perguntaria V, Ex•: o que
é r~1r.:ionamento'~ Nôs ussistimos u um e .!~Uhemos o quunto fere u
economia, qual a balht1rdia que se instala num pu is quundo se pro·
longa por um tempo grande e como teriu que ser, uté produzir efeitos
positivos. Dcsculpc·nos o prolongudo aparte, mas ouvimos V, Ex•
cnm tanttl emhevccimento que tivemos que lhe responder.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Senador Virgílio
T:'1von1. nno vim purn esta trihum1. nu tnrdc de hoje. confesso com a
maior d:as cnnviccões;pcnsundo cm voto. Vim pensando no povo de
minha terra.
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Ex•. nno lhe estamos
atrihuindo isso- faca justiça a seu colega.
(\SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• está dizen·
do que quem defende não gunha voto ...
O Sr. VlrgRio Távora (ARENA - CE) - Nno. Estamos
cônscios que, defendendo estu posicüo, ussumimos umu posição
impopular. Snhe V. Ex•:· líder político que somos em nossa terra,
fumos it tclevisüo defender isso c nUo tivemos receio de perder voto
porque estamos certo. Mas daí, V. Ex• atribuir como corolário o
inverso, nUo lhe atribuímos desejo de captur votos. Estamos certo é
qu~.:. defendendo uma posict1o dessas, uo invés. de captar votos esta·
mns perdendo votos. Temos certeza ubsoluta disso. M:1s estamos
defendendo aquilo que se nos ufiguru justo e certo, dentro de
ah~.:rnativas quc o Governo tomou.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- V. Ex• diz que a
empresa ferrovií1ria hrasilt:iru, que é umu empresa do Governo, é
dclicitúriu. Eu perg.untarin u V. Ex• ...
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- Não cu. são os bulancos que dizem.
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - ... se o trem i:
dclicitúrio. as empresas rodoviúrius, como estão?
O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA - CE) SllfH:ravitôrias.

Estilo altamente

O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) - As empresas
dizem. :tqui, neste documento, que :1 responsubilidade da
innm;ão. que vui huver, c:1bc únic:t c cxclusivumente no Governo da seguinte m:mcira:
r~1doviúrias

"Os empres:hins :1ch:.un que o hom senso levará o Gover·
no :1 modinc:1r us medidas c esperam uma solução fuvorúvel
nus pri"imos dias. Nn opiniilo do Sr. Oriundo Monteiro,
um Llos sócios da lntcrhrasil Trnnsportudom Limituda, ns
meU idas de racionulizuçtao l'ornm tomudus sem :1 devidn acuidade."
O Governo. diz eh:, dcvcrht ter ouvido, primeiro, as lideruncas
dns transport"'dorcs de r.:mga.

O Sr. Virgílio Tlivoru (ARENA - CE) - Est!1 claro,
Sr. Senador, ~1ue as empr!!sus nilo viio licar s:1tisl'eilas com essns
rcst rh;t1es.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- A minha prcocupn·
i: de lJUC tivemos. tlll ano pussudo, umu inflm;Uo du ordem de
.J(,,,V,';,, O aunH:nto dadn ao fundonulismo civil du UniUo foi de JQI_r,,
~·tln

o rcprcsent:mtc dll Cinvcrno, na televisão, reconhl!ccndn u defasagem
desse :nnw.:nt! 1.
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O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA- CE)- E quem não rcconhc-

ce?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Pois bem. Vem,
agora, um aumento de 40% nu gasolina c de 6% através das mudanças das obrigações prcvidcnciúrius, pura o sctor de combustfvcl. Silo
46%, em cimu do aumento de salário já defasado cm 13,3%. Como
vui ficar?
O Sr. Gllnn Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. AGENOR MARIA (MDB pnt7.er, eminente Senador Gilvan Rocha.

-....
""
I

,.,..

·~

,

RN) - Com o maior

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Sr. Senador, na verdade
ouvimos, desolado, informações do nobre Vicc-Udcr do Governo
sobre problemas energéticos. A primeira desolação é pela confissão
de que, somente há um uno, este Governo, afinal. reconheceu que o
caminho naturul de um Pais continentul como o nosso é a estrada de
ferro. Somente hú um uno, quando, só de problemas de petróleo, já
temos três. Certamente, o Governo não recebeu uma carta, também,
de um eleitor de outro Estudo, não mais de Minas Gerais, pura apontar os caminhos para resolver o problema. A segunda dcsoluçilo é
verificar u insistência de o Governo querer fazer baixar o consumo
de gasolina através de preço, com terrível medo de enfrentar a rcali·
dade com o racionamento. Isto porque, depois de todo o drama de
combustível no Puís. uma única vez realmente o consumo caiu verticulmente: quando so :tdotou medidas de racionamento branco, isto é,
rechumento de postos aos domingos c feriados e proibição de postos,
u menos de alguns quilômctros da cidade, de vender gasolina. O Go·
verno nuo tomou ainda cssus duas lições: primeiro, que tem de agir
rapidamente e não alguns unos depois: segundo, pela sua própriu
experiênciu últimu, somente um racionamento, seja ele branco ou
efetivo, diminuir(t o consumo: A tentativa de diminuição do
consumo ntruvés do nu menta do preço não surtiu resultudo. E por
isso vcrilicumns desoludos estus duas verdades: o Governo insistir
em trltbalhur cm dmurulentu, esperando que as soluções certamente
venham atruvés de cartas persistir no seu erro fundamental pensando
que o uu·mento do preço diminuir{! o consumo.

O Sr. Vlrgnlo Távora (ARENA -CE)- V. Ex• dá licença
pant outro apurte'!
O SR. AGENOR MARIA (MDB - RN) Senador Gilvan
Rochu, fico-lhe muito grato pelo upoio que V, Ex• dá ao meu
pmnunciumento nestu turde.
Ouço, com prazer. o Senudor Virgílio Távora.

j

••

O Sr. VlrgOio Támra (ARENA- CE)- Antes de mais nadu
queremos elngiur u soliduriedude partidária que V, Ex• tem dos seus
colegus do MDB. Mus. essa solidariedude não chega ao ponto de
destorcer puhtvras ditus. Absolutumcntc uqui nuo afirmamos que
somente hít um ano o Governo se tinha imbu!do da necessidade de
atucur o problemu fcrroviitrio. Foi apontado aqui o ano de 1976, c
nesse uno mostramos realmente o que tinha acontecido,
O Sr. Gllvan Rocha (M DB- SE)- Pela primeira vez.
O Sr. VlrgOioTávora (ARENA- CE)- A respeito do problc·
mn l'crrovií1rin, sem fuzer ironiu, já que u ironia parece que foi u urmu

prediletu do eminente reprcsentuntc de Sergipe, dissemos que o us·
sunto rorrovitírin sempre rui um terna em que o MDB nilo S< deu
muito hcm ncstu Cn~u. pelu upresentucüo de dudos, que forum

Iii

.I

contestudos, não com puluvrus, mus com números indicados em
pitginus e puritgrufos do nrçumento e de documentos oficiuís. Quan·
to uo segundo, ui sim, i: umu constatuçuo que temos que o MDB
insiste, por muis umu dus suns vozes uutorizudus. no rucion11mento
du gusolinu. O que o Governo tem procurudo fu1.er é u rucionalizu·
çi\o, seju cnm medidus de policiumento, no bom sentido du puluvru,
do seu uso. s~iu com u itistituiçi\o do depósito rcstitu!vel. O Governo,
no múximo dus suus forcus. procuru evitur chcgur à extrcmu mcdidu
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do rucionamento, que, pelo que vemos, é uquilo que a nobre Oposicrao deseju. niio mnis peln vo1. do seu Vicc-lídcr, não muis pclu voz de
menos importantes. menos destucudos da C:imura. dos Deput:ldos,
mas agoru pclu voz de um dos seus futuros Vicc·l!dcrcs- V. Ex•. se
nuo me cnguno vai ser Vicc·líder também -e ucolhcrcmos com prazer a justu c súbiu çlesignação do Partido de V. Ex• Então, V. Ex•s
desej~1m rucionumento. Se um din - Deus nos livre que isto suceda
-este Pnís, por umu contingência, tenhn mesmo que racionar, esperumos que o eminente reprcscntunte de Sergipe, com a mesmu força,
com o mesmo ardor, possa dcrender uma medida. estu sim, que
cuuterií'.a. que estrangula a economia brasileiru.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Nobre Senudor
Virgílio Tilvorn, no uno de 1975, quem nua subiu, neste Pnís, que u
crise do petróleo continuuriu pelo tempo nfom? Todos snbinm. Quuis
rorum as medidus que o Governo tomou no sentido de conter o alto
índice de desenvolvimento du raOricuçlío de automóveis individuais.
de carros de passeio. no País'? Nenhum. nós aumentamos u nossa
frota dc4.200.000, em 1974, pura5.600.000, em 1975 ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Chegamos u uma
outra tese da Oposição que deixamos, aqui, bem claro: os Srs. descjum que se reche u indústria uutomohilísticu.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Não estou desejan·
do o fechamento dn indústriu automobilística. V. Ex• não queira levar meu pronunciamento para um lado diverso do. que cu estou fazendo, Mas se tínhamos uma frota de 4.200.000 veículos no Brasil,
cm 1974, dada a crise violenta do petróleo, não tinha como permitir
a essa indústria um aumento de 1.400.000 veículos cm circulação cm
nosso Pais, no ano de 1975.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fazendo soar a campainha.)- Lembro ao nobre orador que o seu tempo está esgotado.
Solicito a V. Ex• que conclua seu discurso.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Solicitaria da mi·
nba Liderança os 20 minutos, se possível.
O SR. PRESIDENTE (Josê Lindoso)- Informo a V. Ex• que
o Regimento não o permite. Concedo a V, Ex• mais lO minutos para
que possa concluir seu discurso, por liberalidade da Mesa.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado.
Mas, Sr. Presidente, o que me constrange ó justamente isto, Já
em 1975 a crise estava connrmadu. Que faz a indústriu? Através das
financeiras, vende automóvel com 36 meses de prazo. O que ucontece
nos trnnsportcs de massu do País? Há cupituis por ui afora onde os
ônibus andam muis qucbrudos do que transportando operários.
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- Pnru isso rornm cria·
dos n EBTU c o Fundo de Desenvolvimento dos Trunsportcs
Urbunos.
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Trnnsportcs de
massn não atendendo ils neccssidndes do povo: us racilidudcs do
crediário. Achurnm pouco crediúrio cm 36 meses c crinrum consórcio
de 60 meses. Todo o mundo comprou cnrro neste Pu!s c uma grande
parte utrnvi:s do impulso ilusório de umu propngandu mussificunte.
A nossu televisão sobrecnrrcgu n mente do povo, incide nn mente po·
pu lu r de tu! muneirn que u propngundu mussificuntc estú mudnndo os
próprios costumes do povo brnsileiro.
isto que me preocupu, Senndor Virg!lio Túvoru. Criu·se o
urtirício de prestnçõcs de uté 36 meses, como nconteceu em 1975.
Crediúrio. E, uindn muis, consórcio de 60 meses. Todns ns fneili·
dudes. Comprnvu-sc curro pelo telefone, neste Pu!s. As finnnceirns
pulnvnm pelo ·interior, oferecendo cnrros, e n televisão, de dia it noi·
te, incutindo nu mente de todos o que representuvu o ·veículo, o curro
purticulur.

e
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O Sr. Eveldslo VIeira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador?
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com o maior prazer. Senudor Evelúsio Vieira.

O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- V, Ex• está correto nas
observações que fuz. Até há pouco, o produtor rural, para adquirir
um caminhão puru trunsportur sua produção, tinha que pagar um
ágio por fora, e não conseguia nnanciamento, Igualmente acontecia
para adquirir uma máquina agrícola. Mas para o cidadão comprar
automóvel de passeio, não precisava ftador e nem ter crédito na praça. Por estas razões í: que aumenlou extraordinariamente o número

de veículos de passeio neste Pais. Corretas as observações de V. Ex•,
neste aspecto também:
O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Senador Eve\ásio Vieira.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB -SE)- Permite V. Ex• um aparte?
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ventos u ncccssidudc do povo viajar de nuvio, preparando·
convenientemente. O Governo devia. desde 1973, ter-se voltado pnr
a estrada de ferro, porquo: não se entende uma máquina transportun
do HO vagões c um caminhão com 16 pneus, uma só máquina, a trans
portur ferro de Santa Cutarina pan1 a Parafba ou qualquer produt•
do Rio Grunde do Sul para o Pari•. Sabemos que era ultamcnt
dcftcit(orio, antes: hoje. portanto, é quase impossível. Passamos 7~
74, 75. 76 c chegamos a 77 com o Brasil nessa situação. Minh
prcocupuçiio, Senador. é que o Governo não sentiu o problema c,
1973 c quis resolvê-lo atruvés simplesmente da alta do combustivo
como se n ulta do comhustivcl fosse a soluçiio. Não resolveu, com[
não vão resolver esses dois cruzeiros. O homem que precisa tru
balhur. vai continuur trabalhando pagando mais caro e. conscqUcn
temente, innacionundo a vida c encarecendo-a. O homem que pod·
ter o seu luzcr vai continuar enchendo o tunque de seu carro no sá

hado c vai passar o domingo viajando, como bem entender.

Agora. o que diz aqui esta nota? Só pura concluir. Sr. Presidente

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Com a palavra o
Senador Gilvan Rocha.

O Sr. VlrgOio Távora (ARENA -CE)- V, Ex• ainda dcv
um aparte ...

O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Agradeço-lhe, nobre cole·
ga, c não lhe tomarei grande tempo, apenas desejando rctincar um
pcn:;amento do nobre Vice-Líder do Governo, pensamento atribuído
à Oposição. A Oposição não está aqui para aplaudir racionamento,
nem lutar pelo racionamento. Acontece que a Oposição sempre
pensou que o Governo agisse realisticamente. O Governo criou uma
situação - ela nüo foi criuda pelo MDB! - uma situação de
imprevidência, c tem de enfrentá-la de frente. No dia em que o Governo adotar o racionamento- c já vai adotá-lo tarde- o MDB
não vai levantar loas ao Governo, vai deplorar uma situação que foi
criada por ele e que nüo teve a coragem de adotá-la no momento
precioso. Outra distorção do pensamento que S. Ex• atribui à Oposi-'
çuo, i': que u Oposição quer acabar com u indústria automobilística
brasileira. r: uma atribuição absolutamente simplista, c não é possível imaginar-se isto. O que não se pode evidentemente é deixar que
a indústriu automobilisticu, como bem frisa V. Ex•, manobre o mercado c continue fabricando carros u\trapotcntes num pais que tem
um déftcit de combustível como o nosso.
O Sr. VlrgR\o Távora (ARENA -CE)- Eminente Senador, ..

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Diz o seguinte:

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- A Mesa já mecha·
mau a atenção pura concluir o pronunciamento.
O Sr. VlrgR\o Távora (ARENA- CE)- V. Ex• não está sendo
muito justo.

"O fechamento dos postos de gasolina aos domingo:
implica na redução de fnturamcnto da ordem de CrS 1 bilhã<
por mês para os. empresários do setor de transporte rodoviá
rio de carga. segundo o Presidente do Sindicato das Emprc
sas de Transporte de Cargas dos Estados do Rio de Janeiro
Espírito Santo. Goiios c Muto Grosso. Sr. Orlando Monteiro.
O Presidente do Sindicato Nacional de Transportadorc:
Rodoviários de Cargas, Sr. Dcnizar de Almeida Arnciro
acredita que. com essa medida, o setor vai-se ressentir do·
problemus. mus como é terciário, a cri!õie, quem vai sentir mes
mo é o consumidor. que arcará com o aumento de custos,
O fechamento dos postos nos domingos signiftcarã um'
perda de 54 milhões. 8 mil e 92 horas por mês. para os cami
nhões de carga o que signiftca uma diminuição do faturamcn
to global, em cruzeiros, um bilhão c oitenta milhões e sctcccn
tos e sessenta e um mil."
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, posso confessar à Casa
estou à vontade para fazê-lo - quem possua caminhão de carga
transportava de São Paulo ...
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Peço ao orador qu
conclun o seu discurso.

O SR. ACENO R MARIA (MDB- RN)- Vou concluir, S,
Presidente. Transportava de Suo Paulo para o Nordeste: o qu
acontecia? A viagem produziu-se nas noites de sábado pura segunda
feira. de munhi\. Nu hora em que se impede que esses transportes viu
O Sr. VlrgR\o Távora(ARENA -CE)- Retiramos a injustiça.
jem. através dos fechamentos dos postos, concorre-se p~tra crinr um
dificuldade no sctor de trnbalho e de produção da Nação.
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- O que desejo aftr·
Em Minas Geruis, 29 mil vefculos transportam pura a
mur. de corução. é que o Governo viu, durante todo o uno de 1975 e
CEASAs daquela Capital. a produção.hortifrutigrunjeira. Pois ben
1976, especialmente 1975, as fúbricus de automóveis desenvolvendo
suu produtividade. E subiu também o Governo que se não fosse o destes 29 mil veículos, 20% upenas, suo a óleo, 80% u gnsolinu. O qu
vai acontecer com os produtos hortifrutigrunjeiros? Vui acontece,
crediúrio de 36 meses e o consórcio, no mini mo 30% daqueles veículos nuo podiam ser adquiridos: subiu o Governo que aqueles · nuturulmente, u influçào, Então. o Governo vui conseguir influciona
e, o que eu temo, é que u innuçUo, cada diu maior, possa criur um
transportes a gasolinu que estavam sendo udquiridos pela clussc mi:·
situação delicada pura aqueles que trnbulham e vivem de salários
dia brnsilcirn, c adquiridos irnpcnsudumentc, porque uma grundc
estão perdendo, u cudu dia que pussu, a motivação pelo trubulho.
purtc cstuvu como que unt:stesiudu, ntruvês du propugnndu mussincantc, iu provocar, num futuro bem próximo, u situucüo que
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- E com o rncionamcr
cstú ui. Paru que elevar cntuo. Sr. Presidente, Srs. Senadores, umu
to seria multiplicado por 10.
produçiio que. crn 1974, cru de 4 milhões e 200 mil, paru 5 milhões c
O SR. AGENOR MARIA (M DB- RN)- Não prego o rncic
600 mil vcfcu\os, aumcntundo I milhuo c 400 mil, sabendo o Govcr·
no que nuo tfnhumos outra opção, a não ser nos voltarmos paru a numento, Seu nucessidude é realmente imperiosu, o Governo fuçu
n'ossu baciu hidrogr(•ftcu. para toda a costu hrasilciru c enfrentarmos seguinte: Vil pura u tclevisuo, conte u história do combustfvel, cont
os nuvios, ncccssúrios c de altu rcntabilidade.l'õ preciso que dinamize- que deixou 11 ind(ostria nutomobitrsticu, cm 1975, fnzcr o que bco
mos nossa Marinha Mercante, propagando c difundindo uos quatro entendesse neste Pafs ...
O SR. ACENO R MARIA (M DB- RN)- Vou dar o aparte a
V. Ex•. com o maior pruzer.

176 Tcrçn;féirn R

O Sr. VlrgfÍioTá•orn (,\REN,\- CF.)- Nilo upoind<>! ·
'

'

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN),... ... e determine que
ns carros parti cu lnrcs ficarno impcdidns de viujur no dia de domingo.
Tenho ccrtcz;.1 nhs~llut<l, 'Jucm. tiver o seu curro particular, cm
vez de encher o tanque do currn nn súhado, paru passcar.no domin·
gn. ficar{! cm cn!iu c. sc.chcgar 11 vinjur, ·a frctnr um' tí1xi é: porque. nu
rr.:ulidadc. de precisa viajar;
Scnmlor Virgílio TílVora, .a nossu frotu de carros particulares no
fl:ds ~de 7J%: 2.K% é túxi: 2.1% é micro·ônihus•e ônibus: 11,1% é
utilitúrio: 17,9% cuminhões c furgões. Essu forçn de truhulho, que
reprcscntn 37%. não poderia ser igualada aos ~urros particulares,
Sr. Presidente. cu pedia permissão pu. tu untes· de terminar' conc'e- ·
der o aparte ao Scn:tdnr Mnuro Bcnevidcs.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso. Fuz~ndo sou r a cumpui~
nhn.)- Sr. Senador. jil se esgotou o tempo de liberulidude da Mesa.
com n:lucfio i1 concessão de apmtes.
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O Sr. Mauro Bene•ldes (MDB- CE)-~ brevíssimo o meu
nrnrte. Sr. Presidente. (Assentimento da Presidência.)- Nobre Seno·
dor Agenor .Mnriu. V. Ex• dá in.icio, hoje, il série de pronuncinmcnt"s programados pelu nossa Buncudu sobre as· repercussões do Reco·
lhimcnto Restituível. Focalizu~o Sob v{lrios usj,cctos, como V. Ex• o
fel.. com tanto brilhantismo. nu 'tarde de hoje; é possível que os seto·
rcs govcrnamcntnis. scnsibilizudoS ·diante da insatisfação conseytlente da medida, venham U adiar~ inicio de SUU vigência OU, quem
sahc. suprinii-lu dcnnitivumente, Creio que neste instante derrudciro
V. Ex• poderia transformar todo esse seu discur,so num grande apelo
uos sctnrcs ortciais competentes puru a supressão da medidn ou pelo
menos o seu adi:.1mcnto.

O SR. AGENOR MARIA (MDB- RN)- Muito obrigado,
Sen':.ldor Mauro Bcncvidcs. e aproveit,o. realmente, as palavrns de
V. E.1• pura deixar aqui o meu apelo, que nilo é o de um humilde
Sc:nudor do Rio Grande do Norte, é o apelo de toda u clusse média
sofrida. deste Pu is. é o apelo -de todo o assuluriudo brasileiro, que
está sentindo acuda dia o seu poder aquisitivo di~inuir.
Concluindo, gostaria de agradecer i1 Mesu,.tilo bem dirigida no
momento pelo nohrc Pr.csidcntc, .ter-me dado u oportunidade de
concluir este meu pronunciamento. Muito obrigado. (Muito bem!
i'"lmas!)
O SR. PRESIDENTE (Jmé Lindoso)- Nüo hú mais oradores
inscritos.
. ..
Nada mais h:1vendo que trutur. vou encerrar u sessão.
dc~ignando para u ordinúrin de u.munhã, u seguin'te

ORDEM DO DIA

P~ RF.C_F.RES. soh n•s 985 c 986, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçiio e·Justlça, pela constitucionalidade e juridicidadc dll projct<>: c
-.de LeRislaçiio Social, favorilvcl, com a Emenda de N• 1-CLS
que upresentu,

-3Discussão. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
:!06, de 1976.' do Sr. Senador Orestes Quérciu, que di1 nova redução
ao parúgraro segundo do urtigo 132 do Decreto-lei n• 5.452. de I• de
maio de 1943 (Consolidação dns Leis do Trabalho), tendo
PARECERES, sob n•s 970 e 971. de 1976, dos Comissões:
-de Con•tltulção e Ju•tlça, favorúvcl no projeto: c
-de Legislação Social, contrário,
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Está encerrada usessüo.
( Le~•anra-.<e a se.uàn às/7/wase 10 minwns.}

ATA DA 223• SESSÃO, REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO
DE 1976
(Publicada no DCN-Seçio II, de 1•·12-76)
Retlficaçio
No Projet<> de Lei du Cúmaru n• 93, de 1976 (n' 2.553-B/76, na
Casa de origem). que nxa '" Re[crêncius de salário dos empregados
do Grupo-Processamento de Dados. e dá outras providências:
Na púgina 7896, I• coluna. após o art. 6• do projeto.
Onde se Ié:
Art. 8''- Revogam-seus disposições em contrário.
Lciu~sc:

Art. 7'- Esta Lei entra cm vigor na data du suo publicação.
Art. 8'- Revogam-se as disposições em contrário.

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
O Presidente do Instituto de Previdênciu dos Congressistas, no
uso de suas utrihuiçõcs,
RESOLVE conceder à servidom Morin Albertino Ribeiro, Técnico Lcgislutivo "B" du Secretaria da Câmara dos Deputudos, à
disposiçüo do Instituto de Previdénciu dos Congressistas, dispensa, a
pedido, du runçilo de Auxiliar de Setor, criada pela Resolução
n' I0/68, u partir de 4 de março de 1977,
Braslliu, J de marco de 1977. - Deputudo Pa!lllll Pôrto,
Presidente- Ciente: Maria Albertina Ribeiro.
INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS

-1-

Di~cussüo, cm turno único (tlprecinciio pr~liminur da con~aitu~
ei<malidadc c juridicidadc. nos termos do artigo 296 do Regimento
Interno), do Projeto' de Lei da C:'1mara n• 69, de 1974 (n• 585-11/72.
n:.1 Cas:1 de nripcm). que excluiu parceln de honor{lrios nu cohranca
""Divida Ativa da Unino,tcndo
PARECER, soh n'' I,0:!6, de 1976, da Comissão:
- de Constltulçilo e Justiça, pela incon$titucionalidudc c
injuridicidudc. cllm voto vencido dos Senhores Senadores Nelson
C;1rncirn c 1-lcitnr Dias: com voto vencido, em ~cpurudo, do Senhor
Scnw.lor J~1sé l.indoso c Vllto cm separado do Senhor Scnudor Ht:nriqlle de l.a Rocque.

-2Discussnn. cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Sentido n"'
73. de IIJ76, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que cstahclccc priori·
d~Hh: nu coJH:t:s"i(ltl de prcstaçilcs tHl'i Cl!I;!OS, tendo

ATA DA DUOCENT~SIMA VIG~SIMA PRIMEIRA
REUNIÃO ORDINÂRIA REALIZADA EM 1•·12·1976.
Às dczcsscte horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos c sctcntu c seis, nresentcs os senhores Senudores Heitor Dius e
Cattctc Pinheiro, c os senhores Deputados Bento Gonçalves, Djalma
Bcssa c José Bonirilcio Neto, soh a presidência do Senhor Deputado
Josi: Passos Pôrto, reuniu-se.o Conselho Deliberativo do Instituto de
Prcvidéncia dos Congressistas, a nm de tratar assuntos diversos,
Lidn e uprovudu n uta du reunião unterior, o senhor Presidente
apresenta ao Conselho, purn delibcrnçà<>, o requerimento do senhor
Deputado Erasmo Martins Pedro cm que solicita que o beneficio do
urtigo 10. du Lei n• 6.311/75, jí1 concedido, (recolhimento de
contrihuiçõcs rccehidus), seja feito cm purcclus, desconta~dus dos seus
subsídios pelo pruw <lUC lhe rcst!l de mandato, sem acrhcimo de
jums. O Conselho Dclihcrutivo decide dc[erir o parcelamento cm
vinte c quutrn meses, porém ucrcscido dos juros de prnxc. Pras-
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seguindo, o senhor Presidente dd conhecimento de oficio enviado pe·
lo senhor Deputado Jorge Furtado Leite, Presidente da Comissão
Mistu de Orçamento, comunicando a concessão de subvenção ao
Instituto, no próximo cxcrcfcio. ficando o senhor Presidente
encurregudo pelo Conselho de apresentar no parlamentar os
ugrudecimentos do IPC pelo trabalho que desenvolveu cm favor do
mesmo. demonstrundo elevado espirita de cooperação. A seguir, silo
relu tu dos, com pareceres favoráveis c aprovados, os seguintes preceS•
sos: de revisão de pensilo do senhor Aroldo Carvalho; de concessão
de pensüo u Mauro Simões da Silva, António Borges da Costa Filho,

Orlando António dos Santos.e Eva Aires de Abreu. Em seguimento,
o senhor Presidente, nos termos da dccisiio do ·conselho di: 16-41975, defere os pedidos de auxilio-doença dos senhores Milton da
Silvu Félix. José Carlos Porto de Mendonça Clarck, lrven de Araújo,
Aderbal Jarcma c Mary Salete Belo; de inscriçilo de Joilo .Carlos Pe·
rcira c de Silvia Maria Toledo. Nada mais havendo a tratar, às dczol·
to horas c quarenta minutos é encerrada a reunião. E, para constar,
cu Zéliu da Silva Oliveira, Secretária, lavrei a presente. Ata que,
depois de lidu c aprovada, será assinada pelo senhor Presidente.
(a) Deputado P - P6rto, Presidente.

INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
(Criado pela Lei n• 4.284/63)
PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congrcssistus, n'os termos da competência estabelecida pelo nrt. 15. item "d", du
Lei n• 4.2H4. de 20 de novcmhro de 1963, tendo procedido ao exume do.Balunc:!> Ocrule os Demonstrativos dus Receitus e Despesus referentes
un período de t-4· 76 u ~ 1·12·76, ê de purecer que os mesmos se encontram certos e cm bou ordem, sut.isfu7.endo ussim as exigêncius legais.
Brasília. DF. 2 de março de 1977.
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INSTITUTO DE PREVJDtNCIA DOS CONGRESSISTAS
(Criudo pclu Lei n•4.284/63)

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Cnnselhn Delihcrutivn dn Instituto de Prcvidênciu'dos Con~rcssistus, nos termos du competênciu cstuhelecidu pelo urt. IS. itern "d". du
l.ei n• 4.2H4, de 20 de nnvemhrn de 1963, lendo procedido uo exume do Bulunço Gerul c os Demonstrutivos dus Rcceitus c Despesas referentes
iln rcrindn de 1·4·76 n 31·12· 76. é de J'IUrcccr que os mesmos se ericontrnm certos Cem hou ordem, sulisruzcndn nssim ns cxi!!êncins lcpuis.
· Brasíliu.• DF. 2 de murço de 1977.
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QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 1977

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO - - - - - - - - - - - . .
1- ATA DA6• SESSÃO, EM 8DEMARÇO DE 1!177
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.5- Leitura de projeto
-Projeto de Resolução no 1/77, de autoria dos Srs. Senadores Eurico Rezcndc c Franco Montoro, que dá nova rcdação
ao item 3 do art, 78 do Regimento Interno.
·

1.2.6- Comunlcaçio da. Llderaa~ da Maioria do Senado
1.1.1 - Meng1em do Senhor Presldeote da Repdbllca
·Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo
cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
N• 43/77 (n• 48{77, na origem), relativa à escolha do Sr. Jor·
gc de Carvalho c Silva, Ministro de Primeira Classe. da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Federal da Alemanha.

1.2.2- Comunlcaçio da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 143{76,
que institui adicional por tempo de serviço aos trabalhadores rc·
gidos pelo Decreto-lei n• 5.452, de t• de maio de 1943 (Consoli·
dação das Leis do Trabalho), por ter recebido pareceres centrá·
ri às, quanto ao mérito, das comissões a que foi distributdo.

1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n• 10{77, de autoria do Sr. Se·
nador Nelson Carneiro, que dispõe sobre o fornecimento de cqui·
pamcnto individual de protcção aos Vigias Portuãrios, c dá ou·
tras providências.

1.2.4- Dl~~:ursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Inauguração, cm
Salvador, da nova sede da Faculdade de Medicina da Univcrsi·
dadc Federal da Bahia.
SENADOR NELSON CARNEIRO - "Diu Internacional
da Mulher".

Substituição de membro na Comissão Mista de Inquérito do
Congresso, Nacional, incumbida de examinar a situação da
mulher cm todos os setorcs de atividadc.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 69/74 (no 585·8/72, na Casa
de origem); que exclui a parcela de honorários na cobrança da Df.
vida Ativa da União. (Apreciação preliminar da constitucionalidade ~juridicidadc.) Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 73/76, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, que estabelece prioridade na concessão de prcs.
tações aos cegos. Aprovado, com emenda, cm primeiro turno,
após usar da pàtavra na sua discussão o Sr. Senador Nelson
Carneiro. Â Comissão de Redução.
-Projeto de Lei do Senado n• 206/76, do Sr. Senador
Orestes Quérciu, que dá nova redução ao parágrafo segundo do
artigo 132 do Decreto-lei n• 5.452, de I' de maio de 1943.
(Consolidação das Leis do Trabalho.) Dlacuuio adiada para a
scssilo do dia 7 de abril de 1977, nos termos do Requerimento n•
5/77.
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM 00 DIA DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2- RETIFICAÇOES

-Ata da 224• Scssilo, realizada cm t•-12·76.
-Ata du 225• Scssilo, realizada em t•-12-76.

3- ATA DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
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ATA DA 6• SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDF:NCIA DO SR. PETRÓNIO PORTELLA
tiS N l/ORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENti OORES:
Adai horto Sena - Jusó Lindoso- Cattoto Pinheiro - Renato
Fnmoo- Alo.,andro Costa- Henrique do La Rocque- José Surnoy- Holvidiu Nu nos- l'ctrônio Portolla- Mauro BenevidesWilson (Jnnçalws- Agcnor Mari:.1- Dinartc Mariz- Jessé Freire
- Ruy Carneiro- l'aulu Guerra- t\rnon do Mello- Luiz Cavai·
cante- l.uurival Baptista - Heitor Dias- Ruy Santos - Dirceu
C:1rdosn - Amaral Pci:mto - Rohcno Suturnino - Vusconcelos
Tom:s- Fr:uH.:n ~. lon·tmo- Orestes Quércin- Osires Teixeira-·
Mondes Cana lo- Saldanha Dorzi- Mattos Leão- Evclásio Vieira- O ta ir Beokor- Daniel Krieger- Paulo Brossard.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número
regimental. declaro aberta t1 sessão.

O Sr. 1•-Secretário procederá à leitura do Expediente.
1: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
Do Senhor Presidenre da Reptihlica, submetendo a escolha de no·
me indicado para cargo ctdn prfll'imenro depende dt sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 43, DE 1977
(N•48!77, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o artigo 42 (item III) da Constituição,
tenho t1 honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a
escolha, que desejo fazer, do Senhor Jorge de Carvalho e Silva,
Ministro de Primeiru Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer
a funçiio de Embaixador do Brasil junto à República Federal da
Alemanha, nos termos do artigo 21 do Decreto n• 71.534, de 12 de
dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Jorge de Carvalho e Silva, que me
induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função,
consta da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores,
Brasília, 7 de março de 1977.- Ernesto Geisei.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vituc:
Embaixador Jorge de Carvalho c Silva
Nascido cm Petrôpolis, Rio deJaneiro, 6 de ugosto de 1918.
Cônsul de Terceiru Classe, por concurso, 1940.
Sccrctílfio da Comissuo junto à Delegação du Comissilo de
Emergi:nci,, pura a Defesa Politica do Continente, 1943.
Vice-Cônsul em Portlund, 1944 a 1945.
Vice-Cônsul em Glasgow, 1945.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1945.
Cônsul-Adjunto cm Glasgow, 1945 a 1947,
Encarregado do Consulado em Glasgow, 1945 u 1947.
Segundo Sccrctúrio du Emhuixudu cm Wushinton, 1947 u 1950.
Memhro da Dclegaçuo do ~rasil i1 Scssüo Especial do Conselho
Internacional do Trigo, Washington, 194H.
Delegado do Brasil no Grupo do Trabalho do Conselho du
Orgunizuçilo das Nações Unidas puru u Alimentuçilo e Agricultura
IFAO), 1949.

Membro da Delegucilo do Brasil à Conferência Internacional do
Trigo, Washington, 1949.
Membro da Delegação do Brasil à Sessilo Extraordinária do
· Conselho lnterumericano Económico e Social (CIES), 1950.
Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1950 e 1951.
Segundo SecretArio da Embaixada em Paris, 1953.
Promovido·a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1953.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Paris, 1953 a 1955.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Roma, 1955 a 1958.
Chefe, substituto, da Divisão Politica, 1959.
Secretário da Seção de Segurança Nacional, 1959.
Membro da Comissão de Organização da Visita do Presidente
da indonésia, 1959,
Ã disposicilo do Presidente da Indonésia, em visita ao Brasil,
1959.
Titulo de Conselheiro, 1959.
Chefe da Divisão Económica da Europa, Ásia, África e
Oceania, 1959.
Chefe da Divisão Comercial, 1959.
Delegado do Brasil nus Negociações para Conclusão de Ajuste
de Comércio e Pagamentos entre o Brasil e o Japão, 1960.
Presidente, substituto, da Comissão Executiva Brasileira de
Intercâmbio de Produtos do Brasil e da União Soviética (CEBRUS),
1960.
Delegado do Brasil nas Negociações com a Polónia para
Conclusão de Acordo Substitutivo do Ajuste de Pagamento e do
Acordo Comercial de i9S4, 1960.
Vice-Presidente da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil·
Polónia, 1960.
Membro da Delegação do Brasil nas Negociações do Acordo de
Comércio e Pagamento com a Tchecoslovi1quia, 1960.
Chefe-Adjunto do Departamento Económico e Comercial, 1961.
Membro da Comissão de Organização do Programa do Encontro dos Presidentes do Brasil e da Itália, 1961.
Presidente da Seção Brasileira da Comissão Mista Brasil·
Espanha, 1961.
Presidente du Comissão Executiva Brasileira de Intercâmbio de
Produtos do Brasil e da União Soviética (CEBRUS), 1961.
Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1961.
Chefe du Divisão da Europa Oriental, 1961 a 1962.
Presidente do Grupo de Trabalho d~ Estudo das relações
económicas e comerciais entre o Brasil e a Iugoslávia, 1961.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Bonn, 1962 a 1963.
Ministro-Conselheiro da Embaixada em Washington, 1963 a
1966.
Encarregado de Negócios em Washington, 1963, 1964 e 1965.
Embaixador em Bogotá, 1966 a 1969.
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento,
1966.
Secretário-Geral de Politica Exterior, 1969 u 1974.
Ministro de Estado das Relações Extetiores, interino, 1970,
1971, 1972, 1973 e 1974.
Presidente du Secilo Brusileiru du Comissão Mista de
Cooperucilo Cientifica e Tecnológica no Acordo entre o Brusil e u
República Federal da Alemanha, 1971.
Chefe da Delegaçuo nu Seçüo de lnstulaçüo da C01nissi1o Mista
Teuto·Brasileira, Bonn, 1971.
Chefe da Delegaçilo do Brasil ú III Sessão du Con ferénciu dus
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, Santiago, 1972.
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Chefe da Delegaçuo do Brasil à Segunda Reunião da Comissão
Mista Teuto·Brasilcira de Cooperação Cientifica c Tecnológica,
Brusíliu, 1972.
Chefe da Deleguçuo do Brasil à Terceira Reunião da Comissão
Mista Teuto·Brusileira de Cooperação Cientifica c Tecnológica,
Bonn. 1973.
Chefe du Delegação do Brasil à Reunião de Chanceleres Latino·
americanos, Bogotú, 1973.
O Embuixudor Jorge de Carvalho c Silva, nesta data, encontra·
se no exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto à Rc·
pública du lli1liu.
Secretaria de Estudo das Relações Exteriores, 3 de março de
1977.- AdolfLibert Westphalen Subchefe da Divisuo do Pessoal.
(À Coml.rsào de Relações Exteriores.)

Por derradeiro, assinale-se que a propositura inspirou-se cm
sugestão que nos foi oferecida pelo Sindicato dos Vigias Portuârios
de Santos.
Sala das Sessões, 8 de março de 1977.- NeiJOn Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O Expediente lido
vai à publicaçilo. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Rc·
gimcnto Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado no 143, de 1976, do Sr. Senador Orestes Quércia, que institui
adicional por tempo de serviço aos trabalhadores regidos pelo Dccrc·
to-lei no 5.452, de i' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Tra·
balho), por ter recebido pureccrcs contrários, quanto ao mérito, das
comissões a que foi distribuído.

(Às Comissões de Constlllliçào e Ju.<tiça. de Legi.f/açào Social e
de Flnanca.r.)

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Sobre a mesa, pro·
jeto de lei que será lido pelo Sr. I•·Sccrctário.
1: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 10, DE 1977
Dispõe 10bre o fornecimento de equipamento lndl•ldual de
proteçio aos Vlalas Portu,rloa, e di outras pro•ldênclu.

,i
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O Congresso Nacional decreta:
Art. I• As entidades empregadoras deverão, obrigatoriamcn·
te, fornecer equipamento individual de protcção aos Vigias
Portuários,
Art. 2• O equipumento individual de segurança de que trata
cstu lei será indicado pelo Departamento Nacional de Higiene c Segu·
rança do Trabalho. do Ministério do Trabalho.
Art. 3• A inobservânciu do disposto nesta lei sujeitará as enti·
dades empregadorus à multa de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros),
com os reajustumentos unuais efctivados cm conformidade com a
Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975.
Art. 4• Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 5• Revo~am-se as disposições cm contrário.
JuatiRcaçio
Os Vigias Portuários exercem atividudc comprovadamente peri·
gosa, devendo utilizar equipamento individual de segurança, o qual
deve ser fornecido pelas entidades empregadoras.
Em verdade, a outras categorias profissionais, quando operan·
do no currcgamento c descarregamento de embarcações mercantes, .é
fornecido o equipamento individual de protcção, devendo a proVI·
dência ser estendida aos Vigias Portuârios.
Aliús, o próprio Conselho Superior do Trabalho Marltimo,
considerando manifestuçilo fuvorâvel do sctor competente do Minis·
tério do Trabalho, resolveu, por unanimidade, através da Rcs?lução
n• 736, de li de agosto de 1976, submeter a questilo relativa ao
fornecimento de equipamento individual de protcçilo dos Vigias
Portuários, à SUNAMAN.
A matéria, entretanto, deve, u nosso vêr, ter solução legislativa,
a fim de que a obri~uçào das entidades empregadoras fique conve·
nientemente definida em lei.
1: esse o anelo desta proposiçilo, que ainda prevê a aplicação de
penalidude às entidades emprcgudoras que inobscrvnrcm suas dispo·
sições, a fim de dotar a medida da indispensável eficácia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N•6.205, DE29 DE ABRIL DE 1975
Estabelece a descaracterlzaçilo do uUrlo mlnlmo como
fator de correçio monetária e acrescenta par,&raro llnlco ao
artl&o I• da Lei nllmero 6.147, de 29 de novembro de 1974.

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - O projeto de lei,
após publicado, será encaminhado às comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra. por cessão, uo nobre Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores:
No dia 2 do corrente mês, foi inaugurada, cm Salvador, a nova
sede da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia,
situada na Avenida Reitor Edgard Santos. Convidado que fui, não
pude comparecer, devido a compromissos que me prendiam ao
Senado. Foi um grande evento, presidido pelo Magn!lico Reitor
Augusto Mascarenhas, a que estiveram presentes numerosas autori·
dadcs.
Após funcionar 168 anos no Terreiro de Jesus, a velha Fucul·
dado inicia atividudc em suas novas e magníficas instalações. O
Professor Renato Tourinho Dantas, seu Dirctor, fez um histórico da
vida do tradicional estabelecimento, criado em 1801 por D. Joilo VI
c cm funcionamento desde 1808.
Como antigo aluno da tradicional Faculdade, acompanhei
sempre os acontecimentos ü sua volta. E tive oportunidade de for·
mular, desta tribuna, apelos às autoridades do Governo Federal para
que as velhas instalações da Faculdade, onde untes existira o Colégio
dos Jesuítas, fossem conservadas, pelo seu imenso valor artlstico c
histórico.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte?

DA) -

Permite V, Ex• um

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE) muito prazer.

Com

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador Lourival
Baptista, V. Ex• registra, com muitn oportunidade, n inauguração
da nova sede du Faculdade de Medicina da Univcrsidudc Federal da
Bahia. E o faz com precisão, porque evoca u velha Fuculdadc do
Terreiro de Jesus, construída bem uo ludo do antigo Colégio dos
Jesuítas, onde uinda se encontra, numa dus dependências da velha
Catedral, a cela onde viveu o grande Padre Antônio Vieira. O
progresso· fcz com que o ensino univcrsitilrio, nu Bahia, tomasse
dimensões bem grandes, e, por isso mesmo, o velho prédio já nilo se
uduptuvu à realidade dos nossos dius. Dai. u iniciativa da construção
da nova Faculdade, nu dreu do centro univcrsitlirio da Buhiu, quere·
presenta e rellete o trabalho do grande Reitor que foi o Professor
Edgurd Santos. Cube u nós todos, brusilciros e baianos, fazermos vo·
tos puru que o mesmo esplrito que presidiu u velha Faculdade, de
cujo seio sulrum tuntos nomes 'JUC ilustrarum u Medicina buiuna e
brusileiru, tumbi:m pusse u presidir nus novas instulnções, em favor
du ciênciu médicu hrusilciru.
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OSR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE)- Sou muito
gruta a V. Ex•. nobre Senador Heitor Dias, por este aparte que julgo
vulioso e que muito ilustra o meu pronunciamento.
Louvo Vossa Excelência pelo destaque que deu ao trabalho
realizudo pelo extraordinário e saudoso Reitor Egard Santos, u
quem u Universidude da Bahia muito deve, grande brasileiro, operoso Diretor da Faculdade de Medicina, na época em que lá estudei,
que recordo sempre com suudade e que tive a ventura de tê-lo como
amigo e que continua sempre na minha lembrança e na minha
memória.
Essa preservação é imprescindivel, pois, de maneira alguma, se
poderio desfalcar o Pais de acervo tão notável. Dai a satisfação com
que lemos a informação do Professor Renato Tourinho Dantas,
anunciando que o Magnifico Reitor Augusto Mascarenhas doou,
definitivamente, as partes mais importantes do secular prédio do
Terreiro à Faculdade.
Mesmo com a nova Faculdade, o salão nobre, o salão da
Congregação, com sua galeria de ex-professores, a sala dos mestres c
o arquivo, a chamada "Alma Mater" da Faculdade, funcionarão no
Terreiro e serlo completamente restaurados. Pretende também o
Magnifico Reitor utilizar as dependências restantes para instalação
de um Centro Cultural.
O Sr. Ruy Santoa (ARENA aparte?

BA) - Permite V. Ex• um

O SR. LOUR1VALBAPTISTA (ARENA -SE)- Com mui·
to pruzer.
O Sr. Ruy Santoa (ARENA- BA)- O discurso de V. Ex• me
faz voltar, na vida, mais de meio século atrás, àquele ano de 1923,
quando entrei para a velha Faculdade de Medicina. Era um adoles·
cente e tenho a minha alma ainda cheia dos seis anos ali vividos, não
só nos anfiteatros e laboratórios como, principalmente, no Terreiro,
em que nós, os estudantes da Faculdade de Medicina, dominávamos
por inteiro. A velha Faculdade vai-se fechar- ela teria que ser fechudu, para ser construída outra, próxima ao Hospital das C! inicas,
em benel'icio do próprio ensino. Mas, ao ver o esvaziamento da velha
Faculdade, em que fiz a minha formação, é com saudade que relembro contemporâneos meus, e os mestres admiráveis que ali tive, espe·
cialmente recordo o tempo admirável que passei na velha escola.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Muito
grato também a V, Ex•, eminente Senador Ruy Santos, por este
apurte, cheio de saudades c recordações da velha escola onde estu·
damos e plasmamos a nossa formação universitária, e onde tive a
grande satisfação e a honra de ter sido discipulo do eminente mestre
que é V. Ex•
Sr. Presidente, congratulamo-nos com o Magnifico Reitor
Augusto Muscurenhus e o Diretor Renato Tourinho Dantas
pela inauguração das novas instalações da velha Faculdade de Medi·
cina da Bahia, não posso deixar de reiterar apelo ao emine.nte Minis·
tro Ney Braga, da Educação, para que se encontre, com sua indispcn·
sâvcl cooperação, a melhor forma de preservar o inestimável patri·
mônio histórico, arquitetônico e cultural do antigo Colégio dos Jesultas, onde se abrigou, por 168 anos, a mais antiga Faculdade de Medi·
cina do Pais. A preservação c melhor aproveitamento do prédio
situado no Terreiro de Jesus é da maior relevância, a isso não poden·
do ficar alheios essas altas autoridades. Estou convencido de que
mesmo o eminente Presidente Ernesto Geisel, se necessário, se empe·
nhurú pessoalmente pura a salvaguarda de patrimônio de tão
grande valor histórico que, de forma alguma, pode ser abandonado e
ter fim menos condigno!
Concluo, reconhecendo que, nestas palavras, há muito de emo·
ção como cx·uluno que fui daquela escola, berço do ensino médico
pátrio, que diplomou milhares de médicos, que distribuiram por
todas us regiões do Brasil os beneficies inestimáveis de sua profissão.
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E, por coincidência expressiva, os dois outros nobres representantes de Sergipe nesta Casa, os nobres Senadores Augusto
Franco e Gilvan Rocha, também cursaram e se formaram naquela
Faculdade, tal como o nobre Senador Ruy Santos, que foi meu
mestre e muito honra o Senado da República.
Sr, Presidente, era esta a comunicação que desejava fazer,
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porte lia) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se·
guinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Transcorre hoje o "Dia Internacional da Mulher", instituldo
pelas Nações Unidas em 1975. Todos os paises civilizados revencia·
rào, nesta data, a participação feminina nos diversos setores da ativi.
dade humana, não só no lar, mas no trabalho, nas associações, nos
campos, na politica.
Deu o Brasil um grande passo, recentemente ampliado pela
França, quando, em 1962, votou a Lei n• 4. 121, logo conhecida como
o "Estatuto Civil da Mulher Casada", e que a retirou do rol das pes·
soas relativamente incapazes, para lhe assegurar, no seio da famllia,
posição de igualdade com o marido.
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~ certo que algumas das conquistas daquela lei estão ameaçadas
agora pelo Projeto de Código Civil, em curso na Câmara dos Depu·
tados. O Parlamento, porém, será sensível às justas reivindicações
femininas, num tempo em que, na Europa e nos Estados Unidos, se
mobilizam governos e opinião pública para pôr termo às discriminações que ainda perduram contra a mulher.

Os trabalhos da Confederação Européia de ·Sindicatos propriciuram uma meticulosa declaração sobre o Ano Internacional da
Mulher, determinando providências em seu favor, a serem obedecidas por toda a comunidade. Assentou-se então trés afirmações iniciuis: a) que as. mulheres representam uma massa importante de Ira·
balhadores: um trabalhador sobre três no mundo é mulher; b) que o
trabalho profissional das mulheres é um fenômeno irreversível, que
irá se acentuando diu-a-dia: c) que o trabalho das mulheres é um fator indispensável ao desenvolvimento econômico e ao progresso so·
ciul.
Votam os Estados, na. América do Norte, emenda constitucional, visando a extinguir as discriminaÇõts à mulher.
Rejubilo-me de haver convocado a atenção nacional para esse
problema, inclusive incluindo, na Constituição de 1967, texto proibindo qualquer discriminação, no acesso aos cargos públicos e de
empresas particulares, por motivo de sexo ou de estado civil. E a Lei
em vigor, de n• 5.473, de 9 de julho de 1968, que resultou de projeto
de minha iniciativa, pune com a pena de prisão simples de 3 meses a
I ano seus infratores, declarando "nulas as disposições e providên·
cias que, dircta ou indiretamente~ criem discriminações entre
brasileiros de ambos os sexos, para o provimento de cargos sujeitos à
seleção, assim nas empresas privadas, como nos quadros do funcionalismo público federal, estadual ou municipal, do serviço autár·
quico, de sociedades de economia mista e de empresas con·
cessionârius de serviço público",
Por feliz coincidência, instala-se hoje a primeira Comissão Par·
lamentar Mista de Inquérito, que requeri, com o apoio dos ilustres
colegas du Cümurn dos Deputados e do Senado Federal, para inves·
tigar em profundidade, nus leis existentes e nas leis que se votam, nas
cidades e nos campos, as discriminações que ainda pesam sobre a
mulher, no Brasil .
No Dia lnternucionul du Mulher, justo é que a reverenciem.os
pela contribuição de amor, de trabalho, de sacriflcio e até mesmo de
heroismo com que vem servindo à causa do engrandecimento do Pais
c du humnnidude. (Muito bem! Palmas.)
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COMPARECEM MAISOSSRS.SENADORES:

Altcvir Leal- José Guiomard- Braga Junior- Jarbas Passa·
rinho - Virgllio Tdvora - Domlcio Gondim - Milton Cabral Marcos Freire- Tcotõnio Vilela- Augusto Franco- Luiz Viana
-Eurico Rczcndc- João Calmon- Danton Jobim- Nelson Car·
neiro- Gustavo Capdncma- Maga!hãcs Pinto- Orestes Quércia
- Otto Lchmann - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza Accioly Filho- Leite Chaves o... Lcnoir Vargas- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Sobre a mesa,
projeto de resolução que altera o Regimento Interno que vai ser lido
pelo Sr. 1•-Sccretúrio.
~lido

o seguinte

PROJETO DE RESOLUCXO N•l, DE 1977
D' no•a redaçio ao Item '3 do art. 78 do Reallllll!to lnter•
no.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• O item 3 do art. 78,do Regimento Interno passa a
vigorar com a seguinte rcdação:
I) ................................................ .
2) ............................................... ..
3) Constituição e Justiça, 15 (quinze).

Art. 2• Esta Resolução entra cm vigor na data de sua publica·
ção, revogadas as"disposições cm contrário.

emenda, de acordo com o art. 442, § I•, do Regimento Interno. Ao
fim deste prazo, será despachado às comi1silcs competentes. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla).- Sobre a mesa,
comunicação qucscrã lida pelo Sr. I•·Sccr.ctãrio.
~id~ ascguintc
Em 8 de mar"o d 1977
Do Lldcr da Ma1ona
• c
·
Ao E~cclcnllssimo Senhor·
Senador Pctrõnio Portclla
DD. Presidente do Senado Federal

e

Senhor Presidente:
Nos tc~mos do§ I• do Art. 10 do Regimento Comum do Congresso Nac~onal, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
para os dcv1dos fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição do Nobre Senhor Senador ltallvio Coelho, pelo Nobre Senhor
Sc~ador Jarbas. ~assari~ho, para integrar a Comissão Parlamentar
M1sta de lnqucrllo do Congresso Nacional, criada pelo requerimento n• 15/76-CN, incumbida de examinar a situação da mulher
cm todos os sctores de atividades.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais
alia. ~lima c distinta consideração. - Earlco R...- Líder da
Ma1011a.
'
O SR, PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Scrâ feita a substituiçilo solicitada.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

JU1dftcaçio
Situada entre as grandes Comissões da Casa, a Comissão de
Constituição c Justiça não as iguala, entretanto, cm número de mcm·
bras. Enquanto as Comissões de Finanças c de Relações Exteriores
silo integradas por 17 c 15 membros, respectivamente, a Comissilo de
Constituição c Justiça conta, apenas, com 13.
Essa composição nilo atende às reais necessidades do órgão
técnico, se considerarmos as inúmeras atribuições que lhe silo
dcrcridas pelo Regimento Interno.
O acúmulo dos seus trabalhos, que se avoluma cada vez mais,
pode prejudicar não só o estudo mais aprorundado das matéria•,
como a sua própria tramitação no Senado.
Vale considerar que obrigatoriamente, além do exame do mérito
de inúmeras proposições, cabe à Comissão de Constituiçilo c Justiça
a análise dos aspectos constitucional c jurídico de quase todas as
matérias que, normalmente, tramitam no Senado.
O presente Projeto, ao propor um aumento de mais 2 membros
na composição da rercrida Comissão, pretende suprir as dificuldades
acima apontadas c proporcionar ao órgão técnico meios para atcn·
der da melhor rorma aos trabalhos que lhe silo arctos.
Sala das Sessões, 8 de março de 1977.- Earlco a.-., Lldcr
da ARENA- Franco Montoro, Lldcr do MDB.
LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
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Item 1:
Discussão, cm turno· único (apreciação preliminar da
constitucionalidade c juridicidadc, nos termos do art. 296 do
Regimento Interno), do Projeto de Lei da Câmara n• 69, de
1974 (n• 585-B/72. na Casa de origem), que exclui a parcela
de honorários na cobrança da Divida Ativa.da Uniilo, tendo
PARECER, sob n• 1.026, de 1976, da Comissilo:
-da COII!Ibdçio 1 J.clcll, pela inconstitucionalidade c
injuridicidadc, com voto vencido dos Senhores Senadores
Nelson Carneiro c Heitor Dias: com voto vencido, cm separado, do Senhor Senador José l.indoso c voto cm separado
do Senhor Senador Henrique de La Rocquc.
Em discussilo o projeto, quanto'à constitucionalidade c juridici·
dadc.
Nilo havendo quem queira discuti-lo, encerrarei a discussão.
,(Pausa.)·
'·
·
EstA encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto serâ arquivado, rcita a devida comunicação à Câmara
dos Deputados.

eo seguinte o projeto rejeitado:
CAPITULO li
Da Compoliçio
Art. 78. A Comissão Dirctora é constitulda dos titulares da
Mesa, tendo as demais Comissões Permanentes o seguinte m!mcro
de membros:
I) Agricultura, 7 (sete):
2) Assuntos Regionais, 7 (sete):
3) Constituição cJustica, 13 (treze):

....... ·········· ,,, ...................................... .
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- Após a publicação,
o projeto ncarú sobre a mesa durante três sessões, a fim de receber

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 69, DE 197.
(N• SU.B/72, na Cua de orlpm)
Exdul a parcela de boaorúlol na cobi'IIICI da DIYitla
Atilada daiJnllo.
OCongresso Nacional decreta: .
Art. 1• Na cobrança da Divida Ativa da União scrA c~cluída a
parcela referente a honorários n que se rcrcrc o Art. 21, da Lei
n• 4.439, de 27 de outubro de 1964,
Art. 2• Esta Lei entrarA cm vigor na data de sua publicoçilo,
revogadas os disposições cm contrArio.
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O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -Item 1:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 73, de 1976, do Senhor Senador Nelson Carneiro,
que estabelece prioridade na concessão de prestações aos cc·
gos, tendo
PARECERES, sob n•s 985 c 986, de 1976, das Cernis·
sões:
- de Conatllulçio e Ju1tlça, pela constitucionalidade c
juridicidade do projeto: c
- de Leallllaçio Social, favorável, com a Emenda de
n• 1-CLS que apresenta.
Em discussão o projeto c a emenda,

fícios aos portadores de incapacidade permanente, física ou
mentul,"
O SR, PRESIDENTE (Petrõnio Portclla)- Item 3:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 206, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quórcia,
que dá nova redução ao parágrafo segundo o art. 132 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalho), tendo
PARECERES, sob n•s 970 e 971, de 1976, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, favor(tvcl ao Projeto: c
-de Leglslaçio Social, contrúrio.

O Sr. Nelaon Carneiro (MDB- RJ) -Sr, Presidente, peço n
palavra, para discutir o projeto.

O Sr. Orestes QuErela (MDB- SP)- Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Carnciro;para discutir o projeto,

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Tem a palavra o
nobre Senador Orestes Quórcia, pela ordem,

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Meu projeto inicial visavu apenas assegurar prioridade, no lnsti·
tuto Nacional de Previdência Social, uos processos de concessão
de benefícios uos cegos. Na Comissão de Legislação Social, porém,
o nobre Senador Jarbas Passarinho ofereceu uma emenda, cstcndcn·
do essa prioridade aos processos de concessão de beneficias aos
portadores de incapacidade permanente fisica ou mental, ampliando,
assim, o projeto e dando-lhe aquela dimensão digna do aplauso desta
Casa.
.
Como autor do projeto, Sr, Presidente, quero pedir às nobres Lideranças que uprovem o texto apresentado pela Comissão de Lcgislaçiio Social. que tenho a honra de presidir. c de autoria do nobre
Senador Jarbas Passurinho,

O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Sr. Presidente,
estou encaminhando requerimento à Mesa, em que solicito o
adiamento dU discussão do Projeto de Lei do Scnudo n• 206, de 1976.

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclln) ;- Continuam em
discussão o projeto e a emenda,
. •
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los, encerrarei a
discussão.
Está encerrada,
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado,
~ o seguinte o. projeto aprovado:

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) requerimento que vai ser lido pelo Sr. !•-Secretário.

Sobre a mesa,

IÕ lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• S, DE 1977
Nos termos do art. 31 O, letra "c". do Regimento Interno, re·
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n• 206,
de 1976, a fim de ser feita na sessão de 7 de abril. de 1977.
Sala das Sessões, 8 de março de 1977.- Orestes Quércla.
O SR, PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Em virtude da
deliberação do Plenário, o projeto entrarit na Ordem do Dia du
sessão do próximo dia 7.
O SR; PRESIDENTE (Pctrõnio Portella) - Esgotada a mato·
riu constante da Ordem do Diu.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo q~e tratar. vou encerrnr a sessão, desig·
nando para :1 próxima a seguinte

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO SENADO N•73.DE 1976
I

11

...

i

....

I

R~

III
·~

Estabelece prioridade na conceuio de pratacõa aos
cogos.
'
O Congresso Nucional decreta:
Art. I• Terão prioridade no Instituto Nucionul de Previdênciu
Social (I NPS) os processos de concessão de benefíCios aos cegos,
Art. 2• Entrurú estu Lei cm vigor nu data de sua publicação, rc·
vognd:as us disposições em contrário,
O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) - Em votação n
emenda.
Os Srs. Scnudores que u uprovum queiram permanecer scn·
tados. (Pu usa.)
Estti uprovudu,
A mutóriu vui ü Comissãodc Redução para redigir. o vencido,
pura o segundo turno regimcntul,
~a seguinte u emenda aprovada:

EMENDA N• I - CLS
Dê·sc ao urtigo t• a seguinte redução:

'I!

I

"Art. I• Terão prioridade no Instituto Nucionnl de Previdência Social (INPS) os processos de concessão de bcnc·

-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei du Câmaru n• 105,
de 1976 (n• 3,091-B/76, nu Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presi·
dente du República, que altera as diretrizes dus rodovias BR-453 e
BR-468, integrantes do Pluno Nacional de Viação, aprovado pela
Lei n• 5,917, de lO de setembro de 1973, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• I, de 1977, da Comissão:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
-1-

Discussão, cm turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n•
2, de 1976 (n• 37-A/76, nu Ciunuru dos Deputados), que uprovu as
contas do Presidente du Rcpúhlicu. relutivus ao exercício de 1974,
tendo
PARECER, sob n• I.035, de 1976, du Comissão:
-de Finanças, fuvoritvcl uo projeto, com voto cm separado do
Sr. Scnudor Mauro Bcnevides.

-3Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudo n•
!OH, de t976, do Senhor Senudor Orestes Quérciu, que torna obrigu·
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tório a indicação no rótulo de bebidas dos aditivos empregados na
sua fabricação, tendo
PARECERES, sob n•s 1.041 a 1.043, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, quanto ao mérito, pela aprovação:
-de Economia, contrário, com voto vencido do Senhor Senador Franco Montoro e voto vencido, em separado, do Senhor Senador Paulo Guerra: e
-de Sadde, pelo arquivamento.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - Está encerrada a
sessão.

Onde se lê:
a) se o remele foi industrial ...
Leia-se:
a) se o remetente for industrial ...
Na mesma página ecolu'na, no§ 4• do Art.45,
Onde se lê:
... entre estabelimenlo de contribuintes ...
Leia-se:
... entre estabelecimento de contribuintes ...

( Levanta-.<ea se.<.rão, às 14 horas e55 minutos.)
ATA DA 225t SESSÃO, REALIZADA EM 1•·12-76
(Publicada no DCN - Seçi!o II - de 2-12· 76)
ATA DA l:W•SESSi\0, REALIZADA.EM 1•·12-76
(Publicada no DCN- Scção II- de 2-12-76)
RETfFfCAÇOES

No Parecer n• 1008(76, da Comissão de Redução. oferecendo a
redaçilo final do Projeto de Lei do Senado n• 263(76-DF, que "que
altera disposições do Decreto-lei n• 82, de 26 de dezembro de 1966,
que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal":
Nu página 7976. I• coluna, no§ 2• do "Art.37,
Onde se li::
... ou pura depósito do próprio contribuinte, ...
Leia-se:
... ou pura depósito fechado do próprio contribuinte ...
Nu mesma página 2• coluna. nu letra a), do item III, do Ar!. 45,

RETIFICAÇÃO

('lo Projeto de Lei da Câmara n• 104(76 (n• 3.154-B/76, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,
que autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça Eleitoral, em favor
do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, o crédito especial de
CrS 615.800,00 (seiscentos e quinze mil e oitocentos cruzeiros), para
o fim que ~pec!fica:
Na púgin~ 7997, I• coluna. na ementa do projeto,
Onde se lê:
...crédito especial deCrS 615,00 ...
Leia-se:
... crédito especial deCrS 615.800,00...

ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de apreciar o velo total do Senhor Presidente
da República ao Projeto de Lei do Senado n• l35, de 1976, (N•
3,15l·A, de 1!176, na Câmara dos Deputados), que "Allen a
Lei N• 6.18Z, de 11 de Dezembro de 1974, e dá outns
providências".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 7 DE
MARCO DE 1977

Âs dezcsscis horas do dia sete de marco do ano de mil novcccn·
tos e setenta c sete, no Auditório Milton Campos, presentes os Senhores Senadores Henrique de Lu Rocque, Ruy Santos e Adalberto
Senu e os Deputados Claudino Sulles e Athii: Coury, reúne-se a
Comissiio Mista incumbida de upreciur o Veto Total do Senhor Prc·
sidente da República ao Projeto de Lei do Senado n• 235, de 1976,
(n• 3.152-A, de 1976. nu Câmara dos Deputados), que "altera a Lei
n• 6,1 K2, de li de dezembro de 1974, c dá outras providências".
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume u
Presidência o Senhor Scnudor Ruy Santos. que declaro instalada a
Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senador Ruy Santos, esclarece que irú proceder a eleição

do Presidente e Vicc-Presidentc, Distribufdas as cédulas o Senhor
Presidente convida o Senhor Deputado Athiê Coury para funcionar
como escrutinador. · ·
·
Procedida a eleição. verifica-se o seguinte resultado:
Pan Prealdente:
Senador Adalberto Sena ........................... 4 votos
Senador Henriqué de La Roc'quc '. : .. .. .. .. . .. .. . .. . I voto
Pan 'Vlce-Pmldenie:
Deputado Geraldo Freire .......................... 5 votos
Silo dccluradoselcitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidenlc, os Senhores Senador Adalberto Sena e Deputado Geraldo
Freire.
'
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Adalberto Sena,
ugrudece a seus pares u honra com que foi distinguido c designa para
relutar a Matéria o Senhor Senador Ruy Santos.
Nadu mais havendo a tratar, encerra-se a presente reuniilo, e, para constar. cu, Mauro Lopes de Sá, Assistente de Comissão, lavrei a
presente Ata, que lida c aprovada é assinada pelo Senhor Presidente
c demais Membros da Comissilo cvui il publicação.
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BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 -ATA DA 7• SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1977
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
J.l.l - Comunleaçio da Presidência.

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 92/76, que
introduz modificações ao artigo 472 da Consolidação das Leis do
Trabalho, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao
mé:ritp,.das comissões a que foi distribuído.
J.l.l- ComunicaÇÕes da Llderan;a da ARENA

.,.-Indicação de Srs. Senadores para exercerem, cumulati·
vamcnte, as Vice-Lideranças do Partido e da Maioria no Senado
Federal.
-Indicações nominais dos titulares e suplentes que, como
representantes da Aliança Renovadora Nacional, integrarão as
Comissões Permanentes do Senado.

J.l.3- Comunleaçio da Liderança do MDB
-Indicações nominais dos titulares e suplentes que, como
·representantes do Movimento Democrático Brasileiro, intc·
grarão as Comissões Permanentes do Senado.

J.l.6 - DlliCUnos do Expediente
SENADOR OTTO LEHMANN- Homenagem de p:sar

·pelo falecimento do Sr. Aureliano Leite.
SENADOR HEITOR DIAS- Necrológio do Professor Ba-

ruquiso Lisboa.
SENADOR DTRCEU CARDOSO- Manifestando o seu regozijo e o da Oposição Capixaba, pela condução do Senador
Eurico Rezende à Liderança do Governo no Senado Federal.

J.l,7 - Requerimentos
N• 6j71, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, soli'
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da mensagem de congratulações do Exm• Sr. Ministro da Marinha, AI·
mirante Azevedo Henning, pela passagem do 169; Jni·:cr5ário de
criação do Corpo de Fuzileiros Navais.
N• 7j71, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, soli·
citando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da men·
sagem de' aniversário do Exm• Sr. Comandante-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais, Almirante Yves Murillo Cujaty Gonça( •.
ves. pela passagem do 169• ano da criação dessa organização militnr.

1.2.4- Comunlea;io da Presidência
- Dcsignaçilo dos integrantes da ARENA e do MDB que
integrurilo as Comissões Permanentes da Casa.

1.2.5 - Leitura de projeto•
-Projeto de Lei do Senado n• 11/77, de autoria do Sr. Senudor Nelson Carneiro, que acrescenta parágrafo ao art. 82 do
Código Civil, que trata da validade dos atosjurfdicos.
-Projeto de Lei do Senado n• 12/77, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que usseguru direitos dos empregudos
no caso de fulênciu ou concordutu du empresa.
-Projeto de Lei do Senado n' 13/77, de autoriu do Sr. Se·
nudor Vusconcelos Torres, que tomba u casa cm que morou o
Duque de Cuxius nu Rua Conde de Bonfim, no Rio de Janeiro, e
dâ outras providências.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 105/76 {n• 3.091-B/76, na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Repú·
blica, que altera as diretrizes das rodovias BR-453 e BR-468, inte·
grantes do Plano Nacional de Viação aprovado pela Lei n• 5.917,
de lO de setembro de 1973. Aproudo. Ã sanção.
- Projeto de Decreto Legislativo n• 2/76 {n• 37-A/76, na
Câmara dos Deputados), que aprova ns contas do Presidente da
República, relativas ao exercício de 1974. Aprovado, após usarem
dn palavra nu sun discussão os Srs. Senadores Mauro Benevides c
Virgílio Túvorn. Ã Comissilo de Redaçilo.
-Projeto de Lei do Senado n• 108/76, do Sr. Senador
Orestes Qué:rcia, que torna obrigutóriu a indicação no rótulo de
bebidas dos nditivos empregudos nu sua fabricaçilo. Rejeitado,
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após usarem da palavra na sua discussão os Srs. Senadores Orestes Quércin e.Ruy Santos. Ao Arquivo
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR FRANCO MONTORO. como Lide~- Suspcn·
suo, pelo Governo Federal, da implantação do recolhimento res·
tituívcl.
SENADOR VIRG!L/0 TÁVORA; como Líder- Cônsíde·
rações sobre o ato do Senhor Presidente da República em suspen·
der a implantação de recolhimento restituível.
SENADOR AUGUSTO FRANCO- Necessidade da con·
centraçuo de csrorços da PETROBRÁS Mineração S/ A unica·
mente nu área dos sais minerais de Sergipe.
SENt1DOR NELSON CARNEIRO- Apelo em ravor de
ex-servidores da Rede Ferroviária Federal.
SENADOR VtlSCONCELOS TORRES- Apelo no sen·
tido da manutenção da escola do SENA I, em Macaé-RJ. Redu·

çào paru 60 anoS'dn ·aposentadoria da mulher [uncionária por li·
mi te de idade.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Programa desen·
volvido pelo Ministério da Saúde de combate à esquistossomose.

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
. 2- RETIFICAÇÃO
-Ata da 226• Sessão, realizada cm 2·12· 76.

3- GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPAR·
LAMENTAR
-Edital de convocação de reunião da Comissão Deli·
bcrativa.
4-ATASDECOMISSOES
5- MESA DIRETORA

6- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

ATA DA 7• SESSÃO, EM 9 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA.DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA E JOSt LINDOSO

...

.:IS lo/ 1/0II.-IS E 30 MINUTOS, .o/Ciltl M·SE PRESENTES
OS SI/S. S/:'N,.fi)ORES:
Adalherto Sena- Altevir Leal- José Guiomurd- Braga Ju·
nior - Josó Lindoso - Cattcte Pinheiro - Jurbas Passarinho Rcnnto Franco - Alc.ardre Cllsta - Henrique de Lu Rocque José Smncy -· Helvídio Nunes - Petrõnio Portella - Mauro
lkn~vidcs- Vir!!ilin Túvom- Wilson Gonçalves- Agenor Maria
- Ditmrtc rvturit- Jcssi: Freire- Ruy Curneiro- Luiz Cuvulcante - Augusto Franco - Lourival Baptista - Amaral Peixoto v~ISCII11Cchh Torres- Benjamim Faruh -

Dunton Jobim -Nelson

Curneiro- Mu~alhf1cs Pinto- Frunco Montoro- Orestes Quór·
ciu - Ottu l.ehmann - Lúzmo Barhoza - Mendes Canule Accioly l:illw- i\·l:1ttos Leão- Evcll1sio Viciru- Lena ir VargasDunicl
:

.
,..
c

...
i/11

"'

Krh:~cr-

Excelência a indicação dos Senhores Senadores Heitor Dias, Helví·
dio Nunes, José Sarney, Mattos Leão, Osires Teixeira, Paulo Guer·
ra, Saldanha Derzi e Virgílio Távora, para exercerem, cumulati·
vamente, as Vicc·Lideranças do Partido e da Maioria nesta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos âe minha alta estima e mais distinta consideração.
Senado Federal, 7 de março de 1977.- Eurico Rezende, Líder
da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - O expediente lido
será publicado.
Sobre a mesa, orícios que serão lidos pelo Sr. !•·Secretário.
São lidos os seguintes:

T:1rsn Dulra.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número
regimentul, declaro aberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência
comunica que, nos termos do urtigo 278 do Regimento Interno,
determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 92, de
1976, do Sr. Senador Nelson Carneiro, que introduz modificações uo
artigo 472 da Consolidação dus Leis do Trabalho, por ter recebido
rmrcccrcs contrúrios, quanto ao mérito, dus comissões u que foi dis·
tribuído.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Sobre u mesa, expe·
diente que scrú lido pelo Sr. !•·Secretário.
I! lido o seguinte
OF. 01/77
Em 7 de março de 1977
À Sua Exccléncia o Senhor
Senador Pctrônio Portella
Presidente do Scn11do Federal.
Senhor Presidente:
Na qualid11de de Líder du Aliunçu Renovadora Nacional c du
Maioria no Scn11do Federal, tenho 11 honra de comunicar u Vossu

ÓFICIOS
OF. 02/77
Em 8 de março de 1977.
À Sua Excelência o Senhor
Senador Pctrônio Portella
Digníssimo Presidente do Senado Federal.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno, tenho a honra
de encaminhar u Vossa Excelência as indicações nominais dos Titula·
res e Suplentes que, como represent11ntcs da Aliança Renov11dora Na·
cional, integrarão as Comissões Permunentcs dest11 Casa.
Aproveito 11 oportunidude para renovar a Vossa Excelénciu os
protestos de minha alta c mais distinta consider11çuo. - Eurico
Rezende, Líder du Ali11nçu Renovudoru Nacional.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
Tltulorcs
Ot11ir llccker
Benedito Fl!rrcir:~
lt11líviu Cnelhn
Paulo Gucrru

Vuscuncclmi Torres

Suplentes
Din11r1e Muriz
Suldunh11 Derzi
M11ttos Leão
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COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
Suplentes
Titulares
Luiz Viunu
Suldunhu Derzi
Jurhus Pussurinhn
José Surney
Dinnrtc Mari11
Otuir Becker
tcotônio Vilela
Brnp.u Juninr
COMISSÃO f)f!CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Suplentes
Titulares
Accioly Filho
Osircs Teixeira
Gustuvn Cnpuncma
Muttos Lc:ào
Dunicl Kriegcr
Vusconcdos Torres
Eurico Re>cndc
Suldunhu Derzi
Heitor Dius
Lenoir Vurgus
Hclvidio Nunes
Arnon de Mello
Will'inn Gnnculvcs

ltulívio Coelho
Otto Lchmunn
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
Suplentes
Titulares
Augusto Frunco
Heitor Dius
Puulo Guerra
José: Surney
Brugu Junior
Cattctc Pinheiro
Osircs Tcixciru
Altcvir Leul
Siildunhu Dcr(i
Luit. Cuvulcuntc
Wilstm Gtl·ncalvcs
Vir,!!ílin T:ívnm
Alcxundrc Cmau
COMISSÃO DE ECONOMIA
Titulares
Suplentes
Cuttctc Pinheiro
Milton Cuhral
Augusto Franco
Arnon de Mcllil
José Surncy
José Guhunmd
Domício Gondin
Lui1 Cav:tlcuntc
Jurhtts Pussurinho
Puuln Guerra
Vuscnncclos Torres
Dinurtc Marit
Otair Bcckcr
COMISSÃO DE EDUCAÇi\0 E CULTURA
Titulares
Suplentes
Tursn Dutm
Hclvídio Nunes
Ruy Santos
Gustuvn Cnpuncma
i\rnon de Mello
JoUn Culmnn
Ottu Lchmnnn
Heitor Dias
Jitrhus P:tssnrinhtl
Cuttctc Pinheiro
COMISSÃO DE FINANÇAS
Titulares
Suplentes
Tcutúnio Vilela
Cuttctc Pinheiro
Heitor Dias
Alc.~nndrc Cnstu
Lnurivul Buptistu
Wilson <1niH;:tlvc
Dunicl Kricgcr
Dnmícin C'i1111din
Jnsé Guiomurd
Hclvidiu Nunes
Jusé Surncy
l.cnoir Var11as
St~ldnnhtl DcriÍ
M'uttus Lc~o
Ruy S:mtns
Rrn11n Juni11r
Tursu Dutrn
Vir!!ílin "T:itvnru
Mup.alh;lcs l,int11
COMISSÃO DE Lr:GISI.AÇÀO SOCIAL
Suplentes
Titulares
Brupu Junior
Jcssé Freire
Virgllio TAvoru
Ruy Suntus
Oslrcs Telxelru
Lcnuir·Wurpns
Dom leio Gondln
Jnrhus Pussurinhn
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Lourivul Burtist"
Accioly Filho.
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Suplentes
Titulares
José Guiomt~rd
Milton Ct~hrul
Dnmlcin Gnndin
Pauln Guerra
Arnnn de Mcllo
Virgllir'l Túvnr~t
Luit. Ct~vnlctlntc
Jarhns P:~ssurinhn
COMISSÃO DE REDAÇÃO
Titulares
Suplentes
Hclvidio Nunes
Virgílio Tilvon•
Ottu Lchnwnn
Arnon de Mello
St~ldt~nhtl Dcrti
Jt~rbtls Pt!Sst~rinho
COMISSÃO DE REI.AÇ0ES EXTERIORES
Titulares
Suplentes
Mt~gulhi!cs Pinto
Accioly Filhu
l.ui1 Vimw
F:tustn Castelo-Branco
Virpilio T:'tvnr:t
1-lclvídin Nunes
Jcss(: Frei r~:
Dnmicin Gondin
i\rnun de Mcllu
Jttrhus P~tssarinhn
St~ldunhu Dcrt.i
Luiz Cavulcunte
José Sarncy

Jnim Calmnn
Aup:ustn Fr:incn

Ottn l.chnwnn
COMISSÃO DE SAÚI)E
Titulares
Suplentes
Altcvir l.cul
Suldanhll Dcrzi
Ruv Santos
ltt11ivio Coclhu
Caitt:tc Pinheiro
Osircs Tc:ixcirn
f.':tust,, Castcln·RratH.'tl
l.nurivalllurtista
COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl.
Titulares
Suplentes
.José Guinmard
Alexandre Cosw
Vi.1SCt111CclllS T llffCS
Brt~gu Juniur
Dinartc Mariz
Vir11ílin T:'tvnm
Aup.usto Fr:nH.:tl

Milton Cuhral
COMISSÃO DI' SERVIÇO PÚBI.ICO CIVIL
Suplentes
Titulares
l.cnnir Yar11as

t\lc:.'wndrc Cosw

Acciolv Filho
Ali!!U~~n. Frmu:o
llcittlr l>ias

Gust:1vn Cotrnncrnu
Mattos LcUn

l.ui1 VimHI

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇÕES
EOBRAS POBI.ICAS
Titulares
Alc\andrc Costtl
l.ui1 ('a\·akantc:

Suplentes
Ottn LchnHinn

Bnt~a.lunit1r
l.tlllrh·al B:~rtista

Wilson Gnnçnlvcs

Tcotônin Vilela

M:llltl"il.ciio

OF.
A SLw ExcciCncin 11 Senhor
Scnudnr Pctrônin Portcllu

Em 8 de março de 1977.

Dignlssinw Presidente du Senudo Fcdcrul.
Senhor Presidente:
Nos tcrmus du urt. ~5 do Rc~lmcnto Interno, tenho u honru de
cncnmlnhur u Vussu Ex~clênciu us indicuçt)os nnmlnuis dos Tituluros
c Surlcntcs 'I""· ~omo rcrrcscntuntcs dn Movimento Dcmocrdtlco
Bru<llciro. intcprurno ns Comls;i\es Pcrm•lncntcs destu Cu•u.

.,
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Aproveito u oportunidude puru renovur u Vossa Exceli:nciu os
protestos de minhu ultu e muis distintu consideruçüo. - Franco
Montoro, Lider do Movimento Democrático Brusilciro.
COMISSOES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA
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Titulares
Suplentes
A~en<lf Muria
Adulberto Senu.
Rohertu Saturnino
Evelúsio Vieiru
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
Titulares
Suplentes
Agenor Muria
Evelásio Viciru
Evundrn Carreiru
Gilvun Rochu
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Suplentes
Titulares
Frunco Montoro
Dirceu CardllSll
Orestes Quérciu
Leite Chuves
Nelson C:.trnciro
Puulo Brnssnrd
COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL
Suplentes
Titulares
Evundro Curreiru
Adalherto Scnu
Nelson Curnciro
I.Ciznm Barhot.u
Ruy Carncirn
COMISSÃO DE ECONOMIA
Suplentes
Titulares
Agenor Muria
Fram:n Mnntnrn
Orestes Quérciu
Murcns Freire
Rnhcrtn Saturninn
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Suplentes
Titulares
Frunco Montoro
i:vclítsin Vieira
llumur Frunco
Puulo Brussard
Adalhcrto Scn:<
COMISSÃO DE FINANÇAS
Suplentes
Titulares
Dunton Jobim
Pau ln Brnss:.trd
Dirceu Curdoso
Evclúsin Vicirn
Evundro Curreiru
Gilv;m Rochu
Rnhcrtn S:tturnino
Ruv Cmnciru
•
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
Titulares
Suplentes
Francn Muntnro
Lázaro Burbozu
Murcos Freire
Ruy Curnciro
Nclsnn Cmncirn
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Suplentes
Titulares
Gilvun Rochu
Dirceu Cardoso
Frunco Montoro
lt:mwr Fr:mcn
COMISSÃO DE REDAÇÃO
Titulares'
Suplente
Dirceu Curdoso
Duntnn .h1him
Adalberto Sena
COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES
Suplentes
Titulares
Murcos Freire
Duntnn .lnhim
Puulo Brossurd
Gilvun Rochu
Roberto Suturnino
ltumnr Fruncn
Leite Chnvcs
Nelson C'arnt:irtl
COMISSÃO DE SAÚDE
Suplentes
Titulares
Adulhcrto Scnu
Benfumim Furuh
Ruy Curneiro
Gllvun Rochu

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL
Titulares
Suplentes
Adulhcrto Scnu
Agenor Muriu
Benjamim Faruh
Dirceu Curdoso
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.CI\IJL
Titulares
Suplentes
Benjamim Furuh
Dunton Jobim
ltamur Franco
Lúzuro Burbozu
COMISSÃO DE TRANSPORTES. COMUNICAÇ0ES
E OBRAS PÚBLICAS
TUÜlares
Suplentes
Evundrl1 Currdra
Lúzaro Barl:1ozu
Evcl:'<sio Viciru
Roberto Suturnino
lirusilia. Hde marco de 1977.- Franco Montoro, Líder do MDB.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portelln)...: De acordo com as
indicações constantes dos oficios que acabam de ser lidos, a Presidên·
cia. nos termos do urt. 85 do Regimento Interno, designa, como
membros titulures e suplentes das Comissões Permanentes desta
Cusu, os Srs. Senudores uludidos nos referidos ofícios, mandando
que os expedientes sejam publicados.
Sobre u mesu, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l•·Secrc·
tálio.
Suo lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N•ll, DE 1977
Acrescenta parágrafo ao art, 82 do Código Civil, que tnta
da validade dos atos jurfdleos.
O Congresso Nucionul decretu:
Art. I• lô ucrescentado ao urt. 82 do Código Civil (lei n• 3.071,
de I• de janeiro de 1916) o seguinte parágrafo:
"Art.82.
Puràgrufo único. O instrumento que formalizar qualquer uto jurídico deverá individuulizur. de muneira completa
as purtes, indicundo u sua nucionulidude, profissuo, estado
civil, residi:nciu, idude, filiuçuo, números da Curteira de Identidade e do Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério
du Fuzendu."
Art. 2• Esta lei entrurá em vigor nu data de suu publicação,
Art. 3• Revogum-se us disposições em contrário.
Justlneaçio
Estumos formulando este projetou fim de atender inúmeros pe·
didos que nos chegum de todos os cantos do Pais, a fim de remediar
situações criadas pela homonimiu,
Com o extraordinário uumento du nossu populução, encontram·
se, cudu vez em muior número, pessoas que estão registradas com o

mesmo nome.
Este fulo vem criando umu série de dificuldades, embaraços e
construnsimentos.
Isto se dú especialmente em mnti:riu criminal e no protesto de
títulos.
Ocorre que, constuntemente, pessous honestus portam o mesmo
nome de indiciudos em fli'Ocessos criminuis ou, mesmo. condenados,
Em outros cusos, u homonlmiu se dá com outrus que têm tltufos
protestados.
Necessitundo tuis pessous de certidões negutivns pura qualquer
uto du vidu civil, não ns podem obter porque, os respectivos cartórios
us negam, umu vez que o nome cstâ muculudo, seja com o registro de
um illcito penul, seju de um protesto de titulo. Começa, então, uma
longa via eruela, em que u pessou inocente tem de provur que não 6o
criminoso, o devedor relupso, ou, até, o simples réu de uma ação
cfvel.
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Tal fato vem causundo prejuízos não só materiais como, sobretudo. moruis.
f: evidente que o Pndcr l,l1hlictl prccisn pôr um purndciro cm tão
dcsnp.radúvcl qu:l1l injusta situ:u;iin.
Da{, o presente: projeto de lei.
Ele foi redigido de forma ampla, de sorte a alcançar todos os
atOs jurídicos. De acordo com o purúgruro único que se acrescenta
ao art. 82 do Código Civil (o art. 82 define a validade dos atos
jurídicos), o.respectivo instrumento, seja ele qual for, deverá individualizar de maneiru completa as partes que nele intervêm.
Assim, cada parte deverá ser completamente caracterizada não
somente utravés do nome, mas do seu estado civil, profissão, residência, naturalidade, idade, nome dos pais, números da carteira de
identidade c do Cadastro Gcrul de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
Isto feito, scrú absolutamente impossível qualquer confusão
com outru. pessoa, pois é impossível que duas pessoas tenham todas
as indicações feitas absolutamente iguais,
Entiio, niio haverá prejuízo para terceiros. Oprocesso, seja civil,
seja criminal, só atingirá o réu. O protesto só prejudicarA o devedor
relapso, pois seu homónimo estará bastante diferenciado pelos
demais dados que caracterizam e marcam a sua personalidade
Sabemos que outros projetes existem em tramitação no Congresso, visando, sobretudo, os protestos de títulos.
Cuidamos, entremnto, 'nesta proposta, de elaborar norma de
ordem geral, com o mais amplo alcance possível, de sorte a atingir
todos os atosjuridicos,sem exceção.
Assim, pensamos, cstartlo salvaguardados o bom nome e a
honru das pessoas honestas c daquelas que não respondem a qualquer processo, seja civil, seja criminal.
C: com esta intençiio que entregamos a presente proposição ao
exame dos nossos eminentes pares, cujas luzes invocamos para apri·
morú-la a fim de trunsformá-la numa regra útil a todos os nossos concidadtlos.
Sala das Sessões, cm 9 de março de 1977.- Nelson Carneiro.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• l071. DE i' DE JANEIRO DE 1916
CODIGO CIVIL

Atualmente os trabalhadores e o. próprio Banco Nacional da
Habitaçtlo. que administra o Fundo de Garantiu do Tempo de Serviço, ficam sem as garantias de crédito privilegiado para receber as
contribuições devidas pela empresa que falir ou pedir concordata.
Essa .situação foi amplamente debatida no 11 Congresso dos
Trabalhadores Gráficos, 'que reivindica "posição privilegiada para o
Banco Nacional da Habitação, nas falências, tornando crédito
rrivi\c~iadu as cuntrihuiçties do FGTS devidas pela empresa fulidu".
Realmente, o texto do nrt. 449 da Consolidação das Leis do
Trubalho, remontando à época em que foi editada a Consolidação
(1943), niio faz qualquer referência aos créditos trabalhistas
relacionados com as contribuições das empresas ao FGTS. A razão é
simples: o Fundo foi criado somente em \966 (Lei n• 5.107 /66) ..
Assim.· nos casos de falência ou concordata das empresas
empregudoras, os empregados e o próprio Banco Nacional da
Habitação (gestor do Fundo), ncam sem qualquer privilégio crcdítí·
cio para tornar efetivo o recebimento das contribuições devidas.
O Projeto procura sanar a lacuna existente na lei e respeitar o
sentido social que a inspirou.
Saiu das Sessões, em 9 de março de 1977.- Franco Montoro.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
(Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho)
Art. 449 Os direitos oriundos da existência do contrato de
trabalho substituirão, em caso de falência, concordata ou ~issolução.
da emrrcsu.
.
§ I• Na falência e na concordata, constituirão crédito privilegia,
do a totalidade dos salários devidos ao empregado e um terço das
indenizações a que tiver direito, e crédito quirografário os restantes
dois. ~~r~?~: .............................................. ..

IÀ.< Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação
Social. i
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 1977
Tomba a casa em que morou o Duque de Caxias na rua
Conde de Bonnm, no Rio de Janeiro, e di outras provldênclu.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 2• Esta lei entrará em vigor no dutu de sua publicação,
revogadas us disposições cm contrário.

Art. I• A casa que serviu de residência ao Duque de Ca~ias,
Patrono do Exército Brasileiro, à rua Conde de Bonfim, Tijuca, Cida·
de do Rio de Janeiro, será tombada pelo Instituto do Patrimõnio Histórico e Artístico Nacional.
Art. 2• No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência desta
lei, o Ministério da Educação e Cultura providenciará o cumprimento do disposto no urtigo anterior.
Art. 3• Em prazo não superior a 120 (cento c vinte) dias da
uprnvm;iw dcst;t lei. o Pndcr ExCcuiivo praticuril os utos ncccss6rios',
ít dcsuprnpriuçiio dtl imôvcl cm cuusu. puru que o mesmo seja entre·:
guc nn Ministérin do F.xércitn.
Purúgrufo único. O prêdio, depois de restaurado nus suas
linhas urquitetônicus originais, será sede de um museu que reunirá
elementos evocativos do Duque de Caxias, nas suas vivências decida·
duo, de militar e de político.
I- Purulclu e complementarmente ao Museu será instalado na
untigu residência ducal um centro de documentação, de pesquisa c de
estudo destinado a empreender, de uma forma sistemática c permanente, esforço metódico pura· expandir e aprimorar conhecimentos
no umbito du História Militar do Brasil.
Art. 4• Esta lei entra em vigor nu· data de sua publicação, rcvo··
g'adus us disposições contrárias.

Justlncaçio

Justlncaçio

O presente projeto tem por objctlvo proteger direitos dos
empregados, no cuso de falência ou concordata da empresa.

Vive-se 'hoje, nus grandes cidades brasileiras, um momento dlll·
cil, dramático mesmo, no que se refere à expansão imobiliária.

Art. 82. A validade do ato jurídico requer agente capaz (art.
145, n• 1), -objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em leis (arts.
129, 130 e 145).

I À Comissão de Constituição e Justiça.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11, DE 1977
Assegura direitos dos empreaados no caso de falência ou
concordata da empresa.
O Congresso Nacional decreta:
Art. J• O§ I• do art. 449 da Consolidação das Leis do Trabalho
pussu u vigorur com u seguinte redução:
"§ I• Nu fulénciu e nu concordata, constituirão crí:dito
privilegiado us contribuições devidas no Fundo de Garantiu
do Tempo de Serviço, u totulidude dos salários devidos uo
empregado e um terço das indenizuções a que tiver direito, c
crédito quirogrufúrio os restantes dois terços."
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Qualquer lerreno edificávcl, inserido no espaço urbano, atingiu
a valores inimuginávcis - pela escassez crescente de áreas dispo·
níveis passíveis de ocupaçuo.
As empresas que agem no rumo, construindo. incorporando ou
vendendo edifícios, tornam-se, dia a dia, mais poderosas c agressivas
no exercício de suu utividudc.
A conquista de lugar pum novos edil'icios residenciais ou comer·
ciuis vem ocorrendo, principalmente, de duas maneiras: pela compra
a antigos proprietários, através de ofertas financeiras irrecusáveis, de
velhos casarões, ou mesmo de palácios bem construídos e conser·
vados (como é: o caso de ex-sedes de embaixadas, no Rio de Janeiro)
ou pela absurda demolição de sólidos e modernos cdil'icios construi·
dos há 10 ou 20 unos, apenas, pura substituí-los por outros, de maior
cubagem, unte a elevação freqUente dos gabaritos permitidos. O obje;
tivo, nos dois casos, é: o lucro certo e imediato.
lô: o progresso, dirão. Tratu-se de um fato que parece está ocor·
rendo em todas as metrópoles do mundo, dizem outros. lô: possí•el
que a realidade seja essa, mas. nem por isso devemos nós, parlamentares, administradores, ou simples cidadãos, atentos aos valores
históricos deste Pais, aceitar passivamente esse arrasamento con·
tlnuo e silencioso de tudo que vai sendo derrubado para ceder lugar .à
monotonia dos esplaões de concreto que se multiplicam nas ruas c
praças de nossas cidades, de Munuus a Porto Alegre.
Mas, U!ll ponto há cm que a busca desenfreada da lucrutividade
conOitu com outros objctivos, nem sempre identificados ou identifi·
cá veis para os homens ou pura as empresas que exercem atividade n~
área da construção civil.
Casos há em que a especulação, aliada à incultura c ao impatriotismo dos que a realizam, condena à destruição monumentos ou
prédios, significativos de um ponto de vista histórico ou artístico.
Nào podemos nem devemos concordar com isso.
Nenhuma nuçi!o, sem riscos para sua continuidade no tempo,
pode investir e destruir construções relacionadas, de ~ifcrentcs
maneiras, com as suas tradições culturais mais altas e fortes c com os
personagens e fatos marcantes de sua história.
Caxias é:, para o Brasil, um desses personagens. Talvez, o mais
representativo entre todos. Daí a importância de preservar sua
memória, por todos os meios que se puder, para que as novas gera·
ções conheçam c convivam com a imagem singular c edificante de
seu exemplo.
Pois um velho c sólido casarão carioca, onde o grande brasileiro
viveu nada menos que 34 unos, de 1846 a. 1880- o período, sem
dúvida, mais importante de sua existência, no relacionamento que
teve com a história do Pais - um velho casarão valorizado, justa·
mente, por cssu circunstância, estava prestes a ir no chão, ante ao
ataque irreverente de uma equipe técnica de demolidores prolissio·

na is.

...
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Alguns estudiosos, conhecedores da importância do prédio,
como cenário doméstico que foi de grande parte de uma vida ilustre,
tinham tomado, hú tempos, a iniciativa de sugerir ao Instituto do
Património Histórico c Artístico Nucional-IPHAN- seu tomba·
menta. Mas, u burocruciu,lerda e inepta, não criou até agora o impedimento legal que preservasse o prédio.
A situação chegou a um ponto em que a ação impeditiva do
crime que iria ser perpetrado- a demolição do prédio -teria de ser
imediuta e enérgica, partida de quem tivesse autoridade para exercê·
la.
A demolição do prédio foi, assim, no momento exalo, sustada
pelo Ministério do Exército, através do ilustre General Sylvio Frota.
Por uma coincidência feliz, o aluai titular da Pasta do Exército é um
dedicado estudioso da História da Pátria c, por diversas vezes através de fatos de que tenho conhecimento pessoal - interferiu,
quando no cxerclcio de comandos cm diferentes regiões do Brasil,
cm defesa de atentados desfiguradores a elementos mntcrinls ligados
a acontecimentos da História Pátria, prestes n serem perpetrados.
Com aplausos, vamos, pois, dar complemento -lmplnntnndo a
disposição legal ndcqudn - à lnlclutlvu patriótica c oportun!sslmu

do General Frota, salvundo das picaretas demolidoras, a velha casa
do grundc Caxias.
..
Aproveitamos o ensejo, outrossim, purn vincular uo futuro
Museu "Caxias"- paru dm-lhc uma dinamicidadc pedagógica que
faliU a outros museus - a criação de um centro de pesquisas c de
estudos que empreenda, com o emprego de bons e modernas técnicas
11 reconstituição minuciosa da ainda mal estudada História Militar
do BrlSII. Esse estudo nos levarll. sem dúvida, estamos certos, a um
melhor conhecimento da própria história da Nação Brasileira, nus
·su~as dimcnsi\o c profundidade maiores.
Sala das Sessões, cm 9 de março de 1977.- Vasconcelos Torrts.
I;1.1 Ctmti.wies de Con.rtiluicão e Justiça, de Educação e·

Cu/tur11 e de Finança.v.J
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcllu) - Os projetas que
acabam de ser lidos, após publicados, serilo distribuídos às comis·
sõcs competentes.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra, por cessão, ao nobre Senador Otto
lchmunn.
O SR. 01TO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Se.nadpres:
Realizava-se a última sessão do periodo legislativo de 1976,
quando se deu em São Paulo- terru que ele estremecia como o me·
lhor dos seus r.Jhos- o fálccimento de Aureliano leite. Finava-se
aos noventa anos da sua idade, noventa anos rijos e desempenados
de homem de pensamento e homem de açi!o. Brasileiro que, nas mais
diversas áreas afirmou-se como presença constante e atuante- nas
letras, nu politica, no magistério, no jornalismo, na administra~ão.
Em todos os momentos da longa vida pública, Aureliano leite aluou
com lirmczn, elegância e sobranceria que honram a sua memória c
inscrevem o seu nome como representante eloqUente de um vasto
período em que história local e história nacional se fundem expres·
sivamentc.
O Sr. Ruy Santos (ARENA aparte?

BA) -

Permite V. Ex• um

O SR. 01TO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita
honra,
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Nobre Senador, fui cole·
ga de Aureliuno leite nu Cümara dos Deputados, quando no Pnlâcio
Tiradentcs. Era meu companheiro de Bancada na União Demo·
cráticu Nacional. representando o bravo povo paulista, Admirei-o
sempre, por sua compostura, sua cultura, sua dignidade clvicn. Foi
das melhores expressões que passaram pelo Congresso, naquele
tempo, e peço permissão para associar ao seu peznr o meu pczar pcs.soale da Bahiu.
O SR.01TO LEHMANN (ARENA- SP)- Fico muito hon·
rado com o aparte de V, Ex•, Senador Ruy Santos, que vem realçar
estas minhas palavras, já que comprovam a justeza da homenagem
que estou prestando à memória de um grande brasileiro de S. Paulo.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. 01TO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muito
prazer ouço V, Ex•
O Sr. Benjamim Farah (M DB - RJ) - Nobre Senador Otto
lehmann, o Sr. Senador Ruy Santos deu um aparte no seu discurso
com aquela autoridade de colega, companheiro de Câmara c de Parti·
do, do saudoso homem público, Aurclinno leite. Eu não era da
UDN, mas do Partido Trabalhista Brasileiro. Tive, entretanto, tum·
b~m. a honra de ser colega de Aurcliano Leite. V. Ex•, então, tem,
aqui, um depoimento de um membro da gloriosa UDN, c, agora, o
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testemunho de um ex-componente do Partido Trabalhista Brasileiro,
que admirou muito aquele grande Deputado. Realmente, ele era um
homem austero, alto, forte, com aquela voz sonora, sempre nu linha
de frente, dando os seus apartes com muita coragem, muita bruvuru
e muita lucidez. Quanto aos seus atributos de historiador, de escritor, de ó{imo parlamentar e de bom debatedor, V, Ex• vem, naturalmente, enaltecendo-o no seu discurso. Mas, quero dar a V, Ex• a
minha solidariedade e recordar, inclusive, com emoção, aqueles
momentos de grande brilho na Assembléia Constituinte, em que o
Sr. Aureliano Leite se destacou como um de seus elementos mais
dignos c mais eminentes.
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - O aparte de
V, Ex• completa inegavelmente as palavras do eminente Senador
Ruy Santos, porque V. Ex• traz a opiniUo daqueles que militavam
em um Partido contrário, mas que respeitavam a grande figura que
foi Aureliuno Leite, sempre combativo, mas sempre leal e brilhante.
Muito grato a V. Ex•, nobre Senador Benjamim Farah.
Prossigo, Sr. Presidente, dizendo que por todos esses motivosaos quais se soma a afetuosa admiração pessoal que de há muito me
ligava à pessoa cordialíssima de Aureliano Leite - apresso-me em
homenagear a sua alta figura de brasileiro, exatamentc nos primeiros
dias do presente período legislativo.
Mineiro de velha cepa, bandeirante- predestinado portanto a
ser um intérprete ideal da expansão scrtanista de São Paulo nos seus
movimentos de fluxo e refluxo -, Aurcliano Leite nasceu cm Ouro
Fino, velha comarca mincradora do Sul das Gerais, à qual sempre
manteria inteira fidelidade sentimental. Foi, portanto, auténtico
paulista das Minas (o que é uma dupla forma de ser brasileiro},
prolongando, nessa contigUidade do tempo c do chão, aquela dimensão maior da nacionalidade cm que Geografia e História se confundem, indissolúveis. Em Aureliano Leite essa identidade maior era•
nacionul, porque se enraizava no cerne mesmo desse Brasil que se formou e se continua formando através da soma comunitária, modesta
e admirável, dos trabalhos c dos dias de todo um povo. Assim, a
identificação de Aureliano Í.citc com o espírito de Silo Paulo, desse
São Paulo grande, síntese do vigor c da generosidade brasileira. um
São Paulo ao mesmo tempo aberto para o mundo c consciente das
suas origens, presidiu a obra do escritor c a ação do homem público,
Crítico ferino dos vícios da República Velha, como autentico
representante da geração dele- nascido cm 1886, Aurcliano pertence espiritualméntc à geração que nos anos Vinte publicaria o balanço
crítico do regime no volume "À Margem da História da República"
-,a sua carreira de escritor vai se afirmar, ao lado de uns primeiros
contos e cenas de viagem, como repórter ágil e malicioso, autor de
agudos "retratos à pena", depo,is recolhidos cm volume. Afirmam o
talento e o espírito combativo os primeiros livros que dâ ao prelo.
"Dias de pavor: pessoas e cenas da Rcvbluçilo de 1924" é- expressivamente - o primeiro deles. O romance satfrico "Terra de Cacique", de 1926, fala alto também sobre o anticonformismo do homem
de trinta anos que então estampa uma coletiinca de narrativas regionais com o título significativo de "Brio de Caboclo".
Membro do recém-criado Partido Democrâtico, já cntilo nilo
apenas contesta, mas também conspira contra o governo de
Washington Luís. Detido nos últimos dias desse governo, será levado, pelo movimento vitorioso que assume o poder cm 1930, a alguns
postos administrativos ligados à manutenção da ordem pública. Redige cntilo as "Memórias de um Revolucionário", importante subsidio sobre esse assunto. Mas logo vai discordar do aspecto discricionário que assumiria o novo Governo. f: levado cntilo a partiçipar da
crescente agitaçilo que, em breve, ensaia um levante contra o representante do poder central em São Paulo. Desde então o seu caminho
está traçado, Torna-se um dos maiores entusiastas do movimento de
reivindicuçilo constitucionalista que se vai coordenando cm Silo Paulo e há de deflagrar, cm 1932. Elemento dos mais intensamente
identificados aos ideais c programas defendidos pelos rcvolucionârios paulistas, Aurclinno Leite se desdobra durante a campanha

Quinta-feira 10 199

preparatória do movimento, destacando-se em seguida pela atividadc c dedicação desenvolvidas durante as operações militares. De agora cm diante a sua vida estará ligada a esse episódio, que se torna o
ponto de referência central da s~a grande vida.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) aparte?

Permite V. Ex• um

O SR. OITO LEHMANN (A RENA- SP)- Com muita honra, Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Desejo, em nome da
Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, associar-me às justas homenagens que V, Ex• presta à figura de Aureliano Leite. Além
dus qualidades de intelectual, de homem público, ·de batalhador pclas causas da justiça c da liberdade, a homenagem a Aurcliano Leite
tem, neste momento, uma significação particular: ele foi um dos homens que com o maior dcstomor comandou a Revolução Constitucionalista, para normalização da nossa vida pública. A homenagem prestada por V. Ex• i':, certamente, a de todo o Senado, ao homem que realizou, na sua vida, a grande aspiraçào deste Congresso:
a normalização de nossa vida institucional. Aureliano Leite realizou
esta batalha, sempre com elevação, espírito público e a serenidade
de um intelectual. Ainda nos últimos anos de sua vida, como Membro da Academia Paulista de Letras, foi incumbido de fazer a História Política de Silo Paulo através do estudo dos debates travados na
Câmara Municipal de São Paulo. Ele é: bem o exemplo do homem
público c que tem sempre presente a luta pelo estado de Direito, pela
democracia e pela ordem constitucional. Congratulo-me com V. Ex•
e, em nome do MDB, associo-me à justa homenagem prestada a esse
grande brasileiro.
·
O SR. OITO LEHMANN (ARENA- SP)- Agradeço o honroso aparte que V. Ex• dá, associando-se à homenagem que estou
prestando ao grande revolucionário de 1964, que foi Aureliano Leite. Incorporo seu pronunciamento ao meu e fico orgulhoso que essa
grande figura de São Paulo mereça a homenagem de todo o Senado
Brasileiro.
Exilado na Europa, Sr. Presidente, Aureliano publica Martírio e
Glória de Sio Paulo, mais tarde completado, no plano biográfico,
por EpiiiÓdios do Exnlo. Regressando ao Brasil pouco depois, í: eleito
Deputado pelo Partido Democrático. Parlamentar de atuaçilo brilhante, interessa-se, como político e historiador, por questões de limites entre as suas duas pequenas pátrias, Minas e São Paulo. assim
como participa, no plenário, dos debates que refletem os grandes problemas da época.
O recesso político forçado pela criação do Estado Novo será de
alguma forma pro!icuo para os seus trabalhos literários, que dão especial ênfase à História local paulista, campo em que- conforme o
eloqUente depoimento do Professor Ernesto Leme, apenas Afonso
Taunay consegue superá-lo na profundeza c vastidão das vistas.
Constituinte de 1946, Aureliano Leite voltava à vida pública
com renovado entusiasmo; Deputado ativo, cheio de iniciativas,
soube honrar a tradicional dedicação à coisa pública, futo que, aliás,
ucubu de ser comprovado pelos significativos apartes com que estou
sendo honrado.
Continuando, Sr. Presidente:
Apaixonado' também pela História e pelas tradições nacionais,
defendeu entusiasticamente a trasladação dos despojos dos fundadores do Império pura as margens do ipiranga. Teve assim, a satisfação de participar, em setembro do uno passado- três meses untes
de fechar os olhos- du bclu cerimônia em que se deu u inumação definitiva das cinzas de D. Pedro I, na capela votiva do Monumento à
lndepcndónciu. lgnorundo u idade avançada e a saúde em declínio,
Aurcliuno Leite comprovou u velha fibra. Todo o tempo que durou a
cerimônia esteve presente, profundamente emocionado pelas composições litúrgicas do Padre José: Mauricio Nunes Gurciu c do próprio
D. Pedro I.
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Interpretadas pela Associuçào de Canto Coral do Rio de
Janeiro, elas reboavam, impressionantes, nas paredes de granito da
Capela Imperiul de São Paulo por ele idealizada, enquanto aos
poucos descia a pedra tumulur que ali custodiará, pura sempre, o pri·
mcirn Chefe-de-Estudo do Pu is independente, Pouco tempo depois
cssn icslcmunlw ocular de lflmse um século de História do Brnsil,
testemunh:i que sobre ela se debruçava desejoso de sempre saber
mais c melhor, desceria também ao seu túmulo, acompanhado pela
admiração e carinho de todos os paulistas.
Esta é u figura insigne de Brasileiro que hoje desejei evocar neste
plenário. Em muitos pontos é ela semelhante à de outro seu conter·
rãneo, também este duplamente mineiro e paulista, conterrâneo que
clc J.:mtn mhnimvil seja pela ancestral vocuclin sertunistu. seja pelo
alto nível científico e literário da obra escrita, seja ainda pelo patrio·
tismo total c sem afetaçào. Falamos de José Vieira Couto de
Magalhães, paulista de Diamantina como Aureliano Leite é paulista
de Ouro Fino. Evocando o último ao lado do primeiro, que ele
estudou num perfil preciso e vigoroso, prestamos a Aurcliuno Leite
homenagem que certamente lhe seria grata c nos pareceu não poderia faltar hoje, primeira oportunidade que tenho para interpretar a
tristeza e o respeito de São Paulo e do Brasil por um homem que
outra coisa não fez senão amar e servir sua terra c sua gente.
O Sr. Magalhães Pinto (ARENA- MG)- Peço licença puru
deixar, em primoroso discurso, o preito de saudade c a homenagem
de coestuduuno e colega de Parlamento ao eminente historiador
brasileiro, Aureliano Leite,

••

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA- SP)- Incorporo, sen·
sibilizado, ao meu pronunciamento a importante solidariedade de
V. Ex• à figura fulgurante desse grande homem público, cuja ausência todos lamentamos e que tanto enche nosso coração de saudade.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
·aparte?
OSR.OTIO LEHMANN(ARENA -SP)-Com muita hon-

IIIi'

...

.

""

ra.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• ao focalizar a
morte e a biografia de Aureliano Leite falou cm nome da Maioria c,
tendo em vista a intervenção do ilustre Líder Franco Montoro, vê:
V. Ex• que o seu pronunciamento reflete o pensamento c o sentimento unânimes do Senado Federal. Aurcliano Leite, realmente, participou ativamente da grande cruzada constitucionalista de 1932, c,
muitos anos mais túrde, inconformado com o processo de decomposição nacional, que nos colocava à beira do caos cconômico e da lctulidude social, o ilustre vulto desaparecido participou pela palavra, do
movimento cívico popular militar de 1964, c, ao morrer, verificou,
para alegria suu, gratificando a sua carreira de homem público, que o
Brasil está marchando para um desenvolvimento politico capaz de
enaltecer o Direito e exultar u Liberdade. Daí por que desejo reiterar
que a voz de V. Ex• neste instante não é solitária, porque representa
u homenagem que, espiritualmente, fazemos debruçar sobre u sepultura eu memória de Aurcliuno Leite,
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA- SP)- Fico muito
honrado e muito gmto uo eminente Uder Eurico Rezcnde, pela
solidariedade que acaba de trazer à munifcstuçilo póstuma de
respeito e de admiração que entendi oportuno prestar a Aureliano
Leite. Registro-u, observando que, nu verdade, esse grande paulista
de Minas Gerais í: uma figura nacional que Silo Paulo perdeu, que. o
Brasil perdeu. E us manifestações, hoje colhidas no Senado,
comprovam que, realmente, Aurcliano Leite conseguiu projetar sua
figura de homem público, de historiador em todo o Brasil, pelos ser·
viços que sempre prestou ii sua terra que tanto amou c que hoje
chora sua uusê:nciu; mus, que saberá lembrá-lo sempre pelo exemplo
de dignidade, de honradez, de independência, de inteligência c putrio·
tismo. Aurcliano l'oi, em verdade, um grande brasileiro de Silo Paulo.
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu)- Concedo a palavra
ao nobre Senador He.itor Dias.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs, Senadores, os homens de bem hilo
de merecer sempre o respeito da sociedade, porque o que de bom
nela se realiza é fruto do seu trabalho, de sua colaboração,do.scu
exemplo. Enaltecer ou evocar a vida dessas pessoas, mais do que
simples homenagem em que se rcnctiria o louvor da virtude estará o
testemunho da convcrgcncia de propósitos,
. · (; o que me inspira neste instante, ao registrar, nos Anais desta
Casa, o falecimento, em Salvador, no dia 21 do corrente, ainda com
forças pura grandes refregas, do Dr. Baraquisio Lisboa, uma das me·
lhorcs expressões da famflia c da intelectualidade baiana .
Desde moço, projetou-se cm seu meio, consciente que a vida
não é apenas um ciclo, mas também, c sobretudo, um destino cujo
cumprimento nilo se cfetiva na passividade, mas se tece sobrepondo
aos fios do imponderável as malhas da dctcrmináÇilo. · ·
Certamente o seu anseio de uma sociedade livre c harmónica cm
que o ideal de ser não deva ser anulado pelas ambiçõcs'do'tcr, encaminhou-o ao estudo do Direito, do qual se fez cultor pela fé, defcn·
sor pela aç1io, c propagador pelo ensino. ·'
O Sr. Ruy Santos (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Com muita honra,
nobre Senador,
O Sr. RuySantos (ARENA- DA)- Eu me encontrava em Salvador, quando fui surpreendido com a noticia do falecimento de
Baraquísio Lisboa. Homem do trabalho para o trabalho, resolvera
passar os dias de Carnaval na Ilha de ltaparica, para recuperar. as
energias. Pela manhã, como de seu hábito, apesar de homem já de
quase 60 anos, jogou futebol com amigos, Após isso entrou na água
para um banho de mar. Mal entrou, foi fulminado. E quando a
esposa o recolheu nos bruços jâ ele estava morto. Baraquísio Lisboa
cru das melhores expressões culturais da Bahia- um grande advoga;
do, um grande jurista, professor de Direito, ex-Presidente da. Ordem
dos Advogados, Eventualmente passou pela politica como um dos
au~iliqres do Governador Otávio Mangabcira. Com o seu desaparecimento abriu-se, em nossa terra, um vazio na área da intc·
ligência e na área du cultura, Fui ao seu enterro, como boa parcela
da Bahiu, Acompanhei-o ii última morada, de onde ele estará
velando e acompanhando o destino da terra a que tánto amou ..
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço a V. Ext
o aparte, que é, sobretudo, um depoimento sobre a vida de um gran•
de baiano que se fuz respeitado c querido pelas suas virtudes c pelas
suas qualidades,
Sr, Presidente c Srs. Senadores: Baraquisio Lisboa mal saído de
nossa tradicional Faculdade - uma fortaleza de civismo que as
mãos bondosas c obreiras de Bernadino-de Souza fizeram erguer na
Avenida Joana Angélica, onde se situa, num honroso convívio, um
convento histórico que o heroísmo de uma madre transformou numa
trincheira de fé - fez-se advogado, com aquele espírito que a
etimologia da palavra sugere, que é exatamcnte o de quem é chama·
do para junto, c que, bem entendido é o companheiro que se
contamina das razões da causa que se dispõe defender, para prevalên·
ciu do Direit9 que lhe cumpre salvaguardar,
Pelo seu estudo, pelo seu carâter, pela sua dedicação, para logo
se projetou no círculo de seus companheiros de prolissilo, Daí para a
fuma, o caminho se fez largo, mas dentro daquelas dimensões que
não se estabelecem por medidas, mas se fixam por critérios de
coerência c de rcspcitubilidudc,
Nilo sendo um cgolstn, sentiu-se, ele acima de tudo, um servidor
de suÍl terra.
E assim, embora consciente dos espinhos da tarefa, velo a aten·
.der ii convocação que lhe fizera o cntilo Governador Otâvio !'.langa·
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beira, cujo nome pronuncio, neste instante, com a reverência que o
respeito impõe, c a saudade' inspira.
·
Inicialmente Dclcgado·Auxiliar c posteriormente SecretArio da
Segurança Pública, exerceu os cargos como quem cumpre uma mis·
silo, para corresponder plenamente ao convite c bem servir à sua
comunidade. E à frente desses cargos soube sempre aliar a coragem à
.prudência. A acessibilidade ao respeito. A intransigência à compre·
cnsilo. E tudo isso sobre uma base inarrcdãvel: a consciência da coisa
pública, que se traduz na dedicação do serviço, c na dignidade do
trabalho. Se entrou com grandeza para o cxcrcfcio de tilo oneroso
mister, dele saiu intanglvcl, porque toda sua atividadc se cumpriu cm
linha reta. Mais tarde, jã servido por uma sólida cultura e por uma
vocação sincera, Baraquisio Lisboa veio a ser Professor de Direito
Civil da Faculdade Católica, de cuja Congregação se tornou clcmcn·
to exponencial. Ao lado do apreço dos colegas, a simpatia c a estima
dos alunos. r; assim que se engrandece a atividadc da câtcdra.
O Sr. LouriYil Bapdlta (ARENA- SE)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR•.HEITOR DIAS (ARENA - BA)- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. LouriYal Baptista (ARENA- SE)- Conheci Baraquisio
Lisboa. Era da minha geração, Fomos contemporâneos na nossa
época de estudante. Ele na Faculdade de Direito da Bahia, cu na
Faculdade de Medicina. Professor de Direito, um dos maiores
advogados que a Bahia já teve. Homem sério, cumpridor das suas
obrisaçõcs, dedicado as suas causas c grande amigo. Lastimamos o
seu falecimento. Bem disse o eminente Cardeal Dom Avelar, que a
sua morte representa grande desfalque para a Bahia, para a Nação c
para a lgraja. E bem faz V. Ex• cm prestar esta homenagem a um
grande brasileiro, a um grande professor, a um grande advogado, a
um grande baiano, a um grande amigo, a um homem de bem, que foi
Baraquisio Lisboa. O meu pesar, pesar de um amigo que muito o
estimava c que lastima c chora o seu falecimento.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Agradeço ao nobre
Senador Lourival Baptista o seu aparte, que dá um testemunho a
mais .de quem foi o homenageado deste instante. Ungidas de amiza·
.des e de sentimento, as palavras de V. Ex• demonstram, a um só
tempo, o julgamento do homem c a saudade do companheiro c
amigo.
Sr. Presidente. niin quis nunca Bnraquisio Lisboa ser um simples
integrante do seu meio social. Desejou ser, c o foi, sempre um seu
dedicado servidor.
Ei·lo rotariano, c pela projcção de sua atividadc rotário, govcr·
nadar do Distrito 455. Ei·lo consclhciro·jurldico de diversas cnti·
dades filantrópicas, às quais se dedicava pel:1 sua consciência do
bem, e pelo seu espirita de solidariedade cristã.
Homem de sólida fé: religiosa, passou a ser, desde os temp~ do
saudoso Cardeal Da Silva, assessor-jurídico da Arquidiocese. Ho·
mem de formação rigida, c sem segundas intenções nas colaborações
que prestava, nunca se fez candidato a qualquer desses postos.
Atendia, sim,us convocações.
E assim é: que, apesar de sua ininterrupta militância no campo·
juridico. cujos companheiros o elegeram Presidente do C?nselho da
Ordem dos Advogados do Brasil, foi ele, cm momento dilicil, convocado para u Presidência da Associação Comercial da Bahia, cm cujo
exercido revelou, mais uma vez, a sua visão, o seu cquilibrio, o seu
espirita de liderança,
Com mais vulor, porém. do que tudo isso, Buraquisio Lisboa,
com o umor c u .solidaricdude de sua esposa. D• Elgu Araújo
Lisboa: construiu um lar, um grande lar, pela sublimidade dos afetos
da admirável companheira, e pelo carinho dos seus filhos dilctos,
herdeiros de seus exemplos, c beneficiários de suas lições.
Foi Buruquisio Lisboa sempre um baiano prestante e um
brusileiro ilustre.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB - RJ) - Permite V. Ex• um
aparte?
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·O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- Com muita honra,
nobre Senador.
O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- V, Ex• traduz o pesar
de toda u Bahia pelo falecimento do Dr. Baraquisio Lisboa, cujas
virtudes de homem público, de advogado militante, de cidadão, to.
.dos reconhecemos e proclamamos. r; com pesar que a Bahia viu
desaparecer tilo cedo quem tinha diante de si tão amplas perspectivas.
O SR. HEITOR DIAS (ARENA- BA)- O aparte do nobre
colega vem realçar a justiça desta homenagem que estamos a prestar
u um homem que soube ser digno dcsua terra c a sua gente. V. Ex•,
que se sente sempre ligado à terra do seu berço, bem o conheceu c
teve a oportunidade de querer-lhe c admirá-lo,
Sr. Presidente, Baraquisio Lisboa nunca foi um neutro c muito
menos um indiferente à sorte de seu Pais. Ofereceu-lhe a pureza dos
seus sonhos. Doou-lhe a grandeza do seu idealismo. Dedicou-lhe, cm
rota batida, toda a dedicação do seu trabalho.
Pode ser que não tenha conseguido ver o Brasil dos seus sonhos.
Mas o Brasil pôde ver nele sempre uma figura exemplar entre os seus
melhores filhos.
Com estas razões, justifico o registro desse nome que infunde
respeito, e dessa vida que justifica uma evocação. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso.
O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCUR·
SOQUE, ENTREGUE ii REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICA DO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Evandro Carreira - Domicio Gondim - Milton Cabral Marcos Freire - Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - l:cotônio
Vilela- Gilvan Rocha - Heitor Dias- Luiz Viana- Ruy Santos
- Dirceu Cardoso - Eurico Rczcndc - João Calmon - Roberto
Saturnino- Gustavo Capancma- Benedito Ferreira- Osircs Tci·
xcira - Saldanha Dcrzi - Leite Chaves - Otair Bccker - Paulo
Brossard ..
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Sobre a mesa, requeri·
mentes que serão lidos pelo Sr. I•·Secrctârio.
Silo lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 6, DE 1977
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos rcgimc:ntuis. a transcrição, nos Anuis do
Senado Federal, da mensagem de congratulações do Excclcntissimo
Senhor Ministro da Marinha, Almirante Azevedo Hcnning, pela
passagem do 169• aniversário de criação do Corpo de Fuzileiros
Navais, c publicada no Jornal do Brasil, cm 6 de março do corrente.
Sala das Sessões, cm 9 de março de 1977.- Vasconcelos Torres.

REQUERIMENTO N• 7, DE 1977
Senhor Presidente,
Rc:quc:im, nos termos rc:{!in'lentuis. u trnnscriçào, nos Anuis do
Senado Federal, da mensagem de aniversAria do · Excclcntissimo
Senhor Comandantc·Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almi·
rante Yvcs Murillo Cajaty Gonçalves, pela passagem do 169• ano da
criação dessa organização militar.
Sala das Sessões, cm 9 de março de 1977.- Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Jose Lindoso) - De acordo com o art.
233, § I•, do Regimento Interno, os requerimentos scrilo submetidos
ao exume da Comissão Dirctora.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) destinado no Expediente, passa-se à

Esgotado o tempo

ORDEM DO DIA

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·
ta dos. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vni í1 sanção.
~o seguinte o projeto aprovado:

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei dn Cdmnrn
n• 105, de 1976 (n• 3.091-B/76, nn Casa de origem), de inicia·
tiva do Sr. Presidente da República, que altera as diretrizes
das rodovias BR-453 c BR-468, integrantes do Plano Nacio·
na! de Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de lO de setembro
de 1973, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n• I, de 1977, da Comis·
são:
- de Transportes, Comunicações e Obras Ptlbllcas.

·•

...
~
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Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada .

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• lOS, DE 1976
(N• 3.091-B/76, na Cau de origem)
De iniciativa do Sr. -Presidente da República
Altera as dlretrlzes das Rodovias BR-4S3 e BR-468, Integrantes do Plano Nacional de VIação, aprovado pela Lei n•
S.917, de lO de setembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
I

Art. I• As dirctrizes das rodovias BR-453 c BR-468, cons·
tantcs da relação descritiva das rodovias do Sistema Rodoviário
Fedem! - "Anexo" ao Plano Nacional de Viação, aprovado pela
Lei n•• 5.917, de lO de setembro de 1973, passam a ter à seguinte in·
dieaçüo:

..!1

BR

...

..

....'

Pontos de Passagem

453 Siio Borja-Santiago-Santa Maria
46X

Palmeira das Missões-Coronel Bicaco-Campo
Novo-Três Passos (Fronteira com'a Argentina)

Unidades da
Federação

Extensão

RS

207

RS

99

(km)

Superposlção
DR

km

•
I

•

I

1

:!1

"

~-·

.....1
I

J

:li

1

~11

~

1'
"'!

Art. 21·'
Art.

~~~

Est~tlei

cntru em vigor nu duta da sua publicação.

Rcvogum-se us disposicõcs cm contrúrin.

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item l:
·Discus;üo. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n'' 2. de 1976 (nO 37-A/76, na Câamm dos Deputados),
que uprovu us ·Contas do Presidente da Repllblicu, rdativns
ao exercício de 1974,tcndo
PARECER. S<>h "' 1.035, de 1976, da Comissüo:
-de Finanças, favorilvcl ao Projeto, com voto cm sopuradn do Senhor Senador Mnuro Bcncvidcs.
Em discussU1),
Com ;~ palnvra o nnhrc Senador Mauro Bencvidcs. pura discutir
o projeto,
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Som revisão do
urndor,)- Sr. Presidente. Srs. Scnudores:
Qunndn inlc!!runtc. aindu nu ScssUo lcgislutivu passadu, du ilustradu Comissão de Finunçus do Senado, emiti voto cm scpurado
suhrc ;1s contas do Poder Executivo ulusivus uo exercício de 1974,
rwr discnrdnr de al!!llllHIS cnnccituaçôcs doutriní1rius constantes do
rcluttlrin de autoria do c,.,.im:ntc Scnudor Virgílio T{woru.
A exemplo do t]llc Ocllrrcru com us contus do exercício de 1973.
entendeu n Trihunul de Contus du Uniiio de proceder u umu
uvalim;iin du pnlíticu cconllmico-linancciru scguidu pelo Governo
fcdcral. hcm ussim u um confronto entre us metus prog:ramadus c us
c.\c~o:utudas pelos sctorcs ~.:mnpctcntcs d:t Unii\n, no ;,mo soh exume,
o rciHit'Hin do Scnadm Vir!:lílitl T:'avoru. rccnrutii!:Undn pontos
de vista j(1 antes cxrcnditlns. inudmitiu uquclc tirm de uprecinçUn.
quulilkandtHJ de imrcrtincntc c cxtcmrnrtinco.
Por csrnsur entendimento diverso do cm <.JUC se arrimou o Relu·
tnr da irnrortantc nwt~ria, vi-me imrclidn u rcdh!ir voto cm scruru·
do va1mln nns sc!!uintcs termos:
"Ao serem apreciadas us contas do Poder Executivo, pertinentes ao oxcrcfcio de 1973, tive oportunidade do defender a

oportuna inovação introduzida no Relatório do Tribunal de
Contas da União c relacionada coin a a-valiação procedida
em torno dos programas governamentais, bem assim da
unálise da política cconõmico·financcira posta cm prática no
período indicado.
Ressaltei que a nova diretriz decorria das concepções
doutrinárias que pussarum a predominar na área da fiscalização orçamentáriu e financeira, assimiladas pelos atuais
membros daquela Corte e transplantadas para o Parecer
Butistu Ramos.
Jfl se conhcciu. i.lliCas. i1qucln érocu, idêntica manirestu ..
çüo do Ministro Luis Gullotti. ora suhmetida ao exame do
Congresso Nacionul. com as contas de 1974.
Di:mtc do rnsiciomtmento ussumido, nesse tocunte, pelp
TCU. com cnrnetcrísticas de Óvidontc irrovcrsihilidade, decidi-me pela nprcscntaçün de Projeto do Lei, alterando u Lei
Orgímk:a du<.]uclc F.!!rél!in Cnlegiudn, u fim de trunsrormur u
uvuli:u;Un das mctus !:1Uvcrnumcntuis c u ttnúlisc du politica
ccunilmico-financciru cm encargos unuuis nbrig:utórios, inse·
ridos explicitamente no respectivo Relatório,
Coube uo Ministro Glauco Lessa, no que concerne às
contas de 1975, adotar o mesmo comportamento, numa
prova irrctorquível de que prevaleceu o novo lineamento, embora este ainda aguarde a altcraçilo legal que me propus patrocinar, como imperativo da nova realidade vivida no
campo da fiscalizaçilo e controle dos dinheiros públicos.
Como órgão auxiliar do Congresso Nacional, o
Tribunal de Contas podo e deve instruir o seu Relatório com
os dados c informações, objotos ainda ugoru de inexplicável
controvérsia no i1mbito du Comissilo do Finanças do Senado
Federal.
Ao Parla monto incumbirá o soberano julgamento do Parecer do TCU, podendo obviamcnto,louvar·so ou nilo na arcriçilo c exume procedidos pelo douto Cologiudo.
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Assim nüo entendeu, porém, o eminente Senador Vir·
gilio T:ívoru. que expõe ponto de vista contrário, conforme se
infere do trecho seguinte de seu Relatório:
"No que pese a validade de ressaltar o TCU os aspectos
mais importantes du politica governamental, destacando
rculizncõcs c 'nno rcalizuçôcs consoante suu interpretação da
,lei. critica 1ts vezes a própria lei (planejamcnto). Os comentá·
rios uvnlintivos de execução serinm válidos na medido em que
cumpurativo~ ilo plancjumcnto c sua cxccuçUo, j(t que o Plunn de Governo tem a ch:mcclü do Lcgislntivo- único poder.
cntrctantn, a lJUC cst(t urcta a ohrigucüo c o direito de crftica
de cxecm.:Un desse plan~iumcnto,"

'i

,,

No que tange, especificamente, às contas do exercício de
1974,achu o ilustre Vice-Líder da ARENA que o TCU
" ... chega a criticar a acüo politica do Governo c, em
outros, faz utí: julgamentos impertinentes e extempo·
râncos,"

·j,,

,,'

Permanece, assim, o nobre Relator desta Comissão, ape·
gado, inncxivelmentc, ii orientação defendida no ano
trunsuto. não admitindo a evolução imposta pela moderna
doutrina ao nosso Tribunal de Contas.
Em razão disso, nilo me é possível subscrever o seu Pare·
eer, sem que isso constitua, entretanto, qualquer outro em·
burgo à exação em que se processaram as contas, nos termos
do pronunciamento daciuelu Corte Especializada."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi este, portanto, o voto que me
coube emitir no âmbito da Comissão de Finanças, sobre o projeto
agora submetido il :~prcciuçilo do Plenário desta Casa Legislativa.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão
o projeto.
'
'Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Para discutir o
projeto. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, coube-nos, mais
uma vez, a honrosa missilo de relatar as contas da Presidência da
República, anteriormente, do ano de 1973 e, agora, do excrcicio do
ano seguinte de 1974, que compreendia três meses da gestão do emi·
nente ex-Presidente Emílio Mediei, e nove do ntual responsável pelos
destinos do País- General Ernesto Geisel.
Nesse trabalho, que reconhecemos pode ter falhas, mas
procurou ser tanto quanto possível minucioso e honesto, a exemplo
do uno transato, fizemos, baseados num documento, peça
fundamental da análise, o relatório da lnspctoria de Finanças, do
Ministério da Fazenda, toda a verificação dos números apresenta·
. dos: e, de outro lado observamos o procedimento tido pela Corte de
Contas, órgilos, pela Constituição, auxiliar deste Poder Legislativo
nu apreciação das mesmas. Vimos mais uma vez, no relatório que
aqui, de passagem, é dito, escorreito e minucioso também, daquela
Corte, u reitcraçUo, não de criticas comparntivus entre o que o
Orçamento pretendia e as obras realizadas. mas uma uprcciação do
que - cuidumos nós, cuidou u Comissão de Finanças, cuidou o
Plenário desta Casa, no uno pussudo- seja privatividade do Poder
Legislativo, isto é, aquela Corte de Contus criticava a política econô·
mica do Governo, o que estava inserido cm uma Lei -o 11 PND o
í:- fruto de uma Mensagem vindu do Poder Executivo c amplumen·
te debatido no itmbito do Congresso.
Nilo podcríumos, unte us puluvrus do eminente Senudor Mauro
Bcncvidcs..dcixar de, apenas para que constasse nos Anais do Sena·
do, ler pequeno trecho do relutório que tivemos o prazer de ver
aprovado pela Comissão de Finanças desta Casa, com voto em
sepurado de S. Ex•
Ni\o obsLUntc fuvorí1vcl u suu uprovuçilo, o Relntório do

TCU enveredou por caminhos que consideramos ultrapas·
sem os limites de umu uprcciuçào puramente técnicu: cm mui-
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tos pontos chega a criticar a açüo politica do Governo c, cm
outros, faz até julgamentos impertinentes c extemporâneos.
No que pese a validade de ressaltar o TCU os aspectos
mais importantes da polftica governamental, destacando
realizações e não- realizações consoante sua interpretação
da lei, critica às vezes u própria lei (planejamcnto). Os
comentários avaliativos de execução seriam válidos na medi·
da cm que comparativos do plancjamento c sua execução, jâ
que o Plano de Governo tem a chancela do Legislativo único poder, entretanto, a que estú ufcta a obrigação c direito
de crítica de execução desse planejamcnto.
Como auxiliar do Legislativo o TCU não é um órgão co·
mum da justiça como seu titulo pode deixar inferir, mas um
ilustrumento técnico do próprio Legislativo, embora rcconhc·
camos que esse .•tatti.r pudesse ser mais claro c mais Intimo na
regulamentaçüo constitucional. Diríamos que, então, todos
os comentários feitos pelos técnicos do TCU, alguns prece·
dentes outros não, teriam lugar certo num relatório de
uvaliaçilo governamental, não exatametite emitido pelo
Tribunal, mas pelo próprio Congresso a partir das aprecia·
ções de auditoria técnica, porém apolftii:a, não crítica do
Tribunal (TCU).
Este foi o ponto básico de toda nossa argumentação, c até que .
nos provem que o Tribunal de Contas da União não é órgão auxiliar
do Poder Legislativo, até que nos seja provado que o I ou o 11 Plano
Nacional de Desenvolvimento nüo é fruto de uma lei oriunda de
Mensagem governamental, aprovada e discutida neste Congresso,
estamos por que a política inserida neste Plano não é possível de ser
discutida naquele órgão, que é um Órgão de Contas. A cxacão a
aplicaçtto das diferentes verbas, o atingir ou não aquelas metas, ain·
da udmitimos, nós, objeto seja de apreciação, mas, apreciar as dirctri ..
zes políticas e a idéia geral de manobra desse Plano, Sr. Presidente,
com toda sinceridade, convencidos estamos, c convencida eSteve a
Comissão de Finanças desta Casa, não é atribuição daquele órgão.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Continua em discus·
são 11 matéria.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra,
encerrarei a discussüo. (Pausa)
Esta encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer senta·
dos. (Pausa)
Aprovado. A matéria vai a Comissão de Relações.
. 10 o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• Z, DE 1976
(N• 37-A/76, na Câmara dos Deputados)
Aprova as contas do Presidente da República, relativas ao
exerclclo de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. t• Silo aprovadas as contas prestadas pelo Senhor
Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1974, nn
forma dos urtigas 44. incisos VIII, e 81, inciso XX, da Constituição, .
Art. 2• Os diversos responsáveis pelu Administração Diretu c
lndircta <.JliC nn.n aprcscnturam un Trihunul de Contus du União os
buluncos :~nuuis referentes uo exercicio de 1974, no pruzo estabeleci·
do pelo Decreto n• 71.660, de 4 de janeiro de 1973, ficam sujeitos às
pcnulidudcs previstus no urtigo 53, do Decreto-lei n• 199, de 25 de
fevereiro de 1967, c Resohii;Õcsdaquelu Corte.
Art. 3• O Tribunul dc'Contus du União tomurú as provid~ncias
cublveis puru uuplicuçilo dus sanções 11 que se refere o urtigo unterior.
Art. 4<' Este decreto legislativo cntrurú cm vigor nu data de sua
publicução,
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) '-Item 3:
Discussiio, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• 108, de 1976, do Senhor Senador Orestes Quércia,
que torou obrigatória u indicação no rótulo de bebidas dos
aditivos empregados nu sua fabricação, tendo
PARECERES, sob n•s 1.041 u 1.043, de 1976, das
Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidndc. c. lJLmntu :1n mérito, pclu nprovuçiio:
-de Economia, contrário, com voto vencido do Senhor
Senador Franco Montara e voto vencido, ellYsepnrndo, do
Senhor Senador Paulo Guerra: e
-de Saúde, pelo arquivamento
Em discussão o projeto,
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (SP- MDB)- Peço a puluvru,
Sr. Presidente.

....
...

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a puluvru ao
nobre Senador Orestes Quérciu.
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB - SP, Sem revisão do
orador.)- Sr, Presidente, falando também em nome da Liderança e
da Bancada, gostaríamos, em virtude da notícia de que a Maioria
desta Casa vai optar pela rejeição do projeto, de sustentar a proce·
dência e o interesse público deste projeto de lei, tendo em vista os
benefícios sociais que, através da sua aprovação, poderia dar à
Nação brasileira, no povo brasileiro,
O projeto diz, Sr. Presidonte:
"Art. I• O rótulo de bebidas deverá indicar, em lingua·
gcm acessível ao entendimento popular, os aditivos cmpre·
gados nu sua fabricação."
E o parágrafo único diz:
"Parágrafo único, Fica vedada a menção dos aditivos
empregados por meio de códigos indicativos."

...
lll!
11

...

""

I

I
.III

~•

II

A Comissão de Justiça deu parecer favorável. A Comissão de
Economia deu parecer contrário, com votos em separado dos Sena·
dores Franco Montara e Paulo Guerra,
Julgamos, Sr. Presidente, que a objeção não procede quando se
justificam os pareceres contrários a este projeto de lei, porque ajusti·
ficação contrária ao projeto faz menção ao Decreto n• 73.267, de 6
de dezembro de 1973, que estabelece:
"que os aditivos empregados ou seus códigos indicativos e,
por extenso, a respectiva classe, devem constar do rótulo das
bebidas entregues uo consumo do público, em ·cada um de
seus recipientes, em caracteres perfeitamente vislveis e le·
giveis,"
Ora, Sr. Presidente, este decreto diz que a indicação poderá ser
feita através dos códigos dos produtos, e o nosso projeto pretende
claramente que não se faça a indicação por códigos, mas que ela seja
feita de maneira legível e de fácil entendimento popular.
Logo, us justificativas dos pareceres contrários, tanto no da
Comissão de Saúde quanto no du Comissão de Economia, data
maxlma venla e o respeito que temos pelos membros das doutas
Comissões, não procedem, porque elas lembram um decreto que
realmente, não cobre u necessidade, que achamos que existe, e em
ruzão du quul apresentamos o nosso projeto de lei.
O Sr. Adalberto Sena (MDB -AC) upurte?

Permite V. Ex• um

O SR. ORESTES QUF:RCIA (MDB - SP) prazer.

Com todo

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Acubu V, Ex• de afirmar
que us Comissões de Economia c de Saúde derum pareceres contrá·
rios. Como membro que cru da Comissão de Suúde, quero dizer n
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V. Ex• que essa Comissão não deu parecer contrário ao projeto de
V. Ex•: deu parecer pelo seu arquivamento, reconhecendo que a me·
di da já estava prevista em lei. (; muito diferente do que ser parecer
contrário. Fuça essa ressalva em homenagem a V. Ex• c também em
defesa do meu ponto ~c vista, que não foi contrário ao seu.
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB - SP) - Agradeço ao
nobre colega Senador Adalberto Sena o esclarecimento, Realmente,
nu Comissão de Justiça votou-se pelo arquivamento, mas o parecer
contrário da Comissilo de Economia e o arquivamento na Comissão
de Saúde se basearam, exatamente, nesse decreto que mencionei e
que, cm nOssu opinião. não justifica esses pareceres, contrário ou
pelo arquivamento da proposição ora em debute.
Sr. Presidente, é evidente, e todos reconhecem, que hoje o Legis·
lador tem limitações extraordinárias. Temos muitas dificuldades em
prestar a nossa contribuição através de projetas de lei. O Legislativo,
no que diz respeito à sua capacidade legisferante, tem hoje muitas
limitações, especialmente quando se pretende prestar alguma contri·
buição, através de um projeto de lei bastante modesto, como o que
apresentamos e que se refere às inscrições cm rótulos de bebidas. ~
um projeto modestíssimo, mas é uma contribuição que o Legislativo
pode prestar à Saúde Pública do povo brasileiro.
Nilo vejo sinceramente, com todo o respeito que tenho pelas
doutas Comissões Técnicas, com todo o respeito que tenho ...
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB- SP)- ... pela decisão
da Maioria da ARENA, não vejo, realmente, razão que justifique o
impedimento desse projeto ser aprovado e podermos dar a nossa
contribuição modestíssima, pequena, à Saúde Pública em nosso Pais,
contribuição de um projeto de lei do Legislativo.
Tem o aparte o nobre companheiro, Senador Gilvan Rocha.
O Sr. Gllvan Rocha (MDB- SE)-(; apenas uma justificativa,
pelo fato de eu ter sido Vice-Presidente da Comissão de Saúde e nilo
querer pusstlr ru:nullc V. Ex• como conivente nesse arquivumento do
projeto, Realmente, eu não estava no País, na sessão em que se
examinou o projeto de V. Ex•, mas não poderia deixar de registrar
minha opinião, inclusive lendo tópicos do relator sobre a matéria.
Diz o relator:
"Ademais as ameaças à saúde do povo se tornaram,
hoje, difíceis e raras com u exigência da análise química das
bebidas, a que procedem os órgãos sanitários técnicos e de fis·
culização,"
Sabe V. Ex• e sabe o País que, malgrado o esforço patriótico que
o Sr, Ministro du Saúde tem feito, se há um sctor absolutamente caó·
tico na organização do Ministério da Saúde í: o de fiscalização de ali·
mentes e, cm conseqUência, de bebidas. O projeto de V, Ex• faria
com que essa fiscalização, que í: reconhecidamente precária, passasse
u ser feita de uma maneira devida pelo próprio consumidor, Sabe
V. Ex• que nós consumimos um refrigerante no qual a fórmula é um
segredo industrial. Ninguém sabe o que é aquilo. Um refrigerante de
que o País importa o xarope e aqui só faz diluir. O projeto de V. Ex•
~. pnrtuntn, irHl!.:un cm dcspcsus. nUo ·cnnfrontu com a politica do
Ministério da Saúde, que deseja uma fiscalização cfetiva, Ademais,
permite uo consumidor se proteger de prováveis prejuízos orgânicos,
causas que vêm por contaminação de substâncias nocivas, (; ostra·
nho que o próprio Ministério du Saúde não tenha condições de fis·
culizar. Por isso, quero justificar, paru não parecer a V, Ex• que foi
uma omissão do seu colega Vice-Presidente da Comissão de Saúde.
O SR. ORESTES QUI!:RCIA (MDB- SP)- Agradeço o
aparte do nobre Senador Gilvun Rocha, que dâ outra fundamenta·
ção no que estou alegando em favor deste projeto, porque, em pri·
mciro lup.ur. nôs niin ~..:nncnrdamns com u justili~.:ntiva huscadu no
decreto que citei. Em segundo lugar, a justificativa du Comissão de
Saúde, além de ser citudo o referido projeto, é fundumentudu exutn·
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mente nesta perspectivo de fiscalização que todos sabemos, não
existe.
Reulmcntc, tem o Senador Gilvan Rocha razão ao afirmar que,
caso houvesse essa fiscalização, poderia cobrir este sctor. Mas, na
realidade, ela não existe.
Portanto, esse projeto, que não vai ocasionar prejulzos a nin·
guém, não vai dar despesas aos fabricantes, mas beneficiar a popu·
Jação, que poderá fazer a fiscalização dos produtos, na nossa opi·
niílo, deve ser oprovado.
O Sr. Vasconcelos Torres IA RENA- RJ)- V. Ex• permite
um aporte?
O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- SP)- Tem o nobre Se·
nadar Vusconcelos Torres o aparte.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Tenho a impres·
silo de que irei votar este projeto pela segunda vez. Na legislatura passada, o seu cocstaduano Lino de Mattos, devo ucrescentar, patrio·
ticamcnte, tentou como V. Ex• agora, obter um dispositivo legal que
regulamentasse essa situação de refrigerantes, porque tenho a impres·
são de que o consumidor, levado pela propaganda massificada,
jamais leria o que viria impresso cm uma garrafa de rcfrigerantL
quo1l4ucr. contendo um .xurn~c. um p:uHranll. umu sodu. Mas eu -

como não é uma questão fechada- votarei favoravelmente; assim,.
pelo menos um voto V. Ex• vai ter, que será o meu. A ARENA não
vai votar unanimemente. Por ser uma questão aberta, vou-lhe dar o
meu apoio, porque acho que isso é um nada diante da falta de
higiene que se constitui num descalabro ainda nilo policiado de todos
os refrigerantes e congéneres engarrafados neste País. Queria ver,
por exemplo, num destes em que se encontra perna de barata,
excremento de rato, ter que pôr isto Já. Copos de Coca-Cola, V. Ex•
sabe- e aqui vai um apelo ...
O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB- SP)- Isso quando a
perna é de barata, porque às vezes não é...
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Sim, porque há
rabo de camaleão; falei excremento de rato, além da sujeira da água
usada no refrigerante que não é límpida, não é destilada. Não estou
dizendo aqui nenhuma novidade, há pessoas que apresentam
queixas, inclusive na policia, de casos de intoxicação. Mas hã um
lobby tão grande em torno dessas empresas que quem apresenta, às
vezes, uma queixa tem a situação invertida, parecendo que estâ a·
serviço de determinado gruw para acabar com a Coca-Cola, com a
Pepsi-Cola, no meu Estado, com o Mineirinho, ou com o guaraná da
Brahma ou da Antárctica ou da Skol. Mas hã casos em que a gente
pega uma garrafa, coloca-a contra a luz c vê depósitos, de terra, de
sujeira de todos os tipos que devem se constituir em alguma toxidade. Entilo, vou votar com V, Ex•, e o que se hã de exigir é uma
fiscalização no engarrafamento. Mesmo porque, esse seu projeto tem
um sentido vidido. Se for limonadu, ch1 deve ter limão, pelos menos.
V. Ex• sabe que a limonada nilo é feita de limão, é de um produto
sintético com o sabor de limilo. E no momento em que se fala em colaborar com a Saúde Pública, que nilo é um aspecto politico, vale que
se reclame a aplicuçilo da lei dos sucos que não estã sendo observada
de maneira nenhuma. As garrnfas e os vasilhames como se chamam
- em alguns lugares silo os cascos: cm outros, vasilhames ou recipientes- silo imundos. E que nilo dizer das águas minerais? De vez
em quando apresentam uns corpúsculos pretos c, sei de um caso cm
que se abriu uma garrafa e o bichinho só estava esperando um pouco
de ar pura sair andando. Entilo, esse é um problema muito sério de
Saúde Pública. Tenho a impressilo de que V, Ex• vai perder a bata·
lha vai perder com o meu voto, mas vai ganhar por outro ludo,
porque estú alertando pura um problema muito sério. Agora, prepare-se porque cm São Paulo fabricnntes de Coca-Cola, Pcpsi-Cola,
Brahmn, Antárctica c Skol não vila perdoar V, Ex•, que é o inimigo
público número um dessa gente. Cuide-se porque quem bebe CocaCola não li: rótulo. E, se a Coca-Coln combater V. Ex• vai ser uma
milo·de-obru - embora u eleição talvez seja indircta - muito
grande.
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O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB - SP) - Agradeço o
aparte e o voto de V. Ex• cm favor do nosso projeto. Realmente tem
inteira justificativa a nossa intenção, Nós que infelizmente vimos
uma associação de protcção aos consumidores ter o seu inicio de vida hú algum tempo em São Paulo- até por inspiração do Governo,
se não me falha u memória - nilo vimos esta associação crescer como gostaríamos que ela crescesse. mesmo com a nossa contribuição,
cm defesa do consumidor brasileiro.
Nós, que temos problemus muito grandes com os consumidores,
como forum ressaltados por V. Ex•, temos um panorama sombrio
neste aspecto, quando poderlamos dar uma pcquenlssima contri·
buiçilo do Senado através de um modestlssimo projeto de lei, não te·
remos, no que tudo indica, a chance de vê-lo aprov&do. Mas fica o
nosso apelo à Liderança do Governo, nesta Casa, à Liderança da
AR.i:NA, no sentido de que concorde com a aprovação do projeto
para que ele tenha o seu trâmite, e para o Executivo, quem sabe, scrll
uma contribuição que o Senado lhe presta e ao nosso Pais, tendo cm
vista o interesse popular.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua em discussão
o projeto,
O Sr. Ruy Santos(ARENA- BA)- Peço a palavra, Sr. Presi·
dente.
O SR, PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
Sr. Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS (ARENA- BÀ. Para discutir o projeto.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O meu nome não foi citado, inas, em verdade, fui chamado à
colação, como dizem os advogados. I'; que o Parecer na Comissão de
Economia é de minha autoria e, como do meu hãbito, o meu Parecer
'é longo, cuuteloso, onde trãnscrevo trechos da justificativa do autor;
trunscrevo trecho do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça;
transcrevo trecho do Parecer inicial do Senador Paulo Guerra. Mas,
para condenar o projeto, apeguei-me em dispositivo legal que diz:
" ... que dq rótulo tem que obrigatoriamente constar os aditivos em·
pregados." I'; o que visa o projeto do nobre Senador Orestes Quércia.
Diz S. Ex• que quer linguagem popular. Se V. Ex• for Sr. Presi·
dente, a alguns lugares do interior do Nordeste e falar em ípcca é
capaz de encontrar quem não saiba o que é, porque lã, na expressão
·popular. é pouia.
De maneira que usar a expressão popular na terminologia cicn·
tlfica ou numa dosagem de refrigerantes ou de líquidos quaisquer
que sejam, do uso do consumidor, é coisa imposslvel. Há mesmo
certos· aditivos que têm designação não popular, mas designação
científica, que nem todos entenderiam.
Sr. Presidente, sou simpático à fiscalização pelo consumidor.
Mas a fiscalização é dever do Estado. O Estado é que tem de
fiscalizar o alimento submetido à população. Nós, quando chegamos
no açougue, nilo perguntamos se o boi abatido passou pela liscnli·
znção. t; de admitir-se que tenha passado, porque é obrigação do
Estado não deixar a carne de boi ou de porco virem para o consumo
sem terem sido submetidas aos exames c à fiscalização necessários.
Assim, Sr. Presidente, nilo tenho por que retificar numa palavra
o meu Parecer na Comissilo de Economia, em que se baseou u douta
Comissão de Saúde para opinar pelo arquivamento do projeto, nos
termos do Parecer do nobre Senador Mendes Cnnale, que diz:
"Nilo será, pois, a colocação de aditivos empregados nos
rótulos que irá impedir a ingcstilo de bebidas nocivas à saúde,
c sim, a fiscalização por parte dos órgilos competentes."
Assim sendo, Sr. Presidente, nilo tenho por que retirar uma pala·
vra do meu Parecer, dentio desta explicação que dou ao Plenário;
porque, em verdade, foi o meu Parecer ou a minha objeçilo que levou
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a Comissão de Economia a rejeitar o projeto do nobre Senador c a
Comissão de Saúde u opinar pelo seu arquivamento.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Continua cm discussão
u matéria.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lu, encerro a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·
tados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado,
IÔ o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 108, DE 1976
Toma obrigatória a lndlcaçio, no rótulo de bebidas, dos
aditivos empregados na sua fabrlcaçio.
O Congresso Nacional decreta:

.....

....

Art. I• O rótulo de bebidas devcrã indicar, cm linguagem
acessível ao entendimento popular, os aditivos empregados na sua
fabricação.
Parágrafo único. Fica vedada a menção dos aditivos cmprc·
gados por meio de códigos indicativos.
Art. 2• A inobservância do disposto nesta lei acarretará aos
infratorcs as sanções administrativas previstas no artigo S• da Lei n•
5.823, de !4 de novembro de 1972.
Art. 3• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições cm contrário.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Em dccla·
ruçào de voto.)- Sr. Presidente, peco a palavra para registrar o meu
voto favorável ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso)- Ele será registrado cm
Ata.
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Há ainda oradores inscritos.
Concedo u palavra ao nobre Senador Franco Montoro, Llder
du Minoria.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP. Como Líder da
Minoria, prnnunch1 o seguinte discurso. S&:m revisão do orador)Sr. Presidente. Srs. Senadores:
A Nação recebe com satisfação c desafogo a notícia de que o
Senhor Presidente da República acaba de suspender u implantação
do chamado Recolhimento Restituível,
Está de purubí:ns o povo brasileiro. A medida incluída entre a
série de providências tomadas pelo Governo, tendo em vista dcscsti·
mulur o consumo da gasolina, recebeu, imediatamente, du parte de
representativos da opinião pública manifestações de desaprovação c
de protesto.
O MDB, desde logo, munifestou·se contrariamente à medida
cumprindo o seu dever, como porta-voz da opinião p6blica brasileira
c dos sctores du comunidade científica, du comunidade jurldicu que
apontuvnm os seus aspectos negativos, A medida era, em primeiro
lugar, anti-social porque .recaiu sobre toda a população: inOacio·
náMa, porque gcruriu o aumento necessário e imediato dos truns·
pórtes c, como conseqUôncia, o aumento de lm!Js as mercadorias
transportáveis e, portanto, sobre todos os géneros e mercadorias. A
medida cru lumbi:m burocrática no pior sentido du palavra, pois
implicuriu nu impressão de centenas de milhões de cupons, uma cspé·
cie de nova moeda. A primeira dificuldade era o encontro de um
papel que não permitisse u fulsir.cac;uo. Depois, obtenção de tipogra.
fiu.com u capacidade suficiente pn ra est~ impressão de centenas de
milhÕes de cupons. Em seguida, u tarefa, organização c o controle du
distribuição desses cupons du Cusu du Moeda ao Banco Central, do

Março de 1977

Banco Central uos bancos nacionais, dos bancos às agências: em se·
guida o trabalho du compra desses cupons. Operações todas que
deveriam ser controladas numn operação, rigorosamente, ociosa
pura o nosso desenvolvimento. De posse desses cupons, os postos de
gasolina deveriam arrolá-los num cartaz para que, depois de delcrmi·
nado .número, fossem entregues aos caminhões-tanques, Estes, aos
distribuidores, uos revendedores, até voltar à PETROBRÁS, Todas
essas operações seriam controladas, numa burocracia que só não es·
tava sendo vista por aqueles que gostam de viver num clima burocrá·
tico.
E, finalmente, a medida apresentava aspectos de evidente
inconstitucionalidade. Eru, sob forma diferente na linguagem, mas,
essencialmente, um novo tributo, um empréstimo compulsório que
se impunha à população, c u Constituição veda a aplicação de tri·
butos durante o exercício, veda a aplicação de tributos atraví:s de de·
creto·lei, veda a bitributução e a compra da gasolina que já está su·
jeita a um tributo. Seria um novo tributo sobre o mesmo ato.
Todas essas razões, de forma respeitosa e objetiva, foram lem·
bradas pela Oposição,
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- V. Ex• me permite
um aparte?

p SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Com todo o
prazer, ouço o aparte dó nobre Senador.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Espero que
V, Ex• não queira creditar à Oposição o ato de sabedoria politica
que acaba de ser praticado por Sua Excelência o Presidente Ernesto
Geisel, Se algumas vozes isoladas da Oposição, não em termos ile
dclibcraç-:io partidária, mas em termos de pronunciamentos ou de
entrevistas, recriminaram a medida, por outro lado, lideres expressi·
vos da Oposiçüo, inclusive aqui do plenário, pediram medida mais
drástica, que era o racionamento da gasolina. O que acaba de ser
feito jamais poderá ser futurado pelo MDB, e, sim, o que se deve
frisar é o alto descortino politico do estadista Ernesto Geisel, que é
um homem que tem u virtude de ser firme e também de saber recuar
na hora precisa. Isto sim. E quero dizer que essa vivacidade
parlamentar de V, Ex•, uo vir trazer o que já não constitui um furo
jornalístico porque os jornais c as televisões jã estão noticiando, é
porque, como Líder du Bancada da Oposição, ocupa a tribuna para
trazer assim, nesse tom prioritário, a notícia ao Senado, mas que
nüo invalida a posiçüo de nós arenistas, que estamos felizes, que nos
rejubilamos com o Presidente du República pelo ato que vem de
praticar, com base naquilo que se chama "real politik", de pé no
chão. IÔ o debute que S. Ex• quer. E informado pelos canais compc·
tentes de que essa medida seria quase que impraticável, iria acarretar
algum tumulto e talvez o encarecimento do custo de vida, soube agir
com patriotismo. Então me perdoe meu grande Líder e amigo Sena·
dor Franco Montoro: u Oposição nessa não entrou de maneira algu·
ma. Cabe apenas ao Presidente Geisel, a ele exclusivamente, c evi·
dentem ente a nós da Aliança Renovadora Nacional, porque nilo
faltaram vozes que juntou S. Ex•. inclusive a do próprio Ministro da
Fazenda, que foi tão injustamente injuriado quando esses cupons fo·
rum clussir.cudos de "simonetas", que não deveriam jamais ter esse
nome, porque o Sr. Mário Henrique Simonscn não foi o autor da
idéia. Foi autor um industrial mineiro, se não me engano, de nome
Brcssuni. Então deveria ser ubrcssuncta" c jnmo.is usimoncta".
Perdoe-me esta intervenção, mas acho que devemos, como brasilci·
ros, nos congratularmos lodos, sem querer qu~ a Oposição faturc,
porque não futurou coisa alguma, foi o Brasil que lucrou graças ao
descortlnio administrativo do Presidente Gciscl.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
procurarei manter o debute no tom elevado e objctivo com que foi
colocada a matéria. Aqui não se falou umu puluvru de que a Oposição estaria futurando,,.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) - Eu entendi as·
sim ...
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O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP)- Limitei-me, Sr,
Presidente, a me congratular com a medida c lembrar fatos objctivos,
fatos que não permitem as ilações' rápidas do nobre Senador
Vasconcelos Torre:;,
O Sr. Vasconcelos Torrn (ARENA - RJ) - Nilo são ilações
rápidas, são ilações rapidíssimas.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ilações rápidas
c inexatus.
O Sr. Vasconcelos Torrn (ARENA - RJ)- Rapidíssimas c
corretfssirnus.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Na realidade, a
medida foi tomada. O MDB protestou c protestou sob ameaça de
que a sua atitude era imputriótica.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem!
O SR. FRANCO MONTORO ( MDB- SPl- E que não se ad·
mitiu uquclu mcdidn que n MDB estava disposto u tomar: ir. inclusi·
vc. perante os Trihunuis p:tra obter u unuhu;iio duquclu medida, que
é contrúria it Constituiciin.
~uma luta dcmncr(ttica. travudu não cm fuvor do MDB. mas
cm favnr do pnvo brasileiro c do futuro desta Nu cão.
O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Eslú de
puruhéns. sim. o Senhor Presidente da Rcpúhlicn, pdu suhcdoria em
huvcr rccuudo, Mm se S. Ex• o nobre Senador Vusconcdos Torres
afirm<~. como acuha de dizer. que u sabedoria é rccuur, ele h(t de
concordm cnnosco ~m que foi um erro ter dudo esse passo. E ter dado da forma como ele o foi.
Disse S. Ex• que :ilgumus volcs isoludus do MDB se muni·
festun1m. Niio é e:mto.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- f::.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Em car:íter
dessa trihun:~. como Líder do MDB, cm discurso de
Liderança. protest:.1mos - c tenho ell'} müos o meu discurso f'lrotcstumns contru u medidtl c contru a forma por que du foi
tomuda. Sohrc u mcd.idu dissemos, c rcf'lilo ugona. pmu que S. Ex• tenhll " informucào do futo, que foi rúblico, porque se refere <I
discurso proferido rei:~ Lidcrancu. neste Pleni~rio. .
oflci:~l,

O Sr, Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)Mnntoro. V. Ex• m~: permite um apurte?

Sen:~dor

Frunco

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)·- Dissemos en·
tüo:
n chamado rccolhimcntn restituível tem curúter untistlcitll. innacitlnt'lritl, hurncrt'1ticn c inconstitucionul.
E ucresccntumos:
•• ... a críticu foi imediutumente 'taxada de imputrióticu. E a
Oposiciio, que u formulou, foi acusadu pclns vo1cs mais uutoritudus do Governo de utuur negativumente c oe não haver
uprcscntudo .lioluçõcs.'"
O Sr, Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)- V. Ex• permite o
upurtc'?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP).- Mais do que is·
lo, 11 B11ncud11 do MDB se reuniu c, dundo prosseguimento u ess11 de·
cisilo. fez um:~ dcsignuçào de Sen11dorcs p11ru, em nome do Partido,
lr111.crcm o 11ssun1o a debute neste Senudo, com os protestos d11queles
que nos chumuv11m de implllriotlls. de neglllivisllls. Aindu nu segun·
du-lcir11. em nome do MDB. :~qui se travou um brilh11nte debute de
que foi uu\or, como orador inscrito, o nobre Senador Agenor Maria.
S. Ex• upon111vu o quudm do Nordeste, do homem do interior e do
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seu sofrimento terrível diuntc dcssu ameucu c. cm vúrios apartes. eminentes Senudorcs do MDB reiteravam u necessidade do rccxame da
m:~léria:" ARENA. 11ind:1 um:~ vcl, defendeu o recolhimento resti·
tuívcl. Vê V. Ex• que é preciso que cada um assumu n rcsponsubili<iu<ic du :~I ilude 1omud11.
r:: valiosa c hcnemérilu u revogação. Estamos aqui pura cumpri·
menta r o Presidente du República pelo rcconheicmento da imoporlu·
nidade da mcdidn. ~ nnhrc o ato c. com isso, Suu Excclênciu l'icrve uo
Pnís c cswmns nqui pura trnnsmitir u sutisfuçüo e o dcsufogo com
que a pnpu\uçU(') hrasih:ira rccehc u nntíci:.1, Mus é preciso, Sr. Pn:si<icn\c, tirar us gmndes liç<ics deste episódio. Por que esse erro foi pra·
ticmh1'! Porque a dcmocracin não está sendo respeit:tda, porque o
P:trlamcnto não cst(l sendo ouvido. Se essa medida tivesse vindo, não
snh a fnrnw de um decreto-lei. puru uma simples homologuçüo, em
tJUe u resposta da Muinriu seria futalmcntc o ..sim", h~1veriu o dehate
c ns aspectos nep:~1tivos apontados. nos debates aqui truvados, levariurn u uma nutru conclusiin.
•
O Sr. Vasconcelos Torres !ARENA- RJ)- V. Ex• me rermi·
te um apnrtc. lin:ll'!
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o urarle
de V. E.<•
O Sr. Vasconcelos Torrn (ARENA - RJ) - Em primeiro
lugar um pequeno reparo sentimental. Quando V. Ex• falou cm
ilações ráridas, Rápido foi o ato do Presidente que chegou no conhc·
cimento de V, Ex• Aí sim, é que foi a jato, não foi nem rápido. Em
segundo lugar, o que eu falei foi de que algumas vozes do MDB pe·
dirnm o racionamento, nilo a racion.alização do consumo do com bus·
tível. Nesse ponto V. Ex• jamais poderá me contradizer c nem cu
vou querer aqui relembrá-lo,
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Confirmar c
apenas mostrar, aqui, a confusão cm que V, Ex• incide.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- V. Ex• me pcrmi·
te um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - As medidas
propostas pelo MDB, muitas delas, foram aceitas pelo Governo c o
MDB aceita o próprio racionamento .. ,
O Sr. Roberto Satumlno (MDB - RJ) - V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... mas o Em·
préstimo Restituível iria atingir toda a população,
O Sr. VasconcelosTorrn(ARENA- RJ)- Eu sei.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- ... c não aquela
que deveria contribuir com a medida. O rico, o poderoso, não é atin·
sido pela medida, porque, para ele, gastar mais CrS 2,00 por litro de
gasolina não trarú mui or dificuldade.
O Sr. Vasconcelos Torm (ARENA- RJ)- V. Ex• me concc·
deu o aparte.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Há, realmente,
problemas para a população inteira, principalmente para u popu.
laçilo mais humilde c mais sofredora,
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- V, Ex• me concedeu o apnrtc.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SI') - Eu interrompi
o aparte de V. Ex• para que V, Ex• nilo continuasse numa confusuo.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ) - Nilo há confusão
nenhuma,
O SR. FRANCO MONTORO (M DB"- SP)- O Empréstimo
Rcstilufvcl nuntcm nudu de racionamento,

208 Quinta-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II)

O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Pois é. O raciona·
menta é muito pior.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Essa é uma
forma de fugir do problema.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ) ·- Quem cstâ fu·
gindo é V. Ex•
O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) - Estamos dis·
cutindo o Empréstimo Rcstitulvcl.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA - RJ)- Eu sei que, inclu·
sive, esse industrial de Minas Gerais, Sr. Brcssani, é do MDB; é um
dtl~ corrcli!!ion:'lrios de V, E.'<• lstn ai não vem no cuso, nem cu quero
levar tl dchalc f1ilr:l CSSI.! Jm.ln.
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O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Nilo conheço
esse homem c ele não pode falar pelo MDB. Pelo MDB fala a sua rc·
presentução. I! uma forma de estabelecer confusiio, uma forma até
não muito corretu de opor a uma decisão da Bancada do MDB, neste
Senado, a voz unõnima de um homem que, diz V. Ex•, pertence no
MDB. Este argumento, positivamente, niio honra a inteligência de
V. Ex•
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Nilo. Nilo honra
porque sou analfabeto diante do seu brilho c até fico às vezes cmbara·
çado, quando um homem do seu gabarito intelectual fala, e cu q~e
não sou Vicc·Lidcr, estou entrando neste debate porque não poder!~
jamais concordar com o que é' dito. Confusão faz o meu eminente
amigo e querido Lider, quando procura futurar, para o MDB, uma
decisão correta que o Presidente da República vem de tomar cm
benefício do Pais. Não foi o MDB, que de maneira nenhuma, a mais
remota sequer, innuenciou no espírito do Presidente Geiscl para
deliberar sobre o assunto importante, como o fez hoje. V. Ex• tem
um estilo sempre muito nobre de debater mas, hoje, certamente seu
hort1..,cnro deve cstnr totalmente diferente, é uma quartu .. feira. cm
que V, Ex• deve ter dormido do lado contrário c quer vir com uma
agressividade que eu .não posso ter com V. Ex•, porque sou seu ami·
go, não quero manter o debate nesse tom. Agora, não venha com
termos pesados, de ••conrusão" c de ••raiva", porque não posso
aceitur. V, Ex• é Montoro mas cu sou franco, c se V. Ex• levar para
esse ludo, cu vou levar também, na mesma base, c vamos, afinal de
contas, obscurecer um ato claro, um ato de interesse do Pais e que
íamos comunicar. Caberia a nós, da Aliança Renovadora Nacional,
fazer o comunicado. V, Ex•, hoje, poderia perfeitamente, para mim,
se chamar André Franco Rezcnde Montoro. Era justamente o Lidcr
dtl.Gnv~.:rnn LJUC iu fat"cr a cnmunicnciio e V. Ex• se untecipou, Não
quero mais apartear. Se fui um pouco rude, foi cm retribuição ao
tom veemente que V. Ex• teve comigo. E, para mim, "tim-de-papo".
O MDB nilopode, de maneira nenhuma, futurar, porque é a Aliança
Renovadora Nacional que estâ de parabéns por seu Presidente de
Honra tomar essa grande medida.
O Sr. Roberto Saturnlno tMDB- RJ)- Permita-me V. Ex•
um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
vamos procurar manter o tom elevado do discurso c do debate, c discutir nhjctivam~.:ntc ns I':~ tos cus implicucõcs dessu mc:didu.
Concedo o aparte que foi solicitado pelo nobre Senador Ro·
berto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnlno (M DB - RJ) - Apenus,
nobre Lider, pura desfazer um equivoco que captei no aparte do
nohrc Senador Vasconcelos Torres. ~ que, reulmente, u udoçuo do
Restituível foi u mais drástica e a mais infeliz de todas as medidas,
simplesmente porque tem todos os inconvenientes do rncionament.o
- nós sompre reconhecemos que há inconvenientes nele - e mats
todos os inconvenientes do uumento de preços c do impacto innacio·
núrio. I! umu medida tuo infeliz que chega n somar no máximo, maxi·
mizar, os inconvenientes, somando os de uma solução com os da
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outra alternativa. Era apenas um esclarecimento c parece que já reco·
nhccido pelo próprio apartennte a infelicidade do seu aparte. Que
V. Ex• continue fazendo as considerações oportunas c brilhantes
que vinha l'azcndo, representando efetivnmcntc o pensamento de
toda a Bancada do MDB, neste momento.
O Sr. Vasconcelos Torres (ARENA- RJ)- Um aparte. Per·
dilo, Senador. Não reconheço a infelicidade no meu aparte; conheço
a infelicidade do de V. Ex•
. O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Sr. Presidente,
o importante é verificar quem, antes da medida, falando pelo. povo,
protestou contra ela. Agora, tenho a certeza, os aplausos serão gerais.
O Sr. Heitor Dias (ARENA aparte?

BA) -

Permite V, Ex• um

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Com prazer.
Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Nobre Senador, eu quero
e devo apartear V. Ex•, apenas para um esclarecimento que considero importante. Quando os elementos que apóiam o Governo resol·
veram. por manifestações pessoais ou por posições partidãrias,
apoiar a medida govcrnam•ntal, no que tange ao Empréstimo Rcs·
tituivel, levaram em conta não o formalismo da medida, mas a intcn·
ção que nela se continha. Diante da situação criada com a elevação
do preço do petróleo, cuja importação não pode ser freada, resolveu
o Governo, ao lado do aumento do preço da gasolina, criar um
Empréstimo Restituível, que foi assim a sua denominação desde o
início. E V, Ex• sabe que a idéia era inclusive patriótica. O Governo
não poderia valer-se apenas da majoração, como se proclamava,
porque o acréscimo que adviesse dessa cobrança passaria a constituir
o Fundo Rodoviário que, por sua vez, teria destinação especifica.
Queria o Governo, e era sua idéia, fazer um empréstimo para emprc·
gar cxatamcntc em serviços do mais alto interesse da coletividadc .
Das importâncias arrecadadas, uma grande quantia seria investida
na construção do metrô de Siio Paulo: uma outra na construção do
metrô do Rio de Janeiro e uma outra porçiio distribuída entre os
Eswdos para ser aplicada na aquisiçiio de transportes colctivos.
Reconhecemos, todos, que a medida niio ganhou a simpatia popular.
Sabe V, Ex•. como militante politico, um homem que já ocupou, c
com juSiiça, cargos de relevo, que nem sempre as medidas que se de·
vem tomar são do ugntdo populur. I! exatamente, cm condições
dcssu nutureza que se qOrmam os homens de Governo, é que se
deOnem os estadias: enfrcntur a provaçiio pelo desejo de acertar, cm
heneficio da coletividadc, mas, também, a coragem de recuar quando
suhe que a medida pode ser contraproducente c niio atinge o alvo
pretendido. O Generul Ernesto Geiscl, no particular. merece os para·
hi:ns que V. Ex• estit aqui a declarar, mas exatamcnte deixando-se à
margem u criticu que V, Ex• faz, paru se ver o espírito que preside
Sua Exceli:nciu nus medidas que adota·e, naquilo que caracteriza o
verdudeiro cstudistu. E o Generul Ernesto Gciscl é, sem favor, um
estudistu, tem cnrugem puru decidir, convencido sempre de que desse
nu d<!LfUele modo estú servindo à própriu coletividude.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Solicito no orador para
concluir o seu discurso, pois o seu tempo estã esgotado.
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Concluirei, Sr.
Presidente.
Do brilhante aparte do nobre Senador Heitor Dias destaco duns
idéias, a primeira é que diz S. Ex• que a intenção do Senhor Prcsidcn·
te foi patriótico, o que reconhecemos. Mas, estamos discutindo o
processo e este foi errado.
Nosso pronunciamento não visa capitalizar ou futurar simpatia,
como aqui foi dito, para o Partido. Pretendemos é tirar desse cpisó·
dia as lições para que nilo repitam o erro que decorreu da forma
uutoritáriu por que foi tomada a medida. Foi dito, também, aqui que
u medidu tinhu contra si u simpatia pessoal, como se fosse uma medi·
du putriótica upenus impopular. Nilo é exalo. Eln era impopular,
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mas não fornm apenas os representantes anónimos que manifes·
taram o seu descontentamento. As maiores õguras da intelectuali·
dadc brasileira, juristas como Aliomar Baleeiro, a Federação Na·
cional das Indústrias, sindicatos de empregados c empregadores.
Tnmbém manifestaram descontentamento. Tenho cm mãos, Sr. Pre·
sidente, para demonstrar a seriedade com que o Movimento Demo·
crático Brasileiro enfrenta o problema, um pnreccr brilhante de um
dos mais natorizados tributaristas brasileiros - Geraldo Ataliba que examinou a matéria do ponto de vistn jurfdico e demonstrou a
violação de vários preceitos constitucionais na tomada dessa medida.
A opinião de professores universitários e, ncima de tudo, o bom
senso nos mostraram que essa burocracia imensa que desabaria so·
brc o País, tudo indicaria a inconveniência da medida.
Mas, Sr. Presidente, lembramos esses fatos, apenas, para mos·
trar que a posição do MDB não foi, não é e não será a de, apenas,
interesse eleitoral ou demagógico, como foi dito.
Examinamos objctivamentc a matéria, cumprimos o nosso
dever de falar pelo povo que protcstnva c o Governo, quero dizer,
cumpriu, também, o seu dever, num nto da maior grandeza. Sei
quanto há de ter sido duro para o Presidente tomar uma medida
como esta que signilicn uma volta atrás numa decisão tomada. Mas,
cxatamente, por ter sido tão dura a provação por que passou Sua
Excelência, tanto maior é o seu merecimento por ter colocado acima
da sua vaidade pessoal a· consciência de, como brasileiro, como Presi·
dente de todos brasileiros, reconhecer que a medida não interessava
no Brasil c ter dado um passo atrás.
Parabéns a Sua Excelência, mas é preciso ~como disse, e este é
o sentido de nossa intervenção - que se veja a necessidade de que
matérias de tal interesse sejam debatidas pelo Congresso, por aqueles
que receberam do povo o mandato de representá-los c de discutir os
problemas que lhes dizem respeito.
Façamos do episódio motivo de meditação, pensando na digni·
dadc de nósso mandato c na importância insubstituível do Parla·
mcnto, para a discussão c a decisão dos problemas que interessam ao
povo· brasileiro:
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Vlr10io T"ora (ARENA - CE)- Peço a palavra, Sr.
Presidente, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Com a palavra o nobre
Senador Virgilio Tâvora, como Líder da Maioria.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA - CE. Como Líder,
pronuncia o seguinte discurso.)- Sr; Presidente, Srs. Senadores:
Em um dos momentos diliccis da sua vida, o grande general
gaulês, herói maior da resistência ao nazismo, Charles De Gaulle,
cxplh:undn <ILJuiln que tulvc, nutrns nchussem que nüo tinha outru
iustilic:1tivn scniin n seu nrhítrin. dizh1: ..0 chcrc (: solitúrin nu decisiio",
Vozes ouvimos, não somente nesta Casn, mas nas duas Casas,
pedindo, face às nossas dinculdades cambiais, que medidas fossem
tomadas, as mais diversas, as mais duras, para diminuir o consumo
de combustível para a independência parcial, quanto ao uso do petró·
leo. Vozes as mais diversas clamaram ni\o por uma racionalização
mas pelo racionamento c este sim, para usar as palavras que há
poucos ouvimos, viria exigir uma burocracia imensa que desabaria
sobre todo o País.
O Excclcnt!ssimo Senhor Presidente da República, solitário cm
Slltl dccisUn. respnns;ivcl nwior pelos destinos deste Puís. pensou c
('1cnsnu. muito. untes de tomar essas mcdid:1s. que. se de um ludo
erum mctlillas de cnntin~cn~.:iamcntn dn uso deste prndutn que ~.:stu·
vu rnrn paru nt'ls, dt, nutro lado rcrrcsentavu us nccessid:1dcs muinrcs
tfn el!Oilíhrín, u curtn l'r:lln. dn nnssu hul:mça cnmcrciul.
Umu dessas medidas representava policiamento no uso dos
ve!culns. no seu cstucionumcnto nos ccntrns dus cidndes, no rcchu·
mcnto dos postos de p:usolinu uos domingos c houve outru, quc o
Governo achou por bem, nu ocasião, tomar, que cru aquela referente
nüo u um racionamento drt1stico, cujas experiências vimos, cm 1945,

neste Pais. serem ti\o más, mas àquilo que me denominou de dcpósi·
to restitu!vel.
Postu em prúticu us primeiras medidas deste elenco enunciado,
de outro ludo recuperados os preços de nossos principais produtos
de exportuçiu> de maneira a se poder prenunciar, já no ano de 1977,
que apocul!ptico deveria ser pclus vozes de todas as cassandras que
ouvimos, umu relativa estabilidade, um relativo equilíbrio entre
importações e exportações, foi o Governo também solitário na sua
decisilo, como dissemos ontem, rápido em postergar uma medida
que era ingrata, que era dura, que era severa c que era impopular. Se
de um ludo a diminuição da taxa de crescimento do consumo do
combustível pelas medidas colaterais tomadas, c de outro lado as
expectativas havidas quanto ao equilíbrio da balança comercial neste
ano, jit nos permitiam abrir milo dessa medida. este Governo não i:
sitdico, nilo teria que persistir naquilo que só cm caso extremo deveria ser tomado, com cm. caso mais extremo partiria para o
rucionumento. Essus' silo as explicações que .temos a oferecer. Sr.
Presidente, sem que afastássemos um momento da linha que nos
truçumos de serenidade,
O Sr. GUnn Rocha (MDB- SE)- V. Ex• me permite, nobre
Senudor?
O SR. VIRGILIO TAVORA (ARENA -CE)- Com prazer.
O Sr. Gllnn Rocbl (MDB- SE)- V. Ex• tem completa ruzão
quando diz que a decisão do Presidente foi uma decisão solitária,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- O Chefe do
Governo é solitário na decisão. Isto foi o que afirmamos.
O Sr. Gllnn Rocha ( MDB - SE) - O Chefe do Governo foi
realmente solitário, a ARENA solitúria. V. Ex• há dois dius passa·
dos. dizia que não i: outra a intençiio do Governo senão a de fazer pa·
rur o acréscimo cuda vez maior que. no bulunço energêtico nacional,
upresenta o petróleo como fonte de energia. Vi: v: Ex• como 48
horus modificam os fatos. Agora, o Presidente certamente não
ucreditu que o depósito restituível melhore o balanço energético
nucionul. npresentudo ...

(Cru:am·.<e aparte.< .rim#ltãnen.r. J
O Sr. Gllnn Rocha (M DB- SE)- ... em relação ao petróleo.
O SR. VIRGILIO TÁVORA
Absolutamente.

(ARENA

-

CE)

O Sr. Gll.. n Rocha (MDB- SE)- A conclusão que se tiru i: u
seguinte: que conste. não caírum os preços do petróleo. Qual o fato
mwo que surgiu. fui'.endn o Govc=rno desistir de tomar uma medida
que teve ll muior upluuso dc V. Ex•, pois di;du. na ocasião, ser realmente u medidu mnis uproprindu para melhorar o nosso balanço
cncrgétil!ll'!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- V. Ex• leia u
nossu dcclur:içÜ(l,,,
O Sr. Gllvan Rochi.(MDB- SE)- Donde se conclui que o
Presidente snlitnriumcntc~ sem ujudu que: deveriu mcrecer do seu
Partidll, tnmnu c=ssu decisão porqw: reconheceu que nlé:m de scr umu
mcdidn nhsolutumcntc inôcuu. cnmo j(a foi dehutidu por nos:m Buncuda, in,íc:uu porque insístiriu cm cnihír n uso do f1Clrt\leo por numento
~e pre~o. Ele nün recebeu, nu devidu horu, u udvertônciu cnnalizudu
pcfu· seu Purtidn. u udvcrtênciu que us chtsses produtoras e n
cumunidndc nuciunul scm11re fitcrum contru cstu medidu.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Sr.
Presidente:
"Dit·mc umu frusc escrita ou pronunciuda por alguém,
que poderei condenli·lo."
Dessus palavras, todos os Srs. Juristas desta Casa conhecem
bem u uutoriu. Aqui, u mesma coisu S. Ex• deve ler o que dissemos,
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um elenco de medidas, entre as quais se situava a do depósito rcstitufvel. E nnrmamos ao entilo Representante do MDB, no debate da
questf10, o nobre Senador Agcnor Maria, que alternativas aprcscnlaV{t o Governo c nos udmiramos, no mOJl1Cnto, quando, justamente,
merci: de dados que chegaram às milos do Governo - repetimos,
porque este Governo nilo é sádico - constatando que diminuiu,
como sem sombra de dúvida diminuiu a taxa de crescimento do
consumo do petróleo mercê das medidas paralelas, fosse no
momento insistir nessa medida, porque ela não foi revogada, o
Governo a conservou mas deferiu sua execução porque não deseja
submeter o povo a mais um sofrimento que nilo seja absolutamente
neccssi~rio, O Chefe tem, nobre Senador Gilvan Rocha, de tomar,
nos momentos extremos, as soluções extremas. Por que. razão .se
chega ao conhecimento, se chega a essa deliberação? Dados mostramos, que de um lado, este ano estavam crescendo as nossas possibilidades de nxnrmos uma balança comercial cm lermos equilibrados
de exportação c importação, c de outro lado, se realmente, com as
medidas colaterais tomadas está diminuindo a citada taxa de crescimento do consumo de combuslfvcl, por que razão -c parece que a
nobre Oposição, no momento, pelo que ouvimos do Senador Gilvan
Rochn não está gostando que o Governo faça isso - o Governo
haveria de não tomar esta segunda medida, medida de decisão de
chefia, que era justamente aquela de postergar a entrada cm ação do
depósito restituível?
Suponhamos que numa hecatombe, que não queiramos, o café
nua produzisse as divisas que estão, não como uma promessa, mas
como uma realidade, sendo obtidas, suponhamos que a soja não
tivesse o preço que tem, suponhamos que por qualquer razão a
exporwção do nosso minério de ferro este ano baixasse bastante. Haveria ou não o Governo de tomar medidas? Ou esse Governo era
suicidn c desejava apenas cortejar a popularidade? O que ele fez, o
fez certo, o que ele fez, o fez pesando os prós c os contras, E num
ponto diremos como o nobre Líder da Oposição, S. Ex• o Presidente
da República deve ter meditado muito, pensado muito para revogar
tal medida. Teve a coragem de no momento, s~ntindo de que·podia
poupar a população de um sacrificio. como esse, não fazé-lo
imediatumcnlc. Passa pela cabeça de algum dos Srs. que se essas premissas que há poucos citamos, se não tivesscmos a contrapartida de
divisas neccssúrias fornecidas por esses prod~tos citados, se
realmente o preço do petróleo fosse aumentado pelos árabes cada
vez mais, não haveria o Governo de medidas outras tomar. Ora, Senhores, por maior que seja a paixão partidária, há de reconhecer que
esse Governo tem um homem -como todo homem falível, mas um
homem que acima de tudo é bem intcnfionado, é o homem que
deseja levar este Pais a seus grandes destinos.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC)- V. Ex• me permite um
upartc'!
.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito
prazer.
O Sr. Eveláslo VIeira (MDB- SC) ..l Muito obridado Senador
Virgílio Túvora. Diante das últimas afirmativas de V, Ex•, eu indago
porque raziio, ontem, o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo declarou à Nação que de qualquer maneira implantaria o depósito resliluível ainda este mês?
·
O SR. VIRGILIO·TÁVORA (ARENA- CE)- Muito simples a rcsposLU, ele nilo estava ciente du decisão presidencial. Ou
V, Ex• quer insinuar que um subordinado do Presidente du República faz uma coisa c ele outra'? Nilo fazemos cssu injustiça u V. Ex•,
tomamos sua induguçào cm tom de bla1ue.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)--; Permite V, Ex• o aparte?
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Concedo a
p~tlavra ao nohrc Scnudnr Heitor Dius,
O Sr. Heitor Dias (ARENA - BA) - Ilustres membros da
Oposiçüo deixam entrever qoc somente ela tomu posiçilo cm benefício do povo, Estranho o pensamento d,os ilustres inlegraplcs do
MDB quando ouvimos uqui neste Plenário vozes auloriiadas prega-
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rem medidas de repercussão altamente negativas nu vida económica
brasileira, como por exemplo a que se deveria consubstanciar na
recessão económica, o que significaria recessão para este País scnilo
fechamento de flibricus c o congelamento de salários, c medidas outras decorrentes absolutumenre negativas c prejudiciais aos interesses
da colctividadc brnsileiru7 Assim podemos aceitar a posição adotada
por elementos do MDB quando querem crer que somente ele é que se
põe sempre cm marcha, cm defesa dos interesses coletivos. Deixo
aqui, registrado o meu protesto contra essa visão destorcida até
porque o patriotismo niio poderia ser .monopólio do Partido da
Oposição.
O Sr. Marcos Freire (MDB aparte?

PE) -

Permite V, Ex• um

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito
pruzer.
O Sr. Marcos Freire (MDB - PE) - Ilustre Líder Virgílio
Tilvora. esse problema do balanço de pagamento do Brasil veio a ser
agmvado, cvidenlcmcnlc, há cerca de 3 anos. com o aumento dos preces do petróleo, e desde então que o Governo Lcm·sc mostrado como
que sem rumos certos para enfrentar a questão, Aparece, assim, no
final do ano passado, cuidadosamente depois das eleições, com um
elenco de medidas, entre as quais o famoso recolhimento ri:stitufvel
que surpreendeu por inteiro a Nação. Como oéorrc no dia de hoje,
nem os próprios integrantes do Governo, nem os ilustres Lideres do
p:trlido governista soubera com antecedência aquela decisão que saia
do Conselho de Desenvolvimento Económico, entre os quais o próprio Presidente do Conselho Nacional do Petróleo, Governo hermético, fechado, auto-suncicnle c autoritário, que determinou uma medida, entre outras, 4ue gerou um intensivo descontentamento popular.
Umu ins:ttisrucão. por ussím dizer. em todos I)S sctorcs da opinião' púhlica. E V. Ex• .. por mais brilhante c considerado que seja- como í::
- ncstu Cotsu. niio pode convencer ninguém de que a suspensão sine
dle do depósito restituível se deva à chegada de novos dados a respeito de cxportuçUo c de importação ...

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - CE) - Perdão,
afirmamos, combinados com redução de taxa de crescimento de
consumo de combustível.
O Sr. Marcos Freire (MDB- PE) - ... porque, evidentemente,
o problema que se agravou, há cerca de 3 anos, é muito mais profundo c muito mais complexo. Lógico que, naquele elenco de medidas
tomadas pdo Governo, no final do ano passado, já havia uma série
de previsões no que se referiu, inclusive, a isso especincamentc a que
V. Ex• aludiu, agora, no que tange à queda do consumo. E, pelo
contrário, ao que consta, é que essa queda teria sido inferior ao então
previsto, pelos órgãos governamentais. Portanto, parece-me muito
mais legítimo que o Governo, tomando a nova medida, mais uma
vez hcrmétrica, sem auscultar os elementos que lhe dão apoio, fizesse
ver que estava atendendo uo clamor nacional, Porque, realmente, o
que ocorreu, neste Pais, foi um verdadeiro clamor nacional contra cs·
se recolhimento restituível. E, ui, u razão do nosso Líder ler-se
levantado, sem nenhum constrangimento, pura parabenizar o
Presidente da República nu hora em que Sua Exce!<lnciu recuava de
uma medida extremamente antipopular. Porque este recuo, sim,
hoje, constitui-se talvez numa atitude popular, porque veio atender
uos reclamos du populuçilo brasileira. Parece·me, portanto, que ao
invés de se buscar justificativas menores - admitamos mesmo,
houve uma queda no consumo de gasolina, admitamos que, realmente, as pcrspectivm> de exportução face às importações melhoraram c
sei, inclusive, que hít algum tempo documentos oficiais acenurum
com essu perspectiva favorável - isso não se deu ncssus últimas 48
horas, porque, hú dois dias ulravés V. Ex• continuava u defender o
depósito restitulvel, portanto, purcce-me muito melhor pura Lodos se
fizesse ver que, uma vez pdo menos, o clumor nucionul conseguiu axila. Seriu o caso, tttlvez, de repelir o que foi dito hoje, se não me engano, it lmprensu, quttndo pelu munhil se ununciou que hs três horus clu
cstuvu convocudu puru saber uma bou bollciu: puru u Imprensa, puru
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o Governo, para a Nação c era, cxatnmentc, a suspensão desse
depósito restituível. Boa noticia, porque roi má notícia, péssima notí~
cia, aquela que, em dezembro, surpreendeu a Nação no anunciar essa
medida que, como roi dito pelo nosso Líder, desde então, c por todos
os nossos companheiros até agora, é antipopular, unti-socinl,
discriminatória c que, portanto, com a sua suspensão, a Nação intci·
ra como que respira aliviada. E, sem dúvida alguma, olhando até
com mais simpatia o Presidente da República, que teve a coragem de
dcsrazcr um ato tremendamente lesivo aos nossos interesses. Muito
obrigado a V. Ex• c perdoe-me a cxntidilo c, talvez, a vibração deste
upurte, Mas é que eu, como umu parcela da comunidude brusilcira,
estou exultante pelu medida hoje ununciadu.
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Senador, é sempre com prazer que ouvimos V. Ex•- V. Ex• sabe dis·
so- mas, lamentavelmente, apesar da longa vida pública nos ensi·
nar lições muito amargas, nós ainda não a aprendemos
suõciemcmente. pelo menos quem estú ralando. E diremos:
gostaríamos muito de dizer a V. Ex• que o Sr. Presidente, atendendo
ao clamor público, voltou atrás quanto à adoção da medida, porque
uchou que estava errnda. Não. As razões que fizeram Sua Exceli:n:
ciu. o Senhor Presidente du República tomar tal decisão- e S. Ex•
nüo fu;.o. segredo disso - são justamente aquelas há pouco
cnunciudus.
Nilo é rácil, não é agradável transmitir muitas vezes a versão me·
nos simpática de um rato. Nós sempre somos como que hipnotizados
pura darmos aquelu versão mais simpática aos atas, às atitudes das
pessoas a nós ligadas.
No cuso do Governo, a mesma coisa. O Governo não é insensível ao ciumar público. Mus ele não podia, embora não seja inicnsí·
vcl. - uo contrúrio. é humano como cada um de nós -- tQmar tal
mcdidtl se não houvesse us rnzões citadas. Isto é o que desejávamos
que ncassc hcm cluro- tomar tal medida, se n5o tivesse essas condicionantes aqui cnunciudus.
Sr. Presidente, devemos à generosidade do líder da Oposição,
sempre prestativo, o anúncio da medida a ser rcito por S. Ex•
Iríamos razõ-lo. S. Ex•, naturalmente, o rcz e de uma maneira muito
brilhante, mas nós, aqui, nos rejubilamos, Sr. Presidente.
O Sr. Fr1nco Montoro (MDB - SP) - V. Ex• permite um
pequeno aparte?
OSR. VIRGILIO TÃVORA(ARENA -CE)-Com prazer.
O Sr. Fr1nco Montoro (MDB- SP)- Nossa intervenção não
roi para noticiar a medida do Senhor Presidente. Iniciei minhas
palavras com a seguinte expressão: "A Nação recebe, com satisraçilo
c dcsarogo, a notícia de que o Senhor Presidente da República acaba
de suspender o Recolhimento Restituível."
O SR. VIRGILIO T.~VORA (ARENA - CE) - Sr. Prc·
si dente, se isso não ê ununciur niio suhcmos mais o que seju.
O Sr. Fr1nco Montoro (MDB- SP)- Nilo comunicamos a no·
tícia. Manirestamos a sutisração do povo. Naturalmente, V. Ex•s de·
veriam ter noticiudo untes. Eu, com antecedência, como t: de praxe,
comuniquei uLiderança do Partido de V. Ex• que iria falar sobre a
mutêriu. De modo que nilo houve de nossa parte nenhuma usur' puçi\o, Fizemos, upcnus, a manifestaçüo,
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, nus matérias maiores que dizem respeito ao in·
teresse do País, nua consideramos que haja usurpação por parte de
Senador nenhum uqui, seja do Governo, seja da Oposição, de runçüo
que cuihu à Liderançtt do Governo. Todos nós uqui somos iguuis.
O Sr. Eurico Rezendc (ARENA - ES)- V, Ex• permite um
uparte?
O SR. VIRGILJO TÁVORA (ARENA- CE)- Com muito
prazer.
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quero congratular·
me com a brilhàntc manircstaçilo de V. Ex• c cnrocar, embora rapi·
damentc, porque o discurso de V. Ex• é esgotante cm todos os
ângulos, o aspecto daquilo que é a ravor do povo e daquilo que é po·
pular. O Senhor Presidente Gciscl, quando decretou o Depósito Rcs·
tiiuívcl, ele o rez tendo em vista as condições vigorantes na época.
Então, adotou uma medida de sacrirício em ravor do povo. Modincadus aquelas condições, tendo cm vista o melhor comportamento
do mecanismo de exportação em janeiro c o resultado da economia
de combustível em dccorrénciu daquelas medidas, ele, então, pôde
udotar uma providência popular. De qualquer maneira, dependendo
da época, Sua Excelência cumpriu o seu dever, nu inspiração do
melhor interesse público. E de passagem, Sr. Senador Virgílio
T(tvnnt, desejo ugrudecer à honrada Oposição as munifcstacõcs de
congratulações pela medida l)lesidcncial.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA - C~) - Sr. Pre·
sidcnlt:. isso t: que tfnhumos a dizer c não podcríumos terminar u
nossa oração com palavras mais lúcidas do que aquelas pronun·
ciadus pelo eminente Líder Eurico Rczcndc. Este Governo, se tomou
uma medida popular, i: porque, justamente, podia. Não era apenasisso é que queríamos dizer claro- o atendimento, como o eminente
Senador de Pernambuco sugeria que chegássemos à conclusão, seria até muito bonito que nzésscmos isso -ao clamor popular. o
atendimento ao clamor popular, adotado por Sua Excelência,
pôde ser rcito mercê do preenchimento daqueles pré-requisitos,
traduzidos 'nas condionantcs atrás enumeradas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo u palavra ao
nnhrc Senador Augusto Fruncu.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE. Pronunciu o se·
guinte discursn.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A cnnslituiçün no diu quutorze de fevereiro último du
PETROBRÁS MINERAÇÃO S/A. embora representando um im·
rmrtante pnsm andudn cm direçào ao aproveitamento económico
dasjnzidus s~llírems de St:r'~ipc. cspcciulmente do potássio. niio representa ainda a rilrmulu completa para um problemn cuja solução é
nnsimmmcntc ngumdadn pclns serg.ipunos hú praticumcnte dez anos.
11 criaçiin du nnvu suhsidiitria da PETROBRÃS. dá itquelu em·
prcsu estawl. condiçil~:s lcg.uis c operutivns pura inicinr u exploração
do pntitssin existente nn suhsolo de Sergipe, mas, medidas compl~:mcnt<trcs su,, <tindn ugumdudus para que comece eretivamente a
"icr implnnwdn o complexo de mineruçUo e industriulizuçào dos sais
['Hll:)ssicns.
11 Pf:TROBRÁS MINERAÇÃO S/ A é umn subsidiftriu que de·
vcr(t, SC!!llndo tudo h:va u crer. rossuir vúrios rumos. Um desses
rmnns scri:t o sctnr cspccilicumentc destinado à exploraçiio do pot(tssio. c, paru isso. unut empresa. com sede em Sergipe. d!!vcrít nindu sc:r
crimla d:mdn scqílénciu rts medidas iniciudus no Governo Geisel, visando supcmr m impasses surp.idos, depois que: n Grur10 Lume revclmt-sc inc~tp:tl C inidôncn puru levar tJ rrcnlc OS umhicioSOS 11rOjetl)S
de minemcào que dcvcriu t:xccutur cm Sergire depois de ter vencido
cntH.:orrénciu plthlic:~ uhcrtn pela CPRM.
O Sr. Gllvan Rocha (M DB -SE) - V. Ex• me concede um
apnrtc. nobre Scnmlnr'!
OSR. AUGUSTO FRANCO(ARENA -SE)- Pois niio.
O Sr, Gllvan Rocha (MI) A- SE)- Eu queria ussociur-mc, em
parte. ao dis~.:ur~n de V. E.><•. quandn ruz u suuduçUo dn registro du
nova ~:mprcsa "JLIC irú tcntnr tirnr n nosso potússio do solo. Disse
V. 1'.'' que a minha snlidaricdatle era pelu mctudc porque V. E.<•.
scr!!irann l.!tllllll cu. snhe que jí1 dccnrrcm trt:ze unos desde u desC()·
h~.:rta das i;11idas. F sahc V. Ex• tumhérn 'JUC cssus juzidus. cm ulgu·
llHIS partes, silo unornntcs: rndc-sc tirur uté de currinho de mi'io. Por
isso mesmo, espero lJUC dcstu vc1. n Governo nilo continue u ugir cm
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c:inwra lcnw. Que possa. relo menos u minhu g:crucào, nüo fu7.er
entusiasmados luuvnrcs a mcdidus hurocrLíticus. mus pnrticipur .do
cvcnttl d:~ instalaciio da f:íhricu.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Agrudcço o
npnrtc de V. Ex•. nohrc Senador scrgipano, mas o intuito do meu
dh~l·urso, como V. Ex' vui ver, éjustmncntc neste sentido.
O Sr. Heitor Dias (ARENA -

BA) -

Permite V, Ex• um

:1 rmt c'.'

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA -SE) nohrc Senador I· leitor Dins.

•..
...

...

,.

...........
.....
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Pois niio,

O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Estranho o ttparte do
nuhn: cnlc~u I.JUC ti'in hcm rcrm.:scntu o povo sergipuno ncstu Casa.
Comccnu S. E;.;~. desde lnp;u, u fuzcr umu limitação no aplauso que
trasmitia a V. "''· Mas ao fazê-h>. S. Ex• deixou entrever q'ue hú.
por rn1rtc do Governo um rrnpósito de não ohjCtivur a eXploração
do potí1ssin de Scriirc. Não é paru compreender porque o interesse'
do Governo. seja rela formaçiin esriritual .do ilustre Presidente
Ernc~to (ici~cl. s~j:1 rela nhri~açtu1 que lhe é inerente no desempenho
do car!!o. ~ cxatamcntc o de criar riquczus' puru o Pnís: é de ir ao
cnt.:nntrn dt.· Estmlns, snhrctudo dos muis rohres. que precisum se
th:scnvolver. Se medidas niin fnr:m1 udntudas com n cderidudc que se
!!tlSturia que tivesse c eomo deseja, cnm razi'ío, () nohrc representante
llc Scr!!ipc. n:io h:"1 de ser rnr culpa do Governo. mus por futores, por
cir~.:unst:"mcia~ csrcdais tJliC csti'ín impedindo que se leve, de pronto.
:1 eahtl css:t re:dit:u;iin. Era essa a pnndcn:1çi'ío que eu gostari:1 de fa·
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O Sr. Lourl•al Baptista (A RENA- SE)- Permite V. Ex• um
upurtc, eminente Scnudor Augusto Frunco?
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Pois niio. no·
hrc Senador Lourivul Buptistu.
O Sr. Lourlnl Baptista (ARENA- SE)- Desejo ussociur-me
its paluvrtts de V. Ex•. de congrutulucões pela instuluçiio du
MINEROBRÃS. Inicialmente, desejo ulirmar que conlio nu ução do
Gtlverno c que. UJ:!nra, cnm n medidu concretu udotudu. não tenho·
dítvidtt de que n pntitssin sergipunn serú explorttdo. A Compunhiu foi
inst:ilad:~ h:í roucos dins. c st' se pode ter otimismo c nüo pessimismo. Connamos c cspcrumns que tudo seja solucionudo. Congratulo-'
me com as palavras de V. Ex• Agora. ê esperur u uçiio du
MINEROBRÃS c ver. dentro cm hrcvc, o potítssio de Sergipe umu
realidade nacional.
O Sr. Heitor Dias (ARENA- BA)- Permite V. Ex• um
uparte'!
O SR. AUGUSTO FRANCO (AREN'A -SE) Scnudor Heitor Dias.

Pois não,

O Sr. Heitor Dias (A RF.N'A - BA) ~ Quero upenus referir-me,
aind:t uma ve1. nn upartc dn nnhrc Scnndor Gilvun Rochu. S. Ex•
prncur:mdn cnntmrnr-sc í1 urp.umcntou;r10 que exru:ndi, uc:.1hou -se
pude hcm entender as su:~s raluvrus - por cometer umu injustiçu
contra os técnictlS hrusilcirns, rnrljuc entendeS, EK• que esse utruso
se deve i1 incmnretênciH cnm LJUC o Governo tem trutudo du mutéria.

/er.:~travddndiscursodeV, E.'<~

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE) - Scnudor
!·leitor Ditts, ugradccn o upartc de V. Ex• e sei que rculmentc houve
dil'iculdmJcs pum que o Governo demontsse nessa soluçiio.
O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE) urmrtc'?

V. Ex• me permite um

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE) - Como ser·
gipunns. nuturulmcntc. temos interesse de salvaguurdur o tempo,
mas niin stl como scrgipano, inclusive. como brusileiro, porque os
sais de rtH{tssin fultam no Brasil.
Concedo o upartc 110 nohre Scnudor Gilvun Rochu .
O Sr. Gll•an Rocha (MDB-SE)-Nüo volturiu u upurtear
V. Ex'. ptlis pcrccho Ljlle as nossas idéias se ulinhum puralelumentc,
cm diferença :tpcnas de tom. V, Ex•, como um grande sergipano, jú
se imp:tcicnt:l por ltma snluçiio que demoru htl mais de tfeze anos.
Evidentemente. nohrc Sc:nndor Heitor Dias, o sergipuno tem todo o
direito de ser como Siin Tomé: tuntas forum us soh,1çàes upontudus
relo (iovernll que, reulmente, li gntnde purtc du populucrto ucreditu
LJUe o l'utn niio seja de um propnsitul empenho do Governo de deixar
uqucl:ts j:1t.idus nu suhsnlo. Deve ser incompetênciu. mesmo, Exe·
léncia, j(1 que :ts jut.idas unnram com tecnologiu conhecidu. c, devida·
mente c.'<plorudus. CllnStituiri'ín recursos de enorme montu puru u eco·
nomi:t naeion:tl. Nós ni'ío temos outru éxplicuçiio u dur, pura não che·
gmmns no nwu rrnptlsitn - que rculmente não acreditamos - do
Cinvcrnn cnm n menor Estndo du FederuçUo, mm; só queremos utrihuir isto ii imcompctência comprovudu do Ministério dus Minus e
Ener~h1,

O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Agrudcço o
:1r:trtc: de V. E.\•, nnhrc Scnudnr. mus tumhém ucredito que o Governo vai resolver t) rrnhlcmu do pntíu~sin de Sergipe. Renlmente,
c:st:mws chmmmdn :1 atcnçiio e ulertundo o Governo puru que esse
prato se.ia omcnnr possível.
Del'cndcnws u entrega dn Projeto Potí1ssio U cmpresu cstutul, c
isto o 11tc:mos desde o uno de 1967, Llunndo uindu exercfumos um
m:ntd:llo do l)cputudn Fcdcru), por cntend!'rtnos que, nuqucle cuso
c:sredlkmncnte. se ,iustificavu muis umu vez u prescnçu de umu cmrrcsu csllltal, pelas diliculdudcs duloculit.uçilo do potltssio nu mcsmu
úrcu dn rctrt'llco.

O Sr. Gll•an Rocha (MDB- SE)- Não são os tócnicos: & o
Ministro.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA- SE)- Agrudeço o
upttrtc do Senador l.nurivul Buptisttl c nun temos dúvidu de que os
scr!!irnnns nno pcrdcrnm a csrcnmca: estão com n espcrançu,
sempre. de que css:t reali1:u.:ãn n~n tnrda .
/\n ilustre Senador Hcitnr Dins. t:lmhém np:rndcco ·o seu upurte.
Continuumos coerentes com u posição inicialmente assumidu,
considerando vitlidu e imprescindível u presençu da PETROBRÁS
cm Sergipe pum tnrnur rossivcl a sonhadu utilizaciio económica do
nosso potitssin: c. ussim. consideramos que todos os esforços devem
ser conccntrudos paru a consccuçi'ío daquele objetivo que é prioritário parti Sergipe c purtt n Brusil.
Por isso, niln podemos deixar de ocultttr o nosso receio diante
du possihilidadc de que 11 Pctrohrils Mineruçüo S/A possu surgir
como uma cmprc:su cnm diversus.ulternativas na sua árcu de utuuçào.
ulimcntundo propósitos de cxecutur projetas de mineruçilo em diversos setorc:s. sendo o rotilssio apenas um entre os seus vuriudos objctivos. Se isso ocorrer, cm dc:trimento da exploração do potí1ssio sergipann. a empres:1 pnder{t sc:ntir-se utruidu pura outras áreas, c, num
período acentuadumente curucterizudo pclu escassez de recursos,
tcriumns cntrm que cnfrcntur um processo muito lento de canaliza ..
ciio de investimentos pura o Projeto Potússio, cm conseqUência da
multiplicidade de atividudcs cm que se veriu cnvolvidtt u Petrobrús
Mincr:tcüo S/A.
Não ucreditumns que cm outros locuis do Pufs us circunstüncius
se nprcscntem tUn curactcristicnmcntc: fuvor:"1veis U prescnçn de umu
empresa cstutttl como no cnsn do potítssio scrgipuno, onde, ulém de
vítrins nutrns l'utnrcs de ordem técnicu, econômicu c finunceiru. us
,i:tlidus •.,istcntcs furmn localizadus,c cm grnnde rurte cstududns pelu
PF.TROBRÃS. cstundn uindu nu mcsmu itreu onde se reulizum trubulhns de prospecção C produçii!l de pctrôleo, tudo rccomcndundo, US·
sim. que u rcspnnsuhilidudc du emrresu cstutul do petróleo fosse
umpli:uJu parttltlrnur viítvcl. sem n ocorrênciu de connitos e impusscs
du nuturc1u técnicu c lc!:!ttl. n upnwcitumento dos suis mineruis existentes.
Mus, nUu ~o:he!!ttmns u cnnsidcrur que fosse ,rccomcnd{lvel o
ugiguntumcntn mui<> r d:t PETROBRÃS cm dircçilo un controle dus
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atividadcs de mincraçiin no P:tís. a muioria das quais pode ser desenvolvida com umpla mmp:cm de êxito pclu iniciutivu privada.
Dinntc dos uchatcs que se trav'tim cm torno do problema da esta·
tizaciio du cc<lnnmia hrusilciru, niio nos colocamos cm posições cxtrc·
mudas cm fnvnr de umu das teses connituntes: preferimos assumir
uma postura pragmítticu despida de quaisquer preconceitos, mas
cncmumns com reservas o urgumcnto de que o crescimento vertigino-

so dns cmprcsus cstntuis, com a ahsorciio de múltiplas utividades, fosse resultante. unicamente. das pcrfomances por eJus registrudus.

lnsistimtls, pnr conseguinte, na necessidade da concentração de
esforços da Pctrnhnh Mincraciin S/ A unicamente nu árcu dos sais
mincruis de Sergipe. pois n emrreendimcnto por si só é muito grande. devendo :absorver recursos que nüo poderüo ser dispersados em
outros sctnrcs que não tém, como no caso do rotússio, uma urgência
tão gmndc. rois. atuulmentc. pura u suu imrortuçào, o Pufs está
consumindo rrccinsns divisus c numcntundo acuda uno a sua depcn·
déncia cm rcluciío u fornecedores externos.
Em Ser~ipc, o Governudor José Rollemberg Leite, que vem
tendo dcstucudu utmu;ào nu lutu pelo encuminhumcnto de soluções
puru n decisivo prnhlcmn dos minérios. já revelou a disposição de
tornar n Estudo ·purticipunte da nova emrresa que irá explorar o·
potíassio. suhscrcvcndn pcln menos trinta por cento do seu cu pi tal.
t evidente <lUC, sendo um Estudo pobre, Sergipe terá dir.culda·
dc:s puru conseguir os rc:cursns nccc:ssíarios. rodendo inclusive recor·
rer u empréstimos cm BuncllS nucinnuis nu estrungeiros. A participa
çào de Sergipe n:1 nnvu empresa seria nltumente benéfica, pois, além
de contribuir pura um esforço do qual o Estado nüo poderia r.car à
murp.cm. dmiu. nn1 futuro. perspectivas de participação diretu nos
lm:rns desse cmrrcendimentll.
Pura tornur menos problcmútica a purticipaçüo de Sergipe, a
própriu PETROBRÁS puucrht contribuir com a criuçüo, pelo Gover·
no. de tmws que incidi rum sohrc n producão do petróleo em terra e
nu phllnfnrmn continental scrgipanu. c uindu sobre o gás naturul. que
é inteiramente cunali1ndo puru n Pólo Petroquímica baiano. Vale r~s
saltur que ncnhumu espécie de "royulty'" é pago pela PETROBRAS
u Sergipe pela exploração do gás natural levado para o recõncavo
baiano, através de um gasoduto em funcionamento há mais de dois
unos.
Os recursos nhtidns iltruvés dl!ssus titxas seriam destinados uo
Governo do Estado de Sergipe. que se obrigariu u aplicá-los na inte·
grnlizuçtao de Sllil cntu de ucõcs da empresa que irá explorar o potás·
si o.
Esta scriu umu fórmulu pr!tticu de ajudar Sergipe e também de
apoiar n desenvolvimento de umu iniciativu du própria
PETROBRÁS, que seria. ussim. iguulmente beneficiada.
Dcixumns uqui il sugestão c tumh~m a udvertênciu em relação a
um possível dcslocumcnto para segundo plano do Projeto Potássio,
certos de que intcrpretnmos u posiçüo de Sergipe e defendemos tum·
hém n interesse mu:ionul. (Muito hem!)

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Concedo u puluvru ao
nobre Senador Nelson Curncirn.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Um modesto brasileiro trabalhou 35 anos na Rede Ferro·
viária Federal, como Mestre de Linha. Trabalhou em vários Estu·
dos,· l'uzemln semrrc jus nu sul(trin. uliías, insuficiente puru muntcr
sun fumíliu numcrnsu.
Em up.ostn dn ano rwssudn, foi forçudo u uposentnr·se, em
dccorrénciu dn chummlu "lei de opção", que em tuntus injustiçus tem
resultado, indo contra tuntos uircitos adquiridos que nossa Constitui·
çUn protege de forrnu n muis exprcssu.
Quundn se upllsentuvu, cnmpulsorimncntc, pode-se dizer, duvu·
se 110 rcssoul du Rede Fcrroviitrill Fcuer!tl pe<1ucn!t melhoria salarial
c o direito uo 1.1• més. Mas. uo truhulhudor que se aposentou nada
fui ra~o. nem mesmo os qUim1t1ênios a que fazia jus. Propugna ele
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pelo recchimcntn dcssus vuntup.cns, seus pc:didos e requerimen'tos
niin lnp.rnnt.ln merecer n utençün dos hurncrntus.
Premido pela necessidade, angustiado, mas aindu esperançoso,
escreve-me, relatando sua lutu, que informa ser igual à de intímeros
outros ex-servidores da Rede Ferroviária Federal que tiveram de
"optur".
Sr. Presidente, não é possível que cusos como esse aconteçam
constuntemente entre nós. sem quaisquer conseqUências, as vitimas
ficando na situaçüo de terem que lutar contru a gigantesca e fria
burocracia que os tornu por demais pequeninos.
Por toda parte, parece conseguirmos construir enormes fábricas
de injustiças, onde velhos trabalhadores siio triturados e conduzidos
ao desespero. Süo casos que se multiplicam e já alcançam número
que é de inquietar u quem queira que o Brasil seja um Pais de paz e
estabilidade social.
• ~ inadmissivel o menosprezo com que tecnocratas vêem direitos
ulhcios, indiferentes à crescente proliferação du miséria em nosso
País. Ao terem olhos e ouvidos fechados para reclamações como esta
a que uludo, administradores em empresas públicas, autarquias e
repartições governamentais deixam de cumprir dever que lhes é
imposto pela Constituiçüo, pela lei e pelo mais comezinho princípio
de humanidude. de solidariedade humana. Se agem dessa forma em
torno de problemas humanos tão tocantes e se mostram alheios às
garantias de nossas leis, poderemos imaginar que mais insensíveis
hüo de ser a interesses mais distantes, como aqueles relacionados no
futuro deste Puis.
~ preciso impor uma mudança instantânea em tal conduta. A
Constituiçüo o impõe, as leis o exigem e a segurança social o torna
imprescindível. Repudiando a justiça, jumais lograremos dar a este
Puís buse social sólida, de paz r.rme, que só a justiça social propicia.
Ao contrário, estaremos erodindo o que é fundamental para a
construçiio de uma pútria unida e em que a paz social seja auspiciosa
realidade.
Nada melhor para destruir a paz social do que o cometimento
de injustiças que vão povoando este Pais de crescentes legiões de
bumilhudos e ofendidos, nu destruição de valores essenciais à
segurança social.
Infelizmente. pouco vi:m prulifcrundo os exemplos dudos
pelo eminente Presidente Geisel. cuja conduta justa e humana
deveria merecer acolhida e ser imitada por todos os que detêm parce·
la de responsabilidade pública. como se dá com os auto-sur.cientes
burocratas insensíveis ao clamor de vítimas como esse modesto ex·
servidor da Rede Ferroviária Federal. Cada qual se sente onipotente
em ~eu setor, sequer ouvindo os gritos de socorro que lhes são dirigi·
dos. Assim agindo, viio multiplicando injustiças e engrossando as
fileiras de desesperados que um diu poderüo se dar à revolta.
~ tempo de se pôr paradeiro u isso, ou abalaremos a estabilidn·
de social deste Pais, tornando-o uma terra onde os que sofrem injusti·
ças não têm a quem apelar. E, desgraçadamente, u Rede Ferroviária
Federal se tornou tão pródiga em uções injustas quunto deterioraram
seus serviços, de notória precariedade.
Nüo hesito em dizer que u Rede Ferroviúriu Federal com~çnrâ a
ser transformada. no tocante a seus péssimos serviços, quando deixar
de injustiçar empregados c ex-servidores seus, a eles dando atenção
·ruru que a cada um possa fazer justiçu. Enquanto isso não se der, a
recuperação de nossas ferrovias nada mais serú do que temas para
discursos, entrevisttts e planos pomposos, jamais executados, a cada
uno mais deteriorando-se a situação ferroviária brasileira, tal como
deteriorada estit a situaçilo de nossos ferroviários. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assuntos me trazem à tribuna, no dia de boje. O primeiro
deles, sobre a informação que recebi de que pretendem extinguir o
SENA I de Macné, que funciona ao ludo das or.cinas da Estrada de
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Ferro Leopoldina. cm lmbctiba, Municipio de Macué, no meu
Esllldo.
Puru quem. como cu, col!loooli: n bom trabalho desenvolvido por
uquclc estabelecimento de ensino profissional, a noticia é deveras·
chocante. c, uté que se transforme cm reulidude, formulo veemente
upclo a.,; altos dirigentes duquelc órgão puru que sustem quulqucr
mcdidu a respeito, a fim de não prejudicar u mocidade que ali upcrfci·
çou seus conhecimentos c que se transforma em milo-de-obru
altamente qualificada.
Se é fato que intentam extinguir as oficinas em lmbctibu, por
outro ludo, sabe-se que a PETROBRÁS, utr, instalará um porto,
justumcntc nus imediações du Escotu, e por certo necessitará de gente
capuz c que só pode ser formada nos quudros do SENA I.
Estou profundamente triste ao registrar este fato, c envio daqui,
destu tribuna, u minha solidariedade aos ·dirigentes, professores,
funcionilrios c alunos do SENA! de Mucu1:, esperando que meu
apelo tcnhu eco.
Quanto ao segundo item. Sr. Presidente, entendo a função do
parlamentar. mesmo no Senado da República, não upenas como o
exercício de uma acno criativa, crítica e lisculizadora, voltada às
gruodcs questões nacionuis. mas, também, o trato freqUente de assuntos rcgion:ds. relacionados com o Estudo du Federação ou o Muni·
cípio de quem o faz, c, uindu, o enfoque de interesses ou rcivindicuçõcs de populações ou clusscs, e uté de simples individues, parti·
cinantcs moleculares du Nacão brusilcira.
Um povo udquirc confiunçu num Purlumento, Sr. Presidente,
cm parte no limite cm que seus membros sejam scnsiveis aos clamores dos que se sentem injustiçudos ou dos que têm sugestões u
fuzcr rclutivamcntc uo aprimorumento de determinadas disposições
legais que incidem sobre a Nação.
Recebo, mensalmente, centenas de curtas. Leio-as com interesse, c é utraví:s dessa leitura que me mantenho identificado com os
upi:IUsos, com as discordimcius c com os sofrimentos dos milhares de
putricios que me honram e que me apóium com a sua confiança c seu
voto.
Foculizurci, hoje, Sr. Presidente, por uch6-lu inteiramente cubivcl. obscrvução que me foi cncaminhudu cm curta, dias atrás, por um
amigo do Municinio numinensc de Rezende.
O missivista u que me refiro reconheceu, enfaticamente, o
sentido positivo du Consolidação das Leis do Trabalho c da Lei
Orgimica da Previdência Sociul. Acha, com razão, que os brasileiros
já dispõem de uma estrutura lcgul da seguridade de grande amplitude
c clcvadu significação, que situu nosso Puis entre os que mais
evoluíram c muis progrediram no empenho de criar um 'sistema de
gurnntius cfclivus aos seres humanos que inteAram a sua população.
Isso é positivo c deve ser ressaltado. Todavia, a legislação rc·
ferente u todos os sctorcs, cm quulquer pais, é sempre uma obra inucabuda. As condições cconõmicus e sociais vilo mudando, c a própria
dinamicidadc dos costumes, bem como u própria repercussão prdticu
dus normus vigentes. vui evidenciando, sugerindo e atE: impondo u
conveniénciu de sucessivas ulteruçõcs, corretoras de desajustes c aper·
fciçoadoras do que precisa ser mududo no corpo das leis.
11 carta que me sugeriu us presentes considerações abordu
ussunto que considero dos mnis importantes, entre os consertos u
fuzcr nu legislação que regula um dos direitos muis importantes situados no úmbito dus gu.runtius asscgurudus u patrícios que contribuem
purnu Prcviili:ncia Sociul.
O missivistu uludc u umu dctcrminuda dispuridudc que pcrduru,
no que se refere tl uposcntudoriu das mulheres contribuintes do
IPIISE c do INPS.
De falll. u Lei n• I. 711. de 28 de outubro de 1952, que dispõe
sohrc o Estnluto dos Funcionilrios Públicos Civis du Uniilo, cstubcle·
cc que:

"0 funcionúrio serú uposcnttldo:
I - comrnllsoriumentc, aos 70 unos de idudc."

Março de 1977

11 Constituição vigente, de 1969 - cujas disposições, obviamente, prcvulcccriam sohrc us de quuisqucr leis ordinárius prcexis..
tentes- fi,a o mesmo limite de 70 unos puru u aposentudoriu compulstlriu.
Homens c mulheres estão cm situuçuo idi:nticu quanto à aposcntadoriu compulstlriu por limite de idade. O único direito especial reconhecido iiS mulheres funcioniirius públicus é u possibilidade que
lhes é ahcrt:l deu requererem upós 30 unos de serviço, cnquunlo aos
homens siio exigidos 35 unos.
~nquunlo isso. u Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que
dispõe sobre a Lei Org:inicu du Previdência Social, prescreve, no seu
urtigo MY, c.1uc:

"A uposcntudoriu por velhice serú concedida uo scgurndo que, uptls huver rculizado 60 (sessenta) contribuições
mensais. complclur 65 (scsscntu e cinco) unos de idade, quando do sexo musculino, c 60 (sessenta) anos de idade, quando
do feminino. c consistiril numu renda mensal culculuda nu
forma do* I• do urtigo 69 desta lei."
Há. pois, no CIISO, umu nagruntc dispuridude a corrigir, umu
·injustiça u supcrnr. O fundamental, no assunto, é que a mulher funcioni~riu pública, com us utividudes regidas pelas disposições do Estatuto, c u mulher cmprcguda, sujeita uo regime du CLT, estejam,
ambus, suhmctidus u um certo elenco de obrigações comuns, embora
não fuçum jus, cm tudo, u direitos iguais. como está patenteado nesse
caso citado da aposcntadoriu.
.Sou antigo c obstinado purtidúrio de uma futura unificação
geral dos órgãos de Previdência Social. Direitos e deveres de quantos
trnbalham. seja nu áreu estatal, seja na empresa privada, deveriam
ser iguais em tudo. E, no que se refere à situação du mulher, par·
ticularmcntc, penso haver urgência em eliminar a diferença de tratamento, pelo menos no caso específico du aposentadoria por limite de
idade.
Meu missivistu sugeriu que tentasse solução para o assunto,
atruvi:s de projeto de lei. Tui niio seria passivei, é claro, pois aposentadoria i: matéria .~onstitucional, c só no plano du emenda constitucionul podcr-sc-iu propor modificações de qualquer dispositivo
du Curtu Mugna.
As possibilidudcs de i:xito, porém, de uma proposta de emenda
constitucionul scrium remotas- todos sabem.
Prefiro. assim, dirigir uqui um apelo ao Dirctor do DASP, puru
que nu cspcrudu modificução do Estatuto do Funcionário Pllblico, u
ser suhmcrido uo Congresso, o projetou ser elaborado reduza de 70
puru 60 unos a uposcntudoriu da mulher funcionário, por limite de
idudc,
10 este. Srs. Senudorcs, o assunto de interesse pura milhares de
putricios puru o qual peço u atenção desta Cusu c o interesse do
Poder Executivo,
Em :mexo. Sr. Presidente, peço a V, Ex• que faça publicar u
c:trt:tquc ensejou este meu pronunciamento.
Eru o que tinhu u dizer. (Muito hcm!l
DOCUMENTO A QUF. SF. RF.FF.RE O SR. VASCON·
CELOS TORRES, F.M SF.U DISCURSO:

Resende, 7 de fevereiro de 1977.
Exmo.Sr.
Senador Vasconcelos Torres
Prezado Senhor:
Acompanhando que venho, há muitos anos, a trajctóriu politica
dos homens públicos do Brasil, constatei que poucos são os que renovaram seus mandatos clctivos cm muis de uma legislatura, c, dentre
eles, V.. Ex• figura com destaque pclu luta continua cm favor do
direito c da justiça, obtendo certo realce no que !unge no interesse
demonstrado pró·rcinvidicuçõcs da grande clnssc de ussulnriudos,
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Ciente c consciente dessas qualidades que o classificam como pa·
ladino das causus justns, peço vêniu pura solicitar sua valiosa atençilo
ao que abaixo exporei:,
''
As leis sociuis do Brasil, silo, nilo há negar, das mais adiantadas
do mundo, no que diz a parte assistencial e previdenciária.
A Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei Orgânica da Pre·
vidência Social vêm prestando relevantes coberturas aos direitos tra·
bulhistus c às nccessidndcs de ordem m!:dicn, hospitalar e assistencial
u grande classe dos trnhalhudorcs cm nosso imenso País.
Dentre os excelentes benefícios, sobressai a Aposentadoria por
Velhice.
Que é Aposentadoria por Velhice?
-"i'; o beneficio que.o INPS concede ao segurado quando esse
completn 65 ou mais unos de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos
· de idade, se do sexo feminino."
Nu Aposentadoria por Tempo de Serviço, a mulher goza
também de certas regalias, pois enquanto o homem necessita de 35
unos de serviço pura aposentar-se; a mulher tem esse tempo reduzido
pura 30.
Os legisladores tiveram o propósito de dar certa proteção à
mulher. cm consideração ao poder da maternidade e para. compensar
o trabalho obrigatório que a mesma é forçada a fazer no lar.
Louvi1vcl sobre todos ns pontos essa preocupuçilo c cuidado
com as miies. todavia, o mesmo cuidado não tiveram com a
Funcionária Pública, cuja Aposentadoria por Velhice só lhe será con·
cedida aos 70 anos, cm igualdade com os homens. Setenta anos é a
idnde :1rhitrndu p:1ru :1 Aposentadoria Compulsórin, u ambos os
sexos.

Ignoramos as razões que levaram os legisladores do Regime
Jurídico do Servidor Público, u se omitirem 'quanto as regalias da
mulher, face os direitos dos homens para Aposentadoria.
Sr. Senador, este o tema.
Concordará V. Ex• com ajustiça que se faz à Funcionária Públi·
cu'!

Tanto fnz a mulher que presta serviço a Empresa particulares como a que faz pura Órgilo Público, Ambas são consideradas
Empregada.
"i'; empregado, pouco importando a modalidade do serviço e
números de dias, em cada semana todo o indivíduo que presta servi·
ços a outrem, vencendo salãrio determinado, recebendo e executando ordens do empregador" (TST - pr. 2.984/48 - D.J. de
25,-6-49),
O empregado público, como o particular, tem jornadas de tra·
bulho, executa tarefas variadas, tem direito a folgas remuneradas,
goza férias e percebe salários. Em que a diferença?
Sabemos que o empregado particular é segurado do INPS c so·
fre um desconto de 8% no salário para ter direito a Previdência
Social.
·
O empregado público é segurado ao lPASE e sofre um desconto
de 5% no salário pura ter direito Previdenciário,
A diferençn de 3% pode, através de lei, ser ampliada cm favor da
dilataçilo de seus direitos.
Nilo posso nem devo discutir a sistemática dos órgãos previ·
dcnciários nem suas implicações jurídicas, contudo não deixo de
afirmar que há uma discriminação contra a funcionária pública.
Eis, Sr. Senador, o que julguei acertado apresentar a V, Ex•,
confiante cm seu espírito de luta e no espirita de humanista que o
tem distinguido cm sua trajetória a serviço da causa pública e da
justiça,
Espero que V, Ex•, com lucidez c competência que possui,
encontre uma maneira de batalhar em prol da funcionária pOblica,
equiparando seus direitos de aposentadoria aos da mulher que tra·
bulha em outro setor que nilo o público,
Queira aceitar o respeito e a admiraçilo do patrício que acredita
em seu patriotismo c em suas altas qualidades de homem público, ElmloGulmaries, Rua 15 de novembro, 19- Resende- RJ.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Scn11dor Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA - SE. Pronuncia o
seguinte discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em mais de uma oportunidade ocupei a tribuna desta Casa para
enaltecer u meritória ução desenvolvida pelo Ministro Almeida Ma·
eh ado no· combntc i1 esquistossomosc, num trabalho que irú, sem
dúvida, murcar de forma indelével a sua passagem por aquela Pasta.
Estranho. portanto, que de parte de pessoas ligadas aos pro·
blemus da saúde pwblicu no Puís, das quais deveríamos esperar maior
sensibilidade pura o assunto, surjam críticas e até condenações a um
progruma que estl1 redimindo us populações do interior brasileiro,
untes sujeittls às terríveis conseqUêncius'dessc mal.
Temos lido- c o assunto foi objcto de apreciações cm recente
Congresso Médico- críticns segundo as qunis é inútil o combate à
csquistossomosc nus ítreus hiperendêmicas, opinundo-se de que ela
deveria ser limitudu tts ítreus onde não existe transmissão.
Oru. é prccismncntc nas áreas hipcrendêmicus que cumpre ele·
vur. prinrituriamentc, os níveis de vida da população pobre, mclho·
rur u Slut huhitucàn. prnpurcionar-lhes ltguu Iimpu paru us necessidades dittrius. construir instulacões sanitárias e udotar medidus outras,
diretumente ligadas aos prnblemtls de saúde, nos quais se ligam, tum·
bém. os de cducucüo. ~ mnis difícil, mas nem por isso, tarefa menos
npnrtunu ou udiítvcl.
Ou scrú que os mais pobres devam ser marginalizados?
Louvor portnnto esti1 a merecer o ilustre Ministro da Saúde pela
sua importunte iniciutivu.e lirmc decisão,

Quunto no aspecto técnico, o Ministério da Saúde não tem dúvi·
das sobre 11 v11lid11de do programa.
I'; inquestioniwel, sob o aspecto humano e social, 'a necessidade
de melhorur as condições de vida das populações mais desfavoreci·
d11s e abandonndas. E é igualmente imperioso que assim se proceda,
paru combate e eliminação dos focos da doença, sem o que continuari• ela ntingindo, a cada uno, milhões de novas pessoas!
Devo notar que o Ministério da Saúde niio se dâ a uma ação
impro,visada. Muito uo contrário, o programa especial de combate à
esquistossomose foi cuidudosamcnte elaborado, conforme métodos c
estudos científicos criteriosos. Daí estar o Ministério seguro de sua
validade. Mais que isso, de sua imperiosa necessidade!
A determinação de S. Ex• decorre da larga experiência no setor.
O Ministro da Sli'Úde nilo não fu1., somente administração de gabinc·
te mus. tumbém, no campo, entendendo que niia se pode enfrentar o
combute direto contra u esquistossomose sem sujar os sapatos. E por
isso, cadu mi!s, a cúpula do Ministério se desloca para as ârcas
hiperendêmicus, sem medir desconfortos,
O número de cX\1mes de laboratório jú feitos supera a casa do
milhi\o. Muis de 6.000 estações estilo fazendo a monitoragcm da
densidade de carumujos. Os mais modernos recursos da cibernética
estão sendo us11dos no desenvolvimento de modelos matemáticos, €,
com 11 11atoridude de quem desenvolve um. trabalho sério, de dimcn·
sões sem precedentes. que o Ministério da Saúde confia nu campa·
nhu.
Nilo huverÍI, neste Puís, voz.ulgumu que, ciente do problema da
esquistossomose c suu extensão utuul, não tlpóie e aplauda, entu·
siasticumentc, t1 decisiva tição do Ministério du Saúde. Na'verdadc,
ussistimos tiO desfecho de uma tutu imensa, difícil e complexa. € ela
truvt~du por homens que não temem o bom combate c não se
urrecciam de qut1isquer sacrificios ptlru fazer frente, efctiva e decididamente, u umu doença que, boje, utuca d!zenas de milhões de
brnsileiros. ni\n se estundo, muis, cm região alguma do Puís, isento de
contruí-lu.
Aqueles que não têm nudu melhor pura sugerir, deveriam abster·
se de conlundir 11 opinião públicue dcixtlr que trubulhem os que querem c podem tr11hulbur.
No c11so, o que se impõe ê enultcccr o esfor~o do Minist~rio du
Saúde, que se dedic11 u um progruma de tul magnitude, visando 11
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asslst ir mi Ihares de hmsllcirns intcgruntcs dus cnmunidudcs interioru·
"""'· Fiqu~: ~:crio n Ministro Almcidn 'Mi1chudn de que u suu uçilo tem
n :truin d:t Nm;:in inteira. c, pnr isst'I'I11CSJ.ntl~ ft\;,r: ju~ nn registro que
1

nr:1 estou :t l'atcr nesta C'usn dn pnvn: (Muihl hcm!)
,.,_

'

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) ~· l'Jndn muis' huvendo
tJUC tr:1tar. vou cn~.:crrar u scssàn. dcsignundn r.ur"' u de umunhU use·

p.uintc

· "- ·

· · .··:.

....

' ·

-I.

I' ARJ;CERI'S. Stln oll's 765 c 7M. de 1976. dus Cnmissilcs:
-de Constltulçio.e Justiça, iuvnriovcl:
-de LeglslaçioSoclal, (nuvid,; il Ministériodn Tr:thnlhú) •. i:onirltrin. Cnnl \'tHII \'cnci~lo. cm scp'a'r'udn. dn sr. sénu'd,lr Franco Mnn·
tmn.
··

...O SR.

PRESIDENTE (.lnsé l.indi>Sn) :._ Estio cnc~rrudn u

'\\,'"i'\;\ ti,

( l.l't'mlla·w a .'i('J,\'tio ti.,. I 7 hora.'i ~·50 miullla.\',1

ORDEM D.O DIA
.

Março de ~9?7

.... '.

.

Votm;àn. cm turno lmicn, du emenda d~t Ctimurn dos Dcputudns
ao Projeto de Lei do Scnudo n• 26, de 1968 (n• 1.867-B/68, nuquelu
C' asa). que dit nnvn rcdm.;àn iUl § fY dn urtip:_o 449 du Consnliduçào
das l.cis dn Trahallw. tendo
.
PARECERES FAVORÁVEIS, soh n•s 571 e 572. de 1976. dus
('tllllÍS'iiil..•.:;;

-de .Constltulçio e Justiça; c
- de Leglslaçio Social.
-1Dis~.:ussàn. cm turnn lmicn, dn Prnjctn de Lei dn Cftmnr:t n9 107,
de l'J76 (n•• 2.6XS-R/76. nu Casu de nrigcm); de iniciutivu do Senhor
11n.:'\Ílll!ntc d:t Rcplthlicn. lllll! disru)c Stlhrc u dnncão dn Hnspitul Her·
n1init' ,\mtlrim. c d:'ttlutras prnvidi:ncias. tendo
I'ARI;CERES FAVORÁVEIS. snh n•s 2 c 3. de 1977. dns
C't,mis,iks:
-de Trallllportes, Comunicações e Obras Plibllcas; c
- de Finanças.

-3Discussnn. cm primeiro turno. dn Prnjcto de Lei do Scnudn nY
47. de 1973. dn Sr. Scnmlnr Frnncn Mnnb>ro. que dispõe sohr< o
'~tl:'trit1minimt1 prnlissionnl dn Cnntadnr c dn Tí:cnicn cm Cnntuhili·
dndl!. tendo

ATA DA 126• SESSÃO, REALIZADA EM l-l:Z..76
(Publicada no DCN- Secio R- de 3-IZ-76)

RETIFICÀ('Ao.'
No Projeto de Lei do Senado n• 312/76. que dispõe sobre a inclusão ohrigulôriu de um uposentudo, como representante das cale•
gorius pronssionuis, junto uos órgãos de deliberação coletivn i: controle udministrulivojurisdicional da Previdência Social:
Nu pitginu R046, 2• coluna. najustincaçüo do projeto,
Ondcsclê:
A construção u que se chcgu, :..
Lcia·sc:
A cnnstulnçüon que se chega ....

EDITAL
A Presidénciu do Grupo Brasileiro da União lntcrparlamcntur,
no uso de suus utrihuições estututúrius, convoca u Comissão Deli·
hcrutivu puru reunir-se terçu-rciru, dia quinze do corrente mês, ils
dczcssclc horus. cm suu sede no Anexo I do Senado Federal, 3• andnr, puru truta r de ussuntos de suu compctênciu,
Brusíliu, R de março de 1977.. - Senador Accloly Filho, Presidente- Depu tudo Thtles Ramalho. Secretário.

ATASDASCOMISSOES
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
6• REUNIÃO, REALIZADA
EM 30 DE NOVEMBRO DE 1976
Às dez horus do dia trinta de novembro do ano de mil nove·
centos c setenta. c seis, sob a Presidênciu do Senhor Senador Cattete
Pinheiro. Presidente e u presença dos Senhores Senadores Renato
Frunco, Josi: Guiomard, A~enor Maria, Gilvan Rocha c Saldanha
Dcrti. nu Sulu "Rui Barbosa", reúne-se u Comissão de Assuntos
Regionais.
Dcixum de compurccer, por motivo justincado, os Senhores Senudorcs Tcotdnio Vilelu, Josi: Esteves e Evandro Carreira.
t dispcnsudu u leitura da Ala da reunião anterior que, cm
seguida, é dudu como uprovuda.
Dundo inicio nos trabalhos, o Senhor Presidente concede a
puluvruuo Senhor Senador Renuto Franco, para relatar o Projeto de
Lei du Coimura n• R7, de 1976, que dispõe sobre a aplicação obrigató·
riu. cm atividudes ugrlcolas, de parte dos recursos destinados a pro·
jetos nu úrcu du Amuzônia Legal, c dú outras providências, con·
cluindo pclu aprovuçüo da matéria.
Posto cm discussão c votaçuo (:o parecer aprovudo por unanimi·
dudc.
.
Em scguidu é lido o parecer do Senhor Scnudor Saldanha Dcrzí,
contritrio uo Projeto de Lei do Senado n• 202, de 1975, que acrescenta dispositivos no Decreto-lei n• 1.376, de 12 de dezembro de
19.74, que disp<ic sobre u criuçuo de Fundos de Investimento, ullcra u

Lepi.<luçiio do Imposto sohre a Renda relativa a incentivo.< fiscais, c
dit outrus providéncias,
Poslu a mati:ria cm discussão. usa da palavra o Senhor Senador
Gilvun Rocha puno se associar no ponto de vista do relator, desta·
cundo a neccssidude de serem adotadas medidas globais que possam
prntegcr os investidores, como pretende a Lei das, Sociedades
Anônimas.
' "" · · ·
Encerruda a discussilo i: o parecer aprovado sem restrições.
Nilo havendo mais matéria na pauta o Senhor Presidente racilltn
u puluvru nos Senhores membros da Comissão. O Senhor Senador
Suldunhu Derzi destucu a brilhante c pronciente atuação dn
Comissilo de Assuntos Regionais, cujos trabalhos roram marcados
pelo conhecido c espcrudo dinumismo e liderança de seu Presidente,
Senador Cullele Pinheiro, que deu a esse órgão o mesmo desempenho que imprimiu, antes, na Comissão do Distrito Federal, colaborundo grundementc puru o desenvolvimento da·Capital do Pais.
Usum, uindu, da puluvra os Senhores: Senador Gilvan Rocha,
puru munircstar u soliduriedude dos integrantes do MDB il homc·
nugem prestadu ao Senhor Senador Canele Pinheiro: Senador
Agcnor Muriu, uprcscntundo suus despedidas de nm de ano c relem·
hrundo u prcsençu du Comissão nos estudos dos problemas do desenvolvimento regionul c urbuno, indo aos mais longlnquos pontos do
Puls, c puru se ussociar ils homcnugcns ao Presidente, no que~ acom·
punhado pelo Scnudor Renato Frunco.
Finulizando a reunião, o Senhor Presidente raz um ligeiro relato
dus principuis reulizuçõcs du Comissão nos últimos dois anos, agra·
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dccc 11 coluboruçilo recebida durante esse perfodo e as manifestações
de apreço que lhe foram tributud'us;'di:scjundo a cada um' dos integrantes du Comissilo c·ontfnuo sucesso parlamentar c' felicidades
pessoais.
·
Nada mais havendo u tratar, o Senhor Presidente encerra os tra·
bulhos c pura constar, cu, Lêdu Ferreira du Rocha, Assistente da
Comissuo, lavrei u presente Ata que, lida c aprovada, serd assinada
pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de eatudo e parecer 10bre a Menaa1em n• 11!1,
de 1!176 (CN), que MJbmete.i dellbençio do Conpeuo Nadolili texto do Deento-lel n• 1.490, de 30 de noYembro de 1!176,
q•e "alten a lqlllaçio reladYa ao lmpoato Unleo IObre'
LubriReutea e CombulllfYfll Lfquldos e Ga10aos, eoncedelleoçio lbcll, e 116 outras proYidênclu".
I• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE MARCO DE 1977
Ãs dezesscte horas do dia quatro de março do ano de mil novecentos e setenta e sete, no Auditório do Senado Federal, presentes os
Srs. Senadores Cuttctc Pinheiro, Jurbas Passarinho, Hclvfdio Nunes,
Arnon de Mello, Ruy Santos, Saldanha Dcrzi, Marcos Freire, Ro·
berto Suturnino e Evclásio Vieira e os Srs. Deputados Jouo Vargas,
Henrique Prctti. Rafael Furaco, Walter Silva e Ruy Brito, reúne-seu
Comissuo Mista incumbida de estudo e parecer sobre u Mensagem
n• 85, de 1976 (CN), que submete à deliberação do Congresso Nacional texto do Decreto-lei n• 1.490, de 30 de novembro de 1976, que
"altera a legislação relativa ao Imposto Único sobre Lu~rificuntes e
Combustfveis Liquidas e Gasosos. concede isenção fiscal, e dá outras
'providências".
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a
Presidência o Sr. Senador Ruy Santos, que declara instalada a
Comissilo.
Deixam de comparecer. por motivo justificado, os Srs.
Senadores Jessé Freire c Jouo Culmon e os Srs. Deputados Nunes
Rocha, Hélio Levy, Fcrnundo·Gonçulves.' Odacir Klein e Gcnervino
Fonseca.
.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Sr. Presidente esclure·
ce que irá proceder u eleição do Presidente c do Vicc-Presidcntc.
Distrihuldas us cédulas o Sr. Presidente convida pura funcionar
como escrutinador o Sr. Senador Jarbas Passarinho.
Procedida u eleição, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador RobertoSuturnino .......................... 13 votos
Em Branco .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. • .. . . .. .. I voto
Para Vlce-Presldente:
Senudor Suldunhu Dcrzi ............................ , 13 votos
Em brunco . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. . . I voto

Qulnta·felra 10 l17

COMISSÃO MISTA
lncumblds de examinar e emldr parecer IObre o Projeto de
Lei n• I, de 1!177 ·- CN, q1e "autoriza o Poder Executivo a
abrir clidlto. especial atf o montante de CrS 300.000.000,00,
(trezeatos mllhila de cruzeiros) para fazer face ao recolhimento do Onus Financeiro, Tempor,rlo, lnstltufdo no Decreto-lei ft9 I.SlO, de 17 de janeiro de 1!177".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 7 DE
MARÇO DE 1977
Aos sete dias do mês de ·março do uno de mil novecentos e
setenta e sete, ils dc7.essetc horas, no' Auditório Milton Campos,
presentes os Srs, Senadores Virgflio Túvoru, Milton Cubra!, Helvido
Nunes, Ruy Santos, Muttos Lcilo, Cuttete Pinheiro, Roberto Saiurnino, Itamar Franco e Deputados Josius Leite, Nosscr Almeida,
Ricardo Fiú1.a, Octucflio Queiroz, Jorge Arbage, Gabriel Hermes,
Antonio José, Cana Barbosa c José Zavaglia, reúne-se a Comissão
Mista incumbidu de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei
n• I. de 1977 - CN, que "autoriza o Poder Executivo u abrir crédito
especial utê o montante de CrS 300.000.000,00 (trezentos inilhõcs de
cruzeiros) paru fu1.er face uo recolhimento do Onus Financeiro,
Temporário, instituído no Decreto-lei n• 1.520, de 17 de janeiro de
1977"
Deixam de comparecer, por motivo justificado, 9s Srs. Senadores Joao Culmon, Arnon de Mcllo c Leite Chaves e Deputados Alberto Hoffmunn. Airton Sundoval.
·
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum. assume a
Prc~idênciu,

inicrincmcnte, o Sr. Senador Ruy Santos, que dccbJra

instalada u Comissao.
Em obediência u dipositivo regimental o Sr. Presidente esclarece
que irá proceder u eleição do Presidente c do Vicc-Presidcntc.
Distribuldus us cédulas, o Sr. Presidente convida para funcionar
como escrutinador o Sr. Deputado José Zavagliu.
Procedida u clciçao, verifica-se o seguinte resultado·
Para Presidente:·
Deputado Octacilio Queiroz . .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. 16 votos
Deputado Gabriel Hermes • .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. I voto
Para Vlce-Prnldellte:
Dcputudo Nosscr Almeida ....... ·•................... 16 votos
Em branco .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . . . . . .. .. . .. . . I voto
Silo declarados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePresidcntc. os Srs. Dcputudos Octucflio Queiroz c Nosser Almeida.
Assumindo u Presidência, o Sr. Deputado Octacflio Queiroz
ugrudccc cm nome do Sr. Deputado Nosser Almeida e no seu pró·
prio u honru com que foram distinguidos, designando o Sr. Senador
Joilo Culmon pura relu tu r u proposição.
Nudu mais havendo a tratar, encerra-se u reuniilo c, para
constar. eu, Alreu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei u
presente Atu que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. demais membros du Comissao c vui à publicação.
COMISSÃO MISTA

Silo dcclurudos eleitos. respcctivumentc, Presidente e Vice-Presi·
dente. os Srs. Scnudores Roberto Sutarnino e Suldunhu Dcrzi.
Assumindo u Prcsidênciu, o Sr. Senador Roberto Suturnino
ugrudccc cm nome do Senador Saldanha Derzi.c no seu próprio u
honru com que fornm distinguidos c designa o Sr. Deputado
Henrique Pretti puru rclutur u matêriu.
Nuda muis huvendo u tratur, encerra-se a rcuniuo c, pura
constur. eu, Cleide Muriu Burbosu Fcrreiru Cruz, Assistente de Comissi\o, luvrci u presente Ata que, lida e uprovudu, será ussinudu pelo
Sr. Presidente, dcmuis membros du Comlssuo c vai à publicucao.

Incumbida de apredar o Veto Total do Senhor Presidente
da Repdbilca ao Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1!173, (n•
1.493-B, de 1!173, na Cimara dos Deputados), que re•oRa os
arts. 3• e 4• do Decreto-lei n• 389, de lfi de dezembro de 1968,
que d~ 10bre a nrlncaçio judicial de Insalubridade e
perlculolldade, e d' outras providências".
2• REUNIÃO, REALIZADA EM 8 DE MARÇO DE 1977
Às de1.esscis horas do dlu oito de março do uno de mil novecentos c sctcntu e sete, no Auditório Milton Campos. reúne-se u
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Comissiio Mistu incumhidu de upreciur o Veto Totul do Senhor
Presidente du Repúhlica uo Projeto de Lei do Senado n• 20, de 1973.
(n' 1.493-B. de 1973. na Ctimura dos Dcputudos), que rcvogu os
urts. 3• c 4• do Dccrcto·lci n• 389, de 26 de dezembro de 1968, que
dispõe sohrc u vcrincuçiio judicial de insulubridude e periculosidude,
c dii outras providências", presentes os Senhores Scnadorés Accioly
Filho. Jurhus Passarinho c Ruy Carneiro c o Deputado Luiz Braz.
Deixem de comparecer. por motivo justincudo, os .Senhores
Dcputudns Paultl Ferraz c Francisco Amurai.
10 dispensuda a leitura da Ala da reuniilo anterior, que, em scguidtl, é dada comn uprovudu.

Março de 1977

Dundo início nos truhulhos, o Senhor Senador Ruy Carneiro,
Presidente du Comissão •.concede. a pulavru ao ,Reluto r. da Matí:riu,
Deputado Luiz Bruz. que up,:cscntito seu Relatório.·

.'

Posto cm aiscussiio c votação, í: o mesmo aprovado; por
ununimidudc.
Nadu mnis huvcndo u trutur. encerra-se u presente reunião c,

puru conswr. cu. Muuro Lopes de S(J, Assistente du Comissão, lu~rci
a presente Ala que. lidu c uprovudu, seri1 ussinudu pelo Senhor
Presidente.
·· ·· ·
·

Março de 1977
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DAS• SESSÃO, EM IODE MARÇO DE 1977
1.1- ABERTURA

Leite C'h:tvcs, que cnnccdc :to rilnto privudo o direito de cnntrihuir, como autónomo. pura a Prcvidênciu Social.

1.1.4 - Comunicações da Presidência

1.:!- F.XI'EDIF.NTF.

1.1.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
Sufmwtt•ndo tUJ Sf'nado ti c•.H·olha dt• nonws indicados para
C'Jfio prMimemo dt'{J('IIdt• d(• .ma prél'ia aquh•sâ11cia:

mr~oJ

N'' 44/77 (n'' 5r.J77, na origem). referente 11 escolha do Sr,
Quintino Symphornso Descta. Ministro de Segunda Classe. da
Carreira de Diplomatu. parti exercer a funcüo de Embaixador do
Brasil junto 11 Rcpi1hlicu da Nicari1guu.
No 45/77 ln'' 57/77, nu nrigcm). referente o escolha do Sr.
Expedito de l'rcitus Resende, Ministro de Primcim Classe. da
Carreira de Dipl<>matu. pura c.xcrcer a funcào de Embaixador do
Brasil junto nn Estado du Vnticnno.

IIÍ•• 46/77 (n<' 5XJ77, na origem). referente 11 escolha do Sr.
Mi1rio Ciihsnn Alv\!s Rarhmm. Ministro de Primcim Clnssc, da
Cnrrciru tlc Diplnmat:l, ('lma exercer u funcnll de Embuixudor do
llrasil,iunto 11 Rcpúh\ica da Itália.
N<' 47/77 (n' 59/77, nu origem). ri:fcrcntc 1• escolha do Sr.
Anttu1io Bor~cs l.c:1l C'astcllo-Brunco. Mini:;tro de Primcirn
Classe, da Carreira de Diplonmta, pnrn exercer n funcüo de Em·
haixador do llrasil,iunto 11 Repi•hlicu Helén icu,
1.1.1- Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n' 44/75, que
torna nhrip:atôria u utiliz:u;nn du alcntcstc pelos Dl!pnrtumcntos
Nucinnul c Estaduais <.h: Trtinsitn. c dch:rmimt outrns providênci:ts. por ter rccchidn rmrcccn:s cnntr{trios, qLnmto ao m~rito.
dus cnmisstlcs u que l'ni distrihuidn.
- ('nnvllC:tç;il1 de scss:ln cxtrunrdin:íriu do Scn11do Fcdcrul
u rc;llit:tr-sc hl1jc. its IX hnrus c JO minull,s. com Ordem do Diu
que dcsitinH.

1.1.5- Leitura de projeto
- l'm.ic.to do.l.ci do Senado n• 14/77. de autoria do Sr. Se·
nadnr Nelson Cmncirn, que dispõe snhrc o rutcio du pcnsiio da
cspnsn c cnmpunhcíru de scgur:tdn do Sístcmu Gerar da Prcvidêncin Snciul.

1.1.6- Requerimentos
N' X/77. de autnria do Sr. Senador Daniel Kriogor, solici·
t:mdn llliC tcnhnnltrmnitacriu cm conjunto os Projctns de Lei do
Senado n<' .106/76 c n'' 2J77. da C;ímam.
N1• 9/77, de uuturiu dos Srs. Senudores Lourival Baptistn e
Ruy Santos, solicitando a transcrição. nos Anais do Senado Fe·
dera\, du McnSU~:"=cm dn Presidente;: Ernesto Gdscl rcftm:ntc no
dep<lsito restitulvol,

N<• S·l/77 ln" 2/77/1'/MC. na origem(, encaminhnndo no
ScnmJu ~t'lpius das notas tuquig.rMicus c dn ucórdUn pro rcrido no
Recurso Extrnnrdinítrin n' 75.024. du Estmln lh: Siin Puulo. no
quul n Supn:mn Trihunnl Fcdcr:tl dcdarnu a inconstitucionuli·
dade dn l.ci n<• S4, de ,1 de nHirÇO de 1970, do Município de
Quati1-SI'.

SI:'N..UJOR V/R(i{/,/0 TtfVORtl, pt>/a /.idmmt•a- Lança·
mcntn de dncunl~.:nto contendo dirctrizcs c intenções do GoVt.'rno
1:cdcrul no tocante it pnlíticn cncr!!~ticu nuclear hrnsilcirn.

1.1.3- Aviso do Sr, Ministro da Previdência e Assistência
Social

Sf.'N..UJOR R0/1/:'RTO S.·ITURN/NO- Declaruciies do
S;, Stanlv Batista, Presidente da Rede Forrovii11ia Federul.
rcfcrcntcs.;'t rcl'urn1uluçUn du chumudn Fcrroviu do Aço.

N<' 411/77, cncnminhandn infornwciks duqucle Ministério a
respeito do l'rn,icto de l.ci do Senado n<' 236/76, do Sr. Senador

unw

1.1.7- Discursos do Expediente

1

Dcfesn dn eieiçüo de
nacinnul cunstituintc puru c\nhoruçiio de umu
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nma Cnnstituiçnn
dona! do País.

ohjctiv:~ndn

o ordcnumcnto político-institu·

1.2.8- Fala do Presidência
da

- Rcli:rcntc i1 v;!ctinciu do curB:o de Suplente de Sccrctí1rio
virtude do afustumcnto de seu títul:tr.

~lc!tia Dirl.!tMH, cm

IJ- ORI>EM DO DIA

- Emenda da Cúmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Scnadu n•' ~6f6S ln'' I.H67·B/6H. naquela Casa). que dít nova rc·
daç:1n an I<' du art. 449 da Consoliduçüo das Leis do Trabalho.
Votoçiio adiado par:t u scssno do dia 7 de abril vindouro. nos
tcrnJ<ls do Requerimento n\' 10/77.
- Prnjetn de J.ci da Cilmuru n' 107/76 (n' 2.685-B/76. nu

SEN,JIJOR NE!.SON CARNEIRO- Apelo uo Sr. Minis·
trn Nascimento c Silva c ao Senhor Presidente du República, no
scnlido da conccssno aos uposcntudos do INPS do mesmo per·
ccntual de aumento concedido ao sulitrio mínimo.

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
.
.

2- ATA DA 9• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1977
'

2.1- ABERTURA

*

C:1sa Uc nrÍ!!C111}. de inici:ltivtl do Scnhur Presidente dtt Repühlh:a, qut: disptic snhrc n doação do Hospitul Hermínio Amorim.
c d:í tllltras prnviúênd:~s. AproYado. Ã Comissão de RcduçUo.

- Prnjctu de J.ci do Senado no 47/73. do Sr. Senador
l:rancn f\·1ontnro. que dispôc snhrc o sulí1rio mínimo pronssionul
do Contador c do Técnico cm Contabilidade. Discuosào udiudu
puru u sessüo do dia 7 de abril de 1977, nos termos do Requeri·
mento n'' li !77.
1.4- ELEICÃO DE SUPLENTE DE SECRETÁRIO

1.4.1- Proclamação do Sr. Senador Braga Junlor Suplente
de Secretário
I 5- DISCURSOS APÓS' A ORDEM DO DIA
SI:'SMJOR .IESS(: FREIRE - Considerações sobre as
pcrsr.:ctivas cc~mômicus para o nno de 1977.
SI:'N.·IIJOR ti UGUSTO FRANCO- Obstáculos que estu·
riam sendo criados pelo IPHAN, pura impluntuçüo de duas in·
dlJstri:Js <.h: cimcntn nn Município de Luranjdrus-SE.

S/:',\' ..J/J0/1 EVr:J.ASIO VIEIRA - Prcconizundo u revo·
l!:u;fio do dt:pôsíto ~.:ompulsório puru comprn de óleo combustível.

Março de 1977

2.2- EXPEDIENTE

2.2.1 - Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n•'l5/77, de autoria do Sr. Se·
nudor Nelson Curnciro, que cstubelecc norma para a expedição c·
validade de certificado de entidade de fins filantrópicos.
2.3- ORDEM DO DIA
- l)areccr da Comissão de Constituição e Justiça sobre a
Mensagem n<' 42/77 ln' 43/77. nu origem), pela qual o Senhor
Presidente da República suhmctc ao Senado a escolha do Te·
ncntc-Brigudciro Dcoclécio Lima de Siqueiru para exercer o
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, nu vaga de·
corrente du aposentudoriu do Ministro Tenente-Brigadeiro Honório Pinto Pcrciru de Mugulhüe< Neto. Apreciado em seuio ...
creta.
- l'arcccr da Comissão de Relações Exteriores sobre a Men·
sugcm n" 43/77 (n' 4H/77. nu origem). pela qual o Senhor ·
Presidente da Rcri1hlicu submete uo Senado a escolha do Sr.
.Jorge de Carvalho c Silva, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, pura exercer 11 função de Embaixador do
Brasil junto it República Federal da Alemanha. Apreciado em
sessão secreto.
2.4.- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

SJ:'S,JIJOR MARCOS FREIRE- Transmitindo apelo rc·

3- CONSULTO RIA GERAL

c~.:hido

dt: autoridudes do Município de Gameldru-PE, cm
favor da rrcscrvuçUp du linlw Rccifc-Paquivcru. ameaçadu de
t:.xtin!;rw pcln Rede Fcrmviúrin Fcdcn1l.

- Pareceres n•s 2 c 3, de 1977.
-Minuta de contrato.
4- MESA DIRETORA

SI:'N,JIJOR IJ/IICEU CtiRIJOSO- Necrológio do Sr. Fre·

dcrico Prcti.

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

.1'1:".\'..J/JOR I.Ol'RIJIAI. IJM'TIST;I - Homenagem de
pcsnr rc1t1 f:1lccimcnto do Sr, Pm1lo Gumes Duntas.

6- COMPOSIÇÃO DAS COMJSSOES PERMANEN·
TES

ATA DA 8• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSJ!: LINDOSO E AMARAL PEIXOTO
..lS 14 1/0R,JS E 30 MINUTOS. AC/fAM·SE PRESENTES
OS SR S. SENADORES:

Adalberto Sena- Altcvir Leal- José Guiomard- Brugu Ju·
nior- José Lindoso- Cattcte Pinheiro- Renato Fr11nco - Ale·
xanuro Costa- Henrique de Lu Rocquc- José Sarney- 1-lelvidio
Nunes- i'ctninio i'ortcllll- Virg!lio Távora - Wilson Gonçalves
- Di nane M11riz- Jcssé Freire- Domicio Gondim- Ruy Carnei·
ro- P:tulo Guerra- Arnon de Mello- Luiz C11valcante- Augus·
to Franco- Lourival B11ptist11- Ruy Santos- Dirceu Cardoso-

Amarul Peixoto - Bcnjumim Faruh - Nelson Carneiro - Maga·
lhücs Pinto - Frunco Montoro - Orestes Quércia - Otto
Lchmann - Lúzuro Barhoza- Mendes Canale - Saldanha Derzi
- Accioly Filho- Mattos Lcilo- Evelúsio Vieira - Daniel Krie·
gcr- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portcllu)- A lista de presença
ucwm o cnmpurccimcntn de 40 Srs. Senadores, l·lt1vendo número
rcgimcntul, dcdurn uhcrtn u scssno.
O Sr. 1•-Sccrctitrio vai proceder ii leitura do Expediente.
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1! lido n sc{!uintc

Titulo de Conselheiro, 1962,
Chefe da Divisi'tn da Europa Oriental. 19t12.
~fcmhro da Dcii!J:WÇàn do llrusil nas Negociações do Acordo
Comercial Brasil-li nino Soviética, 19113.
Chefe d" Divisõo de Informações, 1963.
Chefe. interino, dn Departamento Cultur"l c de lnform"cões,
1%3.

EXPEDIENTE

MENSAGENS
- Do Senhor Presldmtl' da R!•ptíhlim ..nthllll'll'mlo ao St•,wdn a
i>,\·co//ta dt'IIOII/t'.\' int/imdo.\' para mrgm· CI!Ír~ prm•imÍ•nlo dt'{1!'11dt• dt• .ma
frél'ia aquh•,\'Ct'ndtl:

Chefe da Divisõo de lmi~r<tçàtl, 19ó4 u 19115.
Mcmhrn du Scçàn Br:tsilcira dn Comissão Mista do Acordo
de Mi~rac:io Brasii·Esp:111ha. Mudrid, 1%4.
Dclc~adn dtl Brasil it XII Scssõo do Comité Executivo do
Alto C'umissuriado da Org::mincào das N:tçõcs Unidas
(0Nit) para Rcfu~iados (t\CNliRI. Roma. i9ó4,
Dclc~ado do Brasil it XXII Scssotl do Conselho du Comité
lntergtwenwm~:ntal pnra f\..lig:r:u.;ilc~ Européias (CIME),
Clcnchra, 1964.
Dcll.!):!.:ttlo-Suplentc dn Br:~sil l1 Cnnfcrlmcin Pl~:nipotcnciítrÍ:I
sohrc Tr:Hcp:o Corn~:rcial de P:liscs sem Litnr:d. NL>v~1 York,
1965,
Dcle):!.ado do Bmsil 11:1 C'nmissàn t\lista do Acordo di! Migra ..
çàll c r nloniiHÇi'til entre n Brasil c o J apfin. 196..; c 1%5.
Prirnl!irn-Sccrct:'trio tia MissJn junto i1s Nações Unidas
iON!Il.IIJ65u 196(,,
Mcmhrn d" Dclc~uç;'tn do Rr"sil 1t XX I Scssõo da
Asscmhléiu·Cicral da ON lJ, 191>6,
Promovido a Ministro dc Segunda Classe. por merecimento,
l%6,
Ministrn-C'onsclhcirodu Missõojuntoit ONU, 19M a 196R.
Dclcg"do-Suplcntc do Brasil it V Scssõo Especial da Asscmhléia-Ci~:nd dn ONll nas Questões do Sudocst~: ,\fricano c
Financiamento dus Opcr:tcõcs du Puz nu ONU. Novu York,
1967.
Dclc~ado-Suplcntc do Brasil it XXII Scssõo du Asscmbléi"Cicrul du ONll, 1%7.
Encarrc~ndn du Missiinjuntn lts N:1cõcs llnidus. 1968.
Ministrn-Cnnsclhcirn tln Emh:lixada cn1 Montevidéu. 196S :1

MENSAGEM N• 44, DE 1977
(N• 56(77, nn origem)
E"'cclcntíssimos S!.!nlwrcs i\lcmhrn..; do Senado Fcdcn.1l:
De cnnfnrmid:1dc.cmn n artigo..t~ (item III) da Constituiçflo, tenho u honra de suhrnctcr ;, :~rrov:u;iio de: Vossas E'<cclênci:ts u escolha. que dc.~~jo fazer, do Sl!nfhjr f)uintinn Symphoroso Desci:!, Mi-

nistro de Scgum.lu Classe. da ·e:,rrcira de Dirlomata, para exercer a.
funcõo de Emhaixador do Brasil junto it Rcpithlicu du. Nicur(tguu.
nos tcrm.ns do artip:n

~I

do Dt:crcto n•! 71 .5~4. lh: 1:! de dezembro de

1972 ...
2.. Os méritns do Ministrn Quintino Symphoroso Desetu, qu..:
me induziram a c"cnlhê-lo pura o desempenho dcss:J . ·vad:.l runçào,
constum da uncx;~ i·nrorm:u;:lo dn !\·1inistérin d~1s RcL :s Exteriores.
Brnsili;1, cm 9 de muro.;o de 1977.- Ernesto Geisel.
INFORMA(i'iO
Currlculum vira e:
Ministro Quinlino Symphoroso Desera.
N:tscidn no Rio de .l:mdrú. Rio Uc Jnnciro, a 2~ de outuhrn
di! l'l20. Dirlnnwt.Jo pelo Instituto Rin-Br~mcn, no C'ursn de Pr:'ttica
Diplnm:'lti~::~. f)iplnmmfo pcl:t Escol:t Supcrillr di! l!ucrr:.1. 196J.
Cún~ul

de Tcrcdra Cl~tssc, por concurso, 1945.
N:t Divisfltl Uc Passaportes. 19-tS c 1946.
Assistcntc do· Scrviç11 J~.: Administr:u;iio n:1 Confcri:nci:1
lntcrumcrh.::ma p:tra a ~·1anutcn~..::1o tl:t Paz c da Scg.urunça do
Continente. Ri1l dc.lanciro, 1947.
Vicc-C'únsul~.:mt\ntuêrpia. Jq..;x :1 1950.
Encurrcp:u.lo tlq ConsLdado-(icral cm Antuérpia. 1949.
Tcrcciru-Sccrctítriu du Emh"ixml" cm Oslo, 1950" 1952
PrnnHwithl u Sc):!.Litllhl·Seaetúrio, por antip:íiidudc, 1952.
Scgundn-Sccrctítrindu Emh"i'"d" cm Oslo. 1952 a 1953.
Encarr~:):!.m..hl U~: NI!):!.I.ICÍilS crn Oslo. 195 I c 1952.
Mcmhru du Comiss;'to ~li<t:t l!rasii-Finlitndin. 1953 cl954,
Repn.:s~:ntantc dn Ministl:rin d:ts Rcl:u;õcs Extcrior~:s na
Cnmissàn Or):!.ani~:mlnra tia XIII Reunião Pl~:nítriu do
C'nmit~ Consultivo lntcrmu.:imwltlo Al):!.ndào (CCIA), São
l'uuln. 1954.
Sccrct:'irio-E.'\I.!Clllivo d:t Dc.:lcp.:n;flu Uu Brusill1 XIII Rc:uniào
Plcnítriu do CCf,\, S;'w !':tufo, 1954.
Mcmhro dn C'mni~sfto Cnnsultivu ti~: Acordos Comcrciuis,
1955.
ChcJ'c du Scçi1o t\dminbtrativ;t, du ClHllissi'to Consultivtl de
ACllrdllS Cnmcr~.:iuis, 1955.
S~:g.undn-Sccrct{trin du Ernhnh.atla ~:m Camhcrru, 1955 :1
1'15K.
Encmrc):!.:Jdo de Ncgt\cios cm Cumhcrra, 1956.
Sc~undo·Sccrctllrio du Emhuix:tdn cm llcrnu. 195H 11 1961,
Prnmnvitln a Primcirn-S~:crctúrio. por untig(lidudc, 1961,
l'rimoiru·Sccrctllrio du Emhuixudu cm Bcrnu, 1961u 1962,
Encurrc~udo de Nc~tlcios cm l!crnu, 19SH, 1959 c 196 L
Rcprcscntuntc do Rrusil nu Rcuniii11 do Comitê Consultivo
tlu llnitio de Bcrnn pitrn l'rotcçiio du l'rnprlcdudc lndustrlnl,
Clcnchru. 1961,

I'J72.
Rcprcs~:ntHnll.!

do Brasil na Comitiva llrugu:tia lts C~:ri
múnias Ua ln:tup:uraçtto do fornecimento di! ~:ncr~ia clétricu :1
Arti):!.aS c Rivcm, 196K.
EtH::trr~:p::~t.ln de Ncgôl!ins ern Montevideu. 196K, 1969, 1970
c 1')71.
O Ministm QLtintitHl Symrhnrnsn Ocsctu. n~:sta da tu. encontraIHl C:\ercidn de su:ts funções dC Emh:Ji.\:tdor do Brasil. comis ..
sionadtl, junto it Ropithlica lsl:imica do l'aquistõo. - Adolf Llberr
Wesrphalen, Suhchcfe da Divisõo do Pcssoul.
~~:

(,..; Comisstio dt• RelaçrJes Extniore.\',)
MENSAGEM N• 45, DE 1977
(N• 57/77, na origem)
Exc~:lcntissimos

Senhores Membros do Senado Federal:

De conformidudc com o urt. 42 (item III) da Constituiçõo, te·
nhn a honrn de submctl!r it uprovucUo de Vossus Excelêncius a cs ..
colhu, que dc.<cjo f'u~cr, do Senhor Espedito de Freitas Resende, Mi·
nistro de Primciru Clnssc, dn Curreiru de Diplomutu, pura ~:xerccr u
funçõo de Emhnixudor do Brnsil junto uo Estudo Cidade do Vuticuno, nos termos dos urts. 21 c 22 do Decreto n• 71.534, de 12 de
dc~cmbro de 1972.
2. Os mérilos do F.mbuixudor Espedilo de Freilus Resende, que
me indu~irnm 11 cscolhê·lo purn o desempenho dessn elevndu funçüo,
constum duuncxulnformuçüo do Mlnisl~rio dus Reluções Exteriores,
Rrnslllu. 9 de mnrço de 1977. - Erne1to Gel1el.
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INFORMAÇÃO

Currlculum vila e:
Emhui.\udor l!spcdilo de Frcilus Resende.
Nascido cm l'iripiri, Piuuí, u 22 de outubro de 1921, Bachurel
cm Direito. pcl:1 Faculdade Nacional de Direito du Univcrsidudc do
Brnsil.
c,;,"ll de Terceira Classe, pelo Curso de Prcpuruçào ii
Curreira de Diplomuta •. do lnsliluto Rio-Branco, 1950.
Tcrcoirn Sccrclilfio du Emb:lixada cm Assunção, 1952 a 1953.
Encurn:p:rdu do Consulndo cm Assunção. 1952.
Membro da Missão F.spcciul '" Solenidades du Posse do
Presidente dtl Paraguai, 195.1.
Tcrccirn Seercli1rio da Embaixuda cm Buenos Aires, 1954 a
1956.
l\lcmhrn du Delegação dn Rrusil 11 III Reunião Regionul da
Org:mit.:u;ão das Nações llnidus pum :1 Alímcntaçüo e
Agricultura (FAO),IIucnos Aires, 1954.
PrnnHwidn a Scgundo·Sccrctírrio, por nntigUidadc, 1956.
Scg:undn-Sccrct:'.rin dn Emb:lixuda cm Buenos Aires, 1956 a
IIJS7.
lluxilim do Chefe do Dcpurtumcnlo Político c Culturul, 1958.
llnxilim do Chefe dn Dcpurtamcnlo de Administruçüo, 1958
:0 1959.
Membrn do Grupo de Trubulho de Elaborucüo do
Antc.:rrn,ictn d:r lei de rcfMmu dn Ministério dus Relações
Extcrion:s. 195H.
A nxili:or do Secrclilfio·Gcml, 1959 u 1961.
i\djwllo de l.ig:ação com o Congresso Nacionul, 1959..
Membrn da l)elcguçüo dn Rrusil it IV Confcri:nciu lntcru·
rncricana de .fu risctmsultos, Snntiag:o, 19$9.
Membro do Cirurn de Tmhulho incumbidn da F.lahoruçãn
do 1\ntcrrojetn da l.ci de Rcfnrmí.t d:t Orgnnbmç~o c dos
Oua<lro~ de P~.:~~oal do Minist~rin das Rclm;õcs Ext.:riorcs,
195X.
i\·1cmhro da C\m1iss~o in~:umhidu da rcvis~o da Tahcht de
Ciratilil!a~fttl, I95X.
A"' i lia r de Ci :I hinclc do Scerct:'lfio·Cicrul. 1959 u 1961.
Scl!u mlti·SI.'crct:'tritl d:~ Ernhaixuda cm Rtlmn. 1961.
l'r:unovidtl a Primdnl·Sccrct{rrio. pnr mcrc:cimcntn. 1961.
Jtritncirn-Sc~:n:t:'tritl da Emhni:wdu cm Romn. 1961 n 1962.
l~ncarrc:,!!ado de Nc:gt'u:ins cm Rnm:t, 1962.
l'ritndrn.Sccrct:'trio da Emhai:wd:~ cm Buenos Aires. 1962 n
1%(1,
Mctnhrn d:t Cnrni,~:in de RcprescntuçUo no Exterior, IQ6l
Mc111hro d:t D!."lc,!!:u.::in Un Brasil :'t Rcu nino de Cunrdl.!n:rçüo
da l.c,!!isl:u.·ntl Stlhn: Tnmsrwrtcs Rndnviítrins. Buenos Aires.
1%).
Delegado-Suplente do Brasil à 11 Conferência lntermnerica·
n:r Extraordin:'tria, Rio deJant:iro. 1965.
Rcprcs!."nt:tntc:.Surlente d:t Seç~o Brasileira da Cnmissün
bpedll llrusilcirn·Argcntina de Conrdcnuçüo (CEBAC),
1%),
Encarn:g:tdtl di.' Nc!!t'1r.:itls cm Bucnm Aires. 1965.
Mcmhro do Cirupo de Tr:thalhn na Eluhoruçiin dus Buses de
l'artiL:ip:u;~o tio Brasil n:1 III Conferênciu lntcrnrm:ricuna
J: ...;tratlrLiin:'lri:~, 1966, c Dt.:legudu dtl Brusil il mesmu
('nnf.:r~nci:~. Buenos Aires, 1967.
M.:mhrn da Comitív:r do Mini~tro de Estudn cm visitu uo
Chile. llnliviu. Argcntilw. llrngnai, l'crn c Equnllur. 1966.
Tilul<><lc ('onsclhei ro. I%6.
<"hcl'e da llivi"i" du Amériou Meridinnnl, 196fi 11 196K.
Rerrescnlanlc-Snpl"nlc <lu Ministério dus Rclnçilos F.x·
tcrimcs. na SllllA M c nu SliDESl 11 .. 1966u I%K,
l'rnmt>vidn 11 Ministro uc Scpunun Clnssc, pnr mcrccimtnlu,
1%6,
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Membro d:IS Deleguçtics do Rrnsil iiS III c IV Reuniões dn
Cnmissào Espedal Rrusilciro-Argcnlinu de Coordcnuçiio
(CEBAC), Bu"nos ,\ires. 1967 c I%K.
Delegmfo it I Reuniiío de Ministros dus Rcluções Extctiorcs
dus Países da Baci:t do Prutu. Buenos Aires, 1967.
Delegado do Brusil i1 XI Reunião de Consullll da Organizn·
çüo dtlS Estados Americanos rwr:t ti rrcraruçào de encontro
de Chcl'cs de Estadtt dtt Cnntincnlc. Bucnns Aires, 1967,
Ministro-Conselheiro da Embui.~ada cm Rrnxclus, 1968 a
1969.
Dcleg;1do do Brusil i1 Conferência de Plenipotenciários sobre
a Codifiouç(w de Direito de Tratados dus Nações Unidas,
Vicnu, 196K.
Enc:lffcgado de Negócios cm Bruxclus. 1968 el969.
Ministrn-Consclh"i"' lia Emb:lixuda cm Buenos Aires, 1969
a 1970.
Enc:rrreg::rdo de Nc!,!t'lcitlS cm Ruenos Aires. 1970.
Sccrct:'trin-Cicrui-Adjunto par:t Ortzanismos Regionais
Amcrkanos. 1970 a 1972.
Delegado dn Rrusil :ttl lf I Período E.xtraordi nítrio de Sessões
du Asscmhléi:1-Cicral da Org::rni1.:1cnn dos Estados Americanos. Washington. I 971.
Delegado dn Rr:ISil i1 Rcnniõt> de Cnnsuliu dos Ministros dus
Rel:u;ilcs Exteriores dos Pniscs Americanos, Wushington.
1971.
Mcmhrn da lnmissüo Nucinnal d:t Associação LatinoAmcricuna de Livre Cttmi:rdn (AI.AI.(') c da Comissão
Nadonal da Bacia dn Prata, 1971.
Deleg:uJn do Rr:tsil l1 IV Rcunmo de Ministros dus Relucões
Exteriores dos P:tises d:t Ancin dn Pratu.Assunçno. 1971.
llelegudo dn Brasil un IX Períouo de Sessões Ordinilfias dus
Partes Cnntrulantes do Tral:ldn de Mnnlcvidi:u, 1971.
Dcle,!!:tdo Uo Brasil :'t I Assemhlêi:t Ordintrrín du Org:anizuçiio
dos Est:tdos Amcrh.:anns. S:rn .losê, 1971. ,
Mini!<itro PlenipnlctH.:i:'tritl lts C'nmcnHHitções dos 2500 unos
da Fund:u;~o Un lrnp~rin Persa. Teerfi. 1971.
Rcrr"sentuntc uu lianwruty IHl Conselho da SUDESUL,
1971 u 1972,
Representante "'' Brasil i1 III Rcuniüu <ln Ciruru de Peritos
dn Rei.:Ltr~o·À!!ll:t. cnnvoc:tdtl rt:ln Comitê lntcrgovcrnu11ler11:ll C'nnrdenmlnr. Brasilht, I971.
Chefe d:t Dcle!,!:tl.,'ttn do Br:tsil ir Rcunintl dn Cirupn dt Peritos
LI o Prtlictn A-4 (Nave,!!:rç:inl. Bucnns Aires, 1972,
Dclc~:;dn do Brasil ao 11 Período Ordin:'trio de Sessões du
llssembléia-Cicral da OEA.IVashingtnn. 1972.
Delt:g:rdo-Suplenle tio Brasil it Conferência U:rs Nnções UniU:rs !'lnhre n [\feio i\mhicntc. l:stncnlmn, 1971,
llelegad••·Surlentc dn Brasil i1 XXVII Sessün da Asscmbli:inCier:ll da'\ Nuçtics llnid:t~. Nova York, 1972,
Dclcp:tdo do Bra..;il :'t V Reunião de Chuncclcn:s dos Pafses
da Bacia do Prata. Puniu dei Este, 1972,
Chcl'e do Depu riu mcni<Hias Américas, I97.1, 1974 c 1975.
i\finí~tro de 11rimcir:t ('J:tSS!.", rHlr lllerCcilllento, 197:\,
C'hd'e d:1 f)ele!!:l!;~o do Brasil it Segunda Reunião du
( 'tHni,stttl i\1 is ta Brasilci rn-C'olnmhi:trlil. Brusiliu, 197.l
Chefe da Dele).!:tl.,':in do Br:rsil it Se!,!Ltndu Rcunii'iu du Comi,s:"ttl f\1i•ila Bra•d,leirti·Vene/ttel:rnn. Brasilitt. 1973,
Delepudo do Br:tsil :'t VI Rcu nitro di." Clwneelercs dos Puíses
d:r B:rcia do Pra tu. Buenos !\ires. 197.l.
Memhrn da l>cleguçf11t llrusilciru i1 VI Rcuninu de Chancele·
resdu~ Pai>~e'\ d:t Bada dtl l'r:1ta. Buenos Aires, 1974.
Memhro du C'n111itiva Prc>~idenci:tl :tn encontm com Suu
Exccli:ndn n Senhor General All'rcdo Strocssner, Presidente
dn Rcpúhlicn dn l'urnguui. em Pucrto Presidente Strocssner c
Foz do lgunçu, cm 1974.
Mcmhro da Comitiva Prc..;idenciul un cn~.·mltr(l cnm Sun
lixcclêndn n Scnhm Ci"nernlllugo llnnt"r .luurcz, l'rcsldcnlc
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da J~crn'1hlíca du Bolívia. Cnchuhumha c Santu Crut. de ln
Siorr:1. 197~.
Chefe du Dclc!!uc:in do Brasil :'1 11 Rcunian dn C'omissiío Misln IJrasilcirn-Pcruunu, de Coorcruçào Econômicu c Técnica.
Rr:tsíli:t, 1974.
Momhro du Comitiv:t do Mi~oistro de Estado à Assunção,
1974.
Mcmhrn du Cornissàn Prcsillcncinl [I Rcpl1hlica Oricntul do
llru~uui. 1975.
l'mh:li.,ador do Brasil om Santiu~o. 1975 a 1977.
O Emhai.,ador Esrodito do Freitas Resende, ncstu datu.
crH.:nntra-sc no c:"cn.:il.'in de su:ts funcõ~:s de Emhaixudur do Brasil

junto 11 Rcrí1hlica do Chile.
Sc~.:rct:lri:l dL.!' J:stmln dmi Rcl:u;tics E.'<tcrinrcs. crn 7 de marco de
1977.- AdolfLibert Westphalen, Subchefe da Divisão do Pessoal.
f .-i Comis.w7tJ de R(•/acr1eJ E.\·teriortw. J

MENSAGEM N• 46, DE 1977
(N• 58/77, na origem)
Excelentíssimos Senhoros Membros do Senado Federal:
De conformidude com o urtigo 42 (item III) da Constituição,
tenho tt honn1 de suhmetcr ti aprovacüo de Vossas Excelências a csco~
lhu. que desejo fuzer, do Senhor M:írio Gibson Alves Barboza,
Ministro de Primdr:t-Ciusse, da Carreira de Diplomata, para exercer
u funçiiO do Emhú,ador do Brasil junto à República da lt:ília. nos
termos do artigo 21 do Decreto no 71.534, de 12 de dezembro de
1'171.
Os méritos do Embaixudor Mário Gibson Alves Barbosa, que
me induzir:un a oscolhé-lo rura o desempenho dessa elevada função,
cunstum da :~ncxa infnrmução do Ministério dus Reluçàes Exteriores.
Brasil ia, cm 9 de março de 1977,- Ernesto Geisel.
INFORMAÇÃO

Currlculum Vitae:
Emhaixudor Mí~rio Gibson Alves Burboza
Nuscido cm Olindu, Pcrnumbuco, em 13 de março de 1918,
Bacharel cm Direito. relu F:tculdude de Direito de Recife, 1937. Di·
plom:tdo relu Esoola Superior de Guerra, no Curso Superior de
Guerra, 1951.
Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1940,
Vice-Cônsul cm Houston, 1943.
Tcrcciro-Secrctí~rio du Emb:lix:tdu cm Washington, 1943 u
1945.
Membro da Deleguçilo do Brasilil Conferência da Organização lntcrnucionul. das Nações Unidas, Silo Fruncisco, 1945.
Promovido :t Segundo-Secretário, por antiguidade, 1945.
Segundo-Sccrctúrio du Emb:lixudu em Wushington, 1945 a
1949.
Oficiul de Gabinete do Ministro de Estudo, 1949 u 1950.
Promovido a Primciro-Sccrctí~rio, por merecimento, 1950.
Ã disposição do Estudo-Maior das Forças Armadas puru
cursar a Escoht Superior de Guerra, 195 I.
Primciro-Sccrctúrio du Embuixudu em Bruxelas, 1952 u 1954.
Encarregado de Negócios em Bruxehts, 1952, 1953 e 1954.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estudo, 1954 c 1955.
Titulo de Conselheiro, 1954.
Promovido u Ministro de Segunda Classe, por merecimento,
1955.
Chefe de Gabinete do Ministro de Estudo, 1955 e 1956.
Membro du Comitivtt do Presidente dtt República, cm viu·
gem tt Portugal, 1955.
Mlnlstro-Consclhciro cm Buenos Aires, 1956 u 1959.
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Delegado do llrasil i1 Confcrénciu Económica du Organiza·
çiio dos Estudos Americanos (OEA), Buenos Aires, 1957.
Encurrcgado de Ncgôcios cm Buenos Aires, 1956, 1957, 1958
c 1959.
· Mcmhr<> da Missão Espcciul i~< Solenidades de Posse do
Presidente da Argentina, 195H.
Ministrt>·Consclhciro du Missão junto às Nações Unidas
(ONU), Nova York, 1959 c 1960.
Chefe da Delcgução do Brasil uo Comitê ad hoc sobre u Uti·
lizução Pucíficu do Espuço Cósmico, Nova York, 1959.
Delegado-Suplente c Delegado do Brasil à XIVSessão du As·
scmbléia-Gcral das Nuções Unidus, Nova York, 1959.
Chefe d:t Delcgução do Brasil i1 XI Sessão d:t Comissüo de
lnformuçõcs sohrc os Territórios Não-Autónomos das Nações Unid:ts, Novu York, 1950.
Rcprcsent:mtc suhstituto do Brasil na LXVI, LXVII,
LXVIII. LXIX c LXX. Sessões da Comissão de Desarma·
mcnto das Nuçõcs Unidus, Novu York, 1960,
Dclc~ado suhstituto do Brasil it XV Assembléia-Geral das
N:tçõcs Unidas, Novu York, 1960,
Delegado suhstituto do Br:tsil ii Assembléia de Emergência
pur:1 o Congo, das Nuç,ics Unidas, 1960.
·
Encurregado d:t Missi1ojunto à ONU, 1959e 1960.
Chefe de Gabinete do Ministro de êstado. 1961.
Mcmhro do Gruro de Trubulho para Estudo da Reforma do
Ministério dus Rcluções Exteriores,l961.
Membro du Comitiva do Ministro de Estudo às comemo·
rações du Indepcndéncia do Senegul, '1961,
Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento,
1961.
Chefe de Gabinete do Ministro de Estado, 1962,
Delegudo do Brasil i1 VIII Reunião de Consulta dos Mi~is·
tros dus Reluçõcs Exteriores das Repúblicas Americanas,
Punta dei Este, 1962.
Membro du Comitivu do Presidente da República cm visita
uos EMudos Unidos du Américu e uo México, 1962.
Membro du Comissão de Nucionulizuçüo de Empresas Con·
ccssionilrius de Serviços Públicos, 1962,
Embuix:tdor em Viena, 1962 a 1966,
Chefe du Dclegução do Brusil i1 Conferência das Nações Uni·
das sobre Relações e lmunidudes Consulares, Viena, 1963.
Chefe du Dcleguçào do Brusil i1 Conferência sobre Responsa·
bilidadc Civil ror Danos Nucleures, Viena, 1963,
Obscrvudor do Brusil 11 Reunião Prepuraiória da Conferência
dos Puíscs Não-Aiinhudos, Colombo, 1964 ..
Participante du Reuniüo dos Embuixudores na Europa Oci·
dental, Roma, 1966,
Emb:dxudu cm Assu'nção, 1967.
Membro d:t Comissi10 de Comemoruções do Nonagésimo
Anivcrsi~rio do Doutor Raul Fernundes. Rio de Janeiro,
1967.
Subsccretilrio-Gcr:tl de Pollticu Exterior, 1968.
Membro d:t Dclcguçilo do Brasil à Reuniilo do Comitê lnterumericuno du Aliança pura o Progresso (CIAP),
Washington, 1967.
Sccrcti~rio-Ger:tl de Polfticu Exterior, 1968 e 1969.
Ministro de Estudo das Relações Exteriores, interino, 1968.
Embuixudor cm Washington, 1969.
Ministro de Estudo das Reluçiles Exteriores, 1969 u 1974.
Membro du comitiva do Presidente uo Chul, por ocasiilo do
encontro com o Presidente do Uruguai, 1970.
Chefe du Deleguçilo do Brasil uo Primeiro Pcrlodo Extraordi·
nilrio de Sessões du Assembléiu-Gcrul du Orgunizuçilo dos
Estudos Americanos (OEA), Washington, 1970,
Chcfcdu Missilo Especiul uo,Jupilo, 1970.
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Chcli: da llclc~açiio do llrasil i1 XXV Scssiio da i\sscmbléiaOcral das Nações llnidas. Nova York. 1970.
Chefe da Miss:in Espccinl:'ls Suh:nidudcs de Posse do Presidente dns Estados Unidos Mexicanos. 1970.
Chefe da Dclcgaçiio do Bmsil ao III Período Extraordini~rio
de Scss.k< da i\sscmbléia-C1cral da OF.i\, Washington, 1971.
Chefe da llclcgaçiio do Brasil i1 Rcuniiio de Consulla dos Mi·
nistros das Rcluçõcs E.xtcriorcs dos Pafscs Amcricunos,
Washington, 1971.
Chcl'c da Cnmitivn do Rrnsil cm visitn ô República do Pn·
ragu:li. 1971.
Chefe da Dclcgaçiio do Brasil 11 IV Rcuniiio de Chanceleres
dos Países da Bucia do Prata. i\ssunçiio. 1971.
Membro da Comitiva do Presidente da República no Encon·
tro com n Presidente dn Paraguai, para a inauguruçiio da
ponte sobre o Rio i\pa. Rda Vista, 1971.
Mcmhro da Comitiva do Presidente da República no En·
conLro com o Presidente da Colúmbia. Lcticia, 1971.
Chefe da Dclcgaçiio do Bmsil i1 X 11 Rcuniiio da Comissão
Especial de Coordcnaçiio l.mino-i\mericana (CECLi\),
l.inw. 1971.
Chefe da Dclcgaçiio do Brmil 11 Rcuniiio Ministerial do
C1rupo dos "77", !.i ma. 1971.
Delegado do Brasil i• XXVI Scssiio da i\sscmbléia-Gerul das
Nações llnid:!S. 1971.
Membro da Comitiv.1 do Presidente da República por
ocasião de su:1 visitu nos EUA. 1971.
Chefe da Dclegaçiio do Brusil ao 11 Período Ordinilrio de
Sessões da Asscmbléia-C1cral da OEA. Washington. 1972.
Chefe da Delegação do Brusil 11 XXVII Scssfio da Assembléia·
Geral das Nações Unidas, Nova York. 1972.
Chefe da Dclegaçfio do Brasil à V Rcunino de Chancelores
dos Países da Bacia do Prata. Punta dei Este, 1972.
Membro da Comitiva do Presidente da República ao En·
contro com o Presidente d:1 Rcpúblicu du Vcnczuelu, Santa
Elcna de Uimén. 1973.
Chefe da Dclcgaçfio do Brasil i1 XXVIII Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, Nova York. 1973.
Membro da Comitiv.1 do Chefe do Governo por ocusiào de
visita or.cial a Portugal. 1973.
Chefe da Delegação do Brasil à VI Reunião de Chanceleres
dos Países da Bacia do Prat:l, Buenos Aires, 1973.
Emb:lixador do Brasil cm Atcnus. 1974 a 1977.
O Emhaixudor Mi~rio Gibson Alves Burbozu, nestt1 data, enconno c::<crcício de suas funçõc:s de Embuix~tdor do Brusil junto li
República Hcli:nica.
Sccrct:lriu de Estado das Rclnçõt:s Exteriores. cm 7 de murço de
1977.- Adolfllbert Westphalen, Subchefe da Divisão do Pessoal.

tra~sc

(À Cnmis.l'ào de Relacties E.<terinre.<.J

MENSAGEM N• 47, DE 1977
(N• 59/77, na origem)
Ex~.:clcntissimos Scnhnn:s Membros do Scnndo Fcderul:
De conformidade com o urtigo 42 (item III) du constituição,
t~:nho a hnnra de submeter ;, nrmw:u;iio de Vossus Excelências u
escolha, que desejo fuzcr, do Senhor Antonio Borges Leu! CustclloBrunco, Ministro de Primeira Clusse, du Carrciru de Diplomutu,
pnru exercer a função de Embuixudor do Brusil junto ii Rcpúblicu
Hclénicu, nos termos do urtigo 21 do Decreto n• 71.534, de 12 de
dezembro de 1972,
Os méritos do Embuixador Antonio Borges Leul CustelloBrunco, que me induzirum u cscolhé-lo puru o desempenho dessa
clevudu funcno. constum du uncxu informuçno do Ministério dus
Rcluçilcs Exteriores.
Bruslliu. cm 9 de murço de 1977.- Erne1to Gelsel

Março de 1977
INI'ORMi\CÃO

Curriculum Vltae:
Emhah:.:tdnr Antonio Borges l.cul Custei ln· Bruncu.

Nascido no Rio dc.lanciro, Rio de .lancirn. 1.1 de abril de 1916.
lladwrcl cm llircilo pela Faculdade N:~cion:d de Dircilo du
llnivcrsidudc do Brasil.
C'tinsul de Tcrccir:l C'lussc. por concurso. 19JlJ,
Nu Divis:io l~cnnlm1ica c Comercial. 19J'J.
Nn Scrvi~n .luridicn. 19~9.
N;t [)ivis;io de Comunicm;tlcs c Arquivo, 19J9.
Â disrwsiçfin Uns Ministros de Estudo das Relações
1:.-..:tcrinres dn Paru~uai c dn t lrupuui. 1940.
Na Divisõo dn Cerimonial. 11140.
Introdutor Diplomútico. interino. 1941.
i\ disrwsiç:in da Missfiu Cnmcrci:1l C:mudensc, cm
visila ao Brasil, 1941.
Mcmhro d:1 MissUo Esrccitll f1s Solenidades de Posse do
l'rcsidcntc do Chile. 1942.
Vh,:c.('t'lnsul no C'nnsuludn-(icrul em Novu York. 194J.
Pnlllltlvido a ('tinsul de Se!!und:J fi:Jssc. ror merecimento. I'>.J.l.
Sepunthl·Secrct:'lrit' d:~ l:mh:~ixmla cm Wt!shingtnn,
1944 a 194<l.
Representante-Suplente do Brmil no Comité Consultivo
Econdmictl c Financeiro lntcrnmericano. 1944.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência Internacional de Aviução Civil. Chicago, 1944.
Prnmovidn u Primciro-Sccrctílrio. J"IOf merecimento,
1949.
Primciro-Sccrctílritl da Emhuixmf:1 cm Wushington,
1949 a 1950.
Introdutor Diplomillico, 1950.
Chefe, interino. du Divisão dn Cerimoniul. 1952.
Membro da Missiio Especial :is Solenidades de Posse do
Presidente dn Mé.xicn, 1952,
Chefe da Divisão do Cerimonial, 1953.
Título de Conselheiro. 1953.
À diSJ"IllSiçfio dn Presidente dl) Pcrú c do Presidente da
Nicar:'tpu:l, cm visitll an Rr:tsil. 195l
À dispnsic;iin do Presidente do l.íhano cm visita no
Brasil. 1954.
Assessor-SLIJ"IIcnte du Rcuninn dns C'hcrcs de Missão em
Países Membros da OE/\. 1954.
flrnmnvidn a Ministro de Scgundu Classe, por
merecimento. 1954.
À dispnsic;:in do l.cpadn Pnntificin cm vísit:1 uo Brnsil.
I 1l54,
Membro da Comitiva do l'rcsidcntc du República cm
visit;l :1 Pnr:tLIJ:WI, 1955,
Mcmhrn da Comissão de RcCCJ"IÇÜU do l..cgudo flontiricin nn XXXVI Congresso Eucuristico lntcrnucit)nul, Rio de
.l:mciro, 1955.
Ministro-Conselheiro da Embuixada cm Londres, 1956
a l'lfl2,
Observador do Brasil na I Assembléia du Organização
Consultiva lnh:rgovernumcntnl, 1959.
Chcl'c du Dclcga~ão i1 XXIX Scssno do Conselho
lntcrnuciunul du Trigo,l~nndres, 1960,
Encarrcgudo de Ncg<lcios cm Londres, 1956, 1957, 1958,
1959, 1960 c 1961.
Sccrcl!lriu-C1crni·Ad.iuntu puru Assuntos da Europu
Ocidental c África. 1962,
Promovido 11 Ministro de Primciru Clusse, por
merecimento, 19tí:!,
Membro du Mlssnu Espccinl 1is Comemornçõcs du
lndcpcndênclu dn Arpl:lln. 196).
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Sccrctí.rio-Gcrul de Polflicu Exterior. interino, 1963.
Sccrctí.rio-Gcr:d de Politica Exterior. 1964 a i966.
Ministro de Estado dus Relucõcs Exteriores, interino,
1964, 1965 c 1%6.
Embaixador cm Bruxdus, 1966 u 1973.
Embaixador cm Luxemburg, cumulmivumcntc, 1%7 u
1973.
Embuixudor d<> Brasil junto no Estudo Cidade do
Vaticano, cumulutivumente com u functio de Embuixudor
junto i1 Soherunu Ordem Militur de Multu. 1973 u 1975.
Condecorucões: Ordem Militur de Cristo, Grunde
Oflciul, 1954. Ordem do "Quissum Ainvita", 1955. Ordem do
Mérito du Repúhlicu Fcdcrul du Alcmunhu. Grande Oflciul,
1955. Ordem de Leopoldo li du Bélgica, Grti-Cru7., 1965.
Ordem do Mérito de Luxcmburg, Grti-Cruz, 1965. Ordem du
Cm<>a. da Bélgica, Grã-Cruz, 1973. Ordem Soberana e
Militur de Muita, Grã-Cruz "Pro Mérito Melitensi", 1974.
O Embaixador Antônio Borges Leal Custello-Brunco, nesta
datu. cncontrn·s~ no exercício dt: suus funcões de Embuixndor do

Brusiljunto no Governo do Estudo Cidade do Vaticano.
Secretaria de Estudo dus Relucõcs Exteriores, cm 7 de murco de
1977.- AdolfLiberl Westphalen, Subchefe du Divisão do Pessoui.
(À Comissão"'' Rt•lariirs Ex~t•riort•s. J

OFICIO DO PRESIDENTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N• S/1/77 (no 2/77-P/MC), de 4 do corrente, encuminhando ao
Senud<• ··•ípius das notas taquigráflcas e do acórdão proforido no Recurso , .ruordinúrio n' 75.024, do Estado de São Paulo, no qual o
Supremo Tribunal Federal de~:larou u inconstitucionalidade da Lei
no 54, de 3 de marco de 1970, do município de Quutú-SP.

I À C'nmi.rsàn de C'omriruiçàn e Justiça./
AVISO DO SENHOR MINISTRO DA PREVIDtNCIA
E ASSISTtNCIA SOCIAL
No 49/77. de 7 do corrente, encaminhando informuções daquele
Ministério u respeito do Projeto de Lei do Senudo no 236, de 1976, do
Senhor Scnudor Leite Chaves, que concede ao piloto privado o
direito de contribuir, como uutõnomo, para a Previdénciu Soci:tl.
(À

C'om/.rsàn de C'nnsrirulrtin e Ju.rtiça./

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteliu)- O Expediente lido
vui i1 publicação. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos termos do artigo 278 do Regi,
monto Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do
Senudo n• 44, de 1975, do Sr. Senador Josí: Esteves, quetornu obrigutóriu u utilizuçilo do uicoteste pelos Departamentos Nacional e Esta·
duuis de Tninsito, c determina outrus providências, por ter recebido
pureceres contrítrios. quunto uo mérito, das comissões u que foi distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Atruví:s das
Mensugens n•s. 42 e 43, de 1977. o Senhor Presidente du República
submete uo Senado u escolhu dos Senhores Tenente-Brigudeiro
Deocléeio Limu de Siqueiru e Jorge de Curvulho e Silvu puru exercerem, respectivumente, o curgo de Ministro do Superior Tribunul
Militur eu Fancilo de Embuixudor do Brusil junto ii República Fcderul da Alemunhu.
Pura u uprcciuçUo du mutériu, u PrcsidCnciu convoca sessUo
extruordinítriu u reulizur-se hoje, us 18 horus eJO minutos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) projeto de lei que ser(tlido pelo Sr. 1•-Secretilrio.

Sobre u mesu,

1: lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14, DE 1977
Dispõe sobre o rateio da pensio da esposa e companheira
de segurado do Sistema Geral da Previdência Social.
O Cnn~rcssn Nacionul dccrct~1:
Art. i' Quando a pcnstio nxudu nu Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, com u rcd"ç:io d"d" pela Lei n• 5.890, de 8 de junho de
1973. tiver qut: scr.r:llcmhl entre a esposa c a compunhciru do seguru·
do, o valor de cada cota será, no mínimo, o de que trata o artigo 29.
inciso i, da Lei n• 6.179, de li de dezembro de 1974.
Art. 21' As dt:srcsas dccom:ntcs da presente lei correrão por
conta d<> atu:li Plano de C11stcio du Previdênciu Soei ui.
Art. )' Estu lei entrllrÍI cm vigor nll d:~tu de suu publicuçilo revogudas as disposições cm contrí1rio.
· Justificação

Pretendemos com n presente propOSICHO, tentar rcpurar uma
situação de ubsoiutu calamidude em que se encontra considerável
número de pcnsionistus, esposas c companheiras de· segurados da
Previdência Soci:~l, :~s quais, ao habilitar-se legalmente u pensão
deixuda pelo murido ou companheiro passam pelo dissabor de
constatar que, cm muitos cusos, a cota correspondente não chega
nem a trinta por cento do salário mínimo local.
A hipótese de rateio entre esposa c compunhein1 do segurado
estú contida no~ 2•, do artigo 3M da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de
1960, cm ~uu utmd rcdaçào, c, bu~ta que o de cujus, ao fulecer, perceha remuncmçüo a nível de sal(lrio mínimo, para que a pensão seju
tão insignilic:mtc que os cotistns. no cuso n compnnheira c a esposu,
não tcnhotm u mínima condição de sobreviver. face li sutl notória
exigUidade ;uiorativa.
·
Essu situação acontece. vh1 de re~m1, cm todos os regimes previdenci:"lrios existentes cm puíst:s suhdes~:nvolvidos ou em vias de
desenvolvimento, cm que os sistt:mas de previdência sociul srlo muito
mais sistemas de seguro do que previdcnciúrios propriamente ditos,
onde cud~1 :~.egumdo contribui ~ompulsoriumente e os benefícios são
c:llculudos com base nessas contribuições. É o caso típico du pensão
vigt:nte cm nosso Sistema Geral da Presidência Social, cujo valor é
constituído de uma parcela famili:~r correspondente a 50% (cinqUenta por cento), acrescida de parcelas de 10% (dez por cento) para cadll
dependente, o que. hipoteticamente, perfaz 100% (cem por cento) do
sul(lrio di! benclicio, que como subcmos é reprcst:ntado por um
emaranhado de cúlculos, cuja diflcuidllde somente está ao alcance
dos técnicos do Instituto Nncionul de Pn:vidéncia Sociul.
Diuntc dessas circunst:inch1s, c. t:spccialmente. de uma série de
rcivindicm;ilcs dt: pobres pensionistus, é que estumos propondo uma
forma muis simples c mais just:.1 purn a concesSUo da pcnsiio. sempre
qut: cstu tiver qut: ser rutcudu entre u csposu e a compunheira do
segur:~do flliecido.
Cumpre salient:lr qut: u proposição é o m~lis pnrcimoniosn possi·
vel. nu medida cm 4ue buscn, nos casos j:'1 cspecificudos. conceder n
cow du pensru1 ad latere dos critérios júestaht:lecidm nos urtigas 36
a 4.1 da Lei Orgftnicu dll Previdência Soeiul. buscando o precedente
dal.ci n'' 6.179, de li de dezembro de 1974, que concede o chumudo
:1m pum prt:videnci(lrin uos muiores de 70 {sctcntu l unos de idndc.
Assim. 'qunnUu üm se!!urndo 4uc por qualquer motivo tl:nhn
constituído duns fnrnilius. vier a deixar pensüo inferior ao valor do
sal:"1riu mínimo loculou uproximudo, u correspondente cotu pcrten·
ct:ntc a ":uUu umu Uus consnrtcs. csrllsa c compnnheiru, ser;.\ de, no
mínimo, 601,';, (st:sst:nta por ct:nto) do snll1rio mínimo de muior vnlor
vit-:t:ntt: IHl Pnis.
Tratu•St:, como visto, dt: umn proposição de ulto conteL1do social
c, tumh~m.u nosso juiw. dt:vcrus invcntivu, uo buscur parudigma nu·
ma Lei que nmpara a velhice c n invulidt:z de todos nqut:lcs que não
tt:ndn mt:ios dt: suhsistêncin, cm ulgumn épocu, uindu que rcmotu,
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pertenceram de ul~wmn forma n um dos dois p:rundcs sistcmus de

previdência snci:ll. o urhuno c o rurul.
Acrcditnmns que n situuctln das pcnsionistns csf')osus c companheira> de >egurad•" de haixa renda nno é difcrcnle dn dos que, em
t1nn horH. fnnm1 umpnmdns pelu concessão do Ampnro
rrcvidcnci{lrin.
noutra purtc. cuhc o dcst:~quc de que não havcr{t p:rundcs despe·
sus 'fwm o atunl Plunn de Custeio du Prcvidênciu Sociul. rois, embtl·
rn a propo>i~no >oh c.xamc hcncficic de modo cloqUcnlc individualmente:. no conjunto n montante, scju pcln número de pcnsionistus
:dcunc;adn. scju pelo total cm si mcsmn, não chcB.U u rcprcscntur
m<~inrcs pcrc:tlçns r:1ru as lino1nçmt do sistcm:t.
Scj:t comn for. u vcrd:1dc í: qttc urge que se fuca ulgo cm rrol dcss:ts pensionistas. as quuis. ulém dns cncnrgns de fumília. vivem cm
cstndt1 de ahsnluta curCncia. situnciio que niín condiz com os objcti·
vns c especialmente cnm u propugnndu que se faz du prcvidênci~1 so·
dai de nnssn Pais.
Snla da> Sc>>iic>, lO de mnrço de 1977.- Nelson Carneiro.
l.liG/SI.t!('ÀO CITtii>A
I.F.I N• 6.179, DF. II DF. DEZEMBRO DE 1974
Institui amparo pre•ldenclirlo para maiores de setenta
anos de idade e para ln•álldos, e di outras pro•ldênclas.
i\rt, 2'· As pcssous qu~.: s~.: ~.:nquildr~.:m cm quulqu~r
previstas nos itens I ~IIII, do urtigo I~', terno direito a:
1

d~IS

situaçõc:s

I - Rcndn rncn>nl vilnlicia, :1 c:~rgo do INPS ou do
FllNRllR;\1 .. conforme o c:ISo, dcvidu a p:lrlir du d:\1:1 dn nprescntucrw do rcqul!rirncntn c iJ:!tHII i1 metade do maior sal!1rio mínimo.
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O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- O projeto será publicado c rcmc:tido ias comissões competentes.
Sobre a me>a, requerimenlo que será lido pelo Sr. I•·Secrelário.
É lido o scguiniC

REQUERIMENTO N• 8, DE 1977
No> lermo> do ilrl. 282 do Regimento lnlcrno, requeiro que
1cnhnm lrnmil:lçào cm conjunlu os seguintes projclos: Projelo de Lei
do Scnudo n• 306, de 1976 c Projelo de Lei da Cá mura n• 2/77.
Suln dus Ses>ilcs, cm lO de março de 1977, - Daniel Krleger,
Prcsidcnle da Comis.uo de Consliluição c J ustietl.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - O requerimcnlo scrú
publicado c incluído cm Ordem do Dia, nos lermos do disposlo no
arl. 279,11, do Rcgimcnlo lnlerno.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- Sobre u mesa, requeri·
menlo que >crillido pelo Sr. I•·Sccrelário,

t': lido o scguinle
REQUERIMENTO N• 9, DE 1977
Nos lermos do arl. 233 do Regimenlo Interno, requeremos n
lrunscriçao, no> Anni> do Scnudo Federal, da Mensagem, de onlem,
do Presidcnlc F.rnc>lo Gcisel, referente uo depósilo resliiUivcl.
Sala da> Se>sõe>, cm 10 de março de 1977.- Lourl•al Baptista
- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Josó Lindoso)- De acordo com o arl.
33.! 1•. do Rcr.imcnlo lnierno, o rcquerimcnlo scr!1 submclido uo
~ cxurnc du Comh;si\o Dirctoru.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- H!1 oradores inscritos.
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, como
Líder, peço a palavm.
O SR. PRESIDENTE (Jo>é Lindoso)- Concedo a palnvm uo
nohre Senador Eurico Rczcndc, como Líder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Sr. Prcsidenlc,
peço que V. Ex• conceda u p:llavra ao cmincnlc Senador Virgllio Tilvoru, purn que, cm nome du Lidcrnnçu do Govc:rno, faca umu import:antc comunii!HCàola Casu c ao Pu is.
O SR. PRESIDENTE (Jo>é Lindo>o)- Com a pulavra o nobre
Senador Virgílio Tíavorn. rmru fnlar pclu Lidcwnça do Governo.
O SR. VIRG/L/0 TÁVORA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDNTE (José Lindoso) - Concedo a palavra ao
nobre Scnad11r Rohcrlo Salurnino, por ce>são do nobre Senador
Dan10n Johim.
O SR. ROBERTO SATURNINO (MDB- RJ. Pronuncia o
seguinlc discurso. Sem revisã11 do orador.) - Sr. Presidenle, Srs.
Scnndorc~:

Tcnbo cm mãos o Diário do ConKresso Nacional de 22 de nevem·
hro de 1975 c11m um pronunciamcnlo meu, feilo no dia umerior, no
quul cu odcrtoavu u Cu~n c !iUp:criu uo Govc:rno, particularmente uo
Ministro Dirceu·Nogueira, que ~cria mais conveniente, necessário,
imperio>o mc>mo- dizia cu i1qucla da1a,jl1 em novembro de 1975que se purusscm as ohms d:1 Fcrrovin do Aço.
Argumentei com custos ch:vudissimos da obru, que nunctl
poderia ctlmpcnsar os hcncrfcios económicos que dela se esperava, e
firmei que u ultcrn:1tivu mais viúvcl, no momento, que a nlternutiva
m~lis cconômicn uté u déc~1da de 80 scriu a reconstrução, muito mais
ri<pidu, muilo mui> h:mnu. da linha de cenlro ramal Belo
Horizonlc-Rio, Rio-Sno Paulo.
Pui advcriido pelo nohrc Líder Senador Virgílio T!Jvora de que
cu nilo linha conhccirncnlo profundo do ussunlo, que o Governo
estuvu de rosse dos estudos que dcmonstrnvum ser n Ferrovin do
Aço ab>olul:lmcnlc indi>pcn>iJvel. prioridade primeira, e que essa
rccon>lrução da linha de ccnlro niio daria vazão ao tr!1f<go que se
esperava da região de Belo Horizonlc pura a região Rio-Sno Paulo,
Om. Sr. PresidcniC, Srs, Scnadore>. vejo nu primcim página do
jornal O Estado de S. Paulo, de omem, que o Presidente du Rede
Fcrroviiori:l Federal, o Sr. Slanlcy BaliSiu, homem que me parece de
bom senso, admitiu ontem, praticamente, o abandono dn Ferroviu
do Aço, E di>>c mui> o l'rc>idcnle da Rede Fcrroviúriu:
"A linha ccnlro du Rede Ferroviilria Federal, abrungcnd•> Rio, sno Paulo c Belo Horizonie, é prioridade um da
cmpre>u. porque. pelo mcno> ulé 1983, clu vai substiluir u
Ferrovia do Aço."

Sr. Presidente. meus nohres colcgus. muis umn vez c: uindu dcstu
vez com wrdnm;u de um nnn c poucos meses, de novembro de 75 até:
março de 77. o Governo rccnnhccc que u Oposiçüo tinhu razão, revê
os s~:us cnnccitus, r~:vC as suas decisões pura mcr~:ccr de nós, muis
umu vez. apl&~usns. Porém, não rod~:mos dcbwr de registrar que
uinda esta vez, corno ~:u disse, cstu corrcçüo veio com u turdunr;u de
semf')rc.
Era o que 1inhun dizer. (Muilo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jo>é Lindoso)- Concedo u palavra ao
nobre Senador Orme> Quí:rciu.
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DB- SP, Pronuncia o seguin·
lc di>curso.)- Sr. Pwidcnlc, Srs. Scnudore>:
Em abril do uno pa>sado pregamos ncsla cusu a convocuçilo de
uma Assembléia Nucionul Consliluinle cleilu pelo povo brasileiro
junlamcnte com u eleição dos governadores cm 78 (eleição' direln
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dig:u-sc, de acordo com o qur.: determina u lei). A

rcrercursüo foi bou,

A tese foi simpí1tica l1 maiuriu dos lideres cmcdebistas, objetundo ui·
guns no cntunto que umu Assembléia com essas extraordinárias responsubilidades sofreria constrangimentos cm razão da vigência do
Ato lnstituciomd n1, 5. Tendo cm vista os últimos ucontccimentos
politicos, <IS notícias angustiuntcs c as I'Crspcctivas nudu promis·
sorns. nos purcct: imrort:mtc voltar ao :1ssunto pura pleitear umu
Constituinte ;.mtcs mesmo das eleições ro.1ra governadores cm 78
levando cm contu, ncstu ultura. :ts inccrtczus que cercam o referido
rldto.
Ant~o:s dt: mais nuda julgurnos nc:ccssi1rio um cscl:lrccimcnto: nós
l':dumos de uma Constituinte atrnvés de eleições livres de dcputudos c
senadores. cornrrcendcndo o uccsso dos pmtidos Ull rítdio e ii
tclevisno dum nte a camrunlw. na uprcsent:.tção dos seus candidatos c
no dehntc dt: smts idéius I! rrngn111ws. Tutlo sem u minimu restricrto.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me honra com
um upurlc'!
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB- SP)- Daqui a alguns
inst:mtcs. com pn\ll.:r.
Nôs falúmos dots ch.:ições de dcputudos c senadores que comporium tt Constituinte c LJLtc, logo upós u otprovaçiio e promulguçUo
du novu Cunstituiçrtu, inh:grurhun o Cong.rcsso ordinítrio (Cãmarn e
Scmtdo) cx:ttamcntc como ocorreu cm 1946, O esclarecimento é
nccessMio pon.1uc nôs não concordari:tmos com a trunsf.ormação
punt c simples do atuul Congresso cm Constituinte por motivos de
ordem prítticn c de ordem doutrin{tri:t.

Nn primeiro caso por4uc uma Constituinte decide por maiori:t
simples c nn c01so dc se tr:msl'orm01r o 01tuul Cong.rcsso cm Constituinte tl Governo jía teria u 11Htiori01 simples punt ;:tprovar u Constituh.:rto <.Iuc entendesse. No st:gundo c:1so porLJuc um poder con:-;·
tilllido. no c:tsn o :ttu:tl Congresso Nucinn;,tl, ntuJ tém o poder constituinte. lllH.: nurnmlmcnte dcvc ser delegado cxprcssumcntc pdo
puvo parn que se ptlSS&I discutir c :1provm umu Constituição.
Somente atrm,és dc unw cleiç~o prôrria. ~.:om o ohjctivo explícito, o
povo pode deleg:1r poderes 01 um grupo de h:gisladores cunstituintcs
pura discutir. :.1provar c pmmulg:.tr um:1 Cunstituici1o.
Esw a prnpnst:l que cst:tnHlS rcitcmndn.
Tem o apartc o ilustre Lider Eurico Re1cndc. com todo pr:uer.
O Sr. Eurico Rezende (,\RENA- loS)- Agn1do'o a V. E''
Quem-me p~:rmitir di1.cr que. <.iLHindo snlicltd n armrte. lixei um
entendimento com rchtt;iao ao pcriodtl inidal do seu discurso, Mus,
apt'ls V, E\~ t~.:r-mc coloc:td11 cm cump:tsso dc espera. prcstou
csdmccimcnllls CtHnplcmcntures. I! esses dois estí1gios do seu pronuncimncrlltl me dci\amm num regime de dlrvid:t porque, se nUo nos
cngmHI!lltls, V. E\11 prcg.a LlllHt constituinte untes dus clciçõcs
designad:~s para IIJ7X. Como então'! Qual seria u rurm:t dc se: orgnni.,:lrem os Podcrl.!s Constituintes dn Congresso'! Ant..:s du clc:içUo
de IIJ7X nirtl cstí1 pro,!,!r:muH.Ia nenhuma clciçtw pmlumcntar. 11 n~o
ser <.lUC V, E\ 11 tenha a npt;:ill p:rrlamcnt:trist:t. que ulwimncnte scri:.t
invio'1vcl. da dissohll,'iltl do ('nngrcsso. Pediria, l.!nttru. 11 V. E.''· LJUC
nos cscl:rrcccssc. l'l:'t um ponto, 11111 :ill!!llltl, 1111 seu discurso. onde
V, E\ 11 prega unw Cnnstituintc antes da clci~.;tw de 197X, O modus
fociendi ai lic:n·ia, se ni1o imptlssi\'cl, pcltl mcntlS muito difícil. Pcdiri:t a V. 1:\ 11 , cntit11, ~ILIC C\plicitussc 111clhnr as smrs idéias. nesse
setur.
O SR. ORESTES QUtRCIA I ~I DI!- Si')- V. E'' tem ru1ilo
:tpartc. ~I :r' vcrí1 V, E\11 que dentro t.Ju prurust:t
1H'1~ c.. t:rllHh. c\:lt:rmcntc. trat:~nd11 dc .. tc asrcctn. ln~u cm sc~uida,
lltltC\\tl c.. ~.:ritn. E \'llll:trci. na nptlrtunidadc. :.t responder Ohl ap:trtc

1w

coltlc:l~'fltl dc~tc

1

li C V, 1·:\~

E.,.

O Sr. Eurico RozendoiARI·:~,\- ESi- Eu pediria a V.
que !!LI:rrda .. ~c n:1 "'"ti\1C\llt'1ria c n:t 'il\:1 :rtcn~·ttn a as ..crtiv:t Cl>nstwllc
du ~CLI diM:UrMl i.IIIC prcl!:t Lllll:l Constituinte :.mtcs Uus clcit.;lics
tlcsign:rd:t" p:1r:t 197k,
O SR. ORESTES QUtRCIA (M DI!)- E\ut:llllonto,
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Esse é o ponto runda·
mentul.
O SR. ORESTES QUtRCJA (MDB- SP)- Nüo há dúvida
nlgunm: vou, exutumentc, suhrc esse aspcctu, falar.
Mas. Sr. Presidente, Srs. Senadores. esta é a proposta que
rciterumns. Tcndu cm vist:t cstc ~rundc ohjctivo. us c:leicões pode:·
riam ser rculi;adus nu limtl do eurrcntt: :mo cu Constituinte instuluda no inicio de I'J7H.
Os prohlcmas dccorrentcs dn ruto de o :ttuul Congresso ter mundato até Jinal do 7H e do I jJ do Senudo ter mand:uo ali: 82. poderiam
ser soluciomtdns, pois todos nôs levuríumos cm conta. primeiro, os
grundcs interesses n:tcit>nuis.
Ai. o.,atmnonto. o aspecto levantado ror V. Ex• t uma proposta
<.JUe pode purcc..:r difícil. mas cnt..:ndo- c cm ruzi'io disto estou pregando estu id~i:t - 4uc nôs rodcriwnos conseguir um modus
faciendi, IHl sentido de eleger un1:1 Cnnstituintc:, mesmo tendo em
vista :t t.'\istém:ii.l de um Cnn~rcsso cum um m:.mduto utt: 1978, e de
I/ .1 do Se11:1do ter mandato até 19M2.
Evidentemente. é um :assunto delicado que mereceria t:studos,
dch:rtcs, nws nós cstumos propondo cxutamcntc esstl idéia du Consti·
tuintc, tcndn Clll vist:t :.1 J'OSSihi!id;:adc de, gr:tÇUS Ull desprendimento,
:to :tltruismn. ao civismo dos Parlamcnturcs que compõem o CongreSso Nacional. nôs encontrarmos um niodus faclendl, uma soluciio
p:1n1 cstc c~1so.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V. Ex• me concede
um upartc'!
O SR.ORESTESQUtRCJA(MDB -SP)- Pois não.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Pormita·me dosdohrm o de h:~ te raw me lha r num outro ponto. V. Ex• in~istc cm que
.haja a rarticipa~iln Cnnstituinte antes de 1978. No campo da nossa
pr~.:vis:in constitucinn:tl c no c:ampu da Sociologia Política nó,s não
c1H.:nntrmnns 11 modus faciendi l.lcssu tnm .. rornmçiio do tttu~tl Con·
gressu cm Cnnstituintc.
O SR. ORESTES QUtRCIA (MDB)- Nüo é.hem a proposta.
O Sr. Eurico Rezende (,\RENA V. Ex•
a minha dúvida perdura.

'i""

ES) - Então, conrcsso a

O SR. ORESTES QUtRCJA (MDB- SP)- E vai perdurar
pnn1uc é arenas um :~sr~:ctu. que v:unos deixar. c:vidcntcmc:ntc. ii
Hnírlisc. Nt'ls niio temos. ncnhum:t pretensão de hoje es~owr u mutt:ri:t, csg,lt:tr u :tssunto.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- V, Ex• defende a teso
que sl·l \l pm·u pol.lc dar uns seus reprc:sentuntes poderes constituintes. Ora. se V,
entende :assim. c entende nu boa
f..'omp:mhi:r de muit:1 gente. c s~: V. Ev dcsc,iu unu1 Constituinte :tntes
dc 197S, cnllltl l';,t;cr css:t Constituinte'! Quem convoc:triu n Consti·
tuii11C'.1
lltl s~.:ntidtl ~c

E,,,

O SR. ORESTES QUtRCIA tMDB- SP) - Meu ilustre
l.idcr d:1 ARHNA. l.idcr do Cit1vcrnn. nt'ls cst:unos dcixando em
aht.•rltl c,h.• &I'IJlCI.'Itl, Vc,in pcl11 snrrisn do nohrc Senm.Jnr José
S:trnc~ ...
O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES)- Mas V. Ex• que estú
l':tl:tndtt n:"ttl dc\·c dci\:tr cm ;thcrttl: 'lucm cstíl <.luieto podc deixur cm
:thCI'ttl, 111:1~ f.jLICill C~IÍI f:tlillllltl deve dci.\ar tudo rec!Htdn.
O SR. ORESTES QUtRCIA 1~11ll!- SI')- Evidentemente,
\·. l·\' c,tfltl pi'CtlCtlp:rdtl'\ tai\'CI. cnm 11 munLI:.ttn liLIC cml:t um de
1\t'l\ tl..'llh:l :rt(.o 11)7X, \llil' \hll.':l\11 de I
meu C:tSO- ut~ lllX2. cu
nittl l',ltHI PI'Cth.'Upmltl t..'tllll i'itn. Na re:tliditdc. cstuu prcocuput.Jn
l'tllll tllllil ( \111\lituit.::lo 'ILIC 1ms~·u do :'lln:tgn Ôll mciu suciul hrasilci·
r'tl, nem que par:1 i'1t1 tcnhumns <.juc l'ater sucrilicius pcssu:tis, até
l'tllll ,, .. a~o.·r·il'icit' de parte dn mamlutn, Evidentemente ni1n queru,
ttL'"'Ic :t'pccttl, ctllr:tr cm detalhe~ pt1rqL1c é unm cnluc~u:üu de urnn
jltl\k:'ttl, ~ l\111;1 idéi:r.
1
'

n-

.

"'_,
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O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex•?
O SR. ORESTES QUJ::RCIA (MDB- SI')- Evidentemente,
ó t•m n~pccto dclicndo, porque no inicio de 1978 ou no õnnl de 1977
nó~ \cremo::. um Congresso, mas islo não impede- V. Ex• Sl.\bc que
nno imrc:dc- se houver um consenso do Congresso, s~: houver um
consenso do Governo. não impede que o povo c!t:ju uma AssembH:iu
N:lcion:ll Constituinte, ainda c:.stt.: ano. Isso apenas para que nos
cntcndumos nesse sentido.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) -

Permite V. Ex• um

Srs. Senudorcs!
Nns últimos temrals temos sido concl~1mudos u procurnr umn
snluçrltl f1:1rtl os rrohlcmus polflicos hrasileiros. Temos convicção de
lJttc nu convocttc1lo de umu i\sscmhléiu Constituinte est:'1 u rcspostu
p:rrn 1rs tcrríwis indngoiÇÕt."S do momento. Seria huscur o ordcnumen.
to .iuríllico que muis convém ao desenvolvimento do nosso País lú nu
origem, na cssênciu, Seriu o chnmumento 'do meio sociul do nosso
País raru mcditur c decidir sobre o futuro, utrnvés dos rcprcsenWntes
eleitos legitimamente c com os poderes ncccssírrios pur:1 tomur u
grande dccislio históricn.

~!parte'~

O SR. ORESTES QUJ::RCIA (M DB- SI')- Pois nu o.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA -ES)- ldentilico, entoo, no
pronunciumcnto de V. E.x• c ntl intcrlm.:uçào que c:stumos mantendo,
que V. Ex• prega duus opcõcs: umu é umu bruxaria, isto é, a dissolucno do Congrcso Nucionnl, c u outra um !Htcrificio, a renúncia de
Dcputndos c Senadores. Quanto 11 scgund" opcõo. lumcnwriu muito
que o Scnndo Federal perdesse o brilho, o espírito público o u colu·
boraç;io de V. Ex•
O SR. ORESTES QUJ::RCIA (M [)8 - SP) - Agmdcço "
V. Ex• no que dit. rcsrdtn a minh~a pessoa, mas gostari:l de: colocar dn sc~uintc mwwira: nús c:st:unos propondo a
convoc:l~o,':io c :1 clcif..•:'in de unw Constituinte. As const:qílênci:ls dt: um
illtl ~1111111 c•ilc. dur:1ntc :1 vigêm:ia do lllnndotto do Con~rcsso, s.lo
conscqtl~nd:~s sccundiirias. porque o 111ais importante. aquilo que
rrocurn. aLJtliltl l!LIC entendemos ser intcrt:s'i:lntc í: a clciclto d~: um;t
C'tHl,IÍiliÍiliC, fnil.:i:dll1i.!lliC, rrnJ')lmhamos lJLIC i\ Ci11WOC:U;ào de uma
C'tlll'ilituintc ftl:'is~.: l'dl:t cm 197S •.iunt:um:ntc com ;1s dc:icõl!s dircws
dcl'cr~nl'i:J d~

fliir<l Cltlvcrnmlorl!s de E'it:ldo, Hoje. V.

que t.:ss:l'•i clcktu.:s

c.;tntl IW

E.x~.

dr.:pcndência de

cnrno todos nós, snhc

m:nrr~nci;ts

políticas, de

iiCtHlll'l.'illlC!1!tlS pnlítil,:tlS,

O Sr. Eurico Rezende IARl'NA- ES)- Nà<> estamos di1.cndo
()c: minha rartc. ;tlirrnn u V. E.'<~ que nenhum porta·
vn; do Cit~vc:nltl dhsc isso.
i~ .. ,,,,:\Ct..'lCotH:ia.

O SR. ORESTES QUtRCIA (.\!l)ll - SP! - Embom a
:ts ch:içllcs. 1.'111 J97S. ,o;cri'io din.:ws. embo·
ra o Senhor Preo;jdcnte d~t Repúhlica j:.'r tc:nha rc:itcrado que !'it:r{r
rc:-.pcit:lllo ,, c:rh:nd:'!ri11 ddtoml. n:t nmlidouJc nós toJos sahernos,
pdns ucnnh.:cirncntns políticos. que css;rs clt:içllr.:s cstoio cncontr;mdo
t.:~:rt;t' dillculd:rdcs,
(\lllstituh.:;itl,,:s~.:l:tr'-'!.''tl{Lh.'

O Sr. Eurico Rezende !ARENA - ESl - V. Ex•. ngon1, est;í
J';rJ;rndtl por :tdivinlwt;fin.

.

,

O SR. ORESTES QUtRCIA (~I Dll- SP)- Em r:~~.i'io disto ó
qui.' nllo; qttt.: dl.'li:tul!.'nHls a tese dn ClHn'ocacno de uma Assembléia
N:tcit1nal ,.,,nstituintc tcnu1s rnndilic:tdtl alguns :tspcctns. Mas,
cvidcntf.'llH:rnc. ni'to qucrl.!nHIS cst!ntar tndns os Hsrcctos. f.!Ltcrcmos
:rrcrnt., trutcr t1 a"istrntn it trihtrnil. m.•stc llHlllH:nto irnpmt:rntc para a
vidn tlitdonlli, qtt;ttldll 11e pedetn opinitics ;'r Cf:tsse roJítica: !! quere·
lllth \r:t/f.'r a nnsSitllflltli:io, queremos colocar :r rwss:r proposta.
Se v. 1·\\l rne permite Cll cnntlnuaria
11..'111 tlltlru..; :t'('lt:t.:ltl'i,

Clllll

:r rrnrost:t, que ainda

<'nm rclor.;rrn :'r le)!itinw ohjcçrro de lJLIC unw Constituinte nfin
ptHll•rÍ;Il'tlll\"]\'t:r lo.'tllll il t\).5, elll lltlSS;t rrnpOS\il prctendl.'fllOS ljlh..' O
,\I·~ ~o'l.'''~l.' d~.: \'Í).!or:rr no di:t rncsllltl da in~t:tl:u::lo d:t Asscmhléi:r
Na\:innal CIHl'•lituintc, ccrinHini:t dvica que teria o rnais :11to
.,]pnilk:rdn 11:1 hi..;(('lri:r do tltlS'il) Pais. r: evillenle que durante ti
lr:rn .. ~.·tlrrer d:t c:unr:mha cleilor:rl. l'tltll o /\1·5 cm plenu vi~êm.:'1a.
pr~.·t~.·mlctntl'i ;r reediç[to do lllf.'.'itllll dirna de liherdmlc lJLte f.'t:rcou as
f.'k•içlll:' lk· 11>74, t:nm n umpln at:csso dns candidatos ú pruçu f'Ílhlica,
:t11 nhlio c :'r televls:"tn. rara o Ucbate dos grundcs ternas nacionuis, o
que ptl'i'lihilitmia edilicur tlS ranírnetros raru a Carta MngtW, de
ort.:tlrdtl f.'nmn entcndinu:ntn snherano do povo.

· .O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN) aparte'?

Permite V. Ex• um

O SR. ORESTES QUii:RCIA (M DB- SP)- Com todo o prulcr. Senador Dinurtc Mariz.
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RNl -

Naturulmente,

V. Ex~ nt1n SI! sente eleito peh1 vuntade e~prcSSi\ do clcitomdo, se
V. Ex• nchn que só com umu Constituinte é que viriam os legítimos

representantes da clnssc: politicu do Pu is. Acho que todos nós uqui
- c: mai.s nindu o.~ meus ouvidos - estamos doentes de
ouvir as prc!!:tt:ties de V. F..'<'. di1cndn que precisamos ouvir os tra!lalh:rdmcs. o~ empres:.'trios, os estudantes. como se todos nós nilo
tivéssemos sido clcit11s ("nr essas classes. (.'omo se houvt.•ssc sido
t.'riad:r um:t d:r~se csrccinl rara eleger os que uqui cst~n. rcprcscntnn·
dtl n rnvo. Tcnhn :1 impressün dc que V. Ex•. que foi elt:ito uti: na
vigên~o:i:r dtl AI·S. chc~ou m)ui n:prescnwndo todttS as classes que
dcven1tcr :tcorrido irs urnus p:rr:t humenugcnr V. Ex•. numu hrilhnn·
ll' l.'lt:it,•;ltl r•rr;t repn:sent:tr o povn pnuli.~ta. Conscqtlcntcmcntt:, ucho
~Jue ,, :rr~umento de que stl unw novu Constituinte podcr:'1 truzcr legi·
tirnos re('lrcsent:tntcs dtl povo. tenho a imrrcssfio de qw: nem t:u, nem
V, !~.,~. nem tlS q_uc est;ln aqui rmticip:1ndo do Semtdo Ft:dcr~tl
poderíamos :rct:it:rr. F.u mc sinto eleito por tnd:rs :ts clnsscs que parti·
~.:ip:rm da vida. de trah:rlho intelet:tu:rle de qu:tiSlJUCr outros setores
de mividi!dc no meu Estado, do 111esmo modo como V. Ex• Entilo,
s~.: V. E"\~ cst(r ndvo!!:tlldtl, rcalrncntc. ess:t Constituinte, creio que
V, 1·\ 11 llliotcriltl.'tlllHl rct.·us:tr LlllHI C'nnstituinte l:nnhêm reprc.~cntu·
da pnr nt'1s que cst:rmns :tqliÍ. representando n pnvo n:.t sun cxpressUu
111ais lc!!ilirna c mnis ptlplllm. Eru tl aparte que queria d:tr •1 V, Ex~
prc.~c:ntes

O SR. ORESTES QUii:RCIA (MI>Il-SI'l- Agrndcçn n
:rpartc de V. E\ 1'. Senmlnr Dinartc M:rri1.. c nt'1s que cnnhcct:mns :t
illéia. ;t ['1rc1=aç:io de V. !-:.'<~. 1111 sentido de que n muul Congresso S!.'j:t
tr:rnsl'orn1adn clll Constituinte. cumrrcendl!tlltls, cvidcntemcntc ess:r
intcrH,.'ttn de V, 1:x~ em ~Jttererjrtstilic:rr :t su:1 pnsiçiin.
Ftt nunt:a, cm momento :tl!!lllll. lJLiis di1cr quc ntls, LJLIC cnmpo·
mos o :rtual Cnngres~o. nfio temos lcgitimidudc nu nt1ssu repr~scntu·
ç;io, St; ljlle pMtl VO\ltr. dist.•tttir llllHI C'onstitLIÍI,'<lll é que, doutrimtria·
nwntc- a~sim cn..;in:rm os mestres do f)ircitn Cnnstitudomtl- nôs
nrttltt..'llHlS C'i"ie rode r C'<plit.'itn, Ruy B:trhm:r dil.iu:
"() rm/er Cllll'iti\UÍdn n;'ro tem pndcr CtlllStituintt!, lJltC
deve .,cr ditdll explicitarnentc pl!lo povtl,''
1\ C'lllhtituintc se or,!!:tni;:a t:onl urn m:rndHitl c'..:plícito do pnvo.
:t\"iitncl;r lt.•ni cnndi~,·,kos d~.· vntilr unw Cnn."itituiçoln. ltnHI lJLiestno
~ohre f.]llt: rt..':rlmcntc h:'t uma divcr!!ênci:r entre os nossos pontos de
\'io;la. lll:t'iJH·,.., enlf.'llllcm,,s eswr com a tese rn:tis ccrtu.

r:

O Sr. Morcos Freire
:rrartc".l

(~ll>B-

PE) -

Permite V. E.<' um

O SR. ORESTES QUtRCIA (Mllll- SPl- Tem n npurte n
nobre S!!lladtlr ~t:rr~.·tl'i I rcire.
O Sr, Mnrcos Freire tMilll- PEl- Antes de muis nndu.
quero dcst:ulpitHlle por nnn ter prcscnciudn tml:t :t oruçfio de V, i:.'<'
Che!!Ut.'i l]Ltando 1.'l11 j(r t.·~tiiV1t inidud11, mus ucuhu de tc.~temunhnr u
distint;ttomuito lúcid:r lJtlc V, E.'..:' rm-: entre o lcg.isludor constituinte
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c n h:pi,Jmlor nrdin;'trio, tl lJUC nmlmcnt~: pile pnr terra aquele ur·
O SR. ORESTES QUtRCIA iMDB- SP)- Pois niio, nobre
de <.JUc:, p1H nnn scrnHlS ('nnstltuintc:. n~u tcrfnmos n rcprc·
St:nmlnr.
~cnwtividmlc rnptllar. Si'tn cnis:t!t! cnmrlctamcntc dísr-mcs. Mus, no
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- R N)- Gostaria de lemhmr a
<.JLIC se n:l'crc :111 ptH!cr constituinte. u pr{Jf'HÍa llishlrin du Bmsil
V. Ex• que tmlo ptHicr rcv•llucitm:'lrin, tnt.la revolução tem n poder
llhl~lr:tquc s~:rnprc lJlh.: existem nwvimcntus de dcscnnstitucinnalizaconstituinte.:. lstn nnn nf111 é novidade. ocorre nu mundn inteiro. No
t;iul do Pais. sc,iil por uma n:voiLtçno nu pnr um pnlpc de Estudo,
Brasil. temos um cxcmpln: quo.mdn nds nos tran...formamns cm cons·
:tlJlll.:lcs lJttc :tssumcm n pmlcr. cnnsillcrandn·sc titulurcs do poder
tituintc. :I~Ur:t, depois de 1964. é porque l1 nnssn Congresso não roi
cnmllituintc. 1~111 trudkinnalrncntc. entre ntls. devolvido it N:u;no o
l'ech:alo. o ('tln~rcssn ficnu funcinn:tndn. Ent~o. nós nos trnns·
direito d~.: rccnn"ititttcinnaliJar n Pais. Esta foi :1 rutlprin lici1o pri·
l'nrm:tllltls cm C'llll'itituintc c l'nmns trahulhur c votar umn Constiluimcira, quando da nnssu indcru:ndênci;~, quchrandn us laços juridicoç:in. Todos n.., partidns Ctllllpnncntcs dn Congresso N:tcinn:tl, sem
polític.:o'i c.:nm :1 mctn'lpolc. cm LJLIC foi convm.:ad:t uma Constituinte.
um protesto. tndtlS assim a~h:1r:nn. Os mestres de Direito deste País
cmhoro1, <.h: 1';1to. d;1 ni'1n tiws~c tido <1 sorte de cumprir sohcru- cu llttn snu vcrs:tdtl no assunto - :tdmitcm c não sô justilic:tm
IH!Illentc 01 mi . . silu p:tm a qual foi cnnvnc.:ud<~. 1\'fas, c.:nnvncacãn de
mas mlvnp.mn lJUC todo pndcr rcvnlucinn:'tritl tem o pod.cr C(lnsti·
c.:nnstiiUint~.: lH.'nrreu. tamh~m. lJUHndn du f>roc.:lnnwcãn da Rerl1·
tuintc. C'nnscqll~.:ntemen\e, a tt:sc del'cndid:1 por muitos t:tlvcz esteja
hlic.:a. i\ssistimns i~ual apc.:ln a c. ~u
. vin dcnwcr:'ltica de rccons·
lllll pouco capcnp.a c :1 realidade é que nôs. nn Brusil, não prccisumos
tituc.:innnlit:lr o Pais arHh a Rcvolu~;ful de 19,10, cmhnrn cssn convocn·
:tdvnp.ltr teses que são envelhecidas: prccis:unns ~ renovar cu Revocito tarda 'is!.! c. por is'iomcsmn. n Fstudn de V. E~' pegou cm arm:1s
lut;nn veio para renovar. :1 Revtlluçãn veio para ficar, :1 Rcvoluçiio
para~.:xi!;!ir as prom~.:ssas dcmm:r:'ltil.!ols do movimento de .10, o que se
veio par:1 servir ao País dentro <.los postulndns nno slÍ democr:'tticos
realimu cm .14. Dcptlis da. n:dcmner~ttizaçãn dn País, quundo ter·
nws rcnnv:~dnr~.:s. Est:t é a 1ltinhu opinião c este ser:'! n destino que o
minou o Estado Ntwn, novmncntc se apelou parn umu Assemhléin
Brasil hú de escolher par:t encnntrnr os c<tminhns seguros p:tr:t o
Constituinte da qual "iolÍu :1 Cnnstituici'lo de 1946. Portanto, as duns
lmic.:ns ~o:.'<ceçtl~o:s de dcs~o:tmstitucinnalizucão dn País. pura não se dcsenvnlvimcnto Llcst<t Nac~o.
entrc~wr !t Nm;;'ln :1 tart:l'a constituintr.: atruvés de delegados exprcssnO SR. ORESTES QUtRCIA IM DI! - SP) - Agmdeço o
mcnt~.: csc.:nlhidns p:tm esse lim. fnr:tm durnntc o Estudo dit:ttorial de
ap:trtc de V. E\~ c. cvidt:ntemcntc. j(t tínhamos cxpcndidn a noss:t
19.17. quando n 1,:\Ís passtlll :t ler uma Constituição outorg:~d:t, c
npini:io :t respeito dt:stcs usrcctns de transrormuç~o dn :ttual Con:1pt'1s n f\.fovimen\ll de 64. que apesar de acenm com princípios c
p.rc"iso cn1 Constituinte c convoc:u;ão de um :I Constituinte.
ideótis dcmncr:ític.:m. :Jté hoje niio cumpriu uquclc dever primeiro dt:
um movimento que se di1ia liheml. que se dizia pnrn resguardar :1
O Sr. Eurico Rezende li\RI:NA- ES)- i'ermite·me V. Ex•
um ap:trte'!
snhcr:tniH dns pndcrcs. que se dizia paru garantir n supremacia de
um:1 nnlem constituc.:imwl que scri:1. então. entregar it Nação o
O SR. ORESTES QUtRCIA IMDB- SPI- Concedo o
dircih1 de escolher e.~rlicitamcntc rr.:prcsentt~ntcs seus pum cnnstitu:1partc iltl ntlhrc l.idt.:r d:t M:tinria. com todo pr:tzcr.
cinnali/ar este Pais. Portanto, V. E:<• tem toda a ruzãn: mas. quundo
nt\s accit:mws c defendemos que n c:1minho dcmocr:'ltico dt: se rcO Sr. Eurico Rezende (I\ RENA -ESl- Quero congratular-me
l.!tlllS\Ítw.:ionalinr lllll P:tís é entregando t1 N:u;ãn a escolha de rcpre· c.:nm V. E.,~ pnr lwver inaup.ur:1do, nest:t sessão lcgisl:~tiv:t, o debute
scnt:mtt:s com este 11m. m'!s não nus deixamos confundir qLwndn
políticu. Ouvimos :U.Illi a lucidez com qur.: o eminente Senudor
ccrt:ls vn1cs vêm prt:tmr :1 simples c puru tr:tnsformacãn do utu:ll
~t:trl.!tl'i Freire tra~o'tHI o perfil evnlutivtl dns vúrios cst(tgios consti·
C'nn~res"io cm Constituinte. por<.JUC n que na wrdadc se visa com tal
tuintc"i dll Bra,il. S. 1~,. invul.!llLI, ohviamcntc. a tr:t<.lit;ãn, porque niio
idéia é mud:1r tãtl·snmcnte n quorum ljt.mlific:1dn de 2/.1 par:t as refnrh:'1 ncnhunw dellnicãn Ctlll"ititucinn:tlncm lc!;!:tl. cm termos de modus
mns constitucionais. p:tr:t :tssegumr a um dos purtidos políticos u faclendi, dn nhr<t constituinte. Se um Congresso :Jtual pode se transpnssihilid:tdc de. com nHtinria simples, f:~zcr :ts trunsformuçõcs que
l'nrnwr crn Constituinte. a lei nãn prcv~. nr.:m :t Cnnslituiçiio, mas
al,!wns sonham p:tra muis :tinda ~.:strcitar os cmninhos lihcmis deste
tamhém não ht1. :t não ser nn ~:mnpn de principins tradicionais, impe·
dimcnto, para que haja css:t tr:tnsfnrmaçãn. Não estou ahordnndo o
P:tís. f>ort:mtn. c:nn~ratuln-mc cmn V. E.~• NH vcrd:tde. u tese ccrt:t,
a tes~.: ahsnlutu, :1 tese dcmocr:'!tic:t é de um:t convoc:1ção de Cons- a"isuntn cm :'tnp.uln de c:~suísmn: estou alirnwndn que nUo h:'1
tituinte, m:ts Constituinte sr.:m peias, Cnnstituintc sem tutel:ts, Cons- nenhum impedimento le~al. Fere um pnucn, interrompeu trudição
tituinte sem AI-S. porque c.:nm i\1-S. com tutcl:t.~. com pci:.ts, com
mas nfln h:'t prnihição. '' mcdid:t nno seria nunc:t nntidemocrfitica,
llmilUt;lies de ljll:tisquer csp~cies, Constituinte niiu é, porque Cons- Alirmo isto tranqUilamente. Mas S. Ex• rdt:riu-sr.: nos inconvenientes
tituinte- ,, nome r.:stfl dit.endn- ~ n Poder que constitui c que n5o de se conviver numa el:thM:tt;~n cnnstitucion:tl. soh u hierarquia do
AI-S. l.cmhrn :t S. E-.;• <.JliC, em 1967, n s:n1dnSll Presidente Castcllo
permite nenhum nlltrn ucim:t de si. Portanto. um Congresso como
este, 11111 Congresso, indusivt:, mutilado n:t sua rcprcscntuçãn, um
Bruncn suspendeu. csgntantcm~.:ntc. tcrmin:tntcmcntc, a disponibili·
Cnnp.ressn quc viu v:'trins de seus componentes cuirem por :ttos de . dadc, v:tle di1cr. a e-.;ccu!..=ãn lln instrumento de excepcionalidade
dcmncr:'1tic:t d~.: llliC se disrnmlw c. p.rat;:ts a isso. este Consrcsso ela·,
força. um C'ml!;!rcsSll CtHlHl este. S1lh n ~p.idc dnl\1-5. um Congresso
horou :1 C'on"ititui~:io de 1967. num regime de plena liberdade. S. Ex•
~o:nmo este não terin. nn verdade. lcp.itimidude purn rccnnstitucionuo Sr. Serwdor 1\l:trcns Freire, que é um l,.'ultur da história poUticn, se
lilnr este P:tis cm hases demn~o:r:'lticas, Muito nhrig:tda u V. Ex•
liter um cunl'ronto~.:ntrt: 11 prt~ictn rcmclidn p:1ru o Congresso, pelo
O Sr. Dlnarte Mariz (A RENA - RN)- V. Ex• me permite um cntãtll'rcsidcnte dil RepL'1hlit..·a. c :t cl:thnruçfln que fizemos, verá que
npurtc'!
entre um documento ~.: nutrn ~.:xistiram difcrcncas espaciais: o do·
cumcntu nrip.inal lktlll inlcirmncntc mmlific.::tdn. Tivemos, então,
O SR. ORESTES QUtRCIA IMDB -SI') - Agmdeço o unw C'nnstituiç~n democr:'11ic.::t. mus rcavivamm-sc, rcutivnrnm·se
upurte de V. l·:,l• Vejam. nnhn:s Srs. Scnudnrcs, é um Prnl'cssur t.lc
:u.juclas mutiv:tl,'tlcs que. em certa csc:tlll, justilic:ar:un n Movimento
Direito C'l111Stitucinn,nl, é um mestre n:t mntérin que truz o seu dede 64: :1 hudcrmt tws ru:ts. a :t~itw.;ilu nos campos. a delinqtlênciu
pnimentn pura distin!!uir. pcrl'citumcntc. um:t pnsição de outru, A vcrhal injmins:1, caltmio"ia c injuriosa na prllpri:t C:"un:mt dus Depu·
pnsi~;l1o lcJ:!ítinw dn povo, escnlh~.:ndu um:t Constituinte c n pusicitn
tndns, l,r.:rturhararn u nurnwlidudc dt:llll1Cr:'lth.•:t c o Poder Executivo
ilc~ítim:t de "iC prctcnlh.:r transr~.mnar o <ttuul Congresso, sem poderes
teve I.JUe, cnti'ln. r~.::llivar o processo rr.:vnlw:inn:'1rio. Esse prm:essu
puru tu I. num:t i\sscmhléia C'nnstituinte.
revolucion:lrio vem cedendo lu~:tr. !;!ntdulivamcntc, ao aumentu du
nosso p~.:rccntuHI dcnw~o:r:'tticu. I~ csl:l u nnss:t pnsit;rtn. Sr. Scnudnr
O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA- RN)- Permite V, Ex• um Orestes Ouérclu, 1\ trudiçitu muito nus cunfnrl:l 1.! ilustra, mas. cm
:tpartc'?
nome de umn mcr:t tradit;i'lu nno pmlcnHl."i, ahsolutnmcnte. encontrar
~umcn111
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diliculdadc ~uru n a~crfciçnumcntn dn nosso desenvolvimento
pnlític,l,
O SR. ORESTES QUii:RCIA (MDB - SPl- Agrudcço o
.tlfHirlc de V. Ex• c vnu continuur a ler o meu discurso, Arem1s
saliento u sc,!!uintc: quundn se h:1sciu no urp:umcnto da força, tudo é

Justincilvcl. Se se huscin no poder do Governo. scjustiticn tudo, mus,
se se huscia nn hom senso, se se huscia n:1 trudicnu que deve ser lcvu·
du cm cnntu. evidentemente. tcrcmllS que ir huscur luzes nuqueles
acnntcdmcntns du Históriu LJUC siginificuvnm alguma coisu. E é
~:xuwmcntc neste scntidn que nósjulgumos intcrcssnntc e oportunu a
cunvnc:u.·nn dr: uma Asscmhléiu Nacinnnl Constituinte porque, utra·
vês dcstc c:~pcdicntc, o povn tnnu1rô n seu caminho, ussumindo sua
r>r,·,~ria rcspnnsahilidado.
So :~s eleições de 78 si:riio diretus ou não, se o próximo Presiden-·
1~ da Rcpúhlicu sorí1 eleito ~elo sufrí1giÓ·universul ou não, quais serUo us·cuminhos :1 seguir no relucionament'á cOm os outros povos·,
quais as soluções punt umu'jusw distribuição da riqueza, como proteger o desenvolvimento nacional, ii Assembléia Constituinte dirá. A
Assemhléiu (nnstituinte, procurudoru dos intere<Ses do povo bra·
sílciro. dccidir(t.
Com rcl:u;iitl lt condiciin dos hrusileiros, lt suu cupucidude de
dccisiio. :w "icu critério de cs~.:ulher n melhor caminho, não cremos
Lflll: se possu r.:nlm:ur dltvidus n respeito. Neste século, neste momento
espcdal. tendo :'1 mtto esses cxtr:tordinítrios veículos de comunicação,
o povo .iú tem. hít muito tempo, por intermédio de sua sabedoria,
s~:nsihili~:tdc, cor1diçi'h:s totnis de decidir sohrc todos os assuntos que
lhe cnmru:te. Pensar n enntr(trio seria minimizur o vulor du gente
Orasileira. além de mmt demonstruçiio de conservudorismo retró~r:tdo.
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dctcrminadns tiros de r.cfnrm:ts. evidentemente, achamns hnstuntc
possível umu propnstu cnmn cst:t,
Muito.~ poderitn jul!!ur. de hna tHI rnlt-fê, sti Deus s:thl!, 'Jtte u
nnssu prnpnsta ~ umu proposta liricu. de uhsnlut:t írnpnssihilidtttlc
pr:ítien. Se eles, tlS tJLII! julp.:trem assim. tiverem r:1znn. scr:í (1M'Iuc a
dcmoer:u:itt que nt'ls pretendemos paru n Brasil é uma idéia lírica Uc
uhsnluta impossinilidmlc ~ri1tica. IM uitn hcm! Palmas.)
COM PARECEM Mti/S OS SRS. SEN.·I DORES:

f.vundrn C':trreir:t- .Jnrhus Passurinho- Mnuro BencvidesÁl!cnor Maria - Milton Cahrul - Marcus Frl!ire - Tcntlinin
Vilcld'- Gilvan Rocha - Heitor Dias - Luiz Viu na - Eurico
Rl!zcnde - .Jn:io C:tlmnn - Rnhcrtn Saturninu - Vasconcelos
Torres - D:mltln .lnhim - Ciustavn Caruncrnu - Benedito
Fcrrcirn - Osires Teixeira - l.citl! Chaves - l.cnnir Vurgas Ot:lir llccker- l'uuln Brnssard.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Antes de iniciar u
Ordem do Di~t. desejo fazer uma comunic:tciio nos Srs. Senadores:
Ati rc~ulur a cnmrnsiçiin da Mesa do Senudo, dispõe o :lrt. 51
do Rep.imt:ntn Interno:
"Accit:.tr tt funçiio de.: Ministro de Estndo. Sccrctítrin de Estudo
nu Pn:fcihl de Capital iml"nrtn cm rcnúnci:t un curpn que o Scmtdor
cxercu na Mes:t."
De ucnrthl, I'JMiantn, cnm n l.ci lntcrn:t, n Sr. Sl!nador José F.stcves. :to accitttr :t runciitl de S!!crct:írin di! lndltstriu c rnmén:io doEst:tdo do Amazonas. renunciou un carJ:!n de Surlentc de Seerc:t(trio
que oeur:tva tHI Mcs:1 dn Sen:tdn. :thrindn~se eunsl!qtll!ntementc v:tp:t
que deVe st:r rrccn~hida.
A Presidéncin vni.' ussim, logo nplls u Ordem do Dia. proceder l1
eleição ~ara 11 cargo de Su~lcntc de Secrcti~rio du Mesa.

Nas Ltltimns déettd:ts os hrusilciros tem dado muiúscutus
dcnltlllStr:ICtlcs llc m:tturidadc,
O SR. PRESIDENTE (.lnsé l.inunsnl - J:sgnl:ldn n tem~n
O MllVimcnto Rovoluciní~rio de 1964, como" históriu demons·
.
destinado
no Expedicnti!.I'J:ISS:t·Se :'1
tr.:t, rui inidadn utravés du nrticulur;iio de sctorcs políticos, empresuri~tis c forças :trm:tdus. mns foi possíwl pelu udesUo irrestrita e total
uo povo. Num momento cm que o então Presidente da República
ORDEM DO DIA
racilitav:t :t suhversiio dn ordem, ;ttingindo até u hierurquiu militar,
nfc.:rccendn tndus us cnndícões p:mt ser destituído. os que urticulaItem I:
ranl o Movimento ReYnlucionMio, apcsur disso, sentiram u extremu
Vutncitn. cm turno Lmicn, da emenda tia Cf11nnru dos
noccssidudc de u~oio pnpulur pum o seu objtivo. E como sempre, o
llcputadns "" l'rnjctn de l.ci dn Sonadn n• 2~. do 1968
pnvn hr:tsileirn niin se furtou de dur suu contribuiçUo decisiva, numa
(n" I.H67·B/6H, naquela C':tsa). que di! nnva rcdação ao* 1•
c.~pécil! de recm:ontrn consigo mesmo e com seus ideais libertúrios,
dn :lfl. 449 da Cnnsnlidacih> das Leis dn Tran:dhn. tcndn
saindo •h ru:ts.·em n:rrc.:scntuçõcs de cenh:nus de: milhurt.~s, onde se
PARECERES FAVORÁVEIS. snh n•s 571 c 572. de
viam juntt)S llpcritritls c homens de cmpresu, do nus de cusa, jovens e
1976. dns ('lllllissiies:
velhos nas murchas dcnmninudus da "família. com Deus ~elu liberdu-de Constltulçilo e Justiça; c
de", O pnvn teve scnsihilidudc ~uru entender os ~erigos formidúvcis
- de Legislação Social.
pch.1s qmlis rwss(tvilmos c demonstrou de maneira categórica e ufirmutiv:~ que tem condiç<ies de ser sentinelu dos seus próprios interes·
A discuss!in d:t matérin fni cncerrndn nu scss!io d!! 16 de novemses. Em qualquer momento de sua vida, o povo brasileiro. utruví:s hro fH\~Sudn. t~:ndn :1 vnlw.;~n udiudu \\ r~:qucriml!nto do Sr. S~:m1dor
dos intelectuais. técnicos. homens de cm~resu, jovens, as gentes de Ruy Suntns. rmru :t prcsl!nll! st:ssiio, O Rcpiml!nto Interno, entre~
poucu ou nenhumu lctru. todos que fermentam um 'meio socinl de tantn, nn mt. .150. cnmhinadn cnm u alincu "c" do urt. 31 O, permite
impressionante scnsibilid:~de ~oliticu, ~odcrú se preciso for, ucionur ltm sepundn :tdimncntt,, rnr prnzn niio superior n JO dius. Com esse
o seu mecanismo de Huto-ddesu, lustrcudo nu vocaçiio de liberdude e nhjctivn l'ni em:uminhm.lo t1 Mesu rl!qucrimtf\t'..) que v11i ser lido pelo
nn sua constante ~redisposição democrúticu. E tem hoje condição de Sr. 1''-Sccretítrin.
eleger seus ro~rcsent:~ntes ruru umu Asscmbléiu Constituinte, num
f: lido c :trrnv:tdn o seguintt::
cx~:rcfcio tiio nccessítrio uos nossos unseios de liberdude,
Sei. como salicntml o nohrc Líder du Mniorin. que problcmus
cxistirtu1 dentro dos uspectos dcstu prol"ostu: n convocuçüo de
unm Constituinte Ctlm u e.~istêndu dC um munduto legislutivo de um
C'nngrc~so. M:ts, :tinda recentcmcntl!, Yimos declurações de um
Scn:~dnr d:1 ARENA que diziu: se o Congresso nu o votur us
refnrm:t~. podl!rin, nnvnmcnte, o nmso Puls ver u reediçüo de um
nutru Ato como nAto 2. tJUI! impôs umn reformu que o Congrl!sso
n~n 'lueri:t.
Oru. se neste mnmenlll hrusilciro existe possihilidudc de um nto
4UL' culmt u intl!nci\n do Governo, se o Congresso nUa uprovur

REQUERIMENTO N• 10, DE 1977
Nos termos do urt. JSO cnmbinudo com u ulínca .. c.. do
art. ~lO do Rc!!Íilll!llltl Interno, rel~uciru ndiumenlo du votaci\o d:t
l'mcnd11 du C:inwru :111 l'rnjctn de Lei do Scn11do n• 2~. de 196H. 11
litn de ser fcitn nn sessiiu di! 7 de nhril pn,ximo.
Saiu das ScsSiics. IOde nwrç11 de 1977. - Hel•ldlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (.lnsé l.indoso) - Do ucordo com 11
dclihcnu;iln du Pll!nítrin, u mutériu figururít nu Ordem do Diu du
.scss:in do 7 de uhril.
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O SR. PRESIDENTE (José: Lindoso) -Item l:
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 107, de 1976 (n' 2.6BS·B/76, na Casa de origem), de inicia·
ti va do Senhor Presidente da República, que dispõe sobre· a
doação do Hospital Hermfnio Amorim, c d:\ outras providén·
cias, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob nos 2 c 3, de 1977,
das Comissões:
-de Trtll!portes, ComuniCIIções e Obras PlibllCIII; e
-deFinançn.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs, Senadores desejar fazer uso da ·palavra, vou
encerrar a discussilo. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer scn·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redução, nos termos do art. 352, .§
I•, alfnca c, do Regimento Interno.
~o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N•l07, DE 1976
(N• 2.685-B/76, na Cau de orl&em)
(De iniciativa do Sr. Presidente da Republica)
Dispõe sobre a doaçio do Hospital Hermlnlo Amorim e d'
outras proficiências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Fica a Uniiio autorizada a doar à Grande Loja de
Minas Gerais, a fim de dar continuidade aos respectivos serviços c
ampliar o atendimento aos que dele necessitarem, o acervo patri·
mania! do Hospital Hermínio Amorim, da extinta Estrada de Ferro
Bahia c Minas, situado no Municipio de Tcónto Otoni, no Estado de
Minas Gerais, constituído de terreno, benfcitorias, instalações e ma·
teria! hospitalar.
Art. 2• O terreno, a que se refere o artigo anterior, tem as
se~uintes caracttristicas e dimensões: Arca' de 25.000 m' (vinte e
cinco mil metros quadrados), começando do marco n• I na
confluência das ruas Adib E. Cadar' até o marco n• 2, situado na
esquina da rua Otávio Otoni. Deste ponto à esquerda, margcando a
rua Otávio Otoni, segue numa distância de 135,00m (cento c trinta c
cinco metros), até encontrar o antigo Jeito da Rede Ferroviária, onde
existe o marco n• 3; deste ponto, atravessando o leito da referida
rede, uma distância de 30,00m (trinta metros), até a praça Antônio
Carlos, onde se encontra o marco n• 4; deste ponto, à esquerda,
segue uma distância de I35,00m (cento c trinta e cinco metros) até o
marco n• 5, sempre divisando com a praça Antônio Carlos; dai, b.
esquerda, numa distância de 15,00m (quinze metros) até o marco n•
6; dai, à direita, segue numa distância de 135,00 (cento e trinta e
cinco metros), ati: o marco n• 7, divisando com as instalações da
CASEMG e a estrada que margcin o antigo leito da ferrovia; deste
ponto segue à esquerda numa distância de 24,00m (vinte e quatro metros), até o marco n• 8, situado na fralda do morro, atravessando o
antigo leito du ferrovia; deste ponto segue, ll esquerda, numa dis·
tânciu de 105,00m (cento c cinco metros), até o marco n• 9, divisando
com terrenos de terceiros: deste ponto segue, ll direita, numa dis·
tânciu de 154,00m (cento c cinqUenta e quatro metros), até encontrar
o marco inicial n• I, situado nu confluência das ruas Ari Graça e
Adib B. Cadur.
Art. 3• A donçilo de que truta esta lei cfetivar·se-11 mediante
contratou ser lavrado cm livro próprio do Serviço do Património da
Uniilo e se tornará nula, com u reversilo do imóvel, sem direito a ln·
dcnizuçilo .de qualquer espécie, se ocorrer inudimplcmento de
cláusula do referido contruto.
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Art. 4• A Rede Ferrovillria Federal S/A tomará imediatas pro·
vidências quanto ao disposto no nrt. 2• do Decreto n• 61.525, de 13
de outubro de 1967, como decorrência da presente doaçilo.
Art. S• Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6• Revogam-se as disposições em contrllrio.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) -Item 3:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Se·
nado n• 47, de 1973, do Senhor Senador Franco Montara,
que dispõe sobre o sal:\ rio mínimo profissional do contador e
do técnico em contabilidade, tendo
PARECERES, sob n•s 765 c 766, de 1976, das Co·
missões:
-de Constltulçlo e Ju1dça, favorável;
-de Lealllaçlo Social (ouvido o Ministério do Tra·
bulho), contrário, com voto vencido, em separado, do Senhor
Senador Franco Montara.
A dtscussào do presente projeto foi adiada em virtude do requeo
rimento aprovado pelo Plenário, quando da sua inclusão na Ordem
do Dia da Sessão de I7 de novembro passado. O Regimento Interno,
entretanto, no§ 2• do art. 310, permite um segundo adiamento por
?razo não superior a 30 dias.
Com esse objctivo, foi encaminhado à Mesa um requerimento,
que vai ser lido pelo Sr. I•·Secretârio.
'

I: lido c aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N~ 11, DE 1977
Nos termos do urt. 310, alínea c, do Regimento Interno, rcquei·
~o adiumento da discussuo do Projeto de Lei do Sena~o n• 47, de
1973, u fim de ser feita na scssiio de 7 de abril próximo.
Sala das Sessões. em lO de março de 1977.- Franco 1\fo~toro.
O SR. PRESIDENTE (Josí: Lindoso) - De acordo com a
deliberuçiio do Plenário. a matéria figurar!. na Ordem do dia da sessilo de 7 de abril.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Conforme o enunciado pela Presidência, vai proceder-se à clei·
ção de Suplente de Secretário da Mesa.
O Sr, I•·Secrctário vai proceder à chamada, que será feita de
Norte para o Sul.
I Prncede-seiJ rhamada.)
RESPONDEM. Ã CHAMADA
SENADORES:

E

VOTAM

OS SRS.

Adalberto Sena - Altevir Leal - José Guiomard - Braga
Junior- Evandro Carreira - José Lindoso - Renato Franco Alexandre Costa- Henrique de Lu Rocquc- José Sarney- Helví·
dio Nunes- Virgllio Távora- Agcnor Maria- Dínarte MarizJcssé: Freire- Ruy Carneiro,.... Marcos Freire- Paulo Guerra Luiz Cuvalcunte - Teotõnio Vilela - Augusto Franco - Gilvan
Rocha - Lourivul Buptistu - Heitor Dius - Ruy Silntos - Dirceu
Cardoso- João Culmon- Amura! Peixoto- Roberto Suturnino
- Benjamim 'Furuh - Dunton Jobim - Nelson Carneiro Mugulhilcs Pinto - Franco Montara- Orestes Quí:rcia - Otto
Lchmunn- Lázaro Burbozu- Os ires Teixeira- Mendes C:unaleSaldanha Derzi - Eveh\sio Vietra - Daniel Krieger - Paulo
Brossqrd.
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso) - Concluidu a votuçilo,
vui·sc pussur ii contugem das sobrccurtus. (Pausa.)
Foram encontradas nus urnus 43 sobrccartus, numero que
coincide com o de votuntes.
Vui·sc proceder lt upuruçilo.

ii
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( Prort•tle·.\'t' à apuradio, J
O SR. PRESIDENTE (Jose Llndoso)- Está concluldu u apura·
çàn, que o1cusa o seguinte resultado: 39 votos paru o Senador Brugn
Jlmior, c 4 votns cm branco.
Proclamo eleito Suplente de Secretário da Mesa o Sr. Senador
Brug:1 J lm inr,. ( Pa lmus.)

O Sr. Jo.\·é /.imlo.w dc•ixa a PreJidênria, as.mmlndo·a o Sr.
Amaral Peíxoro.

O SR. PRESIDENTE (Amurul Peixoto) - Srs. Senadores, ao

..
..-i

j

assumir, pclu primciru vc:z, a Presidência du sessUo do Senado

Fcdcrul. cabe-me ugradcct:r aos nobres colegas u conliançn em mim
depositada, elegendo-me puru o c,trgo de 2• Vice-Presidente.
Prucururd corresponder il confiança dos meus nobres colegas,
desempenhando o cargo com a mais completa isenção, pautando as
minhus utitude< uqui pclus mcsmus normas que segui durunte toda a
minha vida política.
Muito ohrigudo. (Pulmus.)
O SR. PRESIDENTE (Amurul
uo nobre Scnudor Jcssé Preire,

.i

1

...
''

-~

j

!

Peixoto)~

Concedo a pulavru

O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN. Pronuncia o seguinte
discurso,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pureccu-nos oportuno, neste início das atividades legislativas,
truzcr '' mcdituçüo de Vossu Exceli:nciu e do Senado algumas
considcr:1çõcs sobre ~1s perspectivas econômicas para o ano de 1977,
tJ luz dus informucõcs até ngorn disponfveis.
O ano que findou, se por um Judo apresentou o resultado positi·
vo da c.xpansiio de H. R% do Produto Interno Bruto, deixou também
como herançu P""' 1977 a preocupação do recrudescimento
inOacionúrio c a incerteza d<l comportamento da Balança Comercial
cm virtude do novo aument<l nos preços do petróleo,
Diversos instrumentos de políticu monetária e fiscal, bem como
outrus mcdidus de c:tr{tter corretivo, foram adotadas. Ao mesmo tem·
po. ocorreram modilic:lcõcs nu conjuntura internacional,
principalmente no que diz respeito uo comportamento dos preços
dos produtos primdrios .
Os dispositivos acionados a partir do segundo semestre de 1976,
quer do Judo do crédito privado e oficial. quer no tocante n gastos
públicos. parecem revelar a conscientizaçüo dn necessidade de dcsacclcraçfio dns utividades econõmicas de forma mais consistente,
embora ainda dentro de uma filosofia gradualista que pode ser
sintetizuda n" empenho de evitar-se rcduçüo significativa na taxa de
absorcfio de mUo-dc-ohm.
Essa desuceleraçüo tem por objetivo conter n escalada dos pre·
ços c solucionar o problema do Bulanço de Pagamentos.
. Quanto a este .Íitimo aspecto, no caso brasileiro, n desacelern·
·;ào económica purece ser u mciu mais eficiente de reequilibrar a
Balança Comercial cm virtude J" estrutura de nossa pauta de
importações.
Com efeito, somos tu·anJes importadores de hens de capital e de
insumos bt1sicos, que por suas curucteristicus upn:sent:ml certa
insensibilidudc Us dcsvalorizucõcs cumbiais. Além disso, u reajuste
forte na taxa de càmhio rr:1ri:1 o inconveniente de comprometer o
endividumcnto cxtcr1111 d:ts empresas nacionais além de se constituir
em muis uma componente inllucionllriu de custos na fase;: cm LJUe u
economia se encontnov" uinda com folga de liquide·,.
Assim, u novu cstratégl:.1 de de;:sacc:leraçào pros~ ~.:sslvu visou ntln·
gir o duplo propósito de """'b"tcr u inOuçilo c de desestimular as
import:u;ões peln menor ta\:t de crescimento do produto.
Entretanto, o qw: esta ruw:1 ctupu, iniciada no segundo semestre
de 1976, tem de difcrculc das anteriores 1: que, pela primeira vez
existe muior grau de l'ucr~.·trl.·ia entre as políticas monetúriu c Jiscul,
pois elas vêm sendo tr.r•::rda~; de forma harmoniosa c não mais
conllitunt..:s.

Março de 1977

Além disso, purecc-nos oportuno invocar também n atenção do
Senado pura o fato de que á governo tem tomado, paralelamente às
linhas mcstrus de suo1 politicn, divcrsus decisões sctoriais visando a
corrigir distorções que se vinham evidenciando na economia
nacional.
Com efeitó, em virtude do desestimulo por que atravessou o
mercado ucionúrio, as cmprcsus privadas nacionais tiveram seu grau
de endividamento enormemente aumentado. A recente reformulação
da política de incentivos fiscais constituiu mais um elo de consistênciu no elenco de medidas oficiuis, de v~:z que tornou mais atrativn u
subscrição de uções novas, aumentando as possibilidades de
cupit!lli'z'u.çüo dus empresas privadas.
Essa medida reOete a prcocupaçüo oõcinl em propiciar,
juntamente com o saneamento do sctor externo e da inOação, soluções que consolidem as bases mais sólidas sobre as quais se possa
desenvolver uma economia de mercado.
E. r.nulmentc, a prova mais significativa da maior coerência
existente nus decisões governamentais se encontra nas recentes medi..
das na área dos reajustes salariais.
O atuul governo desde seu início teve, e continu~ tendo, entre
suas principuis preocupaçções, os aspectos sociais e redistributivos
do desenvolvimento. Os reajustes salariais a níveis inferiores aos da
innaçiio passada nüo significam o abandono dessa preocupação mas,
simplesmente, decisüo racional que visa a complementar o esforço
nacional de combate à inOaçüo a curto prazo.
O recente aumento de 30% para o funcionalismo teve, na
palavra oficial do Governo, a justificativa da nüo adoção de
aumento maior, fato que comprova o interesse e a atenção do
Presidente Geisel com os dedicados servidores públicos .
Incluo-me entre os que defendem reajustamento maior, mas te·
nho de aceitar como justos os motivos relevantes que levaram o Governo a assim proceder.
Aliás em diversos pulses utongidos por pressões inOacionárias,
os próprios sindicatos propuseram reajustes mais modestos,
conscientes de que os beneficias advindos da maior estabilidade nos
preços superam em muito a cfêmera recomposição do poder aquisitivo obtida por aumentos salariais mais generosos.
Tal decisüo, como di.<se, foi de extrema importância, nu medida
cm que, vinculando os reajustes nilo à innação passada, mas à innaçilo futura esperada, induz a uma reversão de expectativas, de onráter
fundamental no combute do processo inOacionário.
Essa maior consistência da política governamental, se do ponto
de vista técnico merece aplausos, nüo deixa. também, de suscitar
temores quanto às perspectivas de 1977.
E: cxutamentc para essas perspectivas que desejamos pedir a
atençüo dos nobres Senadores.
Em relaçüo à inOuçiio, decorridos sete meses da adoçào dos
freios monetários, o índice de preços de janeiro apareceu, n muitos,
desalentador. Porém, se observarmos o comportamento histórico
dos índices de preços, podemos notar que o mi:s de janeiro é
tradicionalmente atípico. f!. portanto, de esperar-se que a tendência
declinante da inOuçuo, que começou a se esboçar em fins do ano
pussudo, prossigu upós estes primeiros meses de reajustes grcgorin·
nos, de vez que, nüo ocorrendo nenhuma alteração na politica
govcrnumcntul, us novus pressões de \:UStos encontrarão a economia
com a liquidez sob controle. Alí:m disso, o bom desempenho dus
safras ugrícolas promete constituir importante componente
dcsinnucionúria,
As perspcctivus mais promissorus, porém, suo us relutivas uo
Balanço de Pagamentos, principal objetivo do Governo este uno.
Como dissemos, a desaceleraçüo da economia tem o duplo
propósito de combater u innaçào c de reduzir a demanda das
importações atraví:s de menor taxa de crescimento da renda
nacional. Entretanto, o objetivo da política nüo se prende especificamente ao volume das importações mas, sobretudo, no saldo da balança comercial c este, obviamente, é também inOuenciado pelo
desempenho das exportnções,
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Felizmente, u cotaçuo dos preços internacionais de alguns dos

Em (arcas subdesenvolvidas, os exageros cometidos, em termos

principni!l produtos primârios de exportação, notndnmcnte do café,

de prcocupuções ecológictiS, podem condenar seus hubitantes à po-

do cacau c da soja atingiram nfveis extremamente favoráveis, fnzcn·
do com que as vendas ao exterior, em janCiro, atingissem o montante
de 873 milhões de dólares, representando um aumento de 72% sobre
o valor das exportações de janeiro do uno passado.
As bons perspectivas de desempenho das exportações, bem
como a munutcnçuo do mesmo nfvel de importações, permitem
prever, pura o presente cxcrcicio, balança comercial praticamente
equilibrada. Isso evidencia a viabilidade da manutenção do grau de
abertura da economia, alivia as perspectivas de endividamento cxtcr·
no e constitui ótima resposta aos "profetas de reescalonamento".
Este resultado, aliado ao aumento de nossas reservas interna·
cionuis, que atingiram, no nm do ano passado, nivel superior nos 6,4
bilhões de dólares de fins de 1973, inspirou nova connança no mercado internacional de crédito, permitindo no Brasil a continuidade de
sua política de tomada de recursos externos como contrapartida do
déficit nu conta de trunsuçõcs correntes.
A existência, cm níveis razoáveis, de déficit no Balanço de Paga·
mentes em Conta Corrente deve-se constituir não cm pesadelo, mas
cm objctivo pura pulses cm vias de desenvolvimento, de vez que, por
dcnnição, esse di:ncit representa o montante da. poupança externa
imprcscindivel nu complementação da poupança nacional.
Portanto, caso se mantenham as perspectivas favoráveis às
expo"nções, c a politica de desaceleração da economia surta efeito
na demanda por importações, poderemos superar este perfodo de
reajuste, até que os investimentos realizados nu área dos insumos
básicos e bens de capital comecem a inverter, dennitivamentc, o
panorama de nosso Balanço de Pagamentos.

brczu permanente, livres da poluição, mas ufctados pela fome, pelas
endcmius, pela mortalidude infantil, pelo unulfu,ctismo c por toda
umu gama de muzclus que rormum a corte sinistra do suhdesen·
volvimcnto.
Por isso, quer-nos parecer ati: um contra-senso a accituçi\o pura
c simples de teses que, mascarudus sob o rótulo de prcocupuçüo
ecológica, poderão ser, nu verdade, fórmulas maldosamente sutis
que nos condenarh1m permanentemente a um estágio degradante de
atruso económico, pois, renunciundo crescimento industrial, enxer·
gundo na indústriu um mulcrício u evitar, permaneceríamos entüo,
mergulhados na indolência de uma sociedade livre da poluiçüo,
porém inteiramente dominada pela miséria.
Em Sergipe, talvez como conseqUência da importação de teses
ecolôgicas mal digeridas. investimentos superiores a milhões de cruzeiros podcrUo ser canccludos,
NUa se truta cxutumcntc de uma preocupuçüo ecológica, posto
que rcveluda por um órgiio cuja funçüo cspccincu não é a de proteger
o meio umhicntc, mus de umu supostu tentativa de impedir a deterioração do património histórico e artístico de uma cidudc. Em nome
da presumível defesa do património urtistico e histórico da Cidade
dc.Lurunjcirus. o IPHAN -Instituto do Património Histórico e Ar·
tístico Nacional, cstít criando obstí1culos punt u implantação de duas
indústrias de cimento dos grupos nucionuis, Votoruntim c Joüo
Santos.
F.m virtude d'1s dinculdades apresentadas, o Grupo Votorantim,
que ji1 pl>Ssui projeto aprovado pehi SUDENE, poderá terminar
desistindo do empreendimento. e, cm seguida, o mesmo poderá
ocorrer cnm o projeto do Grupo JoUo Santos.

Falamos de perspectivas fav·aráveis, c de indicias de resultados
positivos da polítiéu governamental. Não podemos, pori:m, esquecer
que a austeridade econômica e as restrições do crédito, que curactcri·
zum esta rusc de transição, impõem difíceis tljustnmentos no
aparelho produtivo c requerem de todos os setorcs uma reversão de
expectutivas, cujo processo é extremamente penoso.
Essu verificnção, porém, não deve tmnsformur·st: em fator de
pessimismo ou dcsconfinnçu. mas em ~:lemento de unitlo entre us
clusses produtorus e o Governo. m1 busca de soluções comuns que,
sem prejudicar u o<tratégiu global de prazo mais longo, possibilitem
superar as dificuldades de curto prazo.
Erum estas. Sr. Presidente, us considerações qu~: desejíJVnmos
submeter i1 meditação de Vossa Excelência e dos Srs. Senadores.
Muito grato a Vossa Exceli:nciu. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo a pu lavra
no ilustre Sem1dor 1\ ugusto Frunco.
O SR. AUGUSTO FRANCO (ARENA - SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A imperiosu necessidade de preservnção do meio ambiente não
significa que cm nome de imprecisos argumentos ecológicos sejam
criudos intrunsponivcis nhstí1culos no desenvolvimento.
As justas preocupucõcs ecológicus devem convivCr com us ex i·
gências do crt:scimcntn ecnnômico, pois Ecologia e Desenvolvimento
nUa são puluvrus iné.ompntíveis.
Nn rcalidnde, u Ecolngiu deve servir no Desenvolvimento tor·
mmdo-o m~1is racionul, retirando-lhe o cur:Her prcdutório, contribuindo pura que o homem tenha uma vida mais saudilvcl e menos
ufetada pela dcgr:tduçiio umhicntal,
Sem que minimii'.CnlllS u ênrusc que utunlmentc i: conr~ridu nos
prohlemns ccol6gicm, cstrunhumos, contudo, que em umu regiilo
como u nussu, ~ruvcmcntc urctndu pelo pior tipo de poluição que é,
justumcntc. u mis~riu cm que vivem umplus cnmudus do seu povo,
possumns dur-nns 11n luxu de ugir como se estivéssemos u ~nrrcntar
prohlcmus prôprins de socicdudcs ultumcntc industriulizudus, nais
quuis o desenvolvimento possibilitou u climinuçüo du misériu, mns
criou si:rius prohlemus de poluiçiio e outrns formns de deteriornçiio
do mcin mnbientc.

A indústria do cimento, contra a qual o IPHAN acumula restri·
çõcs, dcvcrít ser loculizudu u pelo menos quatro quilómetros do
centro urb,Jno. Recentemente o Prefeito de Lurunjeirus, o Presidente
da Federação das Indústrias do Estudo de Sergipe c o Deputado
luranjcirense Heri1clito Rollemberg estiveram com o Governador
.José Leite. cxpondn o problcmu e trunsmitindo um apelo do povo daquele l'vlunicipio para que scjum sustudas as objeçõcs do IPHAN a
lim de que ns pn)jctos ."it.tinm inicindus,
Tendo nascido em Laranjeiras c ali desenvolvendo utividudes
cmprcsariuis. conheço minuciosamente os problemas que aretnm
aquele Município scrgipuno. Sei das dinculdudes que enfrentam os
seus habitantes. lutundo contru us limituçôes de um reduzido mercado de tmbulho c com n uusênciu de perspectivus de um~1 cconomiu
incipiente. Por conseguinte, entendo pcrrcitumente a rrustnu;Uo dos
lurnnjeircOses quundo, importantes projetas industriais que darium
lu.1udc Munidpin. u Sergipe c :10 Pais nnvus pcrspcctivus de desenvolvimento. sUo obstuculizudos cm nome de urgumento!t que não
cstUo uindu pcrfciwmcntc comprovados, m~as, pelo contrário, se mostrum tccnicumcnte insubsistcntcs.
O Município de l.urunjciras foi escolhido, pela
PETROBRÁS. pura u implnntução das unidades deamóniu e uréia,
j{t cm rase de c.'<ecuçlio. Ali. poderú também ser instaludo o complexo
de industri~11izaclin c mincrucão do potússio que u novu subsidiária
du PETROBRÁS ir!'1 cxccutur. Paru completur um punoruma dinümicn que se delineiu, duus grandes fíabricus de cimento rorum tum·
hêm projct~1dus pma uquclc Município rico cm reservus calcárias,
Esses Ldtimos prnjetus contudo, cstt1o sendo prcjudicudos, e o seu
cnncclamcntn tr:tr:'l graves conscqilêncius, pois compromet~rú o
ruturn uhustccimcntu dn merendo nordestino c de outras regiões. que
j:'1 sentem atu:tlmcntc dil'iculdudes pur:1 u obtenctlo do cimento.
NUo dcsejumos que o putrimônio histórico c urt!stico de lurnnjeirus seju amcuçudo, nào dcscjumos que u poluiçi\o possu no future
nl'etnr ns huhituntcs dm1uclc Município, mus ntio pl)dcmos uceitur
tumhém, que cm nome de teses vugumcntc cxpostus, sejum compro·
metidos prnjctos de tzrunde signincuçi\o puru o desenvolvimento
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que, ao nosso ver, é a fórmulu mais víalida pura que seja superudu a
trilg.ica poluiçiio cu usada pclu miséria,
Muito obrigado.'{ Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE {Amurai Peixoto) - Concedo a palavra
ao nohrc Senador Evelúsio Vieira,

..
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem rcvistlo do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
lnqucstionavclmcntc, a economiu brusileiru teve um perlodo
que podemos tachar de auspicioso atê fins de 74: O Pais conseguiu,
dumntc 11lguns 11no.<. excelentes tuxus de crescimento do seu produto
naciomal.
É verdade que o povo niio participava desse crescimento,
porque o Cinvcrno nn épnc:1 cntcndiu que somente mais tarde, com o
"~o:rcscimcntn do hnlo", podcr-sc·itl dividi-lo.
Mas. o certo é que houve PROGRESSO, quando o melhor teria
sido DESENVOLVIMENTO
Naquele pcriodo tudo cru filei! pura o Governo c para os
~randcs cmrm:s{Jrios. As condições vigentes no mercado internaciomal, a cvoluciio favoríavel dos preços dos produtos exportados, resul·
taram cm aumento expressivo das exportações, enquanto que as
mutérins-prlmus. máquinas e equipamentos necessários à expansão
do parque produtor nacional tinhum preços convenientes, assim
como us tuxus de juros no mercado internacional de capitais eram
interessantes.
Era a época do boom.
Tudo era tão fácil que se criou atê o "milagre brasileiro"...
Foi um período excepcional pura atacarmos com inteligência,
sabedoria c seriedade as "prioridades dentre as prioridades" brasi·
leiras. estruturando-nos vcrdadcirumente para a tão desejada deco·
lagcm rumo no cstí1gio de pnís desenvolvido.
N'io fomos intcligcntc'S, hábeis e sérios na selccüo das vcrdadci·
r:ts prioridades c ui cstú o resultado: o Puís devendo no exterior mais
de 27 bilhões de d<ilarcs, a grande maioria do empresariado descupi·
talizuda, c o povo empobrecido.
Estamos cm crise. pouco importando estabelecer polémica em
torno do uso dc'Sta expressão: CRISE. A ninguém, portndor de um
rouco de bom .. scnso. interessa umpliar as tensões existentes no seio
dtl nossu :mdcd~1dc, Querer i~nomr l\ existência de graves dilicul·
d:1dcs nas ,tmms cconômica, nnunceiru, sociul c política ~ trilhur o
c:m1inhu irn,cionul pma umt1 crise muior.
O desequilíbrio c! geral nos setores fundamentais da vida brasi·
Jeira. E agora surge a crise da falta do dilllogo, não só no campo
político. como no próprio seio do Governo. Ai cstâ o mais recente,
com a suspensão du execução do plano de diminuição do uso do
combustível, através do Certificado de Recolhimento Restituível.
Enquanto, no Rio, o Presidente do Conselho Nacional do Petróleo
anunciava que o plano seria implantado de qualquer maneira ati: o
final de marco corrente, poucas horas depois o Presidente da Repu·
blica reuniu a Imprensa e declarava a suspensão da medida .
Nno se tr:11:1 d~: fato csporí1dico, Tem sido muito comum.
ultimamente, um Ministro fazer ur.rmacão no Rio de Janeiro, cm
Porto Alegre, Belo Horizonte, ou Recife e no mesmo dia, numa
outra capital ou mesmo no Distrito Federal, outro Ministro de Es·
tudo fazer declaração diferente sobre assunto da mesma natureza.
Isso tem ocorrido niio só em relação a Ministros, mas ati: mesmo
entre eles c seus us:iessorcs imediatos.
t a crise tumbém das indefinições, que conduz os brasileiros u
incertezas.
A falta de entendimento, de ordenamento, de silltonização pie·
na c indispensl1vel eritre os vârios sctorcs governamentais vem criundo um clima de incertezas, com maiores dificuldades para u vida
brusilcira.
Estia nu hora de o Senhor Presidente da Republica dar um bustn
às indefinições, us incoeréncias, estabelecendo uma postura firme c
segura. parai restabelecer entre todos o clima de connançu.
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Em relação à decisão ontem tomada pelo Chefe da Nação,
<uspendendo a aplicação do plano de diminuição do combustlvel
através da compra do Certificado de Rcéolhimcnto Rcslitufvcl, cabe
apenas um juizo: foi perfeitamente correta, tendo ontem a liderança
do MDB manifestado seu justo aplauso.
A decisão foi tomada, segundo as próprias palavras do Prcsidcn·
te da República, cm atendimento a diversas razões, com destaque pa·
ru as seguintes: as importações diminuíram, as exportações aumcn·
taram c o consumo do combustivci decresceu nos óltimos 2 meses.
com cvidênciaas capazes de assegurar uma redução ainda mais
acentuada,
· c;erto, perfeitamente correto.
E· por que a medida não é também estendida às empresas
consumidoras de óleo combustível, que desde fevereiro estão dcposi·
tando compulsoriamente 250 cruzeiros por tonelada de óleo
adquirida?
Assim como o outro depósito compulsório, aquele para impor·
tacão, este último o dos cupons constitui também um notável instrumento de descapitalização, assim como um achatador dos lucros
empresariais, um fator que poderá ampliar os índices de insolvência
a nível inquietante.
O "recolhimento restituível" pago sobre cada tonelada de óleo
consumido, assim como o depósito de importação, nada mais é que·
uma nova arrecadação compulsória de recursos privados para mãos
estatais. E o curioso i: que o Governo reconhece que a maioria das
empresas brasileiras dispõem de pouco capital para suas atividadcs.
Eis, aí, uma das muitas gritantes incoerências a que há pouco
nos referimos. O Governo, por intermédio de vários de seus organis·
mos, empresta recursos r.nancciros para as empresas; mas, através de
depósitos compulsórios para importação e aquisição de combustíveis, retira do sctor privado quantia muito superior.
E o mais chocante, o mais injusto: enquanto o empresário brasileiro, que já vive cm sérias dificuldades pela série de obrigações e
encargos que pesam sobre seus ombros, tem- que pagar juros c cor·
reção monetária pelo dinheiro que toma; nada recebe, entretanto nem juros e nem corrccão monetária- doze meses depois, pelo que
recolheu obrigatoriamente. Pior ainda: um ano após o depósito, vai
receber praticamente 50% a menos do que depositou, cm face da
innucão galopante.
E não se diga que o dinheiro do depósito compulsório fica
esterilizado no Banco Central, pois tais recursos são mantidos cm
sua conta de movimento junto ao Banco do Brasil, e para este cstabc·
lecimcnto tais recursos estão no passivo, do mesmo modo que um
simples depósito leito por qualquer pessoa física ou jurídica. Apenas
o nome da conta i: diferente, segundo estamos informados.
Com esses recursos recebidos (contu do passivo). o Banco do
Brasil aumenta seus empréstimos aos setores público e privado
(conta do utivo) e mantém suas contas equilibradas.
Segundo os mais entendidos, tudo não passa de mera reciclugcm
do dinheiro das próprias empresas,
Acossado por todos os lados, o empresário brasileiro, em sua
grande maioria, tem que ter compreensão, tolerância. Se reclamar,
pode ser tachado de derrotista, de impatriota, como ocorreu reccn·
temente por ocasião da inauguração dos novos melhoramentos do
Aeroporto do Gulciio.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muita hon·
ra, nobre Senador Evundro Carreira.
O Sr. Evandro Carreira (M DB - AM) - Senador Evclásio
Vieira, V. Ex• está percutindo esse tema com muita propriedade c
com muito conhecimento de causa. daí por que me interessei em
aduzir uma observacuo. Sabe-se. hoje, que monta a setenta bilhões de
cruzeiros o total do depósito compulsório pura importações. Setenta
bilhões, em 1976, fora u cifrat de quinze a vinte bilhões, se não me
enguno, pura u concessão turisticu extraterritório. Quer dizer que, co·
mo a innuçuo foi cm torn!l de 46, poderemos dizer, arredondando,
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cm torno de 50%, se não foi além disso, V, Ex• tem toda razão: o
Governo só vai pagar 50% desse dinheiro que arrecadou, sem juros c
sem corrcção monetária. Muito interessante essa observação. Muito
importante, para mostrar que é o próprio capital privado que está pagando um imposto mascarado, mascarado de depósito compulsório,
mas que é imposto. Muito obrigado.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- A intcrvcnçiío de
V. Ex• presta ama grande contribuição ao discurso que pronunciamos, nilo apenas cm defesa dos empresários brasileiros mas na defesa
do próprio interesse do povo brasileiro c da Nação. Veja V, Ex•, o
Governo reconhece que as empresas brasileiras não têm recursos
r.nanceiros sur.cicntcs pura atender as suas neccs<idades de ntividade
cexpansão. E o Brasil- que tem cento c dez bilhões de brasileiros;
que dentro de 25 anos, vai pura mais de duzentos milhões de
brasileiros; a cada ano um grupo enorme de jovens atinge idade de
trabalho - precisa acelerar o desenvolvimento do setor industrial,
rural. terciário, todos os sctores, para absorver essa mão-de-obra que
vai surgindo, paru evitur que a juventude fique na ociosidudc e purla
para a delinqUência. Ora, o Governo reconhece que as empresas não
estão cm condições, porque precisam ser auxiliadas. Então, o Governo auxilia concedendo financinmento, mas cobrando juros e corrcção monetária. Por outro ludo, o Governo iira dessas empresas,
nlruvés do depósito compulsório.
Quando a empresa precisa importar matéria-prima, máquinas,
equipamentos, pura poder cumprir a sua missão, pura poder descn·
volver-se, para poder atender ao próprio interesse do desenvolvimento nacional, ai, o Governo exige o depósito compulsório. E não
lhe paga nem juros, nem correção monetária. Paga um uno depois,
com' o 'dinheiro desvalorizado.
·
Adotou medida semelhante para os que desejam viajar ao
exterior, inclusive, para aqueles que procuram ter lá fora uma
pespcctivu mundial, pura aqueles que procuram enriquecer os seus
conhecimentos, ampliar a sua cultura, para aqueles que têm interesse
em huNcnr know-how puru introduzir e uplicur nus suas empresas.
Agoru. o C'invcrno cst{a n cobrar d:1s empresas do Amnzonas, de

Sergipe, du Cctrri•. de Pernamhucll, de qu:llquer purte do Brasil. o
combustível de que clns têm necessidade pura ucionar ns suas
máquinas.
O Sr. E•andro Carreira (MDB- AMl-Permite, nobre Sena·
dor'!
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDR- SC)- Pois nu o.
O Sr. EYandro Carreira (M DB- AMl-Esqueci, ainda, uma
outra colaboração. Estamo-nos esquecendo do conr.sco do calo c do
açúcar. que é outra soma extraordinária que o Governo está
entesourando. Isto tudo vem provar que essa performancc bcnfazeja
que o Governo uj1resenta pum 1977, não i: obra de um trabalho
Intramuros, mas de um trabalho milagroso, de uma ocorrência
aleatória, do acaso; nós continuamos a perseguir um milagre.
Ocorreu por milagre essa nova perspectiva benfuzcja, porque produ·
tos nacionais alcançaram um preço interessante no mercado exter·
no ...

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC)- lnusitudo.
O Sr. EYandro Carreira (MDB- AM)- ... inusitado, mercê de
um milagre, do acuso, puro acm~o.

O Sr. Roberto Saturnlno (M DB Orador um upurle'!

RJ) -

Permite o nobre

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado,
mais uma vc1., Scnudor Evundro Cnrrciru, c ouço com grande contcn·
tumento o Senador Roherlo Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnlno (M DB - RJ) - Nobre Senador
Evelásio Vieira, o pronunciamento de V. Ex• 1: extremamente oportu·
no quando toca num dos pontos mais inquietantes, e cu di riu mais
alarmantes, do quadro geral du economia do nosso Pais de hoje, que
é u situação de endividamento e de descupitulizaçilo du nossa empre·
su, principalmente du pequena e da média empresa nacionais. E, es·
sus medidas que produziram esse quadro de dcscupitulizaçi\o,
cnntinuum uprofundnndo os seus efeitos mulélicns. Assim, por cxcm ..
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pio, esse depósito compulsório que V. Ex• estA mencionando n•:
momento, ele produziu um impacto inflacionârio no ano da suª
aplicação, pela via - digamos assim - da componente da inflaçi!c
de custos, de vez que todos os custos das matérias-primas c
equipamentos importados sofreram a majoração correspondente.
Agora, na época da devolução, no ser obrigado a rcinjctar cm circula
cão essa enorme soma a que o Senador Evandro Carreira fez mcn
são, o impacto inflacionário vem pelo lado da inflação de demanda
Quer dizer, o observador menos alento pode imaginar que cessou •~
impacto inflacionário, mas não cessou. Ele como que se rebate
novamente, sobre a economia c, evidentemente, tudo cai sobre css(
quadro de descapitalização, de dificuldade extrema, cm que S·
encontra a empresa nacional, principalmente a média c a pequena
empresas.
extremamente oportuno esse pronunciamento série
como, aliâs, todos os que V, Ex• tem feito nesta Casa.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado
pelo aparte de V. Ex•.

e

O Sr. Josf Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer,
ouvirei V. Ex• dentro de alguns instantes.
Veja V. Ex•, nobre Senador Roberto Saturnino, a falta de
sensibilidade, de cuidado, de seriedade, das autoridades governamen·
tais, nos últimos anos, na claboracão de uma polflica com visão
global para o Brasil. V. Ex•, hoje, fez referência no provâvel abando·
no da ferrovia do aço. Como é que num Pa(s, carente de recursos
r.nancciros, elabora-se um projeto para uma ferrovia c, 2 anos de·
pois, o próprio Governo diz que a obra é inexeqUível, não pode ser
realizada, c que existe outra prioridade?
O Sr. Roberto Satumlno (MDB- RJ)- Nobre Senador, csto
projeto foi apresentado à Nação como o mais importante da Pasta
do Ministério dos Transportes. S. Ex•, o Ministro Dirceu. Nogueira,
uprcscntou-o à Nação brasileira como a principal obra que iria con·
sagrar a suu passagem pelo Ministério. E,' 2 anos depois, confessa ser
.obrigado a abandonar esta obra que, realmente, coloca o Governo
numa situação em que o julgamento popular jâ deu a sua sentença,
de perplexidade, Os avanços c recuos do Governo silo de tal ordem,
que, realmente, toda população brasileira jâ percebeu, com nitidez,
·que a situação du administração ntunl é de perplexidade completa.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- E veja a falta de
seriedade: a Rede Ferroviária Federal assumiu compromissos
vultosos com cmprcitciras, ainda com a esperança de conseguir
dinheiro c empréstimos externos para )l'odcr resgatar compromissos
com essas empresas. O Governo agora não estA tendo condições de
cnntrair c rccchcr esses empréstimos. Está simplesmente dizendo às
cmprcitciras. que silo dezenas, e dezenas, que nilo tem condições de
dur enntinuidude os obras. E o problema das cmprcitciras? Isto se
cspulhu por todo o Brnsil. (; u situação de inquietação que ocorre
neste Puis por falta de subedoriu, de seriedade dos homens que
comundnm este Pais no cumpo cconõmico.. financeíro.

Ouço, com muita ulegriu, o Senador Agenor Maria.
O Sr. Aaenor Maria (MDB- RN)- Senador Evelásio Vieira,
acredito que 11 horu 1: oportuna e V. Ex•, com muita propriedade,
tr:ll no dehulc um problema que representa, nu realidade, a grande
·prcocupuçiln dn Pu(s, O problema de ordem econômica c social,
nesses últimos unos, tem sofrido, nu realidade, um impacto lcrr!vcl
em função du fullu de plunejumento do Governo. O problema dn in·
fluçiin! 1\ influçiin, nu minha concepçuo, ni\o 1: de demanda, pois
lenhn u impressão que u demanda maior no Brasil é cm funçuo do
credií~rin indisciplinado que temos. Elu ó mais por força do crediário
do 4ue do poder aquisitivo do povo brnsilciro. Segundo: a innucão,
no meu modo de entender, 1: muito mnis de ordem pollticn, de custas,
de serviços, do que qunlquer nutru coisn. Obscrvn V, Ex• que, nestes
tlliimos unos, todas ns empresns eslntuis do Governo, n TELE BRÁS,
11 PETROBRÁS n ELETROBRÁS, o próprio Banco do Brasil têm
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as w:w." indiscrirninud~1mcntc. A clevuçào dessus ttnms, é
Jt'lpil:o, inllw.:innn prnpMcionnlmentc, O bunqueiro nacionul, hoje,
lllll:J Wtlihcrmhls os juros, argumenta o seguinte: nA Jibcrução dos
juros di1 oportunidade de os banqueiros lrubalhurem, empreslundo
dinheiro de acordo com innacão nucionul", Oru, se formos pensur
cm pa~arjuros, lendo por base a innaçiio de 46%, pergunto a V, Ex•:
pagamlo juros de 46%. com ns custas elcvodfssimus, com us
ohri~wçll!!s sociais. quul é u cmprcsu privudu nacionul, de pequeno ou
médio porte, que realmente pode ter condições de se capitalizar, de
se dc<cnvolvor c, cnrtm, de prosrcdi~! Aproveito 11 oportunidade
par:1 parabenizar-me com V. Ex• e acredito que hora é justamente
do d!!hntc, no 4lWI fale mais 'ullo o interesse sociul, o interesse do
puvn hrasilciro, pois, n cudn diu que pnssu, o povo empobrece. O
rinr ~ llliC n cmrwhrccimcntn do povo nUo está dundo oportunidade
"" DNER de ter dinheiro suficiente pura os seus planos, à Rede
Fcrrnvi;'trí:t Federal pnru ter dinheiro, justamente paru corresponder
c cumprir Clll11 :ts suus <Jhrigaçõcs. Diunte disso, purubenizo .. me com
V. Ex• c acredito que esse tem:t é de a!tu responsabilidade pura os
di:ts que u N:u;Un atntvc:ssu. Muito obrigudo.
~h:vmlo

..
~

..

.•

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Expresso a minha
gr:ttidiio a V. E~• relu hoa col:tboruçUo ,que presta ao nosso pronun ..
ciamcnlo. nesta tarde, c ouço, com prazer, o Vicc-Lídcr da ARENA,
n Scnmlor .los& Surney.
O Sr. José Sarney (/\RENA - MA)- Meu nobre colega de
C:ttarina, :tcho que niío compõem bem n serenidade e u
:~tu:tr;:lo de V, E.x•. nestn C:ts:t. a exultuçiio e us palavrus com que
cstil V. E.x• tcntanuo criticar uma posiç1io do Governo, ao falar de
scried~u.tc. Acho qltc n Pais não pode recusar ao atual Governo um
tratn ahsollllo de seriedade com u coisu públicu. Esta é sem dúvida,
uma injustiça, que merece ser relevada pelo calor do debate. Mas
sabemos que, quando V. Ex• emprega a palavra seriedade, jamais
V, E.x~' dcsc,imi:t atingir ns ultos propósitos com que o Governo se
vem onndu1indn. V. E.<• falou de depósitos do empréstimo compulstkin. M:ts V. E,, se esqueceu de dizer que estu medida foi tomudu
justarm:ntc cm hencfício da economiu nucional e, se se falu em bene..
ficio d:1 ccnnmnia naciunal. cstÍI-sc fulando em benefício do emprest'trío hrusilciro. Portanto, cssn medida foi tomadu em favor do empres{trin hrasilcirn. Dc.~lina-se da, ainda, u desestimular as importucllcs, porque s<thcmus que nito podemos ttbsolutamente, continuur
com o prohlcnw lia nmsa balança de pltgumento com deficlts, cuda
vet. maínres, com :t nnsstt hulunçu corrlercinl ncgativu. Isso levará,
inevitavelmente:. aí sim. ll País a um:t situação ,econômi.cu que
nenhum de nôs deseja. Em Sl!!!Undo lugur, essn providt:nciu ~c dcstinu
:t. desestimula mio as impnrtHçtles, fuvorecer a empresu nucionul pelu
suhstituic:lo de impnrtHçties pelo dcsc:nvolvimcnto de tecnologiu
n:tcional. Que, nn mcrcatlo n:tcinnul. us empresas, gr:tçus uo :tlto
custn d:1s import:tclics, .~c Vtlltem paru o mercado interno, puru que
cl:1s comprem rHl mercado interno c p:mt que, também, us empresas
rwcinrwis o.;c c:tp:tcitcm a produzir cssCs equipumentos, esses bens
que. hojc, t~:nws ncc~:ssid:ttle dt: importar. E. quanto u isso, V, Ex•
sah~: ljUC nin!!uém discute. O nosso eminente colegu, o Senudor Roh~:rtn Suturnino, tamhém pregou a mcsmu solução, ditada peht ncccssh.fmll! qu~: tínhamos de evitar u cscal:tda das importuções. Mus,
S. E.~~ prcl:!ou ror umn ft1rmula que ele uchuvu que devia ser: us
t:nt11~. a c...:cmplo tio que c.:m untifmmcnte, dus restrições. Mus,
S\\hcntln '-\UC \!nl ncccss(lrin. n Gov~:rnn udotou umtl outru soluçüo
quc é a di! mcrcmlo: dcsestimuhlr. ntruvés de um mecanismo du livn:
cmprc~a. que é 1l m~:cunisnHl dos custos. Então, que l'e1. ele'? Prc·
~~:rvou, 1.'111 primcírn lu~m. :tteorin de que. rcltlmente, ele não deveo bt:tdo -. cad:1 VI!/ muis, t~o:ntur impor so/uçties de forçu uo mer·
,,:ad,, ~.: .. im d~o:i\m q111! llutucm as leis da Ecnnomiu. Por isso, udotou
~:o.;.,:t 'nltt~.,'t'ln. l~.,..;a o.;olut,;iín vis:t a proteger u ernpresu nucionu/, u
lh.· ... ctl\tlhL'r a indl1~triu n:tchm:tl. :1 prlltJper a economia nucionul. E,
rro!C~CI' :1 l'L'lllltllllia IWCitlllUI tllnlh~f11 ~Í!tllÍiiCU proteger OS Ctnpre•
San~:~·

.,,",rin"

hra.,il~.:iro ... ~luilnohri~wdn

a V. lf."<'
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Nobre Senndor
José Sarney, qunndo nüo tenho condições para construir umu Ferro·
via do Aço e tenho, como alternativa muis recomendável, n melhoria
da atuul rerrovia que liga São Paulo, Rio de .Janeiro e Belo Horizon·
te: quando deixo de mclhnrur o sistcmu fcrrovi;'1rio, o sistema de cnhnt:tl:!cm, rmrn investir em rodovius como a Perimctrul Norte c outras, não estou agindo cnm seriedade: estou sendo perdulúrio.
. Quanto uos depósitos, que s1io para auxiliur us empresas nacionais, indago: (!. justo se exigir o depósito obrigatório de uma
cmprcsu que tem necessidade de importar mutí:rius-primus, porque
nito existem no Brasil, pura ele manter em atividade o seu parque
fubril, quando ele precisa de equipamento, de peças de reposição,
que nito existem no mercudo interno e ele tem que importar? ~ uma
medida cconômiea correta exigir-se o depósito, nüo lhe pagando
juros, nem correçiio monctilriu?
Tenho a convicaç1io de que erra o Governo com estn medida e
está conduzindo os nossos empresários, que vivem nessa depcndôncia, a uma situaçüo cada vez mais difícil.
Esta é: a nossa posiçüo: para termos condições de exportarmos
mais, para buscar melhoria na nossa balança comercial, entendemos
que o Governo deveria prioritáriumente, com mais urgência, investir
na agropecui<ria, buscando mais surras com maior produtividade;
melhorar o sistema de comercialização: mclhorur n infra-estrutura.
para termos preços mais competitivos lá fora. o mesmo em relação
aos produtos semimanufaturados e manuraturados.
Hoje, estamos conseguindo vender um pouco no exterior, porque o Governo está subvencionando, subsidiando. Mas, até: quando
poderemos adotar esta política, sem a reaç1io dos empresários de
outros pai ses?
No meu entendimento, é: uma politica perigosa. Muito melhor
seria fortalecer o empresuriado, dar-lhes condições para produzirem
mais, por preços menores, para termos condições de eompetiçllo,
entregando o nosso produto na África, no Oriente, na Europa, nos
Estados Unidos, no Canadú, por preços melhores.
Esse é: o nosso entendimento, e por isso ó que defendemos esta
posição, foi por isso que nzemos a críticu ao Governo com uma certa
veemência, mas produto do nosso espirita de colaborar com o Governo, pura que ele trilhe um caminho melhor na busca do melhor
desenvolvimento para o povo brasileiro: para que o Governo não tenha necessidade de chegar a um ponto de anunciar que a innaçiio é
de 46%, mas que a remuneração para os servidores civis e militares
só pode ser de 30%; c nessa esteira irá o empresário, també:m, dando
a mesma remuneração, diluindo com isso o poder aquisitivo da gran·
de mass.t de trabalhadores deste Pais.
Est:.J é u nossa posição, e por isso u veemênciu de nossas pala·
vras, que tí:m a compreensão de V. Ex• .e desta Casa.
O Sr.JoséSarney(ARENA- MA)- Permite V, Ex•?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com prazer.
O Sr. Jose Sarney (ARENA- MA)- V. Ex• me indagou se o
problema ójusto. Quero dizer a V. Ex• que o problema niio é de jus·
tiça, o problema é de necessidade. O Pnis necessita, no momento,
evidentemente, de uma pnrccla de sacrifício de todos, c os cmpres!Í·
rios não podem rtcar à mmgem justamente desse sacrifício. Evidentemente <..JUC ninguém negu, nrto estl\mos negando: estamos vivendo
umu crise que não t: nossu, t: uma crise mundiul: o mundo vive umu
crise de ajustumento eeonômico, dcnugrndn por alguns fatores que
rugi rum totulmcntc do nosso controle. Temos que ter aqui, dentro do
Puis, providências que possum ser ncionadus, providências que
possum ser dcsutivudus, providêncius que possum ser renovudus
diante da rculidnde cconômicn mundial e cujos problemas siio denn·
grados niio por nós, mus u iniciativa deles cube u puíses que estão
f'oru du nossu órbitu, Entüo, .o problemu niio é intl!rno: realmente, o
problcmu i: externo. Tivemos umu rase cm mutériu inOucionáriu cm
que, puru o Brasil, o sctor externo cru um sctor de contenção da innu-

Março de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo 11)

int~::rnu, quundo chcguvu no setorc.,terno, que
niio tínhu inlluçào, rccchi~1 uma hurrcira. Hoje, é o contrúrio: hoje, n
sctor c.xtcrno ~ um sclOr ultanu:nte dinamiz:1dur da inllaçào
brusih:ir:a, pclo.1 crise 'Iuc o mundu utravcssu. Enttao, dentro deste: q ua~
dro. o Governo telll que ugir em fucc de uma realidade que, evidente·
mente, mudu u co.tdu di~1. Agon1. nUa se pode exigir do Governo- V,
Ex•s niio rodcriam c:dgir- o que seriu diminuir o Governo -que
ele tivesse o cupricho - de não sentir que u rcalidudc mudou, os
dados do problema fomm alterados c que ele, pelo simples fato capri·
choso de manter uma decisão, ncussc a perseguir um caminho
errado. E. nisso, V. Ex•s têm sido comprccnsívds. Acontc:cc:u,
ontem. tJuando o Presidente realmente voltou atrús, numa medida
qLH!, 1.'111 f:u.:c d:t lltl\':t rcalidmlc. :i!.:ht)LI lJLII! dcvia dcs:Hivar, flojl!
mesmo, o Senador Roberto Suturnino falou, assim como V. Ex•. a
respeito da Ferrovia do Aço. Evidentemente que uma novu realidade
impõe que: essu obru, que seria prioritúriu, não tc:nha mecanismos de
imediato para se tornar tu i. 'Então, nós não podemos forçar os fatos c
os ucontcciml!ntos cm dctrimc:nto upcnas de um capricho governa·
mental. Portanto. isso devi:~ ser um motivo de achar que o Governo
cst{l, realmente, querendo :Jcertur. Não digo que as críticas de V. Ex•
não sejam valiosus: elas o siio. Siio dados e informações, natural·
mente, que o Governo recolhe, unalisa e que, evidcntemc:nte, sc:rvc:m
pura que ele possa elaborar novas decisões. Em face disso, cm
matéria de Ferrovia do Aço. hoje, vi o Partido de V. Ex• congratular-se: com o Governo. E jú que tüo poucas vezes temos oportuni·
dudc de nos unir cm congratulações, esse é um fato pelo qual dose·
jariu agradecer as congratulações eafastar us farpas que, comprocndcmos, devem ser ncccssúrias a um Partido da Oposição. Muito
obrigado u V. E.''

cfao. cu nossu inllm;Uo

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB- SC) - Realmente, Sua
Excli:ncia o Senhor Presidente da República i: um homem de cxcclc:ntcs inlt:nçõcs, de muito boas intenções. Rcconhc:cê:mo-Ias. mas
justamente por rcconhc:cê-las é que temos constantemente tentado
prestar u nossa contribuição, apresentando alternativas mcibores do
que aquela:.; que: tC:m :.;ido adot:~dus em determinados sc:tores.
O Sr. Roberto Saturnino (MDB- RJ)- Muito bem.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- ~verdade que hí1
uma crise mundial, mas temos que rcconhc:cer que essa crise, por
rcncxo. tem beneficiado o Brasil. Se hoje nós temos um cxccpcionul
rm.:ço para o cniC. é cm r:t~;in tamhém d~o:st:l~t:ris~:: se tivemos preços
c.'\cepdnn:tis, no :11111 passaLin. c tl~ temns neste :mo pma n soja. é t:m
r:tt~n. t:nnhérn. da crise ern IHilrilS paist:s produtores Ut: cu fé t: de soja.
Mus, nobre Senudor José Surney, eu rereri, no preitmbulo do
mt:u pronuueiamt:nto, 'Jue na horu bo:t do Brasil- porque nós tivc:mos u111 grande pro~resso até o início de 1974, quando o estrangeiro,
os bunyuciros da Europa. dos Estados Unidos, do Canudil, ofcrc·
cium dinheiro uo Brasil, no pL:riodo cm que nós estivemos no homnlls n~o soubemos aprovei tu r puru investir nus prioridades brusilci·
rus. Houve um crrn. t: ugor:1 estumos pugundo um alto trihutn:
muitas d~1s diliculdotdcs ~!UI! cstnmos vivendo nüo são de: responsahili·
dudc do Governo utual. no meu entc:ndimento- c sei que é curto: us
grandes rcspons~1bilidudcs vêm dos governos unteriores. Este é o meu
entendimento: o utuull)residt:nte du Rcpúhlicu est{l pugando um tri·
buto ultu por uquilo que ele nr1o fez, rnns nós cstumos pro~.:urundo
dura nnsstl eontrihuiçiio no sentido de qut: os t:rros st:jurn elimina·
du:.;, p:1n1 prcvult:ct:r apenas uct:rtos que vcnhum redundar em favor
d:t cnmunidadt:, du socit:dude brasileira.
O Sr, Evundro Curreiru (MDB- AM)- Permite V, Ex• um
apurte'!
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o nobre Sen:tdor Ev~mdro Cmrr.:ira.
O Sr, Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Evcl:hin Vieira. u su:.1 colocaçi1o, agora. reconhecendo a revisão que o
Governo Gciscl cstú fazendo em quase todo o espectro admini:.;trati·
vo, é, realmc:ntc, v{llida. O Govt:rno Gt:isel acaba dt: rever u política
de transportes c gurroteou o' ncrando rodoviarismo pelo qual nós
cncetamos, no Governo Juscelino Kubitschek, o grunde erro em que
cnvcrt:dnu t:Stt: País, quundo, não tendo u base infra-estrutura!, qut:
cra o retrúlco •.'ieguiu por um caminho de distribuição de riquezas
incompatível. O Governo púra, ugoru, u Perimctral Norte; ordens
"'pressas, purada totuimcnte. Parada que nós pedimos, desta tribu·
n~1. h;'t doi:.; uno.,, Parou u:.; obras furaõnicas, na Amazônia, cm termos de rodovi~l. Reconhece, agom, o erro desse depósito
compulsório para u gasolina c retroage: com muita sabedoria. Mas,
tJUt:rcr e.xplicar- com todo o respeito que eu tenho à cxtruordin:íria
cupacidadc de urgumcntuçüo do iiustr< Senador José Surncy- que o
depósito compulsório dt: importucõt:s foi reito única c cxclusi~
vumc:ntc cm bt:ncfício do emprcs:.~riado brasileiro, não cabe, porque
nós tínhamos outras medidas. como a preconizada pc:lo nobre: Se·
nadar Roberto Suturnino: outra medida simples, primúriu,
elementar, era não conceder. não dar a liberação para importação ...

O SR, EVELÁSIO VIEIRA ( M DB- SC)- Selecionur.
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exalo. Fazer passar
por um crivo. por uma peneira, mas não exaurir o empresúrio, abri·
gando-o u depositur, its vezes, ató ele comprando o que cru supérnuo.
H:.tviu uma nt:cessidadc de um ·crivo, de um exame acurado na
concessão dus importaçõt:s do que mesmo de um depósito
compulsório. Portunto, c:ste argumento não me parece muito
razoúvci par:1 explicar o depósito compulsório. Outra coisa que
V. Ex• situa com muitu ~ubt:doria, com muita pc:rcuciência: os erros
que estão hoje nos exacerbando, vêm de longa data, como eu disse
anteriormente. O cuminho do rodoviarismo, do nutomobiiismo,
quando não tínhamos petróleo, mus tínhamos uma força hídrica;
po~suiumos o~ no:.;sos rios, o xisto e uma área agriculturável muito
bou pura o cultivo du mandioca c: da c~m~l·de-açúcar, paru deles ti·
rarmos :t gasolina. Não ê de hoje, Srs. Senadores, que a tecnologia
sabe, que u ciência suhe. que se obtém gusolinu du bl!terraba, :.;e tira o
íllcool. o óleo combustível, ou qualquer outro hidrocarboneto. Isso i:
ciência primúria. Como, então, enveredarmos por um caminho, piira
distribuir u:.; riquezas nacionais com base num combustível q'ue niio
tínhumos'! Mas, o que ucre:.;ce mais ainda, nobre Senador, é que em
1967, quando os ítrnbes perderam o primeiro entrevera puru os
isr:l'elenscs, essH guc:rra, que ê milcnur, í: umu guerra biblicu,
qu:1lquer estadist:t. por mais medíocre: que fosse, saberiu. de unte·
miin. qut: tinha de corrigir o erro do rodoviarismo. Os [lrubes muis
tarde nU mais cedn inm usm o petróleo como arma. Isto cru o óbvio
ululunte. Mus nün: continuumos à mercê: de incapazes, de apedcutas
que mui asscssor:tvmn os nossos presidentes. Estu é que é u verd:tdc.
Não sd se até com scgundu:.; intenções. O r~tto é que rorum mal
assessur:ultlS, Em 197:\, com u gucrru do Yon Kippur, a coi!'iu se
exacerhnu. st: tornou clara c: p:1tcntc: os úruhes amcnçavum. A OPEP
existe h:'t nu1is de IS untls, Srs. Senadores. Foi cm 1967 qut: ela come·
çou :~·se: :ttzlutinar muis. c cm 197J se impôs. Então, u partir de 197J,
jú dcvcri:1mus tt:r c:nvc:redado por outro cuminho. nu substituiçUo du
gast11ina relo i1lcool. pluntundo u mundiocu c u cuna·de·:u;úcur,
prucúrando outros cuminhus. No entunto. continuumos :1 teimar:
gastumns UllHI rortun:t nu Perimctrul Norte, cc:rcu de um bilh5o de
crui'.cirus ntJvus: gastumos três bilhõc:s novos nu Trunsumm-:ônica c
15 bilhf•o novo nu BR-319, nu Estrudu Porto vclho-Man:tus, umu
estruda quc rnurgt:iu um ritl. c que ll1 uindu se continuu gustando. En·
tiin, nuhre St.:nadur, a vcrd~1de é estu: CSIÍI rultundo UnHI :angultu;ào
muis prol'undu, umu rcrspectivu muior, puru modelar o c:tminbo
econômico brusilciro, Temos de olhur dentro du:.; nossus rt:alidml~s t:
ver u que podemos fm-:cr com o que: tt:mos c nào com o 4uc os outro~
têm, Quem tinhn o petróleo cru o (trube. Entiio, como é que vt~
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,,:onstruir rndovius, se niio tenho o rctrôlco'~ Nobre Scnudor, o
Ui,cursn de V, Ex1• cstú suscitando todos CSliCS debutes, que conside·
ro de suma irnrortúncia. 1\p.nru, incgavcJmcntc, raça mos justiçu UO
ilustre Prcsidcntc Gciscl. Sou da OrlOsiçno, c me honro com isso, mas
l':t~·o jus! ii; a u esse hi.lmcm, Sua Excelência é que cstú recebendo todmi
as rcpcrcussilcs Uc u:mrws ottr:h. cstí1 rrocurnndo corrigir, sem criar
úrc;~s de <~trilo, Sentimos, nas cntrclinhtts dos discursos, sentimos nas
entrelinhas de tndas as falas do Presidente, a dinculdade com que
cs.,c homem qw;r :tpar:tr as nrcsl:ls pmu não dtmunciur os erros dos
seus :tnt~.:ccssnrcs.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- V, Ex• cstit certo.
Foi com n !'residente Cicisel lJUC tivcmns um grande nbrundamt:nto
11~1 ccn.;,ura !1 impr\!ns", 1·\~i com \l Presidente Gcisel que \ivcmos um
av:mçn. cm n.:l:u;~o :tos Ltltimos :mm. no cumpo sociul, niio podemos
ncgllr. Tem tido. Suu l:.xcc.:lCnci:t, cssn rHCllCUpuciio. o Presidente
adntou nutnts mcllill:ts que supcruram cm muito nos govtrnos re\\llucinn:'trin'i c, itwlusivc:. u outros governos dcstc País. Ntto temos o
mcnnr interC.:'iSC- pelo contrflrio- de deixur de reconhcccr os mt:ritns de Sua Exccl~nci:t.
O Sr. José Snrney (ARENA - MAl- Permite V, Ex• um
hrcvc ap:trtc.:'.'
O SR. EVELÃSIO VIEIRA (M DB rruzcr.

SC) -

Com muito

O Sr. José Snrney (ARENA- MA)- Em primeiro lugar, p:lfu
a!!r:tde(,:l!r :to nn.;sn vihr:mtc coll!ga, Senador Evandro C:trrdra cu
\'. E:x\' a .iustiç:l l)lll.' fnzcm uo Presidente Ernesto Geiscl. Pensei,
qu:mdo \', E.x f:tlou cm erros dos Governos anteriores V. Ex•
quisesse rc.:J'crir-sc aos governos mais próximos. Mas verifiquei que
n:io havia esta censura. Mas V. Ex• cstcndcu bustuntc essu fuixa, de
maneira que n nosso colcgu do Amnt..onns chegou uté ao Presidente
Juscelino K uhitschck. por ter este criado, intensiticudo o rodoviuris111o C, SCillhl assim, ll debute Se torna uma renexào de tOdOS nÓS,
hr~1silciros, sobre a nossa história. Assim, u crítica rculmcnte maior
deve ser t'oitn nn Crindor, qutmdo nfto nos deu o petróleo concedido
itArilhia Saudita.
1
'

••

-a
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA {MDB - SC) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores. o Scnhnr Presidente du República, que teve, ontem, u
grandcz:~ de retroceder no :tnunciudo programu do restiluivel dos
cnmhustívcis deve rcc.xaminur os depósitos obrig:utórios pura impor·
tucõcs de matérias-primus, múquinns e equipumentos indispensftveis
:to funcionamento c desenvolvimento do parque industrial brasileiro,
<tssim como o dcptlsitn ohrigmório em relução uo óleo utilizudo pelas
crnprcsus industriais hmsilcints .
.1\ anuncimla possihilidndc do desemprego neste Pnís pior será se
ll Ci ovcrm1 "~'' vier com mcdidus no encontro dos empresários bras i..
Jdros c tivermos o dcscmprcgn em mussu no Pufs. Aí, Sr. Presidente,
virú a suh\'ersno. lwvcrô delinqUCncin cm muior escula, e a socicdude
hrasilcira :1 snfrc.:r.
Tc.:mns Cl'ndiçl"ics de nos redimir onde estamos errando. Necess{t·
rin é qUt: ll Clovcrnn reordene u sua políticu, cm ruzi\o dus innuêncius
"'ternas: í: que o Governo tenha u sensibilidade, u percepção e a
unidadl! Uns seus cscaliies, par:! enfrentar cssus diliculdudcs,n l'im de
nns condutir ii urna estrnda que desejumos c merecemos. (Muito
hcrn! PnlllHI\, o orador é cumrrimcntudo,)

U'

I
I
I

O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto)- Concedo n palavra
u o nobre Senador Marcos Freire.
O SR. MARCOS FREIRE {MDB- PE. Pronuncia o seguinte
discurso, sem revisiio do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
Acabamos de assistir u um cnloroso debute. em que se versou sobre os mttles do excessivo rodoviurismo no Brasil. E aqui, por coin·
cidénciu. trago ao conhecimento da Casa oNcio que chega lls minhas
rniios, datudo deste mês, assinado pelo Prefeito Municipal de
Gamcleira. Sr. Josí: Basilio du Silva, e pelo Presidente du Cltmnru
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Municipul, daquela Jocalidude, Sr. Plúcido Ferreira Pontes, em que
faz denúncia c apelo que me purece du maior importância. Está ns·
sim vuzudo este documento:
"CÁMARA DE VEREADORES DO MUNJC!PJO DA
GAMELEIRA
Em I' de março de 1977
Exm" Sr. Senudor
Murcos de Barros Freire
Senado Federal
. . BRAS! LIA· DF.
Com todo respeito, levo ao vosso conhecimento que n
Rede Ferroviúriu Federal S/ A. utravés du 3• Divisiio Nordeste, segundo foi publicado no Diário de Pernambuco, edição
de 27 de fevereiro passado, irâ suprimir, a partir do dia 15
deste mês, a circulação de vários trens de passageiros, entre
os quuis os de prefixos PS·3 que faz a linha Recife-Paquevi·
rn c PS-4, Puqueviru-Recife, Os referidos trens prestam ines·
tim{tvcis serviços it população du zona da Muta-Suf, sendo a
referida dl!cisiío '? muior ubsurdo, e que, se concretizada. sérá
u maior nfrontu uo plano de racionamento de combustíveis
preconizado ejá posto em prática pelo Governo Federal.
Pnru se ter uma idéia de q'ue os referidos trens não trazem prcjuizos aos cofres du empresa, basta dizer que, no mês
de janeiro deste uno, embarcaram somente na estaçüo de
Gnmcleiru, 3.227 pessoas, sendo que no percurso, existem 18
estações e 12 purudus, {não sendo a de Gamcleira a de maior
rendu), verificando-se, pelo exposto, que apesar das péssimas
condições oferecidas aos usuários através de, em' cada
composição 3 carros, um' de primeira classe c 2 de segunda,
inclusive os últimos sem sanitários e com cadeiras de mudei·
rtt, ê o trem o trunsporte preferido pela população pobre da
Rcgiiio.
Atente V, Ex• para o sério problema, pois entre às 16
estações e purudus, das 30 do percurso, niio têm estrudns, e
muito menos linha regular de ônibus. sendo os trens os
únicos meios de transportes. E segundo cálculos, mais ou
menos 100 mil pcssons viajnm mensalmente, o que equivale
dizer que, doravante, se medidas urgentes nua forem toma·
dus para evitar que sejam suprimidos os referidos trens, a
populuçiio ter{t que npelar pura transportes nüo coletivos,
que ult:m de sungrar suns economias, acarretará maior consumo de gusolinu,
Na certeza de que V, Ex• virá no encontro dessa justa
uspiruçüo do povo desta Região, pura não permitir que os
dois referidos trens sejum suprimidos pela RFFSA, antecipa·
mos ugradccimc:ntos.
ua) Pl4cldo Ferreira Pontes, Presidente du Câmara
Municipal- José Bunto da Silva, Prefeito Municipul.

•\

,I

'j

RELAÇÃO DAS ESTAÇ0ES E RESPECTIVAS
PARADAS DOS TRENS
PAQUEVIRA-RECJFE-PAQUEVIRA
Puqueviru
Água Branca
Quipupú
lgarupebu
São Benedito do Sul
Florestul {Parada ex·estuçilo)
Muruiul
Frei Caneca (Parada cx-cstaçiio)
Juqueiru
Cu tende
Bou Sorte {Parudu ex-cstuçuo)
Pirungy (Purudu ex-estuçuo)
Palmares
Pumuty {i'urudu cx-estuçilo)
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Joaquim Nnbuco
Cuinmbuca (Parada cK·cstação)
Gnmclcirn
Ribeirão
Ariribu (Pantda eK·cstação)
Frcxciras
Barão de Suassuma (Parada ex-estação)
Escada
Mauli'(Parnda ex-estação)
Mercês (Parada ex-cstnçiio)
Cabo
Ilha (Parada ex-estação)
Pontczinha
Prazeres
Boa Viagem
Recife.
N.B. o trem PS-3 Recife a Pnqucvira, parte às 16:25h o
trem PS-4 Paquevira-Recife, parte às 3:50, diariamente.
Sr. Presidente, Srs..Senadores, como a Casa pode testemunhar,
ó um documento rartido de autoridades públicas, no caso politicas
rcrtencentes à Aliança Renovadora Nacional e que nos fazem este
urelo. Evidentemente, niio temos outro meio de atendê-los senão nos
fazermos rorta-vozes dessa reivindicação, que nos parece justa e, em
especiul. junto ao Ministério Competente para que, antes de aplicada
cssu decisiio. seja ela reformulada.
Nesta Casa foi sustentado, coÍn brilhantismo, que, ao invés de
se dar ênfase u outros tipos de transporte, caminhou-se para a ênfase
excessiva e até mesmo criminosa, poderíamos dizer, ao rodoviarismo
nacional, à indústria automobilística.
O que se constata hoje é que, do total dos transportes usados no
Brasil, cerca de 70%, ou mais, corresponde ao setor rodoviário.
Sr. Presidente, talvez se possa alegar que deficiências de recursos
impedem que se amplie demasiado ou na medida do desejável o
transporte ferroviário neste País. No entanto, o episódio que trazemos ao conhecimento da Casa retrata niio somente a não ampliação.
mas a redução em detrimento do interesse colctivo.
Quero, portanto, trazer este apelo que veio de gente da minha
terra, de pessoas filiadas ao partido politico que não é o meu, mas
que, tendo recebido mandatos clctivos, representam, por certo,
aspirações e angústias colctivas. Muito obrigado. (Muito beml
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO 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, Srs. Senadores:
Sofri, no dia, 13 de dezembro passado, rJJde golpe no.tcr noticia
da morte de um grande amigo, Paulo Gomes Dnntns, falecido prematura c subitamente, nos 50 anos de idade.
Exemplar chefe de família, Paulo Gomes Dantns possuía virtudes e qualidades que seus amigos, como cu, sempre conheceram c
apreciaram. Espírito responsável, homem trabalhador, dotado de
inteligência e imaginação, era de rara dedicação ao trabalho c amigo
certo. QuandoGovernador de Sergipe, tive a grande satisfação de ta•
lo, inicialmente, como Diretor do Departamento Estadual de Estalls·
tica e, depois, como Chefe da Casa Civil, posto que exerceu com
cupncidade e zelo iniguulúveis, correspondendo plenatucnte à con·
nunçu com que fora distinguido.
.
Ao criur o Tribunal de Contas do Estudo, assinei, prazerosn·
mente, uto nomeando-o Auditor daquelu Corte, Exerceu suas novos
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funçõ.cs com o zelo de sempre c o senso de responsabilidade que ll
era cnrncterfstico, Pôde, ali, continuar servindo no Estado q•
amava, estrcmccidamcntc, no resguardo dos interesses do povo serg
pano, o que vale dizer, da própria causa pública.
Ao receber a notícia do seu falecimento inesperado, sofri du,
golpe, pois a lembrança do amigo fraternal e companheiro de G•
verno permanecerá sempre viva cm mim.
E í:, pois, com profundo pesar que ocupo esta tribuna, pu,
prestar a Paulo Gomes Dan tas homenagem a que fez jus em su
curta, mas fértil e exemplar, vida de scrgipano ilustre e homem lnt•
gro. Resta-me renovar a seus familiares meus sentimentos de pês!
mes, e de maneira especial à sua dedicada esposa D. Maria Virgini
Firpo Dnntas c seus filhos, Ana Virgínia c Renato. Registro, po,
tanto, cm nossos Anais, esse triste acontecimento que desfalcá
sociedade sergipana de um dedicado filho c, o Tribunal de Conta
de um prestante servidor, deixando, cm cada amigo, uma marca ind•
lével de saudade. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra u
nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronuncia o se
guinte discurso.)- Sr. Prcsidcnt•, Srs. Senadores: ·
Já reconheci e proclamei, desta tribuna, os esforços dcsenvo!
vidas pelo atual Governo para alcançar relativa melhoria da situaçã·
social brasileira. Destaquei, então, a atuação do Ministro Nasci
mento c Silva, da Previdência Social, na sincera busca de assisténci
mais efetiva c ampla para o povo brasileiro.
Infelizmente, porém, estamos por demais longe de uma situação
razoável, quanto 4segurança c bcm-estar de nossa gente. I: que retro
agimos cm demasia. Durante anos a questão social foi postergada ·
os problemas se acumularam, ao mesmo tempo que o INPS se trans
formava numa engrenagem cujo rcnccrto se tornou bastante dilicil.
Desejo, porém, aludir apenas a uma questão cspccínca, formu
!ando um apelo ao Ministro Nascimento c Silva c ao Presidcnt•
Gciscl, cm nome dos numerosos brasileiros que me procurai!
pessoalmente ciu através de cartas, tangidos pela angústia em qu.
estão mergulhados.
Refiro-me, Sr. Presidente, à inclassificável injustiça de que s•.
tornaram vítimas os aposentados do INPS- como aliás, também
os servidores públicos, civis c militares, na inatividade. Recente
mente, o Governo obteve nova lei deste Congresso que, entre outra'
alterações, desvinculou o aumento da aposentadoria do JNPS do ín
dice de reajuste do salário mínimo. A modificação resultou na conde
nação desses aposentados a perceberem cada vez menos, uma vc;
que suas aposentadorias são reajustadas cm níveis inferiores nos de
elevação do salário mínimo.
Esse um procedimento injusto. Clamorosamente injusto, poi'
atinge, violentamente, homens e mulheres que trabalharam longo,
anos c, já incapacitados para o trabalho, vão perdendo o pouco que
lhes fora concedido. também, inconstitucional, pois direitos ndqui
ridos são aniquilados, espezinhados, como se vivêssemos num paff
selvagem, onde direitos e garantias não subsistem ao capricho do
qualquer tecnocrata!
Sr. Presidente, é inadmissível que os aposentados do !NPS continuem sendo vitimas de tamanha injustiça, a•cadn ano vendo multiplicarem-se as dificuldades com que sobreviem à custa de importâncias
sabidamcntc ínfimas. Nilo encontramos cxplicnçilo alguma para conduta tão desumana para com os aposentados do INPS, cuja sorte
piorn a cada inovação no setor social.
Nilo acreditamos, de forma alguma, que o Ministro Nascimento
c Silva desconheça essas atribulações e, assim, temos a esperança de
que proponha o mais breve possível as corrcçõcs legais necessárias
pura que cesse tratamento tilo injusto c inconstitucional, Este o apelo
que formulamos à Sua Excelência, confiando em que o clamor dos
aposentados do INPS será ouvido muito em breve. E, com estas pala·
ilfllSI at~nao, no que me é possível, nos apelo~ dolorosos que me tê.:'
.• tdo reitos por numerosos uposcntudos, cm sttuação a mnts drumlttt·
cu c que ó preciso corrigir sem pcrdu de tempo! (Muito bem!)
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O SR. I'RESIIJI!NTE (José l.indoso)- Nudu muis huvendo
cn~crr:tr :1 scssnu.' Ucsigmmdo puru u próximu u se.

liUC tml:lr. vnu
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do Ministro Tencntc·Brigudciro Honório Pinto Pereira de Maga.
llu1cs Neto.
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ORDEM DO DIA

Discussfio. cm turno único, do Pureccr du Comissilo de Rela·
Exteriores Sl>hrc u Mcnsugcm n• 43, de 1977 (no 48/77. nu
origem). de 07 do C<>rrcntc. pela quul o Senhor Presidente du Re·
pí<hlicu suhmetc no Scnudo u cscolh:1 do Senhor Jorge de Curvulho c
Silvu. Ministro de Primciru Ch1ssc, du Carreiru de Diplomutn, puru
exercer u fu.nciio de F.mhuix:~dnr do Brusil juntou Repúblicu Fcderul
du Alcnwnhu.

,,;c,

-I-

Discussriu. cm turno únicn. do Purcccr du Comil;stio de Cons·
lituiciio c .lustic:~ sohrc" Mens:~gern no 42. de 1977 (no 43/77, nu ori·
gcrn). de :!X de fevereiro do corrente uno. pclu quul o Senhor Pre.
sidentc tia Rcpí<hlicu suhrnctc no Senado u escolhu do Tenente· Briga·
Jciro D~.:ocli:cin l.irúu de Siquciru pura exercer o curgo de Ministro
do Superior Trihunul Milil:lr. nu vugu decorrente da uposentudoriu

O SR. PRESIDENTE (José l.indoso) - Estl1 encerrada a ses·
f l.c•l'lllllth\'1' a ,\·,~.1',\'(io às

17/wm.'i l' 50 minuto,\', J

ATA DA 9• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. PETRÕNIO PORTELLA

..

;1s 18 !iORriS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:

Art. .1•' F.s1:1 lei entra ri< cm vigor na data de suu publicação.
1\ rt, 411 Rcvr,!!am-sc ~IS disposições em contrúrio.

Adalberto Sena - Ahevir Leal - Josb Guiomard - Braga
Junior- Evandro Carrdra - Josi: Lindoso- Cattetc PinheiroJarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa Henrique de La Rocque - Josb Sarney - Helvidio Nunes l'etrônio Portella- Mauro Benevides- Virgílio Távora- Wilson
Gonçalves - Agenor Mariu - Dinurtc Mariz - Jessí: Freire Domicio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Marcos
Freire- Paulo Guerra - Arnon de Mcllo - Luiz Cavalcante Teotónio Vilela - Augusto Franco - Gilvan Rocha - Lourival
ll:~ptisla- Heitor Dius- Luiz Viana- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Rezende- João Calmon- Amaràl Peixoto- Roberto Saiurnino - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanerna Magalhiies Pinto - Franco Montoro - Orestes Quí:rcia - Otto
Lchmann- Benedito Ferreira- Lázaro Barboza- Osires Teixeira
- Mendes Canale -·Saldanha Derzi - Accioly Filho - Leite
Chaves- Manos Leiio- Evelítsio Vieira- Lcnoir Vargas- Otair
Bccker- Dunicl Krieger- Puulo Brossard- Tarso Outra.

Justlficaçilo

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla)- A lista de presença
de 62 Srs. Senadores. Havendo número
n:!!imcntul. dccluro ~lbcrtu u scssrlo .
Sobre u mcsu. projeto de lei que scrí11ido pelo Sr. 1•-Secretário.

acusa o comrurccimcnlll

•

Elido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l5, DE 1977
Estabelece norma para a expedlçilo e validade de certifica·
do de entidade de fins filantrópicos.
O Congresso

Nt~cionul

decreta:

Arl. I• O "Ccrtiõcudo de Entidade de Fins Filantrópicos",
"'pedido pelo Conselho Nacionul de Serviço Social, pura as Onalidu·
dcs da Lei n' 3.577. de 4 de julho de 1959, retroagirá seus ereitos n
data em 4uc for prolocolado o correspondente requerimento da
cnlidu~c intcrcssuda,
Ari. 2•• Ao expedir o certincado. o Conselho Nacional de Servi·
cn Social dele li<ril constar a data rererida no artigo anterior pura os
nnsdcdireito.

O ohjctivo fundumcntal deste projeto de lei é razcr consignar nu
lei Utntl rtírmu/a que evite, com efic{!CÍU, OS dunosos efeitos decorren ..
tcs da excessiva burocracia rcinunte no Conselho Nacional de Servicu Sociul. que si> consegue expedir os Cerlincados de Fins Filanlrópi·
cos muitos meses depois de as entidudes os haverem solicitado
fnrmnlmcnlc.
Os prejuízos sàtl inl1mcrns, eis que ditns entidades só pussam n
usufruir ns hcncl'idns previstos cm lei upós u uprescntuçào do
mcncinnadn dt)cumcntn.
Sendo certo que referidas entidades somente podem pleitear o
Certificado depois de preenchidas inúmeros requisitos previstos em
lei. é de se concluir que não haverá nenhum inconveniente em fazer
retroagir os seus efeitos U dttln du entruda do requerimento
corrcsrondcntc. como uqui projctudo.
Sala dus Sessões. cm lO de março de 1977.- Nelaon Carneiro.

LEGISI.A('ÃO CITADA
I.EI No 3.577, DE4 DE JULHO DE 1959
Isenta da taxa de contrlbulçio de prnldêncla dos Institutos e Caixas de Aposenladorla e Pensões as entidades de fina
filantr6plcoa reconhecld .. de utilidade pública, cujos membros
de su.. dlretorlas nio percebam remuneraçlo,
O Presidente du República:
Faço saber que o Congresso Nacional muntcve c cu promulgo
nos termos do Art. 70, § 3•. da ConstituiçiíÔ Federul, a seguinte tei:
MI. )o Ficam isentus da luxa de contribuição de previdência
aos Institutos c Caixas de Aposentadoria c Pensões ns entidades de
nns nlantrópicos reconhecidas como de utilidade pública, cujos
membros de suas direlorius não percebam remuneração.
Art. 2• As entidades bencOciudus pela isençilo instilufdu Jltla
presente lei õcam obrigndas u recolher uos Institutos, apenas, a parte
devida pelos seus empregados, sem prejulzo dos direitos aos mesmos
conferidos peln legisluçiío prcvidcnci6riu.

')
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Art. 3• Esta lei cntrurit em vigor nu data de suu publicação, re·
vogudi1s us disrosiçõcs em contrário,
Rio deJunoiro, 4 de julho de 1959: 133• da Independência c 71•
da República. - JUSCELINO KUBITSCHEK - Fernando
Nóbrega- S. Paes de Almeida.
(À.< Comi,,·..-ric•,, dt• Consrlruiaio e Jusriça

e de Educação e

('ulmra.)
O SR. PRESIDENTE (Pctrónio Portella)- O projeto lido será
publicado e remetido its comissões competentes. (Pausa.)
Puss:t-sc à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussào, em turno único, do Parecer da Comissão de
Constituiçõo e Justiça sobre u Mensagem n• 42, de 1977 (n•
43/77. nu origem), de 28 de fevereiro do corrente uno, pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a
escolha do Tenente-Brigadeiro Deoclécio Lima de Siqueira
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
Militar, nu vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Tenente-Brigadeiro Honório Pinto Pereiru de Magalhães
Neto.
Item l:
Discussõo, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores sobre a Mensagem n• 43, de 1977 (nv
48/77. na origem). de 7 do corrente, pela qual o Senhor Pre·
sidente da República submete ao Sen'ado u escolha do Senhor
.Jorge de Carvalho e Silva, Ministro de Primeira Classe, da
Carreiru de Diplomata, paru exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ii República Federal da Alemanha.
As matérias constantes da Ordem do Diu, nos termos da alínea
h do 1111. 402 do Regimento .Interno, devem ser apreciadas em seSsão
secrctu.
Solicito aos Srs. funcionitrios as providências necessárias a fim
de ser mantido o preceito r<gimentul.
(A se.\·siio torna-.H~ St'Cf''la ti,\' 18 horas e JS minuto,\' e l'o/ta

a .1·er p1ihlicu à.1· /H horas e45 minuto.ç J.
O SR. PRESIDENTE I Pctrónio Portella)- Nadu muis huvendo u trutnr. vou cnccrrnr u scssilo. dcsignundo pura u ordin{tritt de

umnnhii u seguinte

ORDEM DO DIA
-I-

Discussão. em primeiro turno, do Projeto de lei do Sem1do n•
160, de t974, do Senhor Vasconcelos Torres, que dispõe sobre estágio profissional de estudantes de Direito, tendo
PARECERES. sob n•s 1019 u 1021, de 1976, dus Comissões:
-de Constltulçuo e Justiça, pela constitucionulidude e
juridicidadc do Projeto c, quanto no mí:rito, contrltrio:
-de Educaçuo e Cultura, contrltrio: e
-de Serviço Público Cl•ll (ouvido o Ministério do Tru·
halho), favorltvcl.

-2Discussuo, cm primeiro turno (upreciuçi\o preliminur du juri·
dicidudc, nos termos do urt. 296, do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n' IH2. de t976, do Sr. Senudor Nelson Curneiro,
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que dispõe sobre u concessõo de aposentadoria especial aos vigias o
vigiluntes, tendo
PARECER, soh n•962, de t976, da Comissão:
-de Constituição e Justiça, pela injuridicidudc, co,,
voto vencido d<l Sr. Senador Nelson Carneiro.

-3MAT~RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de Lei do Senado n• 128, de 1975, do Senhor Senado
L:ít.aro Burhoza. que fixa pruw pnra expedição de normas disciplina
deras e tarifus previstas nu Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974
rcgulndoru c.lo Seguro Ohrigutório de Danos l'essouis causudos po1
veículos uutomotores de viu terrestre.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu) - Estú encerrada a
scssi10.
( Lt'l'mlta·.I'C' ti se.twlo à.1· IR hora.\· e 50 minmo:;,)
CONSULTORIA-GERAL
PARECER N• 2/77
Sobre minuta de contrato de manutençio e assistência tfc·
nlea de máquinas Remlnston, com a Sperry Rand do Brasil
S/ A.
O Senhor Diretor da Subsecretaria de Patrimônio encaminha ao
Sr. Diretor·Geral minuta de convênio de manutenção c assistência
tí:cnica das máQuinas Remington do Senado. para o pcriodo de
t•·l· 77 a 31·12·77. pelo valortotal de CrS 41.544,00.
11- O Ato n• 9, de 1973, da douta Comissão Dirclora, bai·
xando normas sobre licitação para obras c compras ·pelo Senado,
conquanto seja omisso sobre a contratação de serviços, determina a
aplicação complementar das disposições do Decreto-lei n• 200
(artigos 125 a 144), e estabelece, cm seu artigo 4•, parágrafo 4•, a
competi:ncia do Senhor Primeiro-Secretário para a dispensa de licitação.
III -O urtigo 126, parágrafo 2•, letra d, do Decreto-lei n• 200,
previ: a dispensa de licitação:
"Na aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só
podem ser fornecidos por produtor, empresas ou rcprc·
sentanle comercial exclusivos, bem como na contratação de
serviços com profissionais ou firmas de notória especiali·
znçiio."
IV- Como i: notório, a Sperry Rand do Brasil SfA, é fabri·
cante e distribuidora exclusiva das máquinas Remington, contiguran·
do-se no caso, u hipótese prevista no dispositivo legal citado, em que
o Senhor Primeiro·Secretltrio, a seu critêrio, poderá dispensar a
licituçüo. ·
V- As cláusulas e condições da minuta cm exame atendem às
normas legais que regem os contratos do gênero, sendo idênticas às
do contrato renovando.
Pelas razões expostas, entende esta Consultaria que, se o Senhor
Primeiro-Secretário houver por bem dispensar a licitaçuo, o contrato
poderá ser assinado, nos termos em que se apresenta.
Brasrtia, 10 de março de 1977.- Paulo Nunes Aueusto de FI·
guelredo, Consultor-Geral.
PARECER N• 3/77
Sobre minuta de contrato de prestaçio de serviços, apresentada por "lndester- Representações BrasOia",
O Senhor Diretor-Gerul solicita o pronunciamento desta Consultoriu sobre minuta de contrato apresentada por "lndester Represcntuçiles Brusrtiu", puru prcstuçi\o de serviços de manutençuo
c assistência técnica nos porteiros clctrónicos dos blocos C, D c G, da
SQS 309, de propriedude do Senado Federal.
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11 - No encaminhamento da proposta, o Senhor Dirctor da
Subsecretaria de Scrvii;os Gerais salienta cjué: os scrviÇós"são de· intc~ ..
ressc do Senado, aduzindo ainda que a proponente é representante
exclusiva, pura todo o'Puls, dos•é:quipamcntos clctrdnicos instalados
naqueles blocos.
:. .
111-0 Ato n• 9, de 1973, da douta Comissão Dirctora, baixando normas de licitação para obras c compras, não trata cspccifi·
camente da contratação de serviços. Entretanto, cm seu artigo 10,
determina a aplicação complementar das normas dos artigos 125 c
144 do Decreto-lei n• 200;

IV - Dispõe o Decreto-lei n• 200:
"Art. I26. As compras. obras c serviços cfctuar-sc-ão ·
com estrita observância do principio da licitação.
Parágrafo Primeiro- A licitação só scrâ dispensada
nos casos previstos neste Decreto-lei.
Parágrafo Segundo- ~ dispcnsãvel a licitação:
••• o • ' ' . • • • • • ' o • • • . , ·,.; ••• ~ ; • • • • • o •,• • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • • • •

d) nu aquisiÇão de materiais, equipamentos ou gêneros
que só podem ser fornecidos por produtor, empresas ou
representante 'comercial exclusivos, bem como na con·
tratação ·de serviços com profissionais ou firmas de notória
especialização,"
.. .
. .. .
V - De acordo com o que estabelece o parágrafo 6• do artigo
4•. do Ato n• 9, da Comissão Dirctora, o Senhor Primeiro-SecretA·
rio. u seu critério, poderio dispensar, para 0 caso, a licitação. Não só
por ser u proponente representante exclusiva, como também porque
0 valor dos serviços é de apenas CrS 2.520,00 (dois mil, quinhentos c
vinte cruzeiros) mensais.
VI_ Se houver a dispensa de licitação, a contratação poderá
efetivar-se, merecendo entretanto, a minuta apresentada, algumas
rossulvas do ponto técnico-jurldico, que podem ser assim resumidas:
a) "lndester- Representações Brusllia" c "lndestcrReprescntuções, Indústria c Comércio" são meras denominaçiies de estabelecimentos, não tendo existência legal como
pessoa jurídica, não sendo, portanto, capazes de direito c
obrigações. Conforme se vê do incluso documento, o contrutu deve ser eelebrudu com u firma individual "Willi Buld
Sterr',legulmenle n:gistrudu nu Junllo Comercial do Distrito
l'cdcrul:
b) nu minuta. o Senado figura como "Contratado" e a
proponente como "Contratante", devendo ser feita a
inversiio desses termos:
c) o reajustamento de preços, tomando como paradigma as variações do sahirio mlnimo, encontra vedação
"pressa nu Lei n• 6,205, cujos lndices deverão ser adotudos,
em substituição.

·
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VIl- Por essas razões, permitimo-nos elaborar outra minuta

pura'o'iilsttuiri~iuodc·coritrato; mantidas cm essência as obrigações

dos partes cspccificodas no documento primitivo c seu conteúdo
básico.
I
'.'.~,'
Ante o exposto, conclui esta Consultaria que se o Senhor Primeiro-Secretário houver por bem dispensar a licitação, os serviços
poderão ser contra todos; nos termos da minuta ora anexado.
Brasllio, lO de março de 1977.- Paulo NuDH Au1usto de FlKUei·
redo, Consultor-Geral.
MINUTA DE CONTRATO
instruiJlento particular de contrato de prestação de servi·
ços, que entre si fazem, de um lado, como Contratontc, oSe·
nado Federal, representado por seu Diretor-Gcral, Dr. Evandro Mendes Vianna c, de outra parte, como Contratado,
Willi Baid Stcrf, firma individuai com sede à SQS 504- Bloco A, n• 13, registrada na Junta Comercial do Distrito
Federal sob o n• 1.881, inscrita no CGC-MF sob o
n• 00017053/0001 IS, mediante as Cláusulas e condições seguintcs:
'
Primeira: O objcto do presente contrato é u prestação de scrviços de assistência técnica c manutenção, pela Contratada ao
Contratante,: relativamente. uos. intcrfones e porteiros cletrônicos
· inshilados nos bloéos c. D G dn· SQS 309.
Segundo: /oi Contratada se compromete a manter em condições
de perfeito funcionamento os interfones e porteiros elctrônicos instuludos nos blocos indicados, atendendo com presteza as chamadas,
cm dias úteis c no horário comercial, utilizando pessoal técnico
devidamente habilitado c credenciado,
Parágrafo Unico. As peças cuja substituição se fizer necessária
serão cobradas à parte, pelos preços vigentes.
Terceira: Pela prcstoçào dos serviços especificados o Contratan·
te pagará à Contratada a quantia de CrS 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte cruzeiros) mensais, mediante apresentação da futura, ntestuda a execução pela Subsecretaria de Serviços Gerais.
Quarta: O prazo de vigcnciu do presente contrato é de um ano,
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual
perlodo, por acordo das partes, hipótese em que o preço a que se refere a Cláusula Terceira será reajustado de acordo com os índices da
Lei n• 6.205.
Quinta: A Contratada é civilmente responsável pelos danos que
seus empregados ou prepostos, nessa qualidade, venham a causar ao
Senado ou u terceiros.
Sexta: Fica elcilo o foro desta Capital para dirimir quaisquer
uções oriundas di retas ou indiretamente do presente contrato.
Assim livremente ajustados, firmam o presente instrumento em
vias, de igual termo e forma, puro um só efeito.
Brasllia,
de
de 1977.

c
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BRASlLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I -ATA DA JO•SESSÃO,EM 11 DE MARÇO DE 1977
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
I.2.1 - ComÚnlcaçio da Presidência
- Arquivumcnto do Projeto de Lei da Ciomuru n• 38/76 (no
661-C/75. na Cusa de origem). que dispõe sobre o cuncdamento
de registro de protestos de títulos, por ter recebido pomccres contrítrios. quunto ao mérito. dus comissões u que foi distribuído.
1.2.2- Comunlcaçio da Liderança do MDB
-Indicação de Srs. Senadores para exercerem as Vice-Liderunçus do Purtido.
1.2.3- Leitura de projetos
- Projeto de Lei do Senado no 16/77. de autori'' do Sr. Senador Adulbcrto Senu, que introduz ultcruçõcs na Lei n• 1.046,
de 2 de janeiro de 1950. que dispõe sobre a consignaçiio em rolha
de rmgumcnto.
-Projeto de Lei do Senudo no 17/77. de autoria do Sr.
Scn:odor Franco Montara, que estubelecc que o menor de 21
unos clcilo Prercito, Vice-Prcrcito ou Vereudor adquire plen:o
capucidudc jurídica.
-Projeto de Lei do Scnudo no 18/77, de uutoriu do Sr, Senudor Otto Lchmann, que dispõe sobre o purcelumcnto do solo
urbttnll. c d(t outrus provldCncius.
1.2.4- Requerimento
N• 12/77. de uutoriu do Sr. ~énudor Duniel Kriegcr, solicitundu que os Projetas de Lei do Senudo n• 56/75: 313/76 c 7j77,
scium une.xudos nos Projetas de Lei do Senudo n• 88, 179, 253,
2S'l. 21..1 c 268/75: 72, RI, 126, 207 c 232/76, que jii trum ioum em
cnn.iunto,
1.2.5- Discursos do E~pedlente
SHNADOR Bf.'NJttM/M FARtlfl- Necrológio do Jormo-

listu Muuricio Wuistsmun.

SENADOR I.U/'7. CA ~M.C'ANTE- Co'nsideracõcs sobre
u cnnrerência pr<>rerida pelo Sr. Ministro da Fazendu na Escola
Superior de Guerra, na purtc referente aos dados mcncionudos
por S. Ex• sohrc a relação anual entre o serviço da dívidu c cxport~lçõcs.

SHNtWOR fMNTON JOBIM- Observações sobre a prá·
ticu de censura c nprecnsão de livros no País, formulando :1pelo
ao Sr. Ministro da Justiça, no sentido da sustação do processo
movido por aquela Pasta contra o Sr. Kurt Rudolr Mirow, autor
de livrn rcccnlcmentc ~tpreendido.
SHNADOR DIRCEU C'tiRDOSO - Erro de apreciação
que tcri:1 ocorrido no Relatório da Prcsidênci~l sobre as atividudcs du Casa nu scssUo legislativu rcc~m-lind:1, nú p~lrtc rcfc..
rente nus discursos c intervenções dos Srs. Scnndon:s.
O SR. PRESJ()ENTH- Esclarecimentos du Mesa ro indagação formuluda pelo Sr. Senador Dirceu Cardoso.

1.3- ORDEM DO DIA
- Prnjctn de Lei do Senudo n• 160/74, do Sr. Senudor Vuscnncclus Torres, que dispõe sobre estoígio pronssional de estudantes de Direito. Rejeitado, upós usarem du palavra na suu dis·
cussãn os Srs. Senadores Leite Chuves e Helvidio Nunes. Ao
Arquivo.
- Projeto de Lei do Senado no 182/76, do Sr. Senador
Nelson C~~rnciro, que dispõe sobre a concessioo de aposentadoria
especi.al uns vigias nu vigiluntes, (Apreciacilo preliminar dujuridicidadc.) DlscussAo encerrada, voltando ils comissões competentes
cm virtude de recebimento de emendu em plcní1rio, npós usurcm
d:t pul:tvr:t nu suu discussUo os Srs. Scnudores Frunco Montoro c
José Surncv.
- Pr,;jeto de Lei do Senado no 128/75, do Sr. Scnudor
Rurboza, que nxu prazo purn expediçilo de normns disciplinudorns c tarirus previstus nu Lei no 6.194, de 19 de dezembro
de 1974, regulndorn do Seguro Obrigutório de Danos Pessonis
cnusndos por vclculos uutomotores de viu terrestre. Declarado

Li'""''

prejudl~ado.
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i.4- J;JISCtJRSOS APÓsA ÓRD!JM DO DIA

SENA DOR [){RCEU CARDOSO- Comentârios em tor·
no de noticia inseridu no Jornal do Brasil, edição de ontem, sob o
titulo "Deputado quer rct~brir CP! sobre o IBA D",

SENtiDOR OTTO I.EHMANN.- Emenda aprcscntadt~
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
por S. Ex• uo Projeto de Emenda à Constituição n• 29/76 (Re·
MA SESSÃO. 'ENCERRAMENTO.
formt~ do Poder Judiciitrio),_ objetivando manter intacta a ins· •
tituiçiiO do Júri Popular.
2- DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO ANTERIOR
SENti DOR EVELÁSIO VIEIRA
Atuaçào da
JNTERBRÃS S/A no campo da comercialização externa . .Ado·
cão de providências no sentido da extinção da COBEC ou sut1 in'·
eorpór:tç;io pdn JNTER BRÃS, como formu de mnior di num i·
zncào d:1quclc sctor.

-Do Sr ..Sent~dor Virgilio Távortl, pronunciado na sossão
ele JO.J-77.

.

3- PORTARIAS DO SR. PRIMEIRO·SECRETÁRIO
- N<'s6a.9, de 1977.
4- ATASDECOMISSOES
.
.

SEN,tDOR LOURIVAI. BAPTISTtl- 40• ani~ers.itrio do
Instituto Rrnsilciro de Jnvcstigaçrto da Tuberculose- !BIT, cm
Salvador.

5 ·-MESA DIRETORA
6- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS

ATADA 'lO• SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura
PRESIDtNCIA DOS SRS. PETRÚNIO PORTELLA E MENDES CANALE
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tiS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENA DORES:

Scnad11r Utzaro Burhoza
Scn:tdor Dantnn Johim
Na npllrtunidudc·rcitcro u Vossa Excelénci:t os protestos de csti·
nlu c :tiUt cnnsidcracno·.- Franco Montoro, l.:.ídc:r do MDB
·

Adalberto Sena- Altevir Leal- Braga Junior- José Lindoso
- Cattcte Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco O SR. PRESIDENTE (Petrónio Portcllu) ;_ O cxpedie'nte lido.
Alexundre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Hei vi.
dio Nunes- Petrônio Portella- Virgílio Távora.- Wilson Gonçal. v;ti lt publicuçtió. ·
s,,hrc a mcsu, projctos de Jd 'que <crão lidos pelo Sr. I•·
ves- Age no r Mt~ria- Ruy Carneiro- Marcos Freire- Arnon de
Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Gilvan Rocha- · Sccrct{trin
Lourival Baptistu - Ruy Santos- Benjamim Farah- Danton Jo.
Siiolidos os scguint.cs
bim - Franco Montoro - Otto Lchmann - Osires Teixeira PROJETO DE LEI DO SENADO N• 16, DE 1977
Mendes Cunale- Accioly Filho - Evelásio Vieira - Otair Bccker
-Daniel Krieger- Paulo Brossmd- Tarso Outra.
Introduz alterações na Lei •' 1.046 de l de janeiro. de
1950, que "dispõe sobre • consignação em folha de pagamen:to".
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A listll de presença
acus:1 o compurccimcnto de JS Srs. Senadores. Ht1vcndo número
O Congresso Nucionul dccrctu:
regimenwl. dechtro abertu a sessUo.
O SR. PRESIDENTE ( Pctrônio Portdlu) - A Presidência
comunic:t que, nos termos do art. 278 do Regimento Interno, deter·
minou 11 arquivamento do Prqjeto de Lei du Citmmu no 3H, de 1976
(n~' 661 ~r /75. mt Cusu de origem), que dispõe sobre o cancelumentn
dc registro de protestos de tilulos, por ter rccc~idn purcccrcs contr{trios,quanto uo mérito, dtts Comissões u que foi distribuidn.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu) - S11hrc a mesa,
cnmunicac:in que scr:í lida p~.:lo Sr. Jll.Sccrcttírio .
Elíd11 a seguinte
Brusíliu, 10 de mar,o de 1977
Excelentíssimo Senhor
Senador Pctrônio Pnrtclht
Dignissimn Presidcnte do Senudo Fcdcrul
Scnh11r Pre<idcntc.
De :tcordn com o ~ 2~ do Artigo 64, do Regimento Interno,
comunicou Vnssu Excclénciu que si\o l'lS s~:guintcs os Yicc·Lideres da
Buncadu do Movimento Dcmocrlltico Brusilciro:
Scnudor Roberto Suturnino
Scn:u.lnr ltumur Frunco
Senador Gilvun Rochu

t\rt. I'' O art. J• du Lei n• 1.046, de 2 de janeiro de !950, russa
a vigorar com a seguinte rt:daçtio:
"Art. I• 1: permitida" consignuçrto cm folha de vcn·
cimento, n.:rmmcr:rcnn, salitrin. provenhl, suhsidio. pcnsUo~
mnntcrio, mcio .. snldn nu grutincucUo udicionnl por tempo de
serviço. nos termos dcstu lei."
MI. 2'' O art. 21 Ja Lei n<• 1,046, de 2 de janci ro de I<)50, pass:t
n vip.or;rr com u sct.!.Llintc rcd:u.;:in:
"Art. ~I. 1\ 'i!Hll:l Lia:-. CtlllSÍ!!naç,ics ntto c.xcccdcr(ttt
trintil por l•.'cnto (,1()1';.) thl ~'l.:ncimcnto, rcmuncr:u.:Un. salítrio,
J"nlVCilltl, SUhSÍdÍtl, rcnsiitl, lll(llltCrin, tm.:itl·SnJdo UU :tdido.naJ por tcrnpo de serviço,
~ I" r:,,c litnih: o.;cr:'t ch.:vodtl n setenta por cento· (701'1,)
p:rr:r rr·c,ta~·o'ul alinu:ntk·i:t. cduc:H:no. aluJ.!ul'l de casu tllt
uqu i'ktttllh: itnt'l\·cl dco,t i nmlt 1 :t llltll':tdi:t prt'lpria.
~ ~~~ ()uando u cnnsig.nnç~n for rculizuda para quulqul.'r d:r' linalidadc~ pn.·l'isl:ls IHl parít!!nll'o anterior, i:
nhri!!:ttt'lri:t a compnwa~·~ntncnsal dos rcsrcctivos r~rg.umcn~
\1 Is,"

1\rt ..\" l·: .. t:tl ci cntr:tr!tcm vi!!ur na duta de suu puhlk·ut,;ittl,

,\rl. -l"
ot

J.ci

HL'\'tl!!illll·'~C

11 1-' 2.X~.l. ti~,• ~X

as disposiçlks cm contn'tritl, cspcd:rlmcnlt.'
de il!!tlSitl de I1J5(1,

M~rço de
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PROJETO DE LEI DO SENADO N•17, DE 1977

J u•tlficaçõo
A Lei n• 1.046, de 2 de janeiro de 1950, é o diploma legul bí1sico
11 1rut:1r du consignação cm folha de pugamenlo.
Pela Lei n• 2.H5;l, de 2H de ugoslo de 1956, lodaviu. !ralou-se de
ultcrnr niio somente o mt. I'>' duqucle mcncionudo dirlomu, puru o
nm de nele incluir os pagamentos de adicionuis por tempo de scrviçn
como suscctivcis de consi~:tmu;fio, mus tumh~m de ch:vur o limite da
consignuçiio a sctentn J"Or cento do vencimento. remunernçiio. etc ..
purn ns cmos de prcst:u;iio ulimcnticiu, cducuçfio, pugumento de
ulugucl ou uquisiçiio de cas~1 própriu. Antes, tal limite cru fixudo cm
~esscnlu porcenlu (v. parí1grafo único do url. 21, da Lei 1.046/50).
Enlrclanltl, u Ld n• 2.H5;l, de 2M de ugoslo de 1956. u pur de cometer cr:l!'l~tl crrtl de técnica lcgisl:1tiva {vcju-sc tJUC n purôgn1fn lmicn
fal rcfcrCncia li .. css~: limite'', 4uandn cm nenhum lugur do :1r1. fY
du l.ci n' 1.04ó. 1:1010 na redução original qu:mto nu novu que lhe é
dudu pclu l.ci :2.X5Jj56, cslil mencionado quulqucr limite. Ao conlrilrio. ,,limite its consif:!nuctlcs cst[tlnn{Ic do :ut. ]9, mi.liS precisamente
no arl. 21 c seu purí1grafo único. da Lei 1.04fi/50), ucubou por pcrmilir que. snh suu prnlccno. s~jum feitos empréstimos simples comprometendo uté 70% dos vencimentos dos servidores.
Ncslus condicilcs, ulém de conccrlur o cqu(voco de 1i:cnicu
lcgislalivu rcsullanle du Lei n• 2.853/56, o nosso projeto busca ulcuncur umu maior conliuhilidadc c idoncidude nessa quesllio dus
consip:nuc;õcs, cxif!indo expressamente, utruvés do acréscimo de mais
um parí1gr:tfo ao :lrl. 21 da Lei n• 1.046, de 1950 (o de numero 2•).
que. qmmdo :t consignucno se destinar n algumas daquelas finalidudcs uuloriwdorus do limilc maior (70% dos vencimenlos. ele.), se
fuçtml cnmprovacõc.~ mensais dos resrcctivos pagamentos.
rurccc-nos que é forma v(tlida de cvitur u reulizuçi'io de cmprésti·
mos simph.:s, o;cm nenhuma vinculação com aquchts nnulidadcs
mcnciunudm nu ld (prcstuçào ulimcntícitt, educação. ulugut:l ou
uquisic;llo de moradiot prôpri:t), mus comprometendo até 70% dos
vencimentos nu rcmuncmcUo.
Sala das Scss.ics, li de marco de 1977.- Adalberto Sena.

Estabelece que o menor de 21 anos eleito Prefeito, VlcePrefelto ou Vereador, adquire plena capacidade jurídica.
O Congresso Nucionul decreta:
Art. 11' O rnennr th: 21 :mos eleito Prefeito, Vkc·Prcfeito ou
VcreacJor. udqLJirc plen:1 cupucidudc juridicu.
Art. 21• Esta lei cntmr:'1 cm vigor na data de su:1 puhlicucüo,

reVIll!adas as cJisp11Siçõcs crn cnntr:'trin.
J ustlficaçiio

O presente projeto cn~o:,)ntra sua justif1c:lliva '"', rmrecl.'r do
eminente professor Wolgran .Junqueiru Ferrein1- CapacidaLie Poli·
tica c C'ur:.tdcJude Civil- que transcrevemos:
"Os direitos pnlíticns, sc,!!undo PccJrn Cuhnlln (Curso de Direito
Constitucinnul Brusileirn. p{tg. 247) 'siio "o conjunto de condições
que permitem uo cidadão intervir na vida política, votando c sendo
votado"': enquanll, puni Pontes de Mirand:.1 (Coment:'trios i1 Cons·
liluicno. vol IV. pilg. 657) "consislc uquclc dircilo de purlicipar de
orpnniz:u;iio c funcionamento do Estado'", r"'ura Piment:t Bueno,
ciludopnr Pinlo Ferreim (Dircilo Conslilucion:ll Moderno. vol. 11.
pttg. J~) "os direitos políticos sUo prerrogativas. ou utributos, fuculdndcs ou poder de intervcnçiio dos cíd:.tdiios utivos no Governo de
seu pnís. intervcnciio dirc:tu ou só indiretu. m:ds ou menos umplu.
'segundou intensidade do·pozn desses direitos. São o jus ch'itatls, os
direitos cívicos. que se rdcrcm uo poder público, que autorizum o
cidudiin utivu :1 participar n:1 formuciio ou exercício da autoridade
nndnnal. a excrcl!r n dirci1t1 de vnntadc nu eleitor. os direitos de
Deputado ou Scn:1dor. u ocup:1r curgos políticos. cu manifestur suas
npinitlcs snhre n Governo dn Estudo ...
O dirciln poli1ico pode ser passivo (o de ser voludo) c alivo (o de
vntur).
O grnu mínimo de cid:td:.tniu se iniciu com o direito de votur. Os
1./:"(i/S/.A O O C'ITtl fJ.4
gruus mi:dio c mí1ximo da c:~pucidudc de cidadunia ufcrem-se pelo
direito de ser votado. Fixu u Constituiciio a idudc mínima de 21 anos
LEI N• 1.046. DE 2 DE JANEIRO DE 1950
para ser Depul:ldo (url. )9) c :JS anos para Senador (arl. 41 ).
Disposição sobre a consignação em folha de paaamento.
Enlrcl:mlo, dcnlro da capacidade mínima de cidadania.
cnconlramos a clcgibilidudc puru os c:11gos de Prcfcilo, Vice-Prcfeilo
O Prcsidcnlc da República:
Fncn suhcr que o Congresso Nacional dccretu e cu sunciono n cVcrcudor.
Oblido o líiUIO de cleilor, com dezoilo :~nos (:lrl. 147 da Con>·
scguinlc Lei:
lituict~n) inici:.H:e, tumbém, cm p:ruu mínimo, a cupucidndc politica
Arl. I•• 10 pcrmilida u consignuçuo em f<>lhu de vencimenlo,
pussivu de ser votudo pma os referidos curgos.
rcmuncrucào, snl:'1rio, provento, subsídio. pensao, monh:pio, ou
Enlão, pacifica i: a possibilidade do cleilor com dczoilo anos, de
meio soldo. nos termos destu ld.
ser clcilo p:ira os· cargos de Prefeito, Vicc-Prefeilo c Vereador.
Enlrcl:tnlo, 1:11 possibilidudc pode gerar problemas nu ordem
civil que, devem ser resolvidos pela jurisprudência. pela un:llogia ou
por quulqucr mi:IOdo inlcrprclulivo, face 11 uusi':ncia de expressa disArl. 21. A somu dus cllnsignações nüo excederá u 30% (llinlu
..
por cento) dn vencimento, remuncrucão, sall1rio, provento, subsfdio, · posicUo le~nl.
O problema gcrudo n:1scc do conOilo cnlrc 11 maioridudc poli·
pensão, montcpio, ou meio soldo,
ticn cu muioriditdc civil.
P:~rí1grufo único. Esse limile scrí1 clcvudo a 60% (scssenlu por
Diz o Código Civil, no urligo 9•: "Aos viole c um unos com·
cenlll) puru prcsluçilo ulimenliciu. cducuçuo, aluguel de cusu ou
plclos ucubu u menoridudc, ficundo habilíludo o indivíduo paru
uquisicilo de imóvel dcslinudo à morudit1 própria.
todos os utos du vidu civil" .
''
''
Antes dos vinte c um unos u pessoa é relutivumcntc incupuz:
consounlc dispõe o inciso I. do urligo 147. du Lei Subslunliva Civil .
. ,,
E
que os,ulos por ela prulicados lcnhum vulidude dcvcruo ser
ussislidos pelus pessous que o Código delerminu (urligo 84). Aos pais
LEI N• 2.853, DE 28 DE AGOSTO DE 1976
compele ussislir os menores de 21 unos nos alos cm que forem purles,
Altera a Lei n• 1.046, de 2 de janeiro de 1950. (Dispõe
suprimindo-lhes o conscnlimenlo (urligo 384-V).
sobre conslsnaçio em folha de pasamento.)
Assim. o cleilor com dczoilo unos i: muior polilicumenle, mas
conlinuu menorcivllmenlc.
O menor de 21 unos, elcilo Prcfcilo, usslm como o Vicc-Prcfeilo
que venhu u subsliluir n Prefeito ou o Prcsldcnle du Cilmuru Muni·
clpul que, no lmpcdimenln do f'rcfcilo c do Vicc-Prcfcllo os subR·
( À.•· C'omt.•·.wit•.•· dt• Co11.11itulrdn r Ju.1tlrn r dt Sm•lrn Ptl·
tilu•ll iruo exercer 11111~ du vidu civil.
h/it•o CMI. I
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Ditcr-sc que c:·Huriam exercendo lllis ntos cm nome da pcssnn
juridic:t scri:t forçm :1 intcrpn:tm;iio do fato, ucrcscidn ainda da situaçiin csp~.:ciul de qui!, as pessoas juridicns somente podem ser rcprcscntmlas por pc.~snas nwiorcs c cupuzcs.
O arti!!o 17 do Ct'ldÍ!:!O Civil diz que "m rcssn:ts jurídicas scriio
rcprcscnt:tda.;, ativa c passivamente. nos a tos judiciais c c.'\trajudiCi;tis, por quem OS respectiVOS estatUtOS dcsipnmem. OU, 11~0 O dcsig·
nandn. rclos SCLIS dirctnrcs.
i\·1as. :1 rcprcscnt:H;no repele n assistênci:t.
i\ssim. nin!!uém, mcrwr de 21 unos c maior dc 16 anos podcrit
rcrrcscntar :llguérn cm utos judiciais scrn ser assistidn •. rnr rtlrça do..
prt'lprio art. JH4-V do Côdig:o Civil.
llnr I!St;t raziío é qui!, o Código Civil abre u cxccçiín da cmomcip:t·
çãn. Podl! ela ncnrrcr por concessão dos pais. por sentença do juiz
pelo casmncntn. pela Clllação de gr:.tu científico cm curSll de ensino
sup~.:rior. p~.:lo~.:stahclccimcntn dvil ou Ct)mcrciul. com ~.:cnnnmi:t própri:tl:, pcln~.:;o;t!rcícin de cm r rego plthlico cfctivo.
i\ cnwncir:tção. Cllllforme ensinamento di! Clôvis • Bcvilacqu:.t
(Ct'1di!!o Civil. vol. I, p:'tg. 210, 9' ed.) "é ii uquisiçfio da cnp:tcidadt.: civil untes da idade legal".
Ocorre. entretanto, que o exercício de curgo de Prefeito ou de
V~.:rcmlnr não C(lllstitui "emprego púhlico crctivo"' a que se rd~.:r~.: o
inciso III. do§ ]\ do urtigo 9q do Código Civil.
Sohrc de. C:~rvalhn dos Santos (Código Civil Brnsileiro lnterpretndn, vol. I, p:'tg. 302. n~' 26) diz que "a cmnncipnção resultn do
~.:rnpr~.:go que pode ser federal, estaduul ou municipul. O que o Côdi·
gn exige é qu~.: seja cfetivo, de modo que o emprego de mcru com is..
s~o. ou interino, nU o f10ssa implicar cm cm:mcip:.tcüo",
Wu~hinp:ton de B:trros Monteiro (Curso de Direito Civil. Pnrtl!
Geral. vol. I. pilg. 72) na mesma linha de pensamento afirma que,
não se hencliciarn da emancipação dos simples interinos contrnta·
dos, diarist:ts, mcnsulistus. cx.tranumcr{lrios c investidos cm comiss;io 1: nem os funciomírins de :tuturquia ou entidade ['Hirncst:ttal. mesmo que. lltHncadns l!m cm:'! ter cfctivo: pois. conforme jC1 decidiu o
Trihunal Superior do Trahalho "a situação dos empregados :IUtitr·
quil'os corr~.:!\pondc it dos funcion:írios públicos. Não é idCntica. (i
:ut:Hog:1.IRevista Forense 129/257.)
Ocorri! que, no exume das Constituições anteriores. a capacídud~.: passiva elcitontl iniciava-se uos vinte e um anos. Podia o mitior de
dezoito unos votur, mus não ·podia ser votudo. Isto nn República,
pois no Império n sitmtcão jC1 cru bem diversa.
l'da Lei de I' de outubro de 1828, somente poderiam ser eleitos
V~.:rcadorcs, os que pudessem votur nas asscmbiC:ias, p:1róquias c nest:t~: pl:la Constituição de 25 de mttrço de IR24, somente podiitm vot:tr
~ts nwinrcs di! 25 anos. salvo os casotdos. os oficiuis militares que fos~
sem maiores de 21 :mos os bacharéis rormados c clérigos da ordem
Sacra (:trtigo 92) .
11 Constituicào de 24 de junciro de 1891 cstuheleciu u maioridudc politku UllS 21 unos (urtigo 70).11 Constituição de IR de setembro
de 19-16 ohrigou os Estudos-membros il·obscrviincia dus normas cstuhclccidns por ela (urtigo 18). Como o paritgr:tfo único, do urtigo 3H
fix:wa. como condições de elegibilidade paru o Congresso Nncional
o st.:r maior de 21 anos. tal normu se estendeu uos municípios. Ali:'1s,
o Trihunal Rcgionul Elcitorul di! São Puulo. uo se munircstur sobre o
ussuntn entendeu que. seria ubsurdo impor uos Estudos e uos seus
f\.·lunicipios, que sc'sujdtasscm iti!Ventuulidndc de serem gnvcrnudos
por ddad~ns ine.'<pcrientes, sem cupucidudt:, quusl! sempre, pnru
rc~~.:r sua prt'lpria pessoa c bens (V. Antonio Tito Cost:l, O Vercudor
c Cúmaril Municip:tl. pitg, 39.) Entrctunto, vé.sc que os tempos
mud:tr:un cu nwturidudc du juventude constitui umu espcrançu puru
n Brasil~:, n!tn o contrítrin.
Exntumcntc, soh u égide dn Constituiçilo de 24 de junciro de
IH91, é que foi prnmulgudo o Código Civil, isto é. cm i' de juncirn de
19lfi.
i\"'!t!im. como n rncnor de 21 unos ni'in podiu sequer votar, ntio
houve c nem nodiu huvcr u nrcocupucilo cm cooccdcr a emnncipncilo
1,
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ao:.o maimcs de IH anos c menores de 21 ~tnns. que fossem eleitos pura
os carpt)s de Pr~.:l'ci'tn c Vereador.
Permitindo :1 atual Constituiçiio Fcdcr:.ll- Emcndu nt I dr.: 17
de outuhro dt.: IQ(l9- por niin proihir cxprcss:um:ntc. qw: os eleitorcs m:dnrcs de IH :111os sejam eleitos pmu os cargos de Prefeito c
Vcn:ador. hit tllH! se husc:tr unHI dcflniliva cnncordüncia l!'lltre a
C:tpacidadc civil Cll polític:t,
1\ C'onstituh;~o apenas lhou limites de idade para Deputado.
~cnadnr c Presidente du Rcrt'thlh:a (arti~ws J9,.J I c 74).
C'hlvis Bcvil:tC(jlHI (oh. cit. púg, 210)j:'t entendia que, ''hoje a
capacidade política c a civil começam cm gcr:tlnos I Hnnos. pois que
... aos IX :mos, alistmn·SI! eleitores os hrusilcirns que saiham lcr".
Entrct:mtn. n eminente civilista cmil ia urnH tlpini~n intl!rpret:tli·
\':t da lei. sem que cst:t. cxpressarnl!ntc o cstuheleccssc.
Assim, cntemlcmos que, it f'alta de disposição expressa de lei,
que l:tHIC!:lht aos Pr~.:fcitns, Vicc-Prcf'citns c Vereadores menores de
21 :mos :t sua cm:mcip:u;:io. poderão sugir discurssõcs cm torno (lc
seus :\los, Principnlmcntc :ttos tios Prefeitos. que n:t vida civil
snrn~.:ntc possam ser pr:ttil.:adns pelos maiores de 21 anos, ~.:nquanto
eles ni'io ns tl:111.
Nrtn s~.:ria denwsiado tal ctHlr.:essão c, a par disto, urn rcconhecimento. por potrll: do Pm.l~.:r Lc~islntivo, da suma v;tlidude, d:t
p:trticipacrtn Uns jovens IHI vidu rwliticu de suas comunas. As (tltimns
clcit;i'lcs cm que. alguns prcf'citos roram eleitos. tendo menos de 21
anos. anlado di! inltmcros V~.:rcadnrcs.tamhém, menores de 21 anos
rc~.:omcnd:nn. pM si só, uma altcr:Jciin nn Jcgislac~o civil. Posto que é
evidcntc lJtlc se o povo, 1:111 clciçôcs livres, os escolheu, ninguém mi!·
lht)r do que n pri'lprio flllVtl para aferir a muturidade de seus concida·
diío!\, cntrcg:tndo-lhes a ~tdrninistrm;ão polític:t d~.: scus municípios."
Sala das Scssi1Cs, cm li de março de 1977.- Franco Montoro.
(,.·1 Comi.\·scio d" Con.\·titui('tio ".lusli('a, 1
1

PROJETO DE LEI DO SENADO No JS, DE 1977
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dú outras
providências.
O Cnngr~.:ssn Nacional d~.:crctu:

Art. l\l O parcdamcnto do solo urbano scr:'t rl!gido por cst:.t lei.
Panigml'o (mico. Os Estudos c MuniCÍJlÍOS rodcrfio I!St:tbelecer
norm:ts rcl:ttiv:Js ao pmcclarncnlll do solo urbuno previst:.ts nesta lei,
cnmpl~.:mcntamJo suus ~.:."'igCncias para melhor ad~tptação i1s pccu!iuri·
dud~.:s rcgionai!t! c lnc:1is.

CAPITULO I
Disposições Preliminares
Art. 21 O parcelamento Uo solo urhuno podcr:'t st.:r feito
ml!di:tntc loteamcnttl ou dcsmcmhr:tmcnto, obscrvud:~s us disposições desta lei c das legislações cstllduuis cm unicipais pcrti ncntcs.
· § l\ Considera-se lotl!nmcnto u suhdivisiio de glcha cm lotes
dcstinudus it cdinc:Jciio, com ahcrturu di! novas vias de circulucfio c
IU!!r:ttlouros f1(thlicos, tlll prnlongurnento, nmdilicaçfin tlU lllllpliucão
d:ts vins c;.: istentc~.
§ 211 C'onsidl!ru-se dcsmcmhrumento a suhdivisi'io de gleba cm
lotes dcstinudns a cdilicucfio, corn ttr'lrovcitnmentn do sistemu vi{Jrio
existente, desde que niio implique na uhcrtura de novas vias c lopril·
duuros púhlicos, nem no prolongumcnto, modilicucüo ou umpliucilo
dosj:'t exhtcntc.~.
Art. J\l Somente scr:'t udmitido o purcelamcnto do solo nus
znnuii urhunus nu de c.'<r'lllnsilo urbana.
Purt't!!rttfn Ltnicn. Nitn scr:'t permitido o purcclumcnto do solo:
I - cm terrenos hnixns, ulugudicns c sujcitllS Lts inunduções,
untes de tonwdus us providCnciu~ puru ussegurur n escoumcnto dus
ítpuus:
11 - cm tcrrenn."i que tcnhum sido nterrudos com mutcriul
nncivn it sul'tde pl1hlicu, st.:m qllc sejum rrcviumcntc suncndos:
1

1
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III- cm terrenos com declividade igual ou superior a 30%, sal·
atendidas exigências específicas fcitns pela autoridade
competente:
IV- cm terrenos onde ns condiçõcs geológicas não uconsclhum
V<l

I

•I

.10

::I

CAPITULO II
Dos Requisitos Urbanfstlcos para Loteamento

:!

:I

:j

Art. 411 Os

lotcoJmcnto~

dcvcrüo lltendcr. pelo menos, aos se-

guintl!s n:quisitns:
1 - us úrcus dcstinndus u sistema de circulação, it implnntução

:1

de cquipumcnto urhuno c comunitário, bem cor:no u espuços livres de
uso plthlico, serão proporcionuis U densidade de ocup:tção prevista
pm:1 a glc~a. rcssulvado o dil'posto no§ 19:
11 - os lotes terão {trcu mínima de 150m~ c frente mínima de 5
m~. snlvn maiores exigências da legislação estadual ou municipal, ou
se n lnteamcntn se destinar i1 cdificaçiio de conjuntos hahiJucionais
prcvinmcntc npmvados (')elos órgiios públicos competentes:
111 - an lnngo das {lguas correntes c dormentes e das faixas do
d\1111ínin púhlicu das rodovíus, fcrrovh1s c dutos. scrú obrigatóri:t a
reserva de uma faixa non aedlflcandl de quinze metros de cada lado,
~alvomninrcs cxigénci;ts cm legislação espccílicu:
IV - ns vias do loteamento deverão articu'lar·sc com us vias
adjacentes oliciais. existentes ou projctadus, c harmonizar-se com a
tnptl!!rali;tlucal.
~ 1~.• A pcrccntugcm dus {trens públicas previstus no inciso I deste
artigo n:in pndcrú ser inferior u 35% do total da gleba. sulvo nos
lntcamcntos Uestinudos a residências unifamiliures. cujos lotes
tiverem :'tr~·a mínirn11 ele s.ooom:. cuso c:m que :.1 pcrcentugcm exigidu
scr:'t dr.: 10%. Nns lotc:.tmcntos cujos lotes forem superiores a 20.000
m:, :~ c.xig~nci:t de :'trc:.ts púhJic;ts podcrú ser reduzida ou dispensada.
2~.• Cnnsidcr<tnl·sc comunit:'trios os equipamentos plthlicos de
edw.::u;iin. cultura. sultde, lazer c similan:s.
i\rt. ~~· O Poder Público competente poderi1 exigir em Clldll
loteamento H reserva dc fuixu non aedlficandl dc::stimtdn a equipu-

!l
:I
1/
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:!
:I
:I

:j

ii,,

:I
,j
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:i
:I
.,•I
:i
:J

ij
:I
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mcntos urh:mos,

I!
~j
'•,

l'::rilgr;JI'n imiw. \nnsidcrnm·se urbanos os equipamentos pú·
hliCllS dc :th:~stcdmcnto de (lc,uu,
serviços de esgotos, energia clétricu.
l:"
colct:1s dr.: (t!!Uas Jlluviuis, rede tclcf6nica c gí1s cunalizudo.

::1·

CAI'ITULO III
Do Projeto de Loteamento

1

:1

Art. 61' Antes da cluhnraçfto do projeto de loteumentn o
dcvcr{t requerer un Poder Pltblico competente lJUe dclina
:1.~ diretri1cs para u uso do solo, truçudo dos lotes. do sistcnut vi(trio.
dos esp:u;ns livres c dus :'trem: rcscrvad:1s puru equipamento urh:mo c
comunit:'trio. aprcsentundu paru este fim requerimento de pluntn do
in11h·cl. contcndo pelo menos:
1- :1s tlivisas da !!lchu u scr lotendu:
li - as curvns de nível it distfmciu udcquada, quando exigidas
por lei estadtwl tllllllUnicipnf:
III - :1 lnealizaciio dus cursos d'úguu, hosqucs c construções
interc~~udo

C.\i~tentcs:

IV- a indh:uçiín dos arruumcntLlS contíguos a hldo o perímc·
a locali1:u;nn dns vi:ts de cnmunicuciio, dus :'trens livres. dos
CL]Lllp:unentos urhnnns c comunitôrios existentes nnlocul nu cm suus
:td.i:tc~ncias, com <tS rcspcctiv;.ts distfmcias da :'irea a ser lntc:\du:
v- o tipo de uso rredtH1tinuntc u que o lnteumcntn se destina:
VI - as cmuctcrísticas. dimcnsôcs c lnculizuçttn dns 10nns de

Iro,

Ll'itll'tlllli~LHIS,

Art. 7' O Poder Público competente indicnr~ nus plnntus
uprescntudus junto com o requerimento, de ucordo com us diretrizes
de plnncjnmento cstuduule municipul:
I- us runs ou estludus que compõem o slstemn vi~rio du cldude
c do municlpio rclucionudus com o loteamento pretendido;
II- o truçud<' hiJSico dus vius de clrculuçuo:
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III - a loculizução aproximada dos terrenos destinados a
equipamento urbano c comunitário c das áreas livres de uso público;
IV- as faixas sanitárias de terreno necessárias ao escoamento
das águas pluviais c faixa niio editicávcl;
V- a zona ou zonas de uso predominante da área, com indica·
ção dos usos compatfveis.
~ I• O· Poder Público competente definirá as diretrizcs no
prazo máximo de trintu dias, contados da data do protocolo do
requerimento.
~ 2• Será causa de interrupção deste prazo a intimação do
interessado para prestar esclarecimentos complementares necessá·
rios 11 fixação das diretrizes, recomeçando a contagem quando
houver o cumpriment,o da intimaçiio,
~ 3• As diretrizes pxpedidas vigorarão pelo prazo máximo de
um ano.
Art. 8• O Municfpio que tiver menos de 50.000 habitantes
poderá dispensar. por decreto, a rase de 'fixação das diretrizes previs·
tas nos artigos 6• e 7• desta lei para u aprovação do loteamento.
Art. 9• Orientudo pelo traçado e diretrizes oficiais, quando
houver, o projeto, contendo desenhos e memorial descritivo, será
apresentado ao Poder Público competente acompanhado do título
de propriedade.
~ I• Os desenhos conterão pelo menos:
I - a subdivisão das quadras cm lotes, com as respectivas
dimensões e numerações:
I 1- o sistema de vias com respectiva hierarquia:
III- as dimensões lineares e angulares do projeto, com ~aios,
cordas, arcos. pontos de tangência e ângulos centrais das vias:
IV- os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de
circulação c praças:
V - a indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento
localizados nos •ingulos de curvas e vias projetadas:
VI - a indicação em planta e perfis de todas as linhas de
escoamento das águas pluviais.
~ 2• O memorial descritivo deverá conter, obrigatoriamente,
pelo menos, o seguinte c nesta ordem:
I -a descrição sucinta do loteamento, com as suas característi·
cus c fixaçiin da zona ou zQna~de uso,pre.dçminllritc;
11 - as condições urbanísticas do loteamento e as limitações
que incidem sobre os lotes e suas construções, além daQuelas constan·
tes das diretrizes fixadas:
III- a indicaçuo das i~reas públicas que passarão ao domínio
do Município no ato de registro do loteamento:
IV- a indicação dos equipamentos urbanos, comunit<~rios e
dos serviços públicos ou de utilidade pública jil existentes no
loteumenfo c udjacêncius c: o modo de se eStabelecerem as conexões
necess:'ari:ts Usuu utilizuçüo.

CAPITULO IV
Do Projeto de Desmembramento
Art. IO. Pma a aprovação do projeto de desmembramento, o
interessado apresentaril requerimento ao Poder Público, acompanha·
do do titulo de propriedudc e de planta do imóvel a ser dcsmem•
brudo contendo:
1- u indicuçuo dus vius existentes e dos loteamentos próximos:
li- a indicaçilo do tipo de uso predominunte no local:
11 I- u indicuçüo du divisão de lotes pretendidu nu úre!t,
I• O·Poder Público disporá de lO dius. contudos da dutu do
protocolo do requerimento, puru exame e decisão do pedido.
2• Será cuusu de interrupção deste prazo, 11 intimaçilo uo
intcrcssudo puru prestur os esclarecimentos necessúrios à uprovação
do requerimento, rccomcçundo a contugcm nu dutu do cumprimento
du intimuçilo.
Art. I I. Aplicum-se uo desmembramento, no que couber, as
disposições urbunlsticus cxigidus para o loteumcnto. cm especial us
do item II do urtigo 4• c o artigo 5• desta lei.

*
*
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CAPITULO V
VIl- decluruçuo do cônjuge do requerente de que consente no
Da AproYiçio do Projeto de Loteamento e Desmembramento
registro de loteamento,
Art. 12. o projeto de loteamento c desmembramento deverá
§ I• As certidões rcreridus na allnea b do inciso III e nus alíneas
ser uprovudo pela Prercituru Municipal, a quem compete também a b 0 d do inciso IV deste urtigo deverão abranger os últimos lO (dez)
fixação das dirctrizes a que aludem os artigos 6' e 7•, salvo as exce·
unos c us certidões rercridus nu ulfncu I do inciso IV os últimos 5
ções previstas no artigo seguinte,
(cinco) unos, anteriores à dutu do pedido de registro do Jotc:uncnto.'
Art. 13. Caberú aos Estudos o exame cu aprovuçilo dos projedevendo todus elas ser extra idas cm nome daqueles que, nos meneiotos de loteamento c desmembramento nus seguintes hipóteses:
nados perlodos, tenham sido titulares de direitos reais sobre o imóvel.
I- quando o projeto de loteamento c desmembramento loculi§ 2' A cxistênciu de protestos, de uçõcs pcssouis ou de nções'
zur-sc cm l1rca pertencente aos Municípios integrunt.s das Regiões
pcnuis, cxceto as referentes" crime contra o patrimônio, nüo impe·
Mctropolitunus:
· · diri1 o registro do lotcumento se o requerente comprovur que esses·
11- quando o projeto de loteamento ou acsmembramento loca- . protestos ou liÇÕes nua poderão prejudicar os udquircntcs dos lotes.
lizar·sc cm :írcu que pertença a mais de um Município:
Se o oficial do Registro de lmóvcisjulgur insuficiente a comprovação
III- quando o projeto de loteamento ou desmembramento se
rcita. suscitaríl a súvida perante o juiz competente,
destinar u uso exclusivo ou predominantemente industrial:
§ 3• A declaração a que se refere o inciso VIl deste artigo
IV- quando o projeto de loteamento ou desmembramento dispensará o consentimento do declarante para ns atas de alienação
localizar-se em áreas de proteção especial, destinadas i1 preservação ou promessa de alienação de lotes ou de direitos ·a eles relativos, que
do património histórico, de tírcus verdes, de mananciais, c outras venham a ser praticados pelo seu cônjuge.
finalidades dcclurudus como tal, previamente, pelos Estaf;los.
Art. 19. Examinada a documentação e a encontrando cm
Purí1graro único, No caso do inciso I deste artigo, o exume c a ordem, o Oficial do Registro de lmóvcii fará publicar, cm resumo,
aprovação dos projetas de loteamento e desmembramento caberão il edital do pedido de inscrição para receber impugnnções no prazo
autoridade metropolita nu.
de JS dias. A publicação incluirá pequeno desenho de localização da
Art, 14, Os Estados definirão, por decocto, as úrcus ae prole· área.
ção especial, prcvistus no item IV do artigo anterior.
§ I• Findo o prazo sem impugnação, será reita imediatamente
Art. I5. Os Estados estabeleceriio, por decreto, as normas a a inscrição, Se houver impugnação de terceiros, o Oficial do Registro
que deverão se submeter os projetas de loteamento c desmembra· de Imóveis intimará o requerente para que sobre ela se manifeste no
menta nas i1reas previstas no artigo 13, observadas as disposições prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do processo, Com
dcstu lei.
a manircstação do requerente, o processo será enviado ao juiz
Purágraro único. Na regulamentação das normas previstus competente para decisão,
neste urtigo, 0 Estudo procurará atender as exigências urbanisticas
§ 2• Ouvido o Ministério Público no prazo de 5 (cinco) dias, o
do planejumento municipal.
juiz decidirá de plano ou após instrução sumária, devendo remeter
Art, 16. o projeto de loteamento deverá ser aprovado pelo ao interessado as vias· ordinárias caso a matéria exija mais larga
órgão competente estadual ou municipal no prazo de 90 (noventa) indagação,
§ 3• Nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário
dius, contados da data do protocolo dos documentos a que se rcrcrc o~ . I d E t d
m do ·
· d · 1 , d'á · N d
·
urtigo
9•
desta
lei.
o
teta
o s a o c nu
SJornats e crrcu aç•o 1 na. os cmats
0
Municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se
Art. 17. Os espaços livres de uso comum niio poderão ter a sua
houver, ou, não havendo, cm jornal da região,
destinação ultcrudu pura fins particulares, desde u aprovação do
loteamento.
§ 4• O Oficial do Registro de Imóveis que efctuar a inscrição
em desacordo com as exigências desta lei ricará sujeito à multa
equivalente a dez vezes os emolumentos regimentais fixados para o
CAPITULO Vi
registro, na época cm que for aplicada a penalidade pelo juiz corDo Reclstro do Loteamento e Desmembramento
regedor do cartório, sem prejuizo das sanções penais c administrati·
Art. JH. Aprovado o projeto de loteamento ou de desmembra· vas cnbíveis,
Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no li·
menta, o )ateador devcrí1 submetê-lo ao registro imobiliário dentro
de 180 (cento e oitentu) dias, sob pena de caducidade da uprovação, vro próprio.
Parágrafo único, No Registro de Imóveis avcrbar-sc-ão a
ucompunhudo dos scgulnt~s documentos:
inscriçiio do loteamento c suas alterações, bem como a abertura de
I- titulo de propriedade do imóvel:
11- histórico dos titulas de propriedade do irnóvel, abrun· ruas c praças e us áreas destinadas a espaços livres ou u equi·
gcndo os últimos 20 unos, ucompunhudo dos respectivos compro· pumentos urbanos, com uma indicação para cadu lote,
Art. 21. Quando a área loteada estiver situada sob mais de
vuntcs:
umu
circunscrição imobiliária, o registro será requerido primei·
III- certid<ics negativas:
ramente perante aquela em que estiver Jocalizuda a maior parte da
a) de triha!OS redcrais, estuduuis C municipais InCidentes sohre
áreu loteada, Procedido o registro nessa circunscrição, o interessado
o imóvel:
requererá, sucessivamente, o registro do loteamento em cada uma
b) de açõcs reais rcrcrentes ao imóvel:
das demais, comprovando perante cuda quul o registro efetuado na
c) de uçilcs penais com respeitou crime contra o património.
anterior, até que o loteamento seju registrado cm todos, Denegado o
IV- certidões:
registro cm qualquer das circunscrições, essa decisão será comuni·
a) dos curtórios de protestos de titulas:
cada às demais pura ereito de cancelamento dos registras feitos,
b) de uções pessoais rclutivus ao proprietário:
§ I• Nenhum lote poderá situar-se cm mais de uma
c) de ónus rcuis relativos uo imóvel:
circunscriçilo,
d) de uçiles penuis,
§ 2• ~ dercso ao interessado processar simultuneamcntc,
V- comprovunte do termo de vcrincuçilo pela Prefeitura da , perante diferentes circunscrições, pedidos de registras do mesmo lo·
cxecuçilo dus vius de circuluçilo do loteamento, du demarcação dos teumento, sendo nulos os atos praticados com inrruçilo a esta norma,
olhos, quudrus e Jogrudouros c dus obrus de escoamento das águus
§ 3• Enquanto não procedidos todos os registras de que trata
pluviuis:
este urtigo, considcrur-se·á o loteamento como nilo registrado por•
VI- cxcmplur do contrato padruo de prnmcssa de vcndu, ou os efeitos desta lei,
de cessilo, ou de promessa de ccssno, do quul consturuo obrlgutoriu·
§ 4• O lndererlmento do registo o do loteamento em umu cir·
mente us lndlcuçõcs prevlstus no urtigo 2h:
cunscrlçilo nilo dctermlnur6 o cancelamento do registro procedido
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cm outra se o motivo do indeferimento naquela não se estender à
{m.::l situada sob a competência desta, e desde que o interessado
requeira u manutenção do registro obtido, limitandn n loteamento à
[ln.:u rcsistrudu,
Art. 22. Desde a data. da inscrição do loteamento, passam a
int~:grur o domínio do Município as vias c praças, os espaços livres e
U!'l úr~~1s dt.:~tinadns a cdil'icios públicos e outros c:quJpumcntos urbu·
nos cnnstantcs do projeto c do memorial descritivo,
1\rt. 23. A inscriçuo rio loteamento só poderá ser cancelada:
I --ror scntcnc.a:
II - a requerimento do !ateador, com nnui:ncia da Prefoitara,
enyunnto nenhum lote houver sido objeto de contrato;
III - a requerimento conjunto do loteador c de todos os
udquirentcs de lotes, com anuência du Prefeitura e do Estado nos
casos do artigo 13 desta lei.
* I,. A Prefeitura e o Estado só poderão se opor no cuncelamen·
t1> se disto resultar inconveniente comprovado para o desenvolvi·
mentn urbano ou metropolitano ou se jfi se tiver realizado qualquer
melhoramento nu ún.:a lotc::adu ou adjucências.
! 2' Nus hipóteses dos incisos 11 e III, o Oficial do Registro de
Imóveis fará publicar. cm resumo, edital do pedido de cancelamento,
curn pruw de 30 (trinta) dias, pura receber impugnação, contados da
data da última puhlicução; findo esse prazo, com nu sem impugna·
çUo. o prot:esso será remetido ao juizo competente para homologação do pedido de c;rncelumento, ouvido o Ministério Público.
§ 3' A homologação de que trata o parágrafo anterior será
procedida de vistoria judicial destinada a comprovar a inexistência
de adquirentes instalados na fireu loteada.
Ar!. 24. O proces.o de loteamento e os contratos depositados
crn Cartório poderão ser examinados por qualquer pessoa, a
qualquer tempo, independentemente do pagamento de custas ou
emolumentos ainda que a título de busca, não sendo cobráveis, na
fornw regimcntul. ilS certidões que forem solicitadas.
CAPITULO VIl
Dos Contratos
Art. 2S.

Os compromissos de compra c vcndu. us cessiics c pro·
de cc~s5o srto irretmt(!veis, atribuem direito tt udjudicação
cnmpulsórht c, cstundo averbados, conferem direito real oponível a
tcrcciros.
AI t. ~ó. 0)0 compromissos de co~pru c vcnd~a. ns cessões ou
promessas de ccssàrl pl1dcrtlo ser feitos por escritura púhlic:t ou por
instrumento pmticul:tr. de acordo com o modelo depositado n:~
fornut do ~trtigu !H, inciso VI, e conterão pelo menos, ~ts seguintes
indicw;õt:s:
I--. nome. nucinnalid:tde, estudo civil c residência dns contr:t·
mcssu~

tantl.:s:

II- dcnnmimtr;ào c situltr;Uo do lotcltmento, número c data du
inscriçiin:
III -.descriçllu do lote ou dos lotes que forem ohjcto do
~.:omprlllll isSi.l, cun frontuçilcs, número, :lrcu e outrns c:tractc:ríst icns:
IV- preço, prulo, furm~t c locul de pugumento, bem como u imrmtttnci:t dLI sinal, c: correçUo monctítriu se pm:tuudt~:
V- juro~ incidentes sobre o débito cm uhc:rto c sobre us prestut.'ilc~ wm:idus I! nf'hl l'agus, hcm como a clltlisula pcn:tl, nunca excedl.'ntc a 10 1 ~, u,, débito c só exil!ível nos cusos de intervcnçllo judiciul
tll1llc 111tlr:l surcrinr :t três meses:
\'I- itHiicaçào a quem incumbe o pngumento dns impostos c
ta'w..; iiH:iLI~.:nh!~ mhrc o lote compromissudo:
VIl- dccl:trw.:Un dus restrições urhunfsticus cnrwcncionuis do
lntcanH.:Ilhl, suplc:tivus du lc:gislacUo pertinente.
*I'' O contrato dcvcrít ser firmndo cm trí:s vi~ts ou e:( traído cm
tl'és traslados. sendn um pura cudu purtc c o terceiro purn urquivo no
rc!!istrn imuh'tliúrio, apl~S us ttvc:rhucõcs c unotucõcs devidas.
~ 2v Quando o contruto houver sido lirmudo por prncurudor
de qualquer das punes, scr(t obrigut6rio o urquivumcnto du procura·
t;f\0 no registro imohiliíario.
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Art. 27-. Se nquch,: que se obrigou u concluir contrato de promcss:t de venda ou de cessão nUa cumpfir u obriSaçiio, it oUtru pmte
Podcrí1 notificar o devedor para a outorgu do contrato ou ofcrc ..
cimento-de impu~naçào no pr:.tl.o de 15 (quinze) dia~. soh pena de
prnccdcr~sc a avcl-bação do pré-contrato, passando as relações entre
as partes a ser repidus f'lelo contruto padrão.
·
~ 1I' Para os lins dcstc artipo, terão u mesmo valor Jo rréeontruto.tt prnmcss~ de cessão, u proposta de compnt, a ·rc~erva de
ltltc ou qualquer outm instrumento. do qual conste u manifcstnciio
lia vontmlc d:i'i parte.;, :a indl~<~çào do ltHe. o prec,., c modo de paga ..
mcnto, c a prome!<!!<!:, de contró\tar.
~ !•.' A uverh~u;ão de que tratu este artigo nüo serÍI procedida st:
11 parte que :1 rcqucrcLI não comprovar haver cumprido tt' sua prcstu·
cão. ncn1 :1 oferecer na form:1 devida. sulvo se uinda niio c.xipiveJ.
~ 311 · H:tvendo impugn:ação daquele que ·se comprometeu a
concluir n cnntrultl, nhscrvar-sc·ú o disposto nos itrtigm tl39 c 640 do
(ôdi!!n de: Proccs'io Civil.
1\rt. 2S. Qualquer altcrnciio no loteamento inscritn dependerú
de m:nrdn entre o lotc:adtlr c os adquircntcs de lotes :ttingidos pela
oJltcmçf'111, aprnvudo pehl Municipulidudc ou p~lo E~t:1do nos casos
dn artigo IJ desta lei c dcposilHdo no Registro de lmóvei!i. em
complemento do projeto uri~in:tl, com a devida :.tvt:rh:1çno. ·
i\rt. 29. Aquele que adquirir :r propriedade loteada 'mediante
•1tn intcr-vivos ou por sucr.:!'lsrto "causa mortis", Succder!a o trans·
mitcntc cm todos os sc:us direitos e obrigações, ficando ohrig~tdo a
rcspr.:itnr os compromissos de compra c venda ou as promessas de
ccssã~.1, cm todas as suas cl:hasulas, sendo nul:t qualquer disposiciio
cm cnntrí1rio, n:ssalvado o direito do herdeiro ou legatúrio. de renunciar~~ herança ou legado.
Art. JO. A sentença dr.:clar:ttôria da falência ou da insolvência
de qu:.tlquc:r d:1s purtcs não rescindir(, os contratos de compromisso
de compra c vendu ou de promcssu de cessão que tcnhum por objcto
:t úrc::.a lotcmht nu lotr.:s d:1 mesma. Se n falência ou insolvéneia for
do proprictúrio da ilre:r loteada ou do titul:tr de direito sobre ela,
incumhir:'1 uo síndico nu :administrador dur curriprimento aos
rcrcridP" t.:\lntr:ltos: se do adquirente dr.: lote. seus direitos serão lcv:1·
dns :'1 pro1~·a.
Art . .1 I. O contrato pode ser transferido por simples trespasse.
lancadn nn verso d;ts vias cm poder das p:.trtcs, ou por instrumento
c.:m scrmr:~dn, dccl:mtndo-se n número dn inscrição do loteamento. o
vah1r dn ccssiio c.: :1 qu~tlilicucão do cc1ision(lrio, pura a devidu uverbu·
c;ilo,
§ 11• A c.:essãn indt:pcnde d~t anuência do lotcador mas, cm relu·
çãn c este, seus efeitos s(, se produzem dcpnis de cacntificadn pores~
criiu pclüs part~:s nu quando avcrhadu u cessão.
§ 2\' Unw vc1. :IVcrhuda :1- cessão, feit~1 sem conhc:cimento _do
lutcildor. n Olici~ll do Rc~istro dar·lhe-t't ciéncin. por escrito, dentro
de dez dias.
Art. J~. Vcncidu c niio p:.tgu u prcstac5o, o contrato scrC1
considmrdo rescindido 30 (trintu) dias depois de constituído crn
moru o devedor.
~ 1\' Para os lins deste urtigo o devedor-adquirente ser[t intim~t~
do, a requerimento do vendcd1ll, pelo Oõchtl do Registro de lmó·
veis, u satisfnzcr as prcsl:u;õcs vcncidns c us que se vencerem até 11
dali\ du pagnmcntn. ns juros convcncionudos c as cusws d;.t intim~t
c;ilo.
§)~ Purg:tdu a mura, convalescer(! o contrato.
§ Jl' Com a certid5o de niío haver sido feito o p~tgnmcnto ~m
curtlirin. o v~.:ndcdor rcqucr~.:rú uo Oficial do Registro 1'l cuncc·
l:.tmcntn da otverbucju,
Art. H. Se o crc.:lh'lr das prcstacõcs se recusar u rccchê·las ou
furtar-se llll seu rccchimcnto, ~cr(t constituído cm nwru mediante
intimuçtto do Olicial do Registro de Imóveis punt vir receber us
importimcius dcpositudas pelo devedor no próprio Registro de Imó·
veis. Decorridos 15 (quinlc) dius upós o recebimento du intimuçi\o,
considerur~sc-ít cfetlwdo o pugumcnto, u menos que o credor
implt~mc o dcpôsito c, ulcgundo inudimplcmcnto do devedor. rc·
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- Medalha de Verncil do Scsquiccntcnário de Fundação do
Gntnde Oriente do Brasil- Rio, 1972.
- Diploma do Scsquicentcnário da lndcpcndêncin do Brasil,
1972.
-Diploma da Liga da Dcfcsa Nacional, 1973,
-Diploma de Amigo da Marinha,
O SR. PRESIDENTE ( Pctrõnio Portclla) _;_Concedo a palavra
uo nobre Senador Luiz Cavnlcante,
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o sc·
gainte discurso.)- Sr. Presidcntc, Srs. Senadores:
Somente no recesso parlamentar tive ensejo de procede~ à
leitura dos numerosos recortes de jornais e revistas que fui amontoando uo correr dos dias c dos meses de 1976.
Dizia Buckstonc, festejado dramaturgo inglês do século passado, que "o tempo foi feito pura escravos". f: bem o meu caso, que só
me considero ulforriado quando o tempo me permite o inexprcmívcl
prazer de ler c catalogar meus amaráveis recortes, Infelizmente, para
mim. u vor~gcm da vidu política é muito mais intensa do que os
sempre renovados propósitos de manter atualizado o arquivo dos
meus ~uurdndos decstimuçUo.
J~sdçado está, destarte, o atraso das considerações que ora
teço cm torno da conferência do ilustre Ministro Mário Henrique Simonscn, na Escola Superior de Guerra, em 8 de julho do ano
passado.
No bojo do scu trabalho, argumcnta e revela o Sr. Ministro:
"Deve-se notar, por outro lado, que a divida externa deve ser
avaliada não apenas pelo montante total, mas pela form&
pela qual se cscalona no tempo."
Prossegue o Sr. Ministro:
"Nesse particular, o mais popular dos indicadores usados
por banqueiros internacionais é: a relação anual entre serviço
da dívida e exportações. Essa relação- continua o Sr. Minis·
tro-que se situava em 58%, cm 1971 e 1972, estã hoje em
42%. Isso, de um lado, se deveu ao melhor escalonamento das
amortizações pelo estabelecimento de prazos mínimos pura
registro no Banco Central, de outro lado, ao vigoroso impul·

so com que cresceram as exportações."
Esta citação tirei-a do Jornal do Brasil do dia 9 de julho de 1976,
c ela é absolutamente idêntica ao tópico da Folha de S. Paulo do dia
13. o que vem mostrar que não houve nenhum erro de impressão nos
dois jornais.

Ano
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Entiio, recordando, asseverado foi que a relação anual serviço
da dívida/exportações situava-se, nos unos de 1971 e 1972, cm 58%, c
que dita relação caiu pura 42%, aproximadamente.
Salvo erro ou engano de minha parte, ou de publicuçõos do
Banco Central do Brasil, cheguei à conclusão inversa, isto é: a partir
de 1975 inclusive, houve aumento c nilo queda da relação anual ser·
viço da dívidujc.xportaçõcs comparativamente a 1971 e 1972.
E tcnturci proví1·lo:
Ao dizer ao Sr. Ministro que a relação "está hoje" em torno de
42%, nuturulmcntc quis S. E"' referir-se uo uno de 1975, vez que,

·conforme explicita, a relação ê "anual" e, à época em que foi proférida a conferência, meados de 1976, o mais recente valor conhecido
cru o de 1975.
De fato, compulsando-se o Boletim do Banco Central de janeiro
último, púgina 203, vê-se que os juros líquidos pagos naquele ano
:tscenderum a 1 bilhão c 463 milhões de dólares. O mesmo Bolettm,
púgina 215, coluna 18, dú-nos o montante das amortizações: 2
bilhões c 120 milhões de dólares. A soma dos juros com as amortizações ê o chamado "serviço da dívida"- 3 bilhões e 583 milhões de
dólares. Ainda o mesmo Boletim, púginu 2!4, diz que as exportações
elevaram-se a 8 bilhões c 679 milhões de dólares. Assim, podemos ...
O Sr. VirgOio Uvora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
aparte'? P~ru nüo continuar nessa enumeração que depois pareceria
atê, pura nós, algo diferente do que nós poderíamos reclamar de V,
Ex• como aquela coerência que sempre lhe atribuímos.
(Assentimento do or:tdor.)- Veja bem, V. Ex• hú que tomar como
referência uma data única. 1: o que perguntamos a V. Ex•: é 31 de
dc,emhro de 1975?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Perfeitamen·
te, é 31 de dezembro de 1975,
O Sr, VirgRio Távora (ARENA- CE)- Era a indagação que
queríamos fazer a V. Ex•
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- A taxa i:
anual ...
O Sr. VlrgOio Távora (ARENA- CE)- A referência i: 31 de
dezembro de 1975, muito bem. Desculpe-nos, a interrupção.
OSR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Logo, pode·
mos concluir que cm 31 de dezembro de 1975 a relação serviço da
dívida exportações r.cou cm 41,3%, percentual este bem aproximado
dos 42% mcncionudos nu confer&ncia. E, do mesmo modo, valendo·

me exclusivamente de publicações do Banco Central, calculei os de·
mais valores constantes do quadro abaixo.

Juros

Amortizações

A

B

Serviço da dívida
C=A+B

Exportações
D

Relação%
CJD

302
359
515
652
1463
1800

850
1202
1672
1920
2120
2500

1152
1561
2187
2572
3583
4300

2904
3991
6199
7951
8670
1012)

39,7
39,1
35,3
J2J
41,3'
42,5

Em USS milhões
Neste quadro estilo calculados todos os vulores da reluçilo servi·
çu da dívida/e.\pt!rtttc<ies desde o uno de 1971 ttté 1976,
Em resumo, os valores silo os scgutntes: pura 197!, 39,7%: puru
1971, )9,1%: cm 1973, 35,3%: cm 1974, 32,3%; em 1975,41,3%: c, cm
1976, 41,5%. No quudro, os dudos relativos a juros, umortizuçõcs e
c.xporUtçües forum extrufdos: os juros de 1971, do relutório unuul do
Banco Ccntrul de 1972, púginu 166: os juros de 1972, do rclutório de

1973, pltgina 225: os juros de 1973, do relatório de 1974, página 221:
os juros de 1974, do relatório de 1975, púginu 229; os juros de 1975,
do boletim de janeiro último, páginu 203: us amortizações, deste mesmo citudo boletim, pt1ginu 215, colunu 18; us export:tçõcs, cxceto
quunto ao uno de 1976, do mesmo boletim de janeiro, página 214,
colunu I; 11 cxportuçilo de 1976, de informuçõcs preliminares e
oõciosas: c, r.nulmcnte,juros c umortizuções de 1976 suo valores por.
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mim estimados. de modo algum pessimista, parece-me. Aliás o ano
de 1976 está fora de cogituçilo, porque nilo foi nrguído pelo Sr. Minis·
tro. Fiz apenas umn projcçilo, por minha conta.
Confrontando-se, agora. os percentuais da relação serviço da
dívid:tjcxport:tçõcs,u qui: cheguei, com os revelndos pelo Sr. Minis;,
tro Múrio Henrique Simonsem, vê-se que tal relação não s~ situava
em SH% cm 1971 c 1972, como S. Ex• ufirniou, mas, em 39,7%,
respectivumente,
Portanto, com o devido respeito que voto a S. Ex•, deu-se o
contrário do que ele afirmou: em 1975, e seguramente ainda em 1976,
0 serviço. da dívida onerou bem mais a receita das exportações do
que nos anos.de 1971 e 1972. Nu elaboração do quadro tomei sem·
pre, com" já tornei claro, os valores líquidos dos juros anuais; toda·
viu, tive o cuidado de verificar que os valores brutos, se tomados,
não trariam sensível modir.cação·à relação questionada,
Em uma próxima oportunidade, pretendo trazer a este Plenário
outra dúvida da qual fiquei possuído após a leitura da conferência do
insigne Ministro.
Finalmente, Sr. Presidente, Srs, Senadores, ao fazer estas
apreciações, maior escopo não .tenho que o de aprender, Aprender,
sobretudo, corrigindo os meus desacertos, o que, quando ocorrer,
me trurú sempre a esta tribuna, pura agradecer a quantos sanarem as
minhas dúvidas e contribuírem pura que eu não cometa amanhã os
mesmos erros e enganos de hoje.
O Sr. Vlr1Rio Tivora (ARENA- CE)- Permite V. Ex• um
upurte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Com todo

prazer,
O Sr. VlfiRIO nvora (ARENA- CE) - Foi apresentada por
V, Ex• uma série de dados. Óbvio, não temos documentos nenhum
aqui cm que nos basear pura contestar nem os dados nem os cúlculos
de V, Ex•. mas simples deduzir. E, de posse das notas taquigrúficus
-não esperamos nem a publicação dos dados de V, Ex•- temos o
conjunto de todas aquelas conferências, citadas, também, por
V, Ex•, do eminente Ministro da Fazenda, iremos procurar elucidar
as dúvidas que V, Ex• apresenta, neste instante, no Senado. Era o
que tínhamos a dizer no momento.

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL)- Agradeço e
estou certo, nobre Senador Virgílio Távora, de que se eu tiver razão,
V, Ex•. deste Plenário, dirá a todos os nossos colegas que o Senador
(uiz Cavalcante estava certo nu contestação parcial de afirmações
do Sr. Ministro nu conferência em causa, C; o que espero de V. Ex•.
O Sr. Vlr1Dio Tivora (ARENA - CE) - Estamos certos de
que, com ;t mesma nobreza com que tem agido ntê do dia de hoje,
V, Ex• se cm erro incorrer, também aqui dirá.
O SR.LUIZ CAVALCANTE(ARENA -AL)-Istojú dcclu·
rei untes d~ ser umuvelmente provocado por V. Ex•
Eru o que tinhu u dizer, (Muito bem! Pulmus.)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio l'ortellu)- Concedo u puluvr:t
uo nohrcSenudor Dunton Jobim, porcessuo.
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. !'residente e Srs, Senadores:
Velho jornulistu, untigo Presidente do ADI, honro-me de ser um
infutigúvcl defensor du liberdade de imprensa neste l'uls, liherdndc
que considerou pedra-do-cunto de qunlqucr sistemu dcmocrÍitico.
Fnlci tnnto sobre o ussunto nu Lcgisluturn russudn c no começo
dcstu, q~c muitos cstrunhurum cu nilo tcnhu voltado muis umiúdc t1
esta trihun:l puru protcstur contra os uhusos que uinda se cometem
nesse campo, à somhru do nosso estudo de exccçUo.
I~ que tudo cunsu, Sr. Presidente. De tal modo us violuçõcs dcssc
direito cssenciul uo cxcrcfcio du sobcruniu popular se têm tornudo
ocorrénciu comum. que nu própriu imprensa já ntio repercutem com
urcs de unomuliu,
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O dcs;inimo nn lutu pelu liberdade de expressão e de debute, que
tem sofrido golpes tiio rudes mesmo no atuul Governo, que murcou
seu udvcnto- diga-se de passagem- estranhamente, com anúncio
de distensão c de integração do progresso politico no contexto do
desenvolvimento integrado, esse desalento fez com que se aceite hoje,
a uboliçilo purciul da censura como o suficiente pura que a Nação
viva numa atmosfera de debute livre e de livre circulação das idéias e
das informações.
Algo se fez, mas ainda muito pouco. A chamada imprensu
menor, hehdomudária, que exprime o ponto de vista de minorias,
mas é tão rcspcitúvcl quanto a grande imprensa no seu direito de in·
formar ou discordur do Governo, ainda niio encontrou o clima de-li·
bcrdudc que seriu razoável mesmo numa democracia, por assim
dizer, de intenções, como parece ser considerado a nossa e como real·
mente foi logo após o advento da.Revolução.
Mas há coisa mais séria, Hã algo que não se ousou praticar
ainda nos períodos de estado de sitio, de emergência ou de guerra
cm periodos anteriores a 1964: censuram-se c uprccndcm-sc livros.
Livros pornográficos, dirão, Não. Livros ·doutrinários, livros de
idi:ias. Livros sobre temas económicos, por exemplo, densos de fatos,
que deveriam fazer meditar u imaginosa tecnocracia que segura o
leme neste País,
O pior é que a apreensão se faz por força de um ato baixado na
gestão do Ministro Gama c Silva, destinado, segundo este mesmo me
explicou à época, nilo no intuito de entravar a circulação das idéias
ou a criação literária, mas a conter a onda de publicações contrárias
aos bons cost'umes que ameaçava corromper, sobretudo, a juventude,
Abramos parêntesis, Srs. Senadores, para recordar que, quando
quiseram punir Sócrates pelo seu inconformismo, acusaram-no de
corromper a juventude. E Sócrates era o mais puro c sâbio dos ate·
nicnscs.
Agora, trago a este recinto um livro que acaba de ser apreendido. Obtive-o logo que foi posto à venda. Esse livro nilo me chamou
muito a atenção, porque as superficiais leituras que consigo fazer
sobre o assunto andavam atrasadas, c era preciso ler' outras coisas
ainda, antes de chegar à referida obra. Trata-se de A Ditadura dos
Cartlls- Anato11111 de Ulll subdHellfolflmento.
Estou falando praticamente sobre um livro fechado, uma vez
que apenaso0 pcrlustrei, detendo-me no índice c na "orelha" que ê de
um ilustre professor e economista.
Por conseguinte, pouco poderei dizer sobre us informações c as
conclusões do autor, o industrial brasileiro Kurt Rudolf Mirow,
pessoa que pessoalmente não conheço. Dele nunca ouvira falar,
a~tes de esse livro me haver chegado às mãos,
Pelo sumário das mutêrias, o cnfoque económico ê o dominante,
e até o exclusivo, podemos dizer, Não há dúvida de que se trata de
um livro amargo, mas documentado cm fontes, c algumas me parecem muito si:rias, De qualquer modo não é um livro político sequer.
No sentido estrito do termo não é um livro político, fruto de uma
paciente pesquisa. Será justo, Srs, Senadores, impedir que ele circule
ao menos com um manancial de informações, um estimulo ao de·
bate, seja pura ser contraditado, seja pura ser anulado, pura ser arrasado cm todas as suas teses e desmentido nas suas informações?
Informam-me, agoru, que o Ministro da Justiça decidiu mandar·
processar o autor pela Lei de Segurança. Isso quer dizer que ao autor
nilo assistirá qualquer direito de opor a e~eepdo verltads, isto é, de
provar em juízo a verdade do que ele assevera ou a autenticidade do
que informa no livro.
Desgraçadamente, estamo-nos nos acostumando a fatos assim,
Fatos como este já não levantam as pedras da rua neste País.
Nós, que já havíamos absorvido -julgávamos nssim -- con·
quistus que haurimos daqueles pulses mais evoluidos e. expcrimcn·
tudos, mais civilizados, digamos melhor, decentemente governados c
policiados, ê evidente que hoje já nos estumos esquecendo, pouco a
pouco, do valor destas conquistas, da importância que elas tém para
o nosso desenvolvimento politico c puru o desenvolvimento cívico c
moral da cidadania c das gerações provlndouras.
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.O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Não faço elogio da
Hoje, sem dúvida, um jovem freqUenta as escolas de ensino
Justiçusó do meu Estudo, mas de todo o Brasil.
médio já nilo pode compreender a grandeza que existe em dedicar-se
alguém sua vida ao serv1ço du, liberdade, especialmente du liberdade
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- .. , de certo modo, faz,
de expressão, da liberdade do debate, da qual nasce, precisamente
também, u constatação da conduta do Governo, porque V, Ex• está
diferenciação entre a mentira e a verdade, entre o que é falso, pre·
nu obrigação de dizer qual o ato do Governo que tenha sido uma
cá rio ou falaz, e aquilo que i: autêntico, veraz ou verdadeiro. E tam·
represália contra qualquer juiz neste País que haja exercido função
bém esse jovem já nilo sabe, talvez, que o nosso passado está cheio de
judicante contra os interesses do Governo. V. Ex•, também, hâ de
grandes espiritos liberais que plasmaram toda a estrutura institU·
reconhecer, e V, Ex• não o diz, que ao longo destes anos, não existe
cional deste Pais, Não de agora, não· de ontem, não de hâ 12 ou 13
anos, mas de 150 anos para câ, esses homens se votaram aos maiores. um só exemplo de juiz punido por proferir sentença c, em razão desta
sacrifícios, arriscando vida c fortuna para introduzir entre nós esses . sentençu, haja sido punido por qualquer dos atas de exccçilo. V. Exf
estil dcsufiudo u dizer qual o nome, qual o fato e qual o episódio.
valores,
O Sr. Agenor Maria (MDB-RN) - V. Ex• permite um
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Não estou obrigado
aparte?
u dizer quais os fatos, quais os juizes envolvidos: estou, entretanto,
forrado numa lei de exceção que existe c é aplicada no Pais, a qual
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muito prazer,
retir11, literalmente, aos juizes, as suas garantias. Nós mesmo assistiO Sr. A1enor Maria (MDB- RN)- Nobre Senador Danton
mos até a manifestações de desagrado ·por esse dispositivo partidas
Jobim, há poucos dias li, na imprensa, que esse livro não é doutri·
de homem que roi Presidente desta Casa e Lfdcr da Maioria. O Sena·
nário. nem se buseiu numa literatura de õcção. Seu autor é uni dor Filinto MUller reclamou da Tribuna, a devolução dos predi"
genuino brasileiro, apesar de possuir nome estrangeiro. Essa
camentos da Magistratura. Era, na época, o lider de V, Ex• e dc.roda
publicação se baseia cm fatos da nossa. economia, citando, na
a ARENA. (:; certo que expressou a seguir o seu ponto de vista
realidade, o drama que estamos vivendo. ~ muito importante V. Ex•
pessoal, porque logo depois informava-nos que o Governo não
trazer à Casa o seu constrangimento, c é mais importante ainda que
concordttria com nenhuma alteração no Al·S,
o Governo reconheça que, de matéria dessa profundidade, é
O Sr. José Samey (ARENA- MA)- Permite V. Ex• mais
necessário que se tome conhecimento, Muito obrigado a V. Ex•
um upurtc?
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- 1:: a minha espe·
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com muiio prazer.
rança. nobre Senador Agenor Maria.
Ainda há pouco tempo, também se tomou providência idêntica
O Sr.JoséSomey(ARENA- MA)- A ressalva que fiz ao dis·
em relação a opiniões emitidas na imprensa pelo Almirante José
Celso de Macedo Soares Guimarães. Depois, retirou-se a acusação. curso de V. Ex• foi que V. Ex• deu a entender à Casa que esta~a fa·
Não, evidentemente, de maneira ortodoxa, ou na rigorosa técnica zendo umjulgamenio sobre a conduta ética do Governo. No momen·
jurídica, mas através de uma declaração do próprio Ministro to em que o nobre Senador, ...
supostamente ofendido- se o foi, c terã sido a meu modo de ver, do
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Dei a entender u
ponto de vista pessoal - mas que reconheceu que não se devia V. Ex•, mas não ii Casa,
acionar a mãquina da Segurança por aquele motivo,
O Sr.JolléSamey (ARENA- MA)-.,. que é um homem seOra. confio em que isso venha de novo a acontecer. Confio,
reno,
faz o elogio da Magistratura, que reconhecemos justo, de certo
sobretudo, na Justiça brasileira! Nilo creio que ela condene um ho·
modo tumbém V. Ex• hú de reconhecer que o Governo jamais se
mem porque escreveu um livro sobre ussuntos de natureza econô ..
micu e nele procurou situar o seu País, fazendo críticas à atunção conduziu de maneira subalterna em relaçilo à Magistratura. ~esse o
político-\lnunceiru do Governo. Não creio que faça!~ muito duro: í: ponto de eqUilíbrio que queremos restabelecer nesta Casa. O desejo
de todos é pela superaçiio da necessidade da existência dos ateis de
forte demais pnru a consciência de um magistrado brasileiro,
Durante as homenagens que foram prestadas no Rio de Janeiro cxceçüo. O Presidente da República mesmo e todos nós, não comungamos de outras idéias. Mus, em nenhum momento ninguém pode
à Justiça, no dia que lhe foi dedicado, eu tive a ocasião de, num
discurso, congratular-me com os Juizes
exatamente pelas afirmar uma aplicação desonrosa desses atos de exceção, em relação
circunstüncias de que eles não estavam seguros nas suas curuis. Ao 11 Magistratura brasileira. Isso V. Ex• jamais encontrarú cm
qualquer dos governos revolucionários.
·
empunharem a pena para lavrar uma sentença não sabiam se no dia
seguinte não estariam incursos num dos dispositivos da nossa
O SR. DANTON JOBlM (MDB - RJ) - Inclusive, Sr.
legislação de exceção.
Senador, porque se eu atribuísse ao Presidente razões subalternas
Mesmo assim para honra sua, eles julgavam com indcpen· puni aplicar a umju1z o Ato Institucional n• 5, e o õzessc desta tribu·
di:ncia; mesmo assim eles assumiam a responsabilidade de suas de·
na, poderiu ser vitima du legislação de exceção, por excesso de.zelo
cisões; m~:smo assim eles, em numerosos casos que eu não que~o de um assessor ministerial. O fato é que existem esses dispositivos e
trazerpnm aqui, u fim de niio expô-los, os juizes da minha terra, do
cs1i1o cm pleno vigor.
meu Estudo, julg.urum, de maneira superior, causas em que o Govera
Nilo quero demorur·me demasiudumente nu apreciação desse
no tinhu grundes interesses udefender.
episódio, Agrudcço o seu aparte que veio dar vida uo meu discurso e,
O Sr. José Sarney (ARENA - MA) - Permite V, Ex• um possivelmente, voltemos, uinda, u. esse tema, com mais vugur, sempre
llf'Urtc?
com uquclu scrcnidudc que nos curactcrizu.
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Um momento por
O Sr. OslreM Teixeira (ARENA- GO)- Permite V. Ex• um
favor, Scnudor.
upurtc. nohrc Senador?
E.<te, pois. diziu eu, cru o maior galardão du Magistrutura, nu·
mu horu como cstu, e ele derivuvu do fato de que cru a únicu magis·
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com pru~er dou
traturu no mundo civilizudo que ni\o tem guruntia alguma- refiro·
upurte u quulqucr colega, mus u V, Ex•, com um prazer imenso,
me itquelus guruntius cll1ssicus dos juizes, em quulquer purte do
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- 00) - muito obrigado. Es~
mundo.
tou
ouvindo
com bastante atençilo o discurso de V. Ex• Verifico que
Tenho o pruzer de ouvir, ugoru, o nobre Scnudor José Surney.
V. Ex• fuz algumas colocações pusslvcis, pelo menos, de que cu lc·
O Sr, José Sarney (ARENA - MA) - V. Ex•, no momento vante alguma dúvida para que V. Ex• me ~sclarcça. A mim me pare·
cm que fulo elogio du Justiçu do seu Estado,,.
ceu, uo concluir toda u linha de rucioclnio desenvolvida por V, Ex•,
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que V. E~• termina o seu depoimento sobre o episódio do livro
Ditadura doo Carto!lo, por dar completa c inteira razão ao Governo.
V. Ex• argúi que se valeu o eminente Ministro da Justiça de um pro·
vimcnto legal, estabelecido pelo entilo Ministro Gama e Silva, que o
havia editado, segundo explicações pessoais u V. Ex•, para coibir a
onda avassaladora de publicações amorais c imorais que começavam
a tomar contadas bancas de revistas e de jornais dc'todo o Pafs,'Scm,
evidentemente, fazer qualquer comentário sobre esse imgulo do pro·
vimcnto legal, V. Ex•, naturalmente, concordou cm que deve haver
instrumentos desta natureza para. coibir abusos que possam rc·
prescnt~r a corrupção da juventude brasileira. Ora, o Ministro da
Justiça, segundo me parece e deduzo da explanação de V. Ex•. agiu
com absoluta corrcção: mandou apreender um livro que admite estar
atentando ou contra razões de Estado, as instituições, ou contra a
moral. Não conheço o livro, V. Ex• também nilo o conhece c depõe
à Nação inteira dizendo que só conhece a costaneira do mesmo.
Paralelamente a isso, o que faz o Ministro da Justiça? Manda que se
abra um processo contra o autor desse livro, processo no qual ele
terá, evidentemente, as condições de se defender, as condições de pro·
var que esse livro pode estar nas bancas, as condições de provar que
esse é um livro de idéias, que é um livro de doutrina, que é um livro
para suscitar debates c não um livro com o objetivo de criar essa ou
aquela tendência naqueles que lêem, contra os interesses da própria
Nação. A mini me parece que a medida do Sr. Ministro da Justiça foi
eminentemente cautelar c, no instante cm que mandou abrir o
processo, naturalmente colocando-o como atritador de dispositivos
da Lei de Segurança Nacional, abre ao autor a oportunidade de fazer
com que esse livro, amanhil, esteja nas bancas de jornais c nas livra·
rias à disposição de quantos não tenham tido a satisfação que teve
V, Ex•, de comprá-lo antes que fosse apreendido.
OSR. DANTON JOBIM (MDB-RJ)- Agradeço o aparte de
V, Ex• mas devo esclarecer, desde logo, que não tenho nenhuma

responsabilidade no tal provimento legal do Ministro Gama c Silva.
'Era c considero-me amigo pessoal de S. Ex•, com quem tive relações
cordiais. Era cu Presidente da ABI e ele Ministro da Justiça. Então;
quando surgiu este ato, de S. Ex• pus-me em contato com S. Ex• SO·
bre esse assunto achando que realmente era uma providência de
costa-arriba, c mostrando a gravidade daquilo, a marcha-ré, como
usâvamos dizer, no nosso desenvolvimento democrático, etc. Na
ocasião S. Ex• deu-me a explicação, de que esse era o objctivo.
Naturalmente era um perigo; tanto era perigoso que se vêem coisas
assim, quer dizer, livros sobre temas cconômicos, que podem ser'
apreendidos porque uma autoridade o leu. E não foi o Ministro da
Justiça, por certo, porque S. Ex• não tem tempo para isso, talvez um
delegado de policia o leu ou passou-lhe os olhos e achou que era um
livro subversivo, porque só sendo um livro subversivo é que poderia
ser apreendido.
Prosseguindo, Sr. Presidente:
Resta confiar na Justiça.
Não creio que ela condene um homem porque escreveu um livro
como esse. Durante as homenagens prestadas à Magistratura nu.
minense por jornalistas, no fim do ano passado, tive ocasião de
exultar os juizes do Brasil, que, julgando sem as garantias clássicas
da judicuturu, ainda assim logravam, nu sua grande maioria, resistir
u pressões upurentemcÕtc irrcsistfvcis, nüo renunciando uo cumprimento do dever de distribuir justiça mesmo contra a onipotência do
Estudo.
Nilo creio que o Sr. Armando Falcão seja inscnslvcl ao apelo de
um velho inimigo da censura como eu, - porque ele tambónf. o foi
em seu passado de homem público, passado que acompu~hci' de
perto- paru que suspenda, se ainda passivei, us medidas que tomou.
O Sr. Oslreo Teixeira (ARENA- GO)- Se me permite a cor·
rcção: presente de homem p~blíco.
O SR, DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Lutei como Prc·
sldcnte da ABI, como jornalista c como democrata, contra qualquer
espécie de censura, ressalvadas as r~s.trlçõ.cs constitucionais, que

vêem sendo repetidas cm todas as nossas Constituições, como uma
constuntc:.
A ccnsum de livros cu aprcenllào destes, nus irnpressorus ou li·
vrarias, nos recorda os períodos mais sinistros das crus de obscuran·
tismo que us democrucias ocidentais supcrarum, quando os autos-de·
fé que queimavam os supostos herejes foram substituídos pelos que
i ncinerarum as obras supostamente heréticas.
Nem por isso aterra deixou de fazer o seu giro em torno do sol e
nem por isso a Igreja deixou de chegar à conclusão de que era melhor
lançar ao dchate o pensamento de Teilhard de Churdin que escondê·
lo, cm nome de razões disciplinares,
De quando em quando ouço dizer que u censura foi extinta no
Brasil, como um sinal de descompressão.
Nu realidade, não foi. Ela existe, e com caráter discriminatório.
Pura uns há censura prévia, por exemplo, pura outros não. E não se
esqueça a censura exercida sobre os livros, da qual neste Pais já se ti·
nha perdido u memória, pois havia um século c meio, quando menos
o Brasil, segundo julgávamos, suprimira esse resquício de
ohscuruntismo. ·

Pois hcm. O que vemos hoje, é que, a cada dia que passa. maior
é o nUmero de livros confiscados nas livrarias ou editoras- e agora
j(t niio siio livros meramente ideológicos. o qÜe já reveste muita grn· ·
vidade, porque do ideológico ao doutrinário muito pequena é a distãncia. J{t nUo são livros políticos: ao contrário. estes nUo têm atê
sido muito visados por esta espécie de censura. Agora, já são até li·
vros de ensaios econômicos, de pesquisas económicas que são colhi·
dos nas malhas do censor.
Era isto o que eu queria trazer ao conhecimento da Casa, com o
meu apelo ao Ministro da Justiça, a fim de que tome uma providência no sentido de sustar o que está fazendo com esse livro que te·
nho nas mãos, do qual posso discordar, mas cujo direito a circular
defenderei.
O Sr. Jo!lé Samey (ARENA - MA) - Permite V. Ex• um
aparte. Senador Danton Jobim? (Assentimenlo do orador.\- Antes
que V. Ex• terminasse o seu discurso, eu queria lhe dizer que, eviden·
temente, o Ministro da Justiça considerará as suas palavras, já que
S. Ex• é um homem de alto espfrito público, que tem prestado gran·
des serviços a efte Pais. Mas, eu pediria a V. Ex• que não terminasse
o seu discurso 1em fazer uma justiça ao Governo do Presidente
Ernesto Geisel, que tem procurado ampliar cada vez mais a faixa de
liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Todos sabemos das
dificuldades que temos atravessado. E esta é uma linguagem de sincc·
rida de que não podemos recusar a um debute no Senado: V. Ex•
também há de reconhecer que o Senhor Presidente tem feito um
esforço muito grande para, cada vez mais, ampliar esta faixa que lO•
dos nó's t!Cscjatnos'Se)a cada v=: maior. ·
O SR. DANTON JOBIM (MDB- RJ)- Com grande prazer

o farei, reconhecendo quc.um esforço se registra, da parte do Senhor
Presidente Ernesto Geiscl, no sentido de ampliar a faixa a que
V. Ex• se refere, da liberdade de expressão.
Devo afirmar também, e o ur.rmo solenemente,- se me permi·
tem u expressão - que jamais deixarei de clamar nesta tribuna
contra qualquer abuso que se cometa conlra o direito de livre cir·
culução dus idéias c du:; ·inrormuções, neste País. mesmo nuquclus
faixas considerndas marginais ou que correspondem às minorias.
Pura mim, u democracia é mais um regime dus minorias do que
ilus maiorias, porque é aquele que reconhece e respeita o direit;> da

minoria.
O Sr.

J'* Samey (ARENA -

ÍIP,IIi'!~ ~SSCIUimcnto do Ol\lldor) -

MA) -

Permite V, Ex• um

·v, ll\tl\ ncssct pOn!O de aChaa

que as mmorias, nas democracias, têm que ser não só respeitadas
como tamb!m consideradas, evidentemente, com o maior respeito
que tenho por V, Ex•, não traz nenhuma novidade senão a sua
adesão ou· participação a este conceito bdslco que 01 franceses JA
difundiam numa frase: que a democracia consistia, sobretudo, cm
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l'eoprU de mlnorltf. Que nilo só o espfrito da Maioria deve prevalecer
abusivamente, por isso que a Maioria não tem o direito absoluto de
fazer tudo, pois o sentimento da Maioria deve int':!lrar·sc como
parte. E esse sentimento, acho que no Brasil jamais desapareceu e
não desaparece no momento presente.

atuantes aqui na-Casa. Quanto ao terceiro Senador, nem o Senado
fala que existiu e que passou pela Casa: nem pronunciamentos os
jornais de lú relataram.
Mas, nilo estou reclumando contra os jornais de IA nem de parte
alguma, quero reclamar ê contra o Relatório da Presidênciu. E quero
O SR. DANTON JOBIM (MDB - RJ) - Muito obrigado, dizer, Sr. Presidente, que compulsando o Relatório passado vi que os
Sr. Senador José Sarney. Só me resta fazer minhas, agora, as p~la· discursos eram separados dos upurtes. E hoje, sem que v/i nisso
nenhuma crfticu il ilustre Secretária da·Mcsa, que poderá ordenar
vras finais de V. Ex•, que foram mais brilhantes que as do orador.
Vou terminar porque contemplo daqui o olhar do Sr. Prcsiden· essa separaçüo, sem que vá nenhuma crítica, repito, à ilustre D.
te, que tão bem conheço de ocasiões anteriores, c sei que seu pro• Suruh Abraão que, com müos diurna c diuturnu, como nos fula o Severbial liberalismo tem limites.
.. nador Ruy Santos ...
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. RuySintos(ARENA- BA)- Muito bem!
O Sr. Dlrat~ C1rdo10 (MDB- ES) -Sr. Presidente, peço a
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ESI- ... tem preparudo
palavra para uma co!'lunicaçiio.
os truhulhns d:l Mesa c dll Direção da Casa.
A><im, Sr. Presidente, disse-o, no primeiro instante da Abertura
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella) - Tem a palavra o
du
Scssnn
dn Congresso no u,no pussudo, o Presidente tem sesscntn c
nobre Senador Dirceu Cardoso.
seis olhos: nlh:1 tudo, espiu tud.o. cnxergu tudo, fisculizu tudo, trinta
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma comuni·
c três VC/CS nHtis dn que cada Senador, e é por isso que: quero que n
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, recebi no meu gabi·
minha rcclam:u;ào se acolha à magistratura e ao ullo c justo cnten·
nctc, no encerramento da Sessão Legislativa, o Relatório da Presi·
dimemu de V. Ex•
dência do Senado, cm que todos os trabalhos aqui realizados são rc·
gistrados c tabulados. Mas, na parte referente aos trabalhos de Pie·
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portcllu);.. A reclumução que
nário, quero crer que n Relatório do Presidente comete um erro, uo vem de ser fMmuJ:~d:~ por V. Ex•. Sr. Senudor Dirceu C:~rdoso,
registrar nu tubulação de todos os trabalhos aqui da Cusu. nu discd· procede.
minação deles. erros de upreciação que podem redundar em prejuízo
f; evidente que, nu e<imputo peru), misturunrnm·se projetas com
p:m1 os Srs. Senadores.
upurtes. o que cri:~ evidente confusão, supervuíorizundo uns e desvaSr. Presidente, ao se referir à participação dos Senadores, nos lori1:1ndn nutrus. Até porque a proccdênciu í: tumunht~·atentundo·se
trabulhos da Casa, o Relatório estabelece o seguinte: projetas. pro· pur:1 n f:ltn de que pronunciamento em sentido vernaculur próprio
nunciamentos, pareceres, requerimentos c indicações. No meu caso, tem umu significução específica, que ·nem é mesmo própriu deste
por exemplo, constam: 59 pronunciamentos, I5 pareceres e 3 requeri· recinto.
mcntos.
J)nruvunte ns pmjetos terão seu destaque, os discursos, não h{l
O Relatório uprcsenta um enpano. Além de errar no número de porque nfin se cnnsignurcm os partes. os purccerc:s, os requerimentos
pronunciamentos, ele npresenta, somados, os pronuncinmentos e c iiS indicm;i\cs.
itpurtcs.
Tem r:l7.iin V. Ex• Está consig:nado o seu protesto, u SLHI rcclnSubmeto o assunto à alta apreciação de V. Ex•, na Presidência mução, uhstruido inteirumente de quaisquer críticas a pessoas.
da Mesa, para que dirima esta dúvida e impeça que se cometa, daqui Assim, o seu Estudo c todos os Estados brasileiros amanhã, terão a
para frente, esta injustiça,
exula noçi1o do que fazem seus representantes no Senado Federal.
Ora, Sr. Presidente, o aparte estâ sendo consignado, aqui, com o (Muito bem! Pnlmus.)
mesmo valor do discurso do Senador, como um pronunciamento.
O SR, DIRCEU CARDOSO (M DB- ESl- Muito obripudo.
Vemos, então, constarem Senadores, que hão de me desculpar, com
I55 pronunciamentos, quando eles fizeram pouco mais de uma dúzia
de pronunciamentos. No meu caso, fiz, no ano passado, 69 discursos
COMPARECEM MAISOSSRS.SENA·DORES:
e dei 10 apartes: devia figurar, então o número de 79 pronuncia·
José Guiomard - Evandro Carreira - Dinartc Mariz - Jessé
mentos nesta Casa, mas no Relatório da Presidência cu figuro com
Freire - Domício Gondim - Paulo Guerra - Dirceu Cardoso 59, ou seja, dez a menos do que cfetivamentc realizei.
Ora, Sr. Presidente, equiparar o aparte a um pronunciamento, Eurico Rczendc - J~ão Calmon - Roberto Saturnino - Nelson
quero crer que seja uma apreciação injusta por parte daqueles que Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Orestes
Quércia - Benedito Ferreira - Saldanha Derzi - Leite Chaves elaboram a tabulação dos trabalhos.
Muttos Leão- Lenoir Vargus.
O Sr. Joof S1mey (ARENA - MA) - Permite V. E~• um
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella ) - Esgotada a Hora
aparte?
do Expediente, passa-se il
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não.
O Sr. Joof S1mey (ARENA - MA) - Quero tranqUilizar
V. Ex•, para dizer que só um discurso de V. Ex•, como o que pronunciou na semana passada, vale por mais de quinhentos pronuncia·
mentos nesta Casa.
O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Se não é fina
ironia de V, Ex•, agradeço o aparte.
Sr. Presidente, quero crer que V, Ex• poderá estabelecer que se
faça essa tabulação diferenciadamente: que o discurso seja discurso c
o aparte seja outro tipo de pronunciamento. Os jornais do meu
Estado publicaram os pronunciamentos do ilustre Llder da
ARENA, num total de 123, consignados, aqui, com os apartes que
S. Ex• deu.
Sobre o Sr. João Calmon, que fez sete pronunciamentos c deu
treze pareceres, os jornais disseram que foi um dos Senadores mais

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Senado n• I60, de I974, do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que dispõe sobre estágio profissional de estudantes de
Direito, tendo
PARECERES, sob n•s 1.019 a 1.021, de 1976, das Co·
missões:
-de Con1dtulçio e Ju1dç1 1 pela constitucionalidade e
juridlcidude do Projeto c, quanto ao m6rlto, contrário:
-de Educ•çlo e Cultur1 1 contrArio: c
-de Se"lço Pdbllco Chll (ouvido o Mlnlst6rio do Tra·
bulho), favorável.
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Em discussão o projeto, em primeiro turno,
O Sr. Leite Chaves (MDB - PR) - Sr, Presidente, peço a
palavra para discutir a matéria.
O SR.l'RESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Leite Chaves.

:i

I
j
I
I

~badoll
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O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA - PI. Sem revisão do
omdor.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
O apelo formulado pelo nobre representante do Estado do
Parunít é irrecusável. Na verdade, S. Ex•, autor do parecer na Comis·
são de Constituição e Justiça, o concluiu afirmando o seguinte:

"A aprovação do projeto em causa teria o inconveniente
O SR. LEITE CHAVES (MDB- PR. Sem revisão do orador)
de criar o advogado burocrata, viciado na sinecura c sem
-Sr, Presidente, Srs, Senadores:
qualincaçilo alguma para o exercicio da atividadc advoca·
Esse projeto versa matéria de grande importância, senão mesmo
ticia, nos moldes ora reclamados pela sociedade brasileira."
de grande relevância. Diz respeito à questão dos advogados, melhor,
Mas, a Maioria vai mais longe. Além de atender à solicitação
dos bacharéis que se predispõem a exercer a advocacia.
formulada pelo nobre representante do Estado do Paraná, Senador
Fui seu Relator na Comissão de Constituição c Justiça, c o meu
parecer, unanimemente aceito, concluiu pela constitucionalidade c Leite Chaves, quer também prestar uma homenagem ao Senador
juridicidadc, entretanto, concluiu pela sua rejeição quanto ao mérito, Paulo Brossard, que examinando a mesma matéria na Comissão de
por inconveniente.
· Educação e Cultura assim <e pronunciou:
O ilustre Senador Vasconcelos Torres, autor do projeto, munido
"A despeito das boas intenções, o projeto não merece
do mais elevado interesse de resolver as dificuldades encontradas
uprovi,ICUo. O serviço público não deve ser escola prática da
neste sctor, apresenta este projeto cm que estende às repartições púudvocaciu, nem mesmo se presta a tanto."
blicas o estágio que os bacharéis hoje estão fazendo, ou cm faculda·
A Maioria vota pela rejeição do projeto. (Muito bem!)
dcs ou cm escritórios particulares,
Entendemos, Sr, Presidente, Srs, Scnaaorcs, que a burocracia
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Continua cm dis·
pública nada tem a ensinar ao advogado. O fato de um estudante,
como no projeto, tendo apenas cumprido 20% dos seus créditos, ter cussão o projeto. (Pausa,)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
acesso a uma repartição pública, ainda que sem remuneração, não
Em votação.
teria muita coisa a aprender para o cxcrcicio do seu futuro mister. A
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
vida de advogado é diferente, o bacharclism,o forma o ho.mcm pala
umu multiplicidade de profissões; o homem que sai de uma facul· sentados. (Pausa.)
da de pode .1er: juiz., promotor, diplomata, delegado, empresário, c
Rejeitado,
entre essas profissões poderá ele exercer a de advogado, que por sinal
(;o seguinte o projeto rejeitado
é a muis dilicil, a mais penosa, que requer, além de uma grande
capacitação pessoal. uma grande vocação para o mister.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 160, DE 1974
Então, manifestamo-nos no sentido da rejeição, porque o "EstáDbpae 10bre esdlio proflsaloaal de estud111tes de Direito.
gio" atual não tem resolvido o problema. Entendemos que a solução
completa somente será dada quando se restabelecer, no Pais, o exaO Congresso Nacionaf decreta:
me de Ordem para o advogado ingressar na OA 8, mas um exame
Art. I• Os órgãos que integram a estrutura administrativa dos
mais completo e não da forma que prevaleceu aqui, durante algum
Ministérios,
as autarquias federais c as empresas sob controle acioná·
tempo, utruvés de lei aprovada por está própria Casa. c por ela logo
depois revogada, Não há pais no mundo; hoje, que não exija exame rio da União, admitirão estudantes de Direito que já tenham alcança·
da Ordem P\lra os seus advogados, sobretudo no mundo ocidental. do vinte por cento dos créditos do respectivo curso, para um treina·
Nos Estados Unidos a Bar AS50Clatlon, quer dizer, a Ordem de menta profissional em seus serviços.
advogados americanos, às vezes nem sequer submete o advogado a
§ I• O estágio de que trata este artigo poderá estender-se até 12
exame de Ordem, já a rejeita de logo; basta que ele provenha de facul- (doze) meses, vedada a repetição,
§ 2• A pcrmani:ncia do estagiário nas estruturas que o rccc·
dade que funcione sem aqueles requisitos que ela exige para aprovação e aceitação, no seu mundo privado, o seu quadro social, de um .berem niio cria direito a remuneração de qualquer espécie, podendo,
entretanto, .os .organisi]IOS que a jpropiciarcm estabelecê-la, a título
advogado, de um bacharel que pretenda exercer a advocacia.
Então, manifestumo-nos pi:lu rejeição do projeto c esperarnos precário, se tiverem na legislação própria disposição permissiva para
que esta Casu aprove uquilo que as Comissões, depois de longos estu- isso, se dispuserem nas suas dotações normais de recursos com 'que
dos, acolheram. E a nossu intençiio é, brevemente, depois de ouvir to· atender à despesa c se acharem conveniente assim proceder.
Art, 2• Durante o pcriodo do estágio previsto nesta lei o bcnc·
das '" Ordens de Advogados, sobretudo, o Conselho Federal,
apresentarmos aqui um trabulho completo a esse respeito, cm que to· ficiário do mesmo só será solicitado a acompanhar, ou prestar assis·
dos os compunheiros, todos os nossos ilustres Senadorc;, sobretudo, téncia a tipos de trabalhos que apresentem conexão clara c dircta
aqueles que forum advogados, que tiveram umu longa militância, com a área do Direito e da Legislação,
Art. 3• Para cada grupo de estudantes, que iniciar estágio de
possam de tu I forma debater a matéria para q~e tenhamos uma lei
perfeita c dennitiva neste sctor, O projeto é louvúvcl na sua intenção, treinamento nas estruturas indicadas no art. I• desta lei, será designa·
mus não podia ser aceito por esta Casa, porque ao invés de melhorar, do um orientador, pela direção do órgão.
§ 1• A escolha do orientador a que alude este artigo recairá,
de aperfeiçour os requisitos pronssionais do bacharel que pretendu
ser udvogudo viria tornlt·lo, de antemão, até com antccedi:nciu, um obrigatoriamente, cm detentor de cargo ou funçilo privativa de advo·
burocratu imprestltvel uo forum, às atividadcs forenses. Mui to gado, da organização.
§
2•
O
orientador
terá
por
atribuições manter diálogo profis.
ohrigudo u V, Ex•. (Muito bem!)
sional permanente com os estagiários, cnsinar·lhes as técnicas de
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellu) - Continua em ação processual c manter a dircção do órgão informada do grau de
discussUo o projc:to,
aproveitamento que revelarem.
§ '3• O estagiário fará um trabalho mo~ogrâlico sobrclassunlo.
O Sr. Hel•ldlo Nunes (ARENA- PI)- Sr, Presidente, peço a
jurfdico relacionado com a faixa de açilo do órgilo ou serviço cm que
puluvru,
estagiou,
O SR, PRESIDENTE (Petrônlo Portclla)- Tem a palavra o
a) esse trabalho servirá de base no conceito que lhe será atribuf·
nobre Senador Helvldlo Nunes,
do, ao concluir o estAgio.
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Art. 4• As fundações c empresas privadas poderão, por decisão própria, propiciar estágios a estudantes de Direito, dentro da
sistemática desta lei, sendo a iniciativa considerada serviço relevante
prestado à Nação.
Parãgrafo único. O documento comprobatório que as organizações indicadas neste artigo fornecerem aos estudantes que nelas
concluírem o estágio profissional tcrâ os mesmos efeitos legais do
ccrtifi.cado equivalente, expedido por serviços ou empresas públicas.
Art. S• Ao certificado de conclusão com aproveitamento, do
treinamento profissional estabelecido c disciplinado por esta lei, serâ
atribuído valor prioritário, na parte dos títulos, nos concursos públicos para provimento de cargos privativos de Bacharel em Direito.
Ar!. 6• Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo 60 (sessenta) dias depois de sua promulgação.
Art. 7• Esta lei entrará em vigor 60 (sessenta) dias depois de
sua promulgação, revogadas as disposições cm contrário.
O SR, PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla) -Item 2:
Discussão, cm primeiro turno (apreciação preliminar da
juridicidade, nos termos do art. 296, do Regimento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n• 182, de 1976, do Senhor
Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre a concessão de
aposentadoria especial aos vigias ou vigilantes, tendo
PARECER, sob n• 962, de 1976, da Comissão:
-de ConstliUiçio e Justiça, pela injuridicidade, com
voto vencido do Senhor Senador Nelson Carneiro.
Sobre u mesa, emenda que serâ lida pelo Sr. 1•-Sccrctãrio.

elida a seguinte:
EMENDAN•I
(DE PLENÁRIO)
Ao Projeto de Lei do Senado n• 1·82/76, dê-se ao capul do art. I'
do Projeto a seguinte redação:

e

"Art. 1•
assegurada aos vigias ou vigilantes a aposentadoria especial de que-traia o artigo 99, da Lei n• 5.890,
de 8 de junho de 1973, condicionada à prévia declaração de
suu penosidade ou pcriculosidade pelo Ministério do
Trabalho."
JustiOcaçio
O objctivo da emenda é, nos termos regimentais, sanar a injuridicidade da proposição apontada pela Comissão de Constituição c
Justiça cm seu parecer de 24 de novembro de 1976, no qual aquele
órgão técnico proclamou, aliãs, a constitucionalidade do projeto.
Sala das Sessões, IOde março de 1977.- Ncl10n Camelro.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Em discussão projeto e emenda.
O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Sr. Presidente, peço a
palavra,
O SR. PRESIDENTE (Petrõnic Portclla) - Tem a palavra o
Franco Montorc.

r~obrCSenudor

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Sem revisão do
<>rndor.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em virtude da emenda que ucubu de ser apresentada, o projeto
voltaria ia apreciação du Comissão de Constituição'e Justiça, E eu me
permito, neste momento, comentar u emenda que ucubu de ser apresentudu e que foi elaborada pura utender u uma objeção constante do
pmecer du Comissilo de Constituição e Justiça, que na realidade vai
utcndcr u uma exigência que não ~legal. Já que a mat~riu voltará à
considerucão du Comissão de Constituição c Justiça, repito, cu me
permito fuzer ulgumus observações uo parecer, c pedir à Ccmissilo de
C'onstltulçilo c Justlçu, ao Relator e aos demais membros que voturllm fuvoravclmcntc a este parecer, fazer algumas ponderações.
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Três silo as razões invocadas no parecer, pura declarar não
inconstitucional mas injurldico o proJeto.
Em primeiro lugar esse conceito de injuridicidude é um conceito
muito vugo.paru poder fulminaar um projeto sem que ele passe sequer
pela Comissiio de mérito. E, no caso concreto, as ruzõcs npontadns
mostram como é inteiramente invlalidu estu nleguçuo.
Três são us razões que: servem de rundumcnto u essa conclusiio
da injuricidudc do projeto: primeirn:
"Tem entendido estu Comissão, reiteradas vezes. que
nilo deve competir à lei, mus órgilo técnico competente, dizer
se determinada utividude pode ser, ou nüo, considerada insa·
lubre ou perigosa. porque u lei define e disciplina o fato, mas

não o pode errar."
Eslu expressilo niio tem sentido, A Lei, precisamente. veio definir- nilo veio criar. O Projeto de autoria do nobre Senador Nel·
son Carneiro vem beneficiar c vigia ou o vigilante, considerados
para os efeitos desta Lei os que exerçam u função armados, com a
incumbência de guardu~ bens ou valores, móveis c imóveis, assim
catalogados pela letra "b" do art. 62, da CLT. Então, qual é o
sentido da proposta? Aqueles que exercem a função de vigilante, e
que são armados, exatamente para poderem se defender, esses são
considerados trabalhadores que exercem atividudc pcrigoS!I, Seria
que a Lei não pode definir isto? Elu está criando o fato? Alguém poderá sustentar u validade deste argumento - dizer que cst:l
Comissão, ri:iteiradas vezes, disse que deve competir aos órgãos
técnicos e não à lei? Isto se refere a outra coisa - à periculosidade,
aos graus de insalubridade, que é um dado técnico. Mas negar-se il
atividade de um vigilante, que deve exercer, como diz expressamente
o Projeto - armado - as suas funções, pelo perigo que ela representa. é evidente que a lei estú reconhecendo um fato e tirando daí
uma ilação. Esse homem tem que ter os mesmos direitos daqueles outros que exercem utividade considerada perigosa. o que híl de
injurídica ui?
"H ia que considerar-se ainda - segundo argumento que a categoria dos Vigiasjâ i: favorecida, como reconhece o
próprio autor, pela legislação trabalhista que u excepciona
como daquelas obrigudaas a jornada de oito horas."
Ora, Sr. Presidente, é o segundo erro c hamentiavcl da Comissão
de Constituição e Justiça, Neste ponto hú uma discriminação. sim.
nilo fiavorecendo o vigia, mas o prejudicando. Porque pura o trabalhador em geral há o limite de trabalho de oito horas, pura o vigia
não, são dez horas.
que houve tempo em que, realmente, a
utividude do vigia cru upemas de dormir no emprego. Hoje e
principalmente nos termos da lei que se refere expressamente ilqueles
que exercem essa utividudc armados e só u esses cusos que se aplicurít
a lei, essa discriminação é contra ele. Ele nilo estia sendo favorecido,
esta sendo prejudicado c os tribunais têm interpretado esta disposiçiio como dando direito u um adicional por esse tempo.
Tive oportunidudc, hít ulguns anos, de aprcscntur um projeto. a
pedido da Associação dos Vigias, cm que eles reivindicavam sua
equipnruçiio às dcmuis cutcgorias, Seriam obrigados a truhallwr upcnus oito horus e nUa dez. E o purcccr du Comissão de Constituição c
Justiça diz que eles jú são favorecidos e agora haveria um novo
favorecimento. Se h!a injuridicidade nuo é do projeto, positivamente.
E a tercei'ru ruzüo: u udcçüc do projeao esbarra nu letra da lei
que exige jlossu u periculosidade ser apurada quanto à produçiio de
doençaas, compreendidas no quadro unexo à Portaria n• 491 do Mj.
nistério do Trnbulho, como pressuposto it suu inclusão entre uquclus
reconhccidus como nocivas à segurança ou l't higiene, c que adcrnuis,
na forma do Decreto-lei n• 389 poderia ser uinda urgtiidu cm juizo.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como dizer que um projeto
de lei esbarra na lei? Pois se :a nnulidude ~ cxutumcnte modiõcur alei!
Ou nós não temos muls funçilo leglslutlva? E ulegur-sc que este pro·
jeto é lnjurfdlcol O que se verifica, Sr. Presidente, ~ de certu forma
umu prcocupuçno que dominou certos perlodos, e que nós cs~e·

e
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rumos agoru. com esses novos ares que começam u soprar ncstu
Casn. scjum supcrudus. c que as iniciativas legislativas scjnm trutudas
pelo menos com considerncão iguul àquela que merecem us iniciativas do Executivo, Que tenha a presunção de validade ati: quc razões
ponderitveis indiquem o contr:írio. Este projeto, de forma alguma
pode ser inquinudo de inconstitucional ou injurídica. Injurídica, data
"nla. i: a formuluçüo do parecer, Parece, e eu falo em nome da Minoria, quc hit a intenção de fulminar o projeto desde o inicio, para
sua recusa nnal. Fulo "parece", não quero alirmor, porque isso seria
entrar no campo dus intenções. Mas as razões que acabo de indicar
revelam. pelo menos, a má vontade com que foi examinada a
matéria. Aquilo que í: prejudicial ao vigiu í: apontado como favorecendo: n projcto que se destina u modincar u lei, í: apontado tendo
como obstitculo a lei, como sc uma iei não fosse revogada por outra
lei c nüo fossc cste, precisamente, o propósito do projeto.
J:í que' a matéria volta ii Comissão de Constituição e Justiça, eu
formulo estas considerações para que sobre ela a Comissão de Constituição c Justiça, na sua sabedoria e com o espirita democr:ítico c o
elevado espirita jurídico que tem presidido as suas deliberações,
possn ver nesta emenda que agora é apresentada. n oportunidade de

um reexame da matí:riu, levando em conta as razões que, com o
maior respeito. apresento neste momento da Tribuna do Senado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, (Muito bem!)
O Sr. José Sarney (ARENA Presidente.
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Curnciro. como nüo o faz em relação a nenhum projeto oferecido
nc.~tu

Cus:1.

A Comissão de Constituiçüo c Justiça excrcc u sua função de órgitn técnico. procurnndo dar nesta Casa o respaldo que lhe compete
o Regimento du Cusu .c nUo tem nenhuma motivação política no
pmcccr que ofereceu a este projeto,
E devo dizer a V. Ex•: se a Comissão de Constituição e Justiça
errou, o erro foi somente o da liberalidade, considerando o projeto
injuridico, quundo deviu considerá-lo inconstitucional. Porque, na
reulidude, ele amplia beneficias de aposentadoria aos 25 anos,
quando projetas desta natureza, de acordo com a Constituição, são,
deexclusivu iniciutivu do Presidente da República,
Se algum repuro V, Ex• tivesse que fazer à Comissão de Constituição e Justiça era ter, num gesto de cortesia ao Senudor Nelson.
C.trneiro, declarado o projeto injurídica uo inví:s de inconstitudonal.
Era o que tinha diz~r. Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Continua em discussão. (Pausa.)
.
Niio havendo quem queira discutir o projeto, vou encerrar a
discussiio. (Pausa.)
Encerrada a discussão ·ilo'·projeto e da emenda, voltarão am®S:
h douta Comissão de Constituição c Justiça que dirlt; cm lace da
emenda se esta vai suprir a civa de injuridicidadc.

MA) - Peço a palavra, Sr.
O SR. PRESIDENTE'(Petrônio Portella) -Item 3.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- Concedo a palavra
ao nobrc Sr. Senador Josí: Surney.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA - MA. Sem revisão do
orudor.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo dizer que o eminente Senador Franco Montara foi profundamente injusto com a
Comissão de Constituição e Justiça, a respeito do parecer ali proferido pelo nobre Senador Otto Lehmann e aprovado, apenas com o
voto vencido do eminente Senador Nelson Carneiro, também autor
1
do projeto.
As considerações feitas pelo Senador Franco Montara, nesta
Tribuna, slio todas relativas ao mérito do projeto de lei apresentado

pelo Senador Nelson Carneiro. A Comissão de Constituição e
Justiça nüo analisou o mérito. Pode ser ati:, não recusumos, que o
projeto seja do interesse du classe dos vigius mas, a Comissão de
Constituição e Justiça nüo podia examinar o mérito da proposição.
O Sr. Franco Montoro (MDB - SP) - Permite V. Ex• um
nparte?
O SR. JOSt SARNEY (ARENA honru.

MA) - Com ubsoluta

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP)- Realmente, eu não upre·
ciei o mérito da proposição que me parece, até, evidente. Limitei-me
u três consideruções e as enumerei, E todas elas rigorosamente reluti·
vus à chumudu juridicidade ou não do projeto. Exuminei os tri':s urgu•
mentes que fundumenturam u decisão da Comissüo de Constituição
e Justiçu.
O SR. JOSt SARNEY (ARENA- MA)- Teve V, Ex•, mes·
mo, u oportunidade de iniciar seu discurso dizendo da elasticidade
do conceito de juridicidude, logo, V, Ex• não podia trazer, aqui,
somente pelu suu voz, com umu desconsideraçüo a todos os seus
compunheiros da Comissão de Constituiçüo e Justiça c V. Ex• udmi·
tindo esse critério de clusticidude do conceito de juridicidude do
projeto fosse, só V, Ex•. o dono da verdade, quando toda a Com is·
são de Constituiçüo e Justiçu concluiu pela injuridicidude do projeto
de lei upresentudo,
No fundo, V, Ex• evidentemente, aqui no Plenário fez u defesu
do mérito do projeto e essa defesa nüo desejumos contestur.
A Comissilo de Constituiçilo c Justiça, como órgilo técnico, não
ugiu desejundo tolher o undumento do projeto do Scnudor Nelson

Matéria a ser declarada prejudicada
Projeto de Lei do Senado n• 128, de 1975, do Senhor
Senador Lázaro Barboza, que lixa prazo para expedição de
normas disciplinadoras e tarifas previstas na Lei n•·6.194, de
19 de dezembro de 1974, reguladora do Seguro Obrigatório
de Danos Pessoais causados por veiculas automotores de via
terrestre.
Conforme Pareceres das Comijsões de Constituição e Justiça e
de 'Economia, a Presidência, nos termos 4o· artigo, 369, letra· a,· do
Regi menta Interno, declara prejudicado o Projeto de Lei do Senado
n• 128, de 1975, que nxa prazo para expedição de normas disciplina·
doras e tarifas previstas na Lei n• 6.194, de 19 de dezembro de 1974,
reguladora do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por
veiculas automotores de via terrestre, tendo em vista que a Resolu·
ção n• I, de 1975, do Conselho Nacional de Seguros Privados já
disciplinou a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - Esgotada ·a maté·
riu constante da Ordem do Dia.
Tem a palavra o nobreSenadorOtto Lehmann.
O SR. OITO LEHMANN (ARENA- SP. Pronuncia o seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Minha experiência de udvogado criminal, aliada à circunstãncia
de ser professor de Direito Penal, levaram-me, Sr, Presidente, u
uprosentar emenda ao projeto de Reforma Judiciária, objetivando
manter intucta u instituição do Júri Popular.
Assim ugi por ter a certeza c a plena convicção de que o Júri é
também um encuz instrumento de democratização da Justiça, na
medida em que truz o homem do povo, o cidadão comum, a participur das decisões judicit!rius. Jt! dizia Ruy que governo representa!~;
vo c Júri são instituições que "descem das mesmas vertentes para o
mundo contemporâneo, apresentam mais ou menos a mesma
untigUidade, e o purulelismo de suu evolução, de sua consolidação,
de sua propugução, evidencia uma annidnde quase orgiinicn",
Nestu ordem de idéius, penso que o Congresso Nacional deve
evitar quulquer alterução lcgislutivu ou constitucionul tendente u turvur a purezti du instituição, seju retirando-lhe u soberuniu que lhe é
inerente, seju muculundo-lhe 11 composiçüo, utruvês du inserção no
conselho de sentença de jufzes togudos, com u criação dos chumudos
tribunnis mistos".
11
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Isto porque o Júri. ulé:m de ostentar conotuçiio eminentemente
popular i: umcs c acima de tudo- a experiência o tem demonstrado
-excelente meio de se fazer justiça,
Em toda a minha longa experiência de advógudo militante em
meu Estado vi, sem dúvida, o Júri errar: rnus não posso negar que vi
também juízes togados e Tribunais cometerem erros, que são próprios du natureza humana. Muitas vezes, cotejando-se a decisão de
um conselho de sentença com o frio conteúdo dos autos, tem-se u.
impressão de terem os juízes de fato praticado uma injustiça,
Todavia, se se procurar situar o veredito num plano maior,
transcendente da prova e do processo e inserido na harmonia social
(que inegavelmente é: o fim último da Justiça) chega-se à'noção do
acerto e da sabedoria da sentença,
Nu verdade o Tribunal do Júri é: instituição sul1enerl1 dentro da
estruturuçiio do Poder Judiciário. t:: o único órgão da Justiça isento.
do ónus de fundamentar suas decisões, as quais, ainda como
peculiuridade, são soberanas.
Esta razão que levou o grande mestre de São Paulo, Canuto
Mendes de Almeida, a ressaltar que tal Tribunal não pertence tout
court uo Poder Judiciário. Seria ele, segundo o catedrático do Largo
de São Francisco, um decalque do Poder Legislativo cncastoado pelo
Constituinte na organização do Judiciário,
Juiz que é:, por definição c por natureza, o jurado cxara
determinaçÕes dirigidas a casos concretos. Legislador que passa a
ser, pelo cónieúdo ontológico de suas funções, tem ele o poder de
mudar a lei, de ultrapassar a lei, de ajustar c amoldar a' lei às
necessidades sociais de determinada comunidade num dado momcn·
to.
Nada mais justificável, nada mais correto do ponto de vista
r.Josóõco. De que serve o Direito Penal senão para tutela da socicda·
de? E quem melhor que a própria sociedade - através de seus
representantes que lhe servem de amostragem -·para dizer de suas
necessidades de proteção jurldica?
·
Mux Ernst Maycr já ensinava que em termos de Direito Penal a
única tarefa que se atribui ao legislador é a de captar os sentimentos
sociais, transformando em ,ius srrlptum normas que sobrcpaira(l1 um
povo, geradas pela suu cultura. Tais "normas de cultura"
("Kulturnormcn") extravasam da vontade dos governos c das leis
escritas, porquanto somente a consciência colctiva é capaz de criá-las
c de revogá-las, ao sabor das transformações que, indiscutivelmente,
sofre o corpo social.
Pois bem, Por vezes - para não dizer na grande maioria das
hipóteses - o legislador propriamente dito, o Poder Legislativo se ·
revela lento no seu superior trabalho de sentir c de converter cm
Direito Positivo as transformações a que me referi. Ora, ni!o conhece
o juiz togado outra norma que não a da lei escrita, que aplica aos
casos concretos enquanto estiver formalmente em.vigor. Portantoe não é: possível aqui fugir do lugar-comum summum jua summa
IIQ'urla- pratica o magistrado na verdade uma injustiça ao dar vida
u uma lei que, mesmo sendo formàll)lentc vigente, materialmente jâ
deixou de sê·lo por divorciada da cultura social. Da mesma forma
reside injustiçu quando se deixa de aplicar lei nova ainda ni!o gerada
pelas entranhas do legislativo, mas de hã muito pulsando na cultura
do povo,
Puru encurgo tão delicado, nada melhor do que um conselho
composto por representantes da sociedade, que pelo menos cm tese
devem estar 111!omatl com u consciência de seus representados.
Em nosoo. sl'stemu constitucional, o júri estâ reservado para o
julgamento dos crimes dolosos conta a vida. Tui fato ê dcsarrazoado,
Entregou-lhe u Lei Maior o crime de suprema gravidade: o de climi.'
nução da vida humunu. Porém, u estes mesmos delitos ~:slá sujeito
qualquer homem de bem, como um acidente trágico na trajetória
honradu de uma existência.
Aojulgur-se um crime doloso contra a vida, Sr. Presidente, não
1: passivei u existência de umu rígida fronteira a circunscrever o fato
e'71 si. necessário que se transcenda ao fato c a seus antecedentes
imediatos, paru situá·lo dentro de um amplo contexto, que engloba a,

e
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totalidade de duas vidas (u du vftima eu do réu) c, muis aindu, pura
unulisil·lns em reluçiio ii toda sociedade, verdadeira titulur do direito
ii tuteln estlttul. Assim tem sempre agido o Júri em nosso Pais,
mulgrudn suus possíveis fulhas naturais. Um balanço da utuução do
Trihunul Populur em muis de 150 unos de trubulhos no Brasil rcvclu
um sul do largamente positivo.
·
Hélio Tornughi, grande processuulista brasileiro, é autor de feliz
compuruçiio, que bem sintetiza o espirita do Júri. Aõrma aquele
· 'll)cfitre que o melhor instrumento para a mediÇão de umu sup'crflcie
plunu i: uma régua, rlgidu ao percorrer o caminho a ser rncdido,
Entretanto, quando se necessita aquilatar uma superflcie acidentada,
,pontilhuda de elevações e depressões, a régua é: imprestável, havendo
.necessidade de uma trena, flcxfvel a ponto de acompanhar us oscila·
ções. Niio hú superfície mais acidentada do que aquela que resulta do
conflito de duas cxisté:ncias, do choque eclodido entre duas vidas
·humunus. O juiz togado é u régua, inflcxfvcl na rude aplicação do
Direito escrito, O Júri, Sr. Presidente. é a trena, com sua flexibilidu·
de, com suu capacidade de adaptação, reflexo das normas de cultura,
u exigir do individuo ora mais ora menos que a lei formal.
O Sr. DIJ"CN Card010 (MDB -

ES) - V, Ex• me permite um

aparte?
O SR. 01TO LEHMANN (ARENA - SP) -

Com muito

prazer.
O Sr. DIJ"CN Card010 (MDB - ES) - Nobre Senador Otto
Lchmann, a defesa que V. Ex• cstâ fazendo da soberania do júri é
uma página de eloqUência parlamentar proferida por uma eminente.
õgura do Direito Penal Brasileiro. V, Ex• é um criminalista cmérito,
que assinala a sua passagem nos Tribunais de Silo Paulo, que exerce,
através dos órgãos de classe daquele Estado, uma posição destacada,
Foi membro eminente do Tribunal de Contas daquele Estado; tem
um nome na criminalfstica brasileira, que honraria a qualquer um de
nó~. Fazer a defesa da soberania do Tribunal do Júri é uma página
consagradora àquela conquista democrática, Leio c me recordo:
Toda lei nova custa uma liberdade antiga. Se admitirmos na Rc·
forma do Judiciário a reforma do Tribunald o Júri c solaparmos a
sua soberania, estaremos atentando contra os principias democrâ·
ticos, pelos quais vem-se batendo a Nação brasilciru. Portanto, é:
com entusiasmo que cu apoio c ouço essa nobre oração de V, Ex•,
saída de um homem da altitude de V. Ex•, criminalista imérito, que,
ao fazer a defesa da soberania do júri, traça aqui na Casa, aqui no Senu do o pcrm expressivo do Judiciitrio.

O SR. 01TO LEHMANN (ARENA - SP) - Nobre Senador
Dirceu Cardoso,jA me estou habituando com a bondade de V. Ex•
O Sr. Dirceu Ctrdoso (M DB- ES)- Niio é bondude, i: justiça.
O SR. 01TO LEHMAJIIN (ARENA - SP) - Mais uma vez
.agradeço, emocionado, as palavras que V, Ex• me dirige. Sei que são
fruto de meu nobre coraçi!o c da amizade que nasceu espontânea
entre nós, desde que entrei nesta Casa c de que muito me orgulho.
Agradeço o aparte de V. Ex• c quanto à solidariedade que me cm·
presta acredito que a nobre Comissão Mista, que está examinando o
projeto, também se impressionará, como jâ deve ter-se imprcssio·
nado, com esse aspecto do. Tribunal do Júri, que há 150 anos fun·
clona perfeitamente cm nossa terra.
O Sr. Evandro Camlra (MDB- AM)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. 01TO LEHMANN (ARENA - SP) - Ouço V, Ex•
com muito prazer.
O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Nobre Senador, seu
discurso não pode passar despercebido, porque ele enfoca um tema
momentoso c de suma importância: a soberania do JOri. Colegiada
que tem por incumb~ncia julgar os crimes dolosos contra a vida, o
homicídio. Hoje, já constitui matéria rasa de que a teoria da rcspon·
sabllidadc p~nal repousa essencialmente na teoria da rcsponsablli·
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dndc moral, situando-se esta no terreno polémico do determinismo c
do livre arbftrio. Portanto, jamais a lei positiva aplicada por juiz
togado pode julgar com a devida isenção os crimes de homicfdio; somente o povo, como diz V. Ex• com muita propriedade, Somente o
povo, porque o crime varia ao sabor de ·um meridiano c de um paralelo. O que se constitui crime, aqui, pode não se constituir a mais S
ou 10 graus de latitude ou de longitude. Assim, só a sociedade,,só
aquele caldo de cultura onde o crime foi praticado é que está capaci·
tada a julgar o criminoso. Então, nobre Senador, o seu discurso é
valiosíssimo nesta oportunidade c cu o parabenizo, porque cnfoca
um problema serifssimo. Meus parabéns.
O SR. OITO LEHMANN (ARENA - SP) - Muito grato a
V. Ex•, Senador Evandro Carreira. Registro com muito desvanecimento a sua solidariedade; as palavras que V. Ex• me dirige, cu as

ngrndcco. E me felicito por verincar que também V. Ex• cstâ scnsfvcl,
como advogado que é, a este problema que de resto sensibiliza a toda
uNação, sobretudo no que diz respeito a sua vidajurfdica.
A .divergência de critérios, Sr. Presidente, com vantagem
indiscutrvel para a Corte Popular, é reconhecida por todos os que
cnnvivcm c truhulham cnm u Justiçu. ntê mesmo ror mugistrndos
cônscios das limitações que a função lhes impõe. Exemplo disso é o
pensamento do insigne Costa Mans,o - talvez a maior figura de
nw1!istrmln lJUC este Pu is teve·-. juiz de curreiru de meu Estndo. que
~ur t:tntns :mns uhrilhuntnu nosstt Surrcmu Corte: ••, .. hem orgnniza-

do, o Tribunal Popular distirbuirá a Justiça- advertia ele- cm me·
lhores condições que os juízes togados. Julgar.do de consciência, o
jurado defenderá a sociedade de seus elementos maus c impcdirâ que
os .bons elementos sofram os rigores da lei. Considero a Justiça cri.
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voz do p~vo na m.Cânica judiciária de. uma nação livre. Á liberdade
de julgar do j6ri, criticada por alguns, a entendo exatamcntc como
uma marca de uma instituição que decide sem as pelas da lei, tantas
vezes divorciadas- V. Ex• o sabe- da realidade social. A apelação,,
4U:Inltl nn seu veredicto, ,ií1 é n remédio prnccssunl que u sncicdudc:
prcchm l.'nntrn uma munifcsl:tcüo suu c:quivocndu. O jurndn, tuntus
.vezes muilt) distante dm; f;.tculdudc:s de Direito. pertenceu. sem dúvi~
d:1, i1 faculdade nwis importuntc pnr:1 ele, que i: a faculdade da vida.
V. Ex•. dcfcndcndn H instituição do júri. sem dúvidu nlguma cstt't. na
mais ulta C';.imma l.c!!islatív;.a dn Puís, prcshmdn mnis um rch:vuntc
~crvh;n it"' lt!Lr:tsjurídicas t! !t instituiciiojudici:'trin hmsilcim.

O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP)- Muito grato a
V. Ex•, Senador Henrique de La Rocque. Na verdade, as ponde·
'rações de V. Ex• são de toda procedência. Ao ouvir V, Ex•, vem à
minha lembrança que li, se não me falha a memória, em um livro de
Ary Franco,' quando S. Ex• escrevia que um grande magistrado, Prc•
sidente da Corte de Justiça da ltâlia, depois de aposentado, jâ bem
idoso, recordando um determinado fato que despertara grande agita·
ção e interesse cm sua Pâtria, dizia que não só aquele fato como
muitos outros o levavam a admitir, depois de afastado da magistra·
tura. que muitas vezes a decisão que o Tribunal de Justiça julgava
errada era a certa, porque o júri julgara com visão muito mais ampla,
com muito mais conhecimento, esse conhecimento a que V. Ex• se
refere, a experiência da vida, porque, na verdade; nós também devemos numa reformulação, talvez, do Tribunal do Júri, fazer com que
ele seja realmente composto de elementos que representem todas as
camadas populares, para que ele não seja um Tribunal elitista c sim
um Tribunal que receba, na sua composição, homens do povo,
homens dos sindicatos de empregados e empregadores, para que ele
represente realmente a média do pensamento do povo brasileiro.

minai mais polftica do que estritamcntcjurfdica".
Esta inarredávcl natureza politica da instituição, à qual me
O Sr. Oolrn Teixein (ARENA- GO)- Permite um aparte,
referia no início, é que assegura ao Direito Penal a eficácia de seu
caráter de instrumento de proteção e de restauração da harmonia nobre Senador?
social.
O SR. OTIO LEHMANN.(ARENA- SP)- Recebo com
Não se temam erros judiciários. O Júri, se acaso os comete, fá-lo ·prazer o seu aparte, nobre Senador.
em proporção menor que os magistrados. Para afnstartal receio de
O Sr. Oslrn Telxeln (ARENA- 00)- Vou-me permitir fur·
nossas nientcs, basta ter presente na lembrança que um dos grandes
erros registrados por nossa história judiciária foi cometido por um tar um minuto do seu precioso discurso para duas observações. Pri·
tribunal togado e não pelo popular. Refiro-me ao tristemente célebre meiro, quero juntar-me no eminente Senador Dirceu Cardoso, na
caso dos Irmãos Naves. Absurdamente acusados da prática de um apreciação que faz o papel que desempenha V. Ex• no Direito Penal
hr;tsilcirn c nn .lltri fl:1 C1ntndc SUo Puulo. Segundo par:t dizer que,
crime que nilo houve, foram eles por duas vezes absolvidos pelo J6ri,
mas restaram condenados por decisão do Tribunal de Justiça de na verdade, como bem afiançou o nobre representante do Amazo·
Minas Gerais, isto no único segmento cm que, por artes do esta- . nas,. V. Ex• fere um assunto da mais alta relc~ància, nos momentos
donovismo, o instituto da soberania foi aniquilado, Quando a que correm e precedem à votação da Reforma Judiciária cm nosso
"vitima" do suposto homicfdio surgiu, viva e bem de saúde, os Pais. Na verdade, o instituto do Júri Popular é, por assim dizer,
irmão gêmeo da liberdade. f:, na realidade, um instituto que anda
prejuízos causados pela insólita decisão dos magistrados já eram
sempre paralelo com as liberdades públicas. O 6nico pcriodo, no
irreversíveis ...
Brasil, cm que o Júri Popular deixou de vigcr, foi quando houve o EsCabe anotar ainda que é possivel a sobrevivência· em alguns
juristas de idéias distorcidas a respeito do que seja cfetivamcnte o tado Novo, coincidindo exatumcntc com o período de cxceção. Por
erro judiciário. Este não ê a discrepância da sentença cm relação à isso, é de todo conveniente c importante mesmo que esse instituto
lei, mas à Justiça, e a tal tipo de falha o Júri tem-se mostrado bem seja preservado na Reforma do Código Judiciário. Usando uma fi.
guru magnifica de Hélio Tornaghi, V. Ex• traz a figura da trena. Na
mais imune que osjufzes de direito.
Por estas razões, Sr. Presidente, espero que a arraigada institui· verdade, o julgamento do atrito do homem com homem, que gera o
ção que o Prfncipe Regente D. Pedro criou em homenagem à "causa desaparecimento de um deles, o homicfdio, só pode ser julgado com
absoluta justiça, no mesmo ambiente social. A cultura social do ho·
sagrada da liberdade brasileira" não se veja alterada. Espero
mcm da cidade é inteiramente diferente da cultura do homem do
continuar a vê-lu viva e atuante, sábia e soberana, a prestar ao Brasil
e à Justiça os mesmos bons serviços que vem prestando desde seu nas- campo. Só aquele que vive os mesmos problemas, sente os mesmos
dramas, tem o mesmo caldeamento cultural, é capaz de julgar com
cimento.
exatidilo. Nu verdade, retirar-se a soberania do júri popular para
O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V.
submetê-lo a um julgamento eminentemente técnico do magistrado,
Ex• um aparte?
seria tirar totalmente a liberdade do homem julgar o seu semelhante
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita cm seu ambiente social. O discurso de V. Ex• é da maior impor·
tünciu, justo, e quero acreditar, huverâ de obter a rcpcrcussilo que
honra, nobre Senador.
merece nos meios parlumenturcsejunto 1t Imprensa. Muito obri~udo.
O Sr. Henrique de La Rocque (A RENA- MAl- l'crcchn que
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA- SP)- Fico muito gra·
,, 1111hn.• r~:prC"il!lllantc rtdn 1\studn de Silnl,uuln cstti n tcrrnin:~r u sun
to pelo aparte de V. Ex• e honrado por mais estes urgumentos que fi·
div"~:rt:~~·:'h1 "i11hrc tlllHllcrn:'llictl tiln i111rmrtnntc truul s~:ju u du sohrcvi ..
curilo incorporudos ao pronunoiumcnto que estou fazendo, dando·
vêncin do Tribunal do Júri. O Júri ~ sem dúvida, nobre Senador, a lhe relevo c substünciu.
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aparte?
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O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Evelásio Vieira.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP)- Com muito pra·
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
zcr, ouço o meu Lldcr c ilustre amigo.
Ao tecer nesta tribuna considerações que já tenho levantado cm
O Sr, IJelvldlo Nunes (ARENA - PI)- Fala V. Ex•, Sr. Se· diversas oportunidades, com criticas a vários aspectos da administra·
nador Otto Lehmann, professor c mestre, c os doutos, também já se ção federal, tenho observado sempre o csplrito construtivo de evitar
manifestaram através dos vãrios apartes que aqui foram proferidos. . as cargas gratuitas, "critica pela critica". Animou-me, invaria·
De maneira que ·agora só, me resta pedir a V. Ex• que consinta vclmentc, o desejo de prestar colaboração na busca de melhores caemprestar minha solidariedade- como advogado da roça - à tese
minhos para nossa Pâtria.
que defende, a soberania do júri popular. Já me manifestei, pela
Tive, mesmo, diversas oportunidades de aplaudir os acertos do
imprensa c, nesta rápida intervenção, desejo que fique explicito: Governo, sem partl·prll ou preconceitos.
considero o júri ser a participação do povo na prestação jurisdi·
Já reconheci mesmo que o Brasil ultimamente vem cstabclc·
cional. Muito obrigado a V. Ex•
cendo uma luta para ampliar suas relações comerciais com o maior
número de palscs, inclusive os da "Cortina de Ferro".
O SR, OTIO LEHMANN (ARENA - SP)- Sou eu quem
Temos esplêndidas potencialidades nos campos dos produtos
agradeço a V. Ex• pela bondade do seu aparte e pelas consideroções
primários,
dos scmi-claborados c dos elaborados. Para isso ~ nc:
judiciosas que acrescenta ao meu discurso. Na verdade, no Direito
ccssário
agilizarmos
nossa ação nos dois sentidos: da produção c das
Penal moderno, o que se procura í: .saber se o ato dito delituoso fere
vendas lá fora.
as normas de cultura e essas normas de cultura o júri teni melhores
Para quem defende, como nós, o fortalecimento do mercado incondições de sentir.
terno nilo constitui incoerência a defesa da ampliação das exportações, porque os dois mercados devem ser atacados simultaneaO Sr. Agenor Mario (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
mente por quem deseja c quer alcançar o patamar de phls
aparte?
descnvolviào o mais rapidamente posslvcl.
O SR. OTIO LEHMANN (ARENA - SP) - Com muita
Desde o inicio de minha atuação no Senado Federal, cm 1975,
satísfucão ouço seu aparte,
venho defendendo, cm vários pronunciamentos, a necessidAde de um
trabalho mais dinâmico, mais inteligente, mais objctívo, sustentado
O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- V, Ex• traz ao conheci- por infra-estrutura sólida, para o aumento das nossas exportações.
mento da Casa um assunto que considero do~ mais importantes da
Defendi, naquelas oportunidades, a criação de uma empresa de
hora atuai.,Suprimir o Tribunal do Júri é entregar- no meu modo
grande porte, produto da ássociação de empresários nacionais ou
de entender- a um homem, e só a um homem, a obrigação de um
Governo e empresário,s, capaz de levar àquele objctivo com maior
dever que poderí• acarretar dramas de consciência altamente perigo 1
rapidez. capacidade c rentabilidade.
sos, O Tribunal do Júri representa uma necessidade, porque dá
Lembro, mesmo, que vozes da bancada governista se lcvan·
oportunidade à sociedade de julgar e, dentro desta oportunidade, tavam, então, alardeando ser a idéia "inócua".
retiru do mugistrado a obrigação individual de um dever. CumpriA convicção de estar no rumo certo, entretanto, fcz·mc insistir
mento V. Ex• e acredito que o Tribunal do Júri continuarl1 a bem naquela posição: prosseguirmos na luta na defesa da necessidade da
dos princípios maiores da nossa sociedade, Muito obrigado.
criação de uma empresa de grande porte, para executar a grande
missiio de ampliação das exportações brasileiras:
O SR. OITO LEHMANN (ARENA- SP)- Colho o pronunEm fevereiro do uno passado, sem qualquer surpresa para mim,
ciamento de V, Ex•, nobre Senador, com muito prazer. V. Ex• niais
o Governo criou a lNTERBRÃS S/A, cxatamcntc com o objctivo de
uma vez mostra, com seu aparte, ser o homem que tem sensibilidade
cumprir essa fundamental missão, no campo da comercialização
pura os problemas que realmente são populares. V. Ex• sabe que os
externa.
seus pronunciamentos süo sempre ouvidos também por nós da
Aqui estou para poder transmitir, jubilosamcntc, os êxitos
ARENA. porque são manifestações de um homem sincero que vive e
colhidos pela INTERBRÁS nos seus primeiros nove meses de
~ente os anseios populares, anseios que tnmbém nós sentimos e vi·
atuaçilo, numa demonstração robusta de que nossa. sugestão era in·
vemos. Esllt preocupação de V. Ex• e dos eminentes Senadores que teirumcnte vâlida.
me honrarum com seus apartes, trazendo sua solidariedade a esta
Ocupo a tribuna do Senado, não por ter defendido a criação
minha despretensiosa manifestação í: uma demonstração de que, nu daquele organismo, pura preencher o notório vazio de então no sctor
verdude, a Comissüo Mista deve examinar com cautela esse aspecto da comercialização externa. Não, quero destacar tão-somente o rele·
da Reformu do Judiciário e defender a manutenção do júri, para que vante trabalho que vem, cfctivamcntc, a INTERBRÁS dcscmpc·
nüo se altere aquilo que vem funcionando de maneira satisfatória. nhando nesse quase um ano de atividadcs,
Admito que existam criticas ao júri, criticas a determinadas decisões.
A Empresa encerrou o último ano com um volume de negócios
mas elas devem, antes, ser endereçadas aos magistrados que nem
conclufdos da ordem de SOO milhões de dólares, resultado que todos
sempre sabem selecionar bem os jurados, porque cm qualquer cidade podemos considerar excelente, se lembrarmo-nos de que aquele mon·
desta nossa grande Pâtriu existem homens de bem, homens simples,
tantc foi alcançado em apen11 9 mne~ de athldade, no sempre ditlcil
às vezes rudes, às vezes de menos instrução, mas que nem por isso se perlodo de implantação, que não impediu, porém, negociações com
distanciam daqueles princlpios morais que herdamos dos nossos mais de 200 entidades, entre empresas privadas c cooperativas brasi·
maiores e que silo forças vivas da nacionalidade. Silo principias de !eiras, exportando produtos primários, manufaturados c serviços.
dignidade e de correçào, próprios dos brasileiros, principies de amor
Nessu fase, promoveu ela u exportaçilo de 700 toneladas de produtos
à famfliu e de amor à Plltria.
primários, pura os quais abriu, inclusive, novos mercados. Registre·
Srs. Senadores, renovando meus agradecimentos pelo apoio se, ainda, que promoveu a comcrcializaçilo de 400 toneladas de soja,
com que fui honrado pelos eminentes colegas que me apartcaram, sendo I50 mil toneladas com destino ao Japão, que, pela primeira
por todas estas razões, espero que a arraigada instituição que o Prln· vez, pagou pelo grilo c pelo frete, constituindo-se tal opcraçilo, por·
cipe Regente D. Pedro criou em homenagem à "causa sagrada da li· tanto, numa importa111e conquistu, uma vez que us exportações de
herdade brasileira" não se veja alterada. Espero continuar a vê-lu vi· grilos se fuzium pelas multinacionais ou na modalidade "mercadoria
vu c atuante, sábiu e soberana, 11 prestar ao Brasil c à Justiça os mcs·
posta a bordo" (FOB), com u entrega do produto no porto de cm·
mos bons serviços queo~Jem prestando desde seu nascimento. (Muito
barque e o pagamento do frete negociado pelo intermediário ou pelo
bem! Palmas.\
importador, perdendo o Brasil u receita do transporte. Comer•
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ciulizou também 150 mil toneladas de milho, exportadas para
Europu e Jupào, destacando-se o fato de os japoneses, que até entilo•
reulizavum apenas pequenas importações, formarem, agora, um
importante mercado para o nosso cereal.
Outros destaques na atuaçào da INTERBRÁS:
1- Para os pulses do Leste Euroepu, negociou 125 mil toneJudas de arroz, gerundo receito superior a 28 milhões de dólares.
2- Têxteis. sinalizadores marftimos, bicicletas, brinquedos e
até cerveju tem negociudo para o exterior: Nos sctorcs de equipamentos, tecnologiu e serviços, começa a obter bons resultados, Na'
Nigéria, colocou equipamentos, material c mão-de-obra para recuperação da rede telefônica da sua capital, Lagos.
Abre, ugoru, u INTEBRÁS, novos campos para sua atuaç~o.
r.rmundo convênios com os Estudos para ampliar c divcrsir.car as
exportações e promovendo, simultaneamente, importações de equipamentos e matérias-primas, após pesquisas de qualidade e .de
prc<;os. Diversas unidades da Federação, com essa iniciativa, vão
aproveitar-se da infra-estrutura de que é dotada a Empresa.
Poderia alongar as considerações que evidenciam o acerto do
Governo nu criução da INTERBRÁS SfA. Os números c dados
anunciudos, todavia, são suncientes para demonstrar, de sobejo, o
acerto da medidu.
Não posso evitar, entretanto, por dever de consciência c coe·
rência, de recriminar mais um paralelismo na atu_ação do <1ovcrno,
pois representa rator de desperdfcio dos dinheiros públicos, quando
economizar i: imperativo.
Diante da criação e do funcionamento bcm-sucedido da
INTERBRÁS nus cxportrtcões, não tem mais nenhum sentido a
existência simultânea, nesse campo, da pequena Companhia Brasileira de Entrepostos e Comércio, COBEC ~pequena cm relação à
INTERBRÂS.
Ambas estão aluando nas mesmas áreas, nos mesmos mercados,
confundindo os clientes.
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não. Ouço
V. Ex• com prazer.
O Sr. Oolres Teixeira (ARENA- GO) - O discurso de
V. Ex•. nobre Senudor, enseja uma dessas belezas na drea Pnrlnmentur. Esti1, V, Ex•. como homem da Oposição, dessa tribuna,
defendendo uma companhia que me permito, a despeito de reco·
nhecer-lhe os êxitos, deixar de concluir com V, Ex•, no nnal de sua
.oração. Na verdade, a Companhia Brasileira de Entrepostos Co·
.merciuis - a COBEC - é uma companhia que tem, .dentre o seu
pessoal, gente altamente qualificada para operar no exterior. Truta·
se de companhia jú existente hã unn anos, ao passo que u
INTERBRÃS roi recentemente criada, tendo no seu controle ucioni~rio u PETROBRÂS, Se houvesse que se evitar o paralelismo invocudo por V, Ex•, e com justa razão, o que haveria de extinguir-se
seria extumente a INTERBRÁS, pura que, em seu lugar, permu·necessc aquela companhia preexistente u ela c que jâ operava nó
mercudn internacional. Nu verdade, assiste inteiru ruzüo· a V. Ex•
quando inquina de absurdo o purulclismo existente, Nu verdade, u
COBEC munté:m "n" escritórios de rcpresentuci\o comerciul, em
vi~rios pulses du Europa. A PETROBRÁS, uo invé:s de utilizur-sc do
know-how que a COBEC j!l possuiu, ao invés de estabelecer com ela
íntimo relucionumento operacional, pura permitir u importuçi\o e u
exportuçi\o de mercudorius, no contrdrio disso, constituiu umu
compunhia i1 purte e está com ela concorrendo. Concordo.
plcnumcntc, com V, Ex•, upenus com uma pequena di[erençu: deve·
se extinguir, sim, u INTERBRÂS c manter-se u COBF.C, que tem
mais know-how c melhores condições de operar no m~:rcndo, O di!
que clu ni\n dispõe c du mobilidude que u PETROBRÂS tem. nu
uquisicull c vcndu de petróleo. O que u PETROBRÂS pretendou, uo
constituir u INTERBRÁS.,foi, aproveitando-se de uma curênciu e rle
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uma necessidade absoluta de operarmos cm meios intcrnacionais,.~rn
grande escala, c como ela era e é grande compradora, desejou estribe-·
leccr uma tradln1 company, com condições de permutas 'op~ra
cionais. Ora, V. Ex• hã de convir comigo, e evidentemente tod~ o
Senudo, que u função prccfpua c fundamental da PETROBRÁS é:'
primeiro, pesquisa: segundo, rcnno, c, terceiro, comercialização do
petróleo. Pois bem, ela não está cm sua plena ·capacidade, nem rio
retino, nem na pesquisa, nem na comercialização, e começou a,
comercializar arroz, soja, bicilctas c, atê, cerveja. Parece-me que se
deveria extinguir, sim, a INTERBRÁS,e continuar a'COBEC. Muito
obrigado,.
O Sr. A1eaor Mula (MDB - RN) - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB - SC) - Senador Osircs
Teixeira, inicialmente, hã dois ligeiros cqufcocos de V. Ex• A
COBEC foi criada recentemente, não h~ vãrios anos: c a
INTERBRÁS foi criada cm fevereiro do ano .Passado, está completando um ano. A INTERBRÃS. dispõe de um corpo de téclli<:~>s
maior do que o da COBEC. A INTERBRÃS cstã, em um ano, mais
estruturada, com uma infra-estrutura bem mais ampla do q~e a
COBEC. A COBEC tem no Banco do Brasil o controle, o seu maior
acionista. O Banco do Brasil não teve interesse cm injctar maiores
recursos nnancciros nD,COBEC, ampliando-a a tal ponto que esta
empresa não pode çumprii os compromissos com o IBC de exporta·
ção. de caf'é no exterior. E o IBC, segundo seu Presidente, acabou
cassando os direitos de a COBEC vender c comercializar o caf'é lã
fora.
A INTERBR.ÃS surgiu como grande empresa, inclusive, para
se prevalecer do poder de barganha da própria PETROBRÁS para
realizar uma atuação mais dinâmica, mais capaz no exterior.
Simultaneamente, também desenvolveu atividadcs de importação,
atendendo àquelas empresas brasileiras que não dispunham de condições para exportação, realizando pesquisas, estudos de produtos c
preços no exterior. Ora, está provado - diante da atuação da
INTERBRÁS, cm 9 meses apenas - que é um empreendimento
vitorioso, que tem condições de crescer ainda mais para cumprir a
sua grande missão, Ora, se a INTERBRÁS, cm 9 meses evidencia a
sua ·capacidade, c possibilidade ·de maior projcção para cumprir
melhor o grande papel de comercialização no exterior, não é justo
que o Governo que luta com carência de recursos nnancciros, que o
Brasil necessitando economizar, manter a COBEC, No meu
entendimento, a medida certa será ao Governo incorporar a COBEC
à INTERBRÁS, porque esta é uma amprcsa nitidamente superior à
outra e dispõe de maior infra-estrutura c de maior estrutura.
·
~ por isso que hoje ocupamos esta tribuna para fazer o elogio
do,; nove meses de êxito da INTERBRÁS e, ao mesmo tempo, para
rccriminur o Governo em manter u COBEC. Não tem mais sentido a
cxistênciu dessu empresa, mesmo porque as duas empresas hoje esti\oestuhelecendo uma atividude no exterior que está confundindo os
clientes europeus, Estil se estabelecendo "uma briga de foice no
escuro'' entre us duus empresas no exterior, c isso comprometeu éti·
cu comerciul. Isto i: nocivo à própria imagem do Brusillú no exterior.
Diunte disso é que nos levuntamos pura aplaudir a atuução da
'INTERBRÃS c ruru advertir o Governo da necessidade de extinguir
ou incnrporur u C'OBEC it INTERBRÁS,
O Sr. Oolres Telxelra·(ARENA - GO) - Permite V. Ex• um
aparte, só para efeito de esclarecimento?
O SR. EVELÁSJO VIEIRA (MDB prazer.

SC) -

Com muito

O Sr. Oslros Tolxelr1 (ARENA- GO)- Na verdade, quando
V, Ex• não o estou fazendo como Vicc-Lfder do Governo,
senilo como Senudor, porque estamos tratando de uma questão
meramente económica. Entendo pessoalmente que se o objctivo
central c rundumentul da PETROBRÁS é pesquisar, refinar c distribuir petróleo, a PETROBRÁS constituiu a INTERBRÁS com base
upa,·~e!o
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tiio·somcntc naquilo que V. Ex• qualificou como poder de barganha
que, pura mim, i: relativnmcntc pequeno porque quem não tem pctró·
lco, tem muito pouco poder de barganha, porque ela não está vcn·
dcndo, nós só somos compradores de petróleo. Nós correremos o
sério risco de injctar mnis recursos na INTERBRÁS c virmos assis·
ti r, dentro cm breve, a uma completa distorção da PETROBRÁS, de ·
suas atividades, que passará n aluar na área de tradlns company, ob·
tendo lucros excepcionais, mas, a cada dia, nos distanciando da meta
que não é do partido "A" ou do partido "8", senão a meta de toda a
Nação brasileira. que é u nossa auto-suficiência cm petróleo. A mim
parece que os recursos da PETROBRÁS devem ser rcaplicados
naquilo para qual ela foi constituída; dai porque defender a unidade
de ação. Concordo com V, Ex•: nós já temos pouco know-how nó
comércio exterior e colocarmos duas empresas governamentais para
se digladiarcm perante os clientes europeus e disputarem o mercado
"A" ou "B", estaremos, evidentemente, não só perdendo tempo,
como conspurcando a imagem brasileira de fornecedor. ~absoluta·
mente necessário que haja uma unincação da ação governamental.
Isso evidentemente não impede que existam grupos de empresários
brasileiros, como agorn mesmo está se constituindo um grupo de empresitrios brusileiros, em Nova Iorque, com o objctivo de contatos
comerciais no sentido de exportação de produtos brasileiros. O que
não se pode permitir é que se faça a fusão- c se faça fusão exalamente colocando como dirigente máximo c como controller dessa
tradlng company uma empresa cuja missão para a Nação é pcsqui.:
sar, refinar c comcrcializnr petróleo. Dai porque eu defender a mo di·
ficação. Evidentemente este é um problema de fana caprloa, porque
quer seja a COBEC quem cncampa, ou a INTERBRÁS, é o Governo quem cncampa; seria um problema meramente jurídico, e a
denominação poderia ficar até com a da INTERBRÁS. Acho que o
controle não deveria ser exercido pela PETROBRÁS, senão pelo
Banco do Brasil, agindo em comum acordo com o Ministério da
Indústria e do Comércio. Esta exclusivamente a observação que
pretendia fazer. Muito obrigado a V. Ex•
·
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- O novo aparte de
V. Ex• traz agradavelmente um grande reforço ao nosso ponto de
vista. Em relação ao poder de barganha, quero dizer que ele é grande
porque se a PETROBRÃS não produz petróleo, se i:Ja não o exporta, ela o compra. Na oportunidade cm que ela cstâ realizando
uma transação, fazendo um novo contrato de petróleo com, os
árabes, ela está ao mesmo tempo aproveitando para vender calçados,
biciclotas, tecidos.• sojn, .milho. c outros produtos brasileiros. E' is·
so está acontecendo. É por isso que o Governo entregou à.
PETROBRÁS esta missão, c que no nosso entendimento, acertou o
Governo, c tanto acertou que, cm nove meses cxatamentc, da sua
implantação, ela já apresenta um resultado fantástico de SOO milhões
de dólares.
Ouço o Senador Agenor Maria.
O Sr. Agenor M1rl1 (MDB- RN)- Senador Evelásio Vieira,
desde I975 que V, Ex• se bate pela necessidade de uma grande cmpresa que não só venda nossos produtos no exterior como também
os importe. A criação da INTERBRÁS dá oportunidade de se chegar a essa grande empresa tão sabiamente pedida nesta Casa por
V, Ex• Acredito que por uma questão de economia de escala, devese admitir u fusão da COBEC com a INTERBRÁS, pois, não só
nprovmuria o know-110" de'vários anos que a.COBECtcm no co~ér
Cio internacional como se evitaria o que se vem observando, que é
cssu "lu tu de foice no escuro'\ que atenta, realmente, contra a nossa
inteligência. Parabenizo V. Ex• c quero me congratular com V. Ex•
afirmando que a INTERBRÁS tem um poder de barganha muitíssimo superior uo da COBEC, pois quem importa, como vai importar
este ano, quatro bilhões de dólares de petróleo, tem oportunidade de
oferecer muita coisa. Muito obrigado u V. Ex•
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (M DB - SC)- Sou muito grato
uo aparte c às considcruções de V. Ex• que fortalece nossa posiÇao
cm dcfcsu do nosso ponto de vista.
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O Sr. Evandro Carrelr• (MDB - AM) - Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. EVELASJO VIEIRA (MDB-SC)...., Com muito.ptam.
O Sr. Enndro Carrelrl (MDB - AM) - Nobre Senador
Evclásio Vieira, na oportunidade do seu discurso gostaria de situar o
·seu argumento ~entro da filosofia estatal que angustia os estados
modernos. O estudo moderno, hoje, vive um momento difrcil, entre o
intervencionismo i: o liberalismo. Esta posição intervencionista que
V. Ex• preconiza desde que chegou aesta Casa, com insistência, me·
rccc de nossa parte os maiores cncômios, nobre Senador Evclásio
Vieira, V. Ex• focaliza o problema com uma visão quase que profé·
tica c é preciso fazer justiça a V, Ex•, como é preciso fazer justiça a
todos os Senadores que aqui cncampam idéias, por elas se batem c,
~o lim, a pulmn não lhes cabe; mas sim a outrem. Foi V. Ex• que,
desde que chegou aqui, vem lutando pela criação de um organismo
estatal que se incumbisse da comercialização c, !piO facto, da distribuic~o;da orientação técnica c comercial da agricultura brasileira, de
todos os negócios brasileiros· que Ouíssem. no mercado inlcrno c
externo. E V, Ex• o faz com muita propriedade. O Estado Moderno
não pode mais admitir aquele liberalismo do Estado gcndarme, do
Estudo policial do lafaHZ·falre,l•luez-p-r.·Eic é obrigado a intervir, não com aquela característica totalitãna, mas com a caractcrís..
tica de ordenar. Como pode essa imensidão territorial produzir só
arroz de uma vez? Há necessidade de um organismo que coordene a
produção agrícola brasileira para que não ocorra o fato de, tendo o
arroz alcançado um bom preço no mercado internacional, todos os
agricultores se dedicarem Úo plantio de arroz. Ora é o café, ora i: asoja, ora é o algodão. Há necessidade de um organismo que coordene,
que norteie, que dê diretrizes à produção agrícola brasileira e a
comercialize dentro de uma técnica nova, de interesse estatal. Estou
de acordo com V, Ex• desde os primeiros instantes c, agora, quando
V, Ex• mostra essa dicotomia que nos está sendo prejudicial, quero
sobressalJur a opinião do Senador Osircs Teixeira. quando S. Ex• se
reportou essencialmente à PETROBRÃS saiu da sua trilha, do seu
desiderato: a sua obrigação era pesquisar petróleo, encontrar
petróleo para que não ficássemos, hoje, nessa dcpcndêncin humilhan,,
te, Mas não o fez, se dedicou à comerciulizução, chegando ao ponto
de, há um ttno, como V, Ex• disse muito bem, estar u intervir na,
comcrciulizução, quando essa comercialização deveria ficar entregue
a um órgRo que recebesse do Governo todo o apoio, todo o respaldo,
toda a garantiu, todo o arrimo. V. Ex•, nobre Senador, nesta tarde
de hoje, no Senado, ao enfocur a tese, relembra toda u sua l4tu, c a
vcrdude é que a pulmu lhe cube, nobre Senador Eve)ásio Vieira.,
V, Ex• tem ruzilo, o Estudo deve ler um organismo uno, único, ordc·
noondo 11 nossa produçiio e comercializando·n com garunlin purn to·
dos os brusileiros. Mcus purnbi:ns, nobre Scnndor.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Senador Evandro Carreira, há necessidade de algumas considerações para que
amanhã cu niio venha a ser apontado como incoerente.
Quando cheguei a esta Casa c passei a defender a necessidade de
umn empresa de grande porte pura exercer a missão de comercializa·
cão, puru dinumiznrmos, pnru ampliarmos nossas exportações dos
produtos ·primários, dos scmi-munufuturados, dos manufuturudos,
cu nilo fulnvn de necessidade de uma empresa estatal. Defendi u
.necessidade até de uma ussociuçiio de várias empresas nacionais. Se
não houvesse possibilidade cie se aglutinarem empresas nacionaiS, de
se associarem, de fazer um consórcio, então que o Governo tomasse
u iniciativa, através de um de seus órgilos, de associar-se com cmpre·
sus nacionais. Se estas não tivessem interesse, então que o Governo
partisse pura isto.
Fiz alguns pronunciamentos c, cm fevereiro do ano passado, a
PETROBRÁS teve n iniciativa de criar esta grande empresa. No meu
entendimento, não há nenhum connito: a PETROBRÁS já atuu nu
prospecção, nu pesquisa, no refino c nu comercializuçao do petróleo,
e, parece-me, este I: o meu entendimento pessoal, nào há' tnconvcnicn•
te cm que utue em outrus Meus, desde que não se conflltu com outros.
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órgiios, com os quais ela vem aluandO' cm outras nrcas. HoJe, a
PETROBRÃS é um conglomerado, tom várms empresas aluando cm
(~rcus distintus. Parece-me que não há erro, i: o meu entendimento. O
importante é que foi criada essa grande empresa, o importante é que
essa grande empresa está funcionando cxitosamentc, com pcrspecti·
vas seguras de umu ampliação maior, para cumprir melhor essa
grande responsabilidade, essa grande missão de ampliar as exporta·
çõcs brasileiras.
Mas. Sr. Presidente e Srs. Senadores, volto a dtzer: i: um
desperdlcio de dinheiro a existência de duas empresas estatais atuan·
do no mesmo cumpo c com o mesmo objc:tivo.

Urge, portanto, a adoção de providências no sentido da cxtin·
ção da COBEC ou de sua incorporação pela INTERBRÃS, porquç
esta i: uma empresa nitidamente superior c em melhores condições
para exercer essa atividade.
Esta a nossa opinião, a nossa posição na defesa dos altos
interesses do comércio exterior brasileiro. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Leu rival Baptista.

j
j

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O 4()9 aniversário da criação do Instituto Brasileiro de Investiga·
ção da Tuberculose (!BIT) foi, festiva e solenemente, comemorado
cm Salvador. São 40 anos de lutas e vitórias dessa casa de pesquisa
cientifica c de tratamento, CU'): honra a medicina brasileira. Idealiza.
do e fundado pelo Professor José Silveira, que continua ná sua dirc·
ção, o I BIT conquistou renome no Pais c no Ex.tcrior. Ao seu idcalis·
mo c capacidade de realização deve a Bahia o modelar conjunto que
se ergue na Avenida do Centenário, com laboratórios de pesquisa,
ambulatório c hospital para doenças do tórax e, sobretudo, o abnegado trabalho ali realizado.
A efeméride foi celebrada com discrição c dignidade, tendo
como ponto alto a série de conferências proferidas por figuras do
maior renome da medicina. A primeira delas, feita pelo Professor
Fernando Paulino, que abordou o tema "Responsabilidade do
Cirurgião na Í:poca Atua!", magnifica palestra realizada nq auditó·
rio do hospital do !BIT, cm que, mais uma vez, esse cirurgião de
reputação internacional deu mostras de seu excepcional valor.
O 4()9 aniversário do !BIT proporcionou, assim, oportunidade
para o comparecimento, cm Salvador, de personalidades as mais
ilustres da medicina brasileira, na realização de conferências de gran·
de conteúdo didático e cientifico, dando mais uma contribuição para
o engrandecimento da árdua profissão, no Pais c na Bahia. .
Na mesma ocasião, o Professor José Silveira autografou publicação de sua autoria, intitulada ..À sombra de uma sigla", aprcscntan·

do um resumo histórico dos 40 anos de funcionamento do Instituto
Brasileiro de Investigaçiio da Tuberculose. Ainda, exprimindo sua
gratidiio aos que compareceram às solenidades, o dirctor do lnstitu·
to agraciou diversas personalidades com medalhas c diplomas.

I
!

O Sr. Olirn Teixeira (ARENA - GO)- Permite V, Ex• um
aparte?
O SR. LOURIVALBAPTISTA (ARENA -SE)- Com todo
prazer, nobre Lide r Osircs Teixeira.
O Sr. Oslrea Teixeira (ARENA- GO)- No momento cm que

:!!.. .Ex• rrcata a sua homenageiO; ao. cnaejo, do .oiO'M anivcnMia. dQ

lBIT, ~ucro juntar-me a V. Ex• pura também prestar uma homc·
nugcm no Professor José Silveira. Nu verdade, vivemos num Pais
carente de pesquisa, vivemos num Pais que, lamentavelmente; ainda
grassa a tuberculose e institutos, como o Instituto Brasileiro de Invcs.
tiguçilo du Tuberculose, dirigtdo com proficiêncit~ zelo, carinho c,'
sobretudo. com dedicaçiio, pelo Professor José Silveira, havcr6 de
representar - com u rcpercussilo dada por V. Ex• da mais alta
tribuna do Pais - nilo só estimulo, como exemplo para que outros
institutos dessa natureza aoarcçam por todos os recantos do Brasil c
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possamos, numa utividadc de pesquisa intensa, erradicar da Pâtria
brasileira esse grande mal que é a tuberculose.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA -SE)- Muito
obrigado a V, Ex•, nobre Líder Osircs Teixeira, por este aparte que
enriquece muito o meu pronunciamento.
Na verdade, o Professor José Silveira i: um abnegado, é um
homem que criou esse instituto que, podemos dizer, deu a sua vida
por aquela Casa onde se dá o lenitivo c a casa para aqueles que
sofrem, para aqueles que padecem, para aqueles que precisam da me·
dicina.
Muito grato a V. Ex• pelas palavras de apoio à personalidade
médica que honra não só a Bahia como o Brasil, que i: o Professor
José Silveira.
Paralelamente, realizou-se o I8• Curso de Atualização em Tu r·
berculose e Doenças do Tórax, em outra imperiosa demonstração de
objctividade c do espírito verdadeiramente apostolar dessa grande
figura que é o Diretor do !BIT, a quem, juntamente com sua notável
equipe, formulo os meus votos de congratulações, sobressaindo, dcn·
tre eles, os Doutores Moacyr Seixas Gocs c Rito Cardoso, a quem
me ligam velhos laços de amizade, desde a minha época de estudante,
na glor!osa Faculdade de Medicina da Bahia, seguro de que aquela
Instituição prosseguirá, sempre, cm sua gloriosa jornada, servindo,
cada vez mais, à Bahia, ao Brasil e à medicina brasileira, para o bem
de nosso povo,
Todos os que conheçam o !BIT, seu Di reter c a notAvcl obra rea·
lizada por esse centro de pesquisa c estudos, compartilharão da satis·
fação com que faço este registro, c felicito, através do Professor José
Silveira, todos os que têm colaborado com a sua meritória obra!
Quero, também, nestà hora, ressaltar dois grandes beneméritos
daquela notável Instituição: um, o grande empresário baiano c im·
pulsionador de obras sociais, que foi Carlos de Aguiar Costa Pinto c
o outro, o eminente Senador Ruy Santos, que tem a sua ciTgia na cn·
tradu principal, um reconhecimento aos relevantes serviços que
prestou àquela Instituição c que, se estivesse presente, neste Plenário,
agora, estaria se solidarizando com a singela homenagem que estou a
prestar.
Estas minhas palavras, Srs. Senadores, não são uma simples for·
malidade ritual. Quem faz este registro, hoje, viu, com os seus olhos,
nascer esta meritória e notável obra que, depois, se desenvolveu e se
afirmou pela dedicação incomparável do seu fundador c atual Di·
reter. Professor José Silveira.
Sr. Presidente, ao assinalar tão festivo evento, solicito a V, Ex•
faça constar, deste meu pronunciamento, o artigo publicado no
jornal A Tarde, edição de 7 do corrente, intitulado "Uma Palavra a
Silveira", do rcnomudo jornalista baiano Professor Adroaldo Ri
beiro Costa. do seguinte teor:
"UMA PALAVRA A SILVEIRA
Adroaldo Ribeiro Costa
Meu caro José Silveira:
Que lhe posso dizer, nesta hora de tanta significação
pura você c a Bahia- mais ainda para a Bahia do que para
você- que j6 nilo tenha sido dito por vozes mais autorizadas
e eloqUentes do que a minha?
Do !BIT, por exemplo, agora a completar 40 anos de
existência, já disse Godofrcdo Filho, na "Visitaçilo às ima·
gcns de Silveira": " ... nar de seu espirita, fruto de seu cora·
çilo, colhei do labor de suas miles, miraculosa obra de que foi
criador, organizador, c é, para felicidade de todos nós, má·
gico unimador",
Nada há que retirar dul, que, acrescentar a!. Ele disse,
por todos nós, em tão breves pnlavras, tudo o que vimos c

lestcmunhumos, no decorrer desse largo tempo cm que você,
pedra u pedra, levantou este monumento que JB se integrou
no património cientifico da humanidade.

-·
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De mim. considero umu ventura c um privilégio o haver
sido contcmporünco do nascimento c do crescimento dessa
obra, do des"brochar dessa 11or, do sazonamento desse fruto.
E <tté me rejubilo por haver sentido de perto o quanto exigiu
de rcnúnciu. c mesmo de sacrifício, esse labor de suas mãos.
Scr{t css~: o momento upropriudo pura recordar tuis
coisus'! Agoru, que chegtHI este plltamar o coro das vozes gra-·:
tulatórias, vindas de todos os quadrantes do mundo, celebrando a festa da vitória, serú justo voltar os olhos pura o
caminho percorrido, lembrando pedras e espinhos?
Talvez, não. Talvez scju considerado inconveniente c
importuno quem venha trazer braç"dus de urzes pura dcpo·
situr onde tantos cstiio a depositar braçadas de norcs.
Não é meu propósito desempenhar tão ingrnto papel,
não quero ser a notu desafinada desse coro tão harmonioso.
Nüo desfiarei, pois, as contas do rosúrio da penitência c dosa·
cril/cio.
Mas, meu curo Silveira, nüo posso negar que, ncstn hora
cm que soam todos os acordes da murcha triunfnl, ouço,
dentro de mim, palavras proferidas por você, em confl·
di':ncias fraternas. durante u canseira da subida.
Fosse cstu uma resta exclusivamente sua, e eu culnriu
esto:1s rccorduçõcs, para que nenhuma nuvem sombreasse a
sua justa alegria. nesta hora.
Como eu jit disse, porém, a festa é menos sua que da
Bahia, porque se seu é o mérito inalienável da realiznção,
dela são o proveito e o orgulho.
Então, mesmo correndo o risco da impertinência, julgo
oportuno lembrar aos baianos o alto custo do cmprccn·
dimento que hoje universalmente se consagra.
Pura que isto sirva de dupla lição: a de que devemos ser
mais compreensivos e participantes, quando postos diante de
idéias e atividudcs criadoras; u de que não devemos desistir
da viagem, quando os caminhos se tornam ásperos.
De sua inteligência brilhante, de sua vasta c profunda
cultura cicntír.cu c humanística, muitas vozes autorizadas e
eloqUentes jú falaram e estão falando agora. Desse cxtraordi·
nário IBIT, testemunho, como disse o Godofrcdo, de "sua
luta cstrénuu contra a tuberculose no Brasil" falaram c estão
falando, c continuarão u falar, abalizadas vozes.
De minha humildade, fulo-lhe de sua fibra de lutador,
feliz, como jú lhe disse uma vez, cm tê-lo como meu paradigma. E embora nascidas do coração as palnvras que digo,
não são exclusivamente minhas; elas traduzem também as
mensagens dos nossos mortos queridos; elas expressam tenho absoluta certeza disto- o pensar c o sentir do nosso
Santo Amuro que, u esta hora, do fundo de seu vale, contempla orgulhoso u cu miada u que chegou o seu r.lho ... "
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
~o

O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)- Concedo a palavra
nobre Senado~ Augusto Franco. (Pausu.)
S. Ex• não está presente.
Concedo u palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso.

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DJSCUR·
SOQUE. ENTREGUE,.) REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBLICA DO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Cunule)- Nadu muis hnvendo
que tratar, vou encerrar a sessão, designando pura a próxima a
seguinte

ORDEM DO DIA

_,_

Votuçllo, em turno único, do Requerimento n• 2, de 1977, do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitundo a transcriçi\o, nos
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Anuis do Senado Federal, do discurso proferido pelo Senhor
Ministro Ncy Braga, no diu 16 de dezembro de 1976, no Conselho
Federal de Educllçào.
-1PRO.IETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1975
(Tramitação conjunta com o Projeto de Lei do Senado
n•l53, de 1975)
Discussüo, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n•
JO, de 1975, do Sr. Senador Itamar Franco, que altcru a Lei n• 6,179,
de li de dezembro de 1974, que "institui ampuro prcvidcnciúrio para
mninrcs de sctcntu unos de idade e pum invlllidos, c dí1 outrns
providências", tendo
PARECERES, sob n•s 138 a 140, de 1975, e 579 u 582, de 1976,
dus Comissões:
- de Constltulçiio e Justiça, I• pronunciamento: pela
cnnstitacinnalidade c juridicidadc do projeto com voto vencido dos
Srs. Senadores Hclvidio Nunes, José Lindoso c Heitor Dills: 2•
pronunciamento (rccx.:1mc soJici'ado cm plenário): rntilicando seu
parecer :mtcrior: Jl' pronunciumento: reafirmando seus pareceres
'omtcriorcs:
- de Leslslaçio Social - I• pronunciamento: favorável; 2•
pronuncillmento (rccxume solicitado em plenário): rutir.cundo seu
parecer anterior: c
- de Finanças I• pronunciamento: favorável; 2•
pronuncillmento (rcexumc solicitado cm plenário): contrário ao
projeto, com voto vencido dos Srs. Senadores Mauro Bcncvidcs c
Leite Chaves.

-3PROJETO DE LEI DO SENADO N• 153, DE 1975
(Tramitação conjunta com o Projeto de Lei do Senado
n• 30, de 1975)
Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
153, de 1975, do Sr. Senador Orestes Quércia, que acrescenta parA·
grafo ao urt. I• da Lei n• 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que
"institui amparo prcvidcnciário para maiores de setenta anos de
idade c para inválidos e dá outras providências", tendo
PARECERES. sob n•s 583 u 585, de 1976. dus Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pela prcjudicialidadc;
-de Leslslaçio Social, pela prcjudicialidadc; c
- de Finanças, contrário, com voto vencido dos Srs. Senadores
Mauro Bcncvidcs c Leite Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canalc) sessUo.

Está cnccrrnda a

(L"•a/1/a•se a se.<sào às I7 /toras e 50 minuto.<. I
DISCURSO PRONUNCIA DO PELO SR. V/RG(L/0
TÁVORA Ntl SF.SSiiO JJ/i JO.J-77 E QUE, ENTREGUE À
RF.VIStiO DO ORADOR SERIA PUBLICADO POS·
TF.RIORMF.NTE:
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE. Como Udcr,
pronuncillll seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sen11dorcs:
Simultllneumente, em Br11sllia, Cupitul do Brusil, c em Bonn,
centro do Governo d11 Rcpúbliea Federal de Alcm11nhn, os dois
plliscs, cunvcncntes do Acordo sobre Cooperuçilo no c11mpo dos
Ltsos P11clr.cus, d11 Energi11 Nucle11r, de 27 de junho de 1975, deu nos·
so l'nis 11 púhlico, est11 m11nhil, um Livro Br11nco, em que cstllbelccidlts, de m11neirll inequivocu, estilo us intcncõe~ p6trius no !etor nu·
cle11r.
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o que pretendido ruzcr? o que [cito c por que [cito?
Tndus cstus indup:uçõcs süo rcspondidus cm: .. 0 Progrnmu Nu ..
clcur Brusilcirn",
Oportunumcntc, jít que purte integruntc deste discurso - pedi·
mos u V, Ex•. Sr. Presidente, constitua o documento cm qucstnovcrfin os Srs. Scnudorcs como, sem puixiio, em termos uhsolutumc:ntc
tcrminntivns, siin nfcrCcidus aquelas cxplicncões n que atrí1s nos
referimos: primeiro: o prnblemu energético, a ncccssidudc du opciio
nuch:m: segundo: o ucordo sobre u coopcrnciío no campo do uso
pacinco du cncrgiu nuclear, entre o Brasil c a República Federal da
Alemanha, nada escondendo: terceiro: um cupítulo destinado 1t
aprccim;àn dn uplicuçiin dus sulvuguurdus, mostrundo cfctivumcnte
que o acordo tripartite, Brasil - Repúblicu Federal da Alemanha
(RFAl- Agência lnlcrnucional de Energia Atômica (AIEA). de
[cvcrciro de 1976. contém cláusulas muito muis rigorosus, muito
muis prccisus do que aquelus vigorantes no chamado Tratudo de
Nno-Prnlircraçno (TNP).
Em uncxo, vem o teor do ucordo do Brusil com u Alcmunhu. jít
do conhecimento dcstu Cusa, responsável que ramos por suu divulgu·
çno hít quascdnis unns, nu data mencionada, 27 de junho de 1975.
Pclu primciru vez. paru conhecimento do País. a íntcgnt do
ucordn de salvagu:trdus utríts referido.
Quarto. pant que dúvidus nüo pairem sobre ns alegutiv:ts
hrnsilcirus, uquclc documento hítsico que deu vida a essu Agência
lntcrnacinnul de F.ncrgiu Nuclear (AIEA), que foi rutificudo pelo
Governo hrusilciro. c que é o instrumento necessúrio pura hem se
compreender o mecanismo da salvaguarda c, mais ainda, dcmons·
Irando u intenção não·hcligcruntc deste Pais. o Brasil ussinou, no
México, o Tratado de Tlutcloco, ou o chamado Tratado de
Dcsnuclcarização da América Latina, c também, para o conhc·
cimento dns Srs, Scnudnrcs, jít que da tu de mais de dez anos, uqui í:
referido. E. finalmente. umu truduçiio oficiosu do chumado Tmtudn
de Niio~Proliferuçüo - chamamos oticiosn porque nüo :1 temos.
nlicinlmentc. a su:t tr:tduciin j{l que signutítrios nüo fomos desse
Tr:ttudn.

I

i
j

I
I

I

Srs. Senadores, apresentado de maneira suscita o conteúdo
desse documento, gosturíamos de, tomando a sua atenção e da Mesa,
gizar, embora ao de leve, os principais assuntos ai perquiridos.
Hoje, pela manhã, permitimo-nos enviar ao Gabinete de cada
um dos Srs. Membros desta Casa palestra que hã dias havlamos
[cito, que, por coincidência, com maiores detalhes, perante a
Universidade Federal de nossa terra, apresenta este problema. Nela é
apresentado o que de maneira sintética c objetiva no Livro Branco
brasileiro, o porquê: da opção nuclear, u progressiva extinção de re·
cursos hidráulicos, justamente nu zona onde maior é a demanda, on·
de nwior ê o consu·mo- nu RcgiUo Centro·Sul. Mostra que os eslu·
dos reitos apresentam, u partir do meado da próxima década, um
esgotamento quase total de todas as fontes aproveitãvcis, hidrelé:·
tricus, naquela regiiio, o que implicaria na suplemcntaçiio, a partir
do uno de 1985, desses recursos seju por térmicas convencionais, isto
é, a carvão e a óleo, seja por centrais nucleares.
Somos dotados, pelu Nuturczu, de recursos de carvão, reservas
de carvão, em localização, quantidade que oiio pode razer face li
demanda que. pnm n uno 2000, é cstimudu, cm fontes nüo-hidrítu~
licas, em mais de 85.000 MW, 85.000.000 de kw, ou seja aproximada·
mente cinco vezes toda a potência bras.ileira instalada.
Entiio, huveriu de sobrelcvur, com o imperativo de sobre·
vivência deste Pais, u utilizuçilo de outras fontes.
Argumentar-se•Ú que, nu Regiilo Amazônica, existr. estimado
um potencial da ordem de grandeza de 70,000 MW. Dando de
barato que todo esse potencial pudesse economicamente ser ex·
plorttdo, mesmo assim existiria um deficit, um gap, que haveria de
ser coberto justamente pela energia nucleur.
Coloca muito bem o Brusil o problema, dizendo que o aproveita·
menta de energia nuclear paru a geraçüo de energia elêtricu, ou gera·
~;nn clétrka, i: unHt qucstnn d!! sohrcvivênciu, repetimos,

Em seguida, passa à dependência, ver estabelecido que haveria
de ser a energia nuclear, u base da suplementaçiio que, obrigatoria·
mente, u partir de 1985, haveria que procurarmos na região Centro·
Sul, a partir da última década do século, cm todo o País. Trata-se da
questão de vcrincar como rugir, na parte nuclear, li dependência que
temos na energia oriunda do petróleo.
Subido é, Srs. Senadores, que esta dependência é grande. Em
1940- aqui já ulirmumos, nilo ruz muito tempo- o petróleo entra·
va no balanço energético total do Pais com a percentagem de 9%: cm
1973, três décadas depois, já entrava com 46%, ou tinha. pratica·
mente, quintuplicado. Não possuindo nós, até o momento, a
tranqUilidade do suprimento de petróleo - c sobre o assunto é
ocioso, aqui, estarmos nos debruçando- mister se tornava, quando
da escolha dessa nova ronte energética para suprimento clí:trico, de
gcraçiio clí:tricu, termos não só a garantia da matéria-prima como a
completa independência, seja do combustível oriundo desta matéria·
prima em todos os seus graus, o ciclo do combustível, como em toda
a engenharia de reatares, porque, precisamos dizer claramente a
V. Ex•s. - c a dcclaraçno é rei tu com toda a i:n[ase- que o Brasil
cst:í na vangumda dos países. quanto !1 construção dt: grandes usinas
hidrcl~tricus.

Mus o nosso entusiusmo parará um pouco se dissermos que se
avunçadíssimos cm ll,lUtéria de barrugens. que construímos ~m
São Paulo as partes fixas dos geradores, das turbinas, as partes imó·
veis, as mais importantes, temos todas que importá-Ias.
Quundn v:unns it Usina de Puulo Afonso, lt llhu Snltcirn e a Três
Mari:1s. n que nôs cncnntr:tmos dentro da cnsa de l'orç:Í é como uma
vitrine dos principais [orneccdores de materiais 'PCSUdOS de geração
clêtrica. no mundo. Vui dos grandes fornecedores juronescs, uns.
ingleses. aos americanos. aos franceses e uos russos.
Entitn. n Crovcrno teve. consciente du su:t rcspons:thilidotdc, n in~
tcrcssl.'. th::stlc o cnmcço, de fixm, a partir do uno de 1969, uma política que mrui sempre vimos de nprcgoar nus diferentes intervenções
que fitemos. nos dchutcs truv:tdos com o eminente Líder da Oposi~
ç:in. ilustre Senador por Sàn Paulo. Senador Fruncn Montoro. de
que ptmtu h;'tsico dn pnlíticn n uclt:ur brn:;ileir:.t primeiro seri:t a prncu~
w da nuto~sulici~ncia quanto uo fornecimento de mnteri:ts físscis
férteis.
Sc!!undn: a independ~nciu tccnológic:.1 no tocante :w ciclo de
Ctlmhustívcis c :'t engcnhuri:t de rc:ttnres t: componentes pesados.
· Asscntadns cst:ts du:ts prcmissus. tndu n !'llllític:t hrasildrn no se~
tnr nuclcnr nfio se ufastou nuncu. u partir do uno considerudo, 1969,
du pcrsc~u içnu dcs~c desideruto,
E pcrg.untnrün os Srs. Senadores: Por que ruzão vêm est:ts cnnsi~
dcr:u.;tlcs'! .I Lista mente rwrn rnnstrm que não e· por cnpricho. nãn é
por status~ que u Brasil cnnsidcrn. uhsnlutamcntc intocítvcl. n Acor~
dn !'cito com a Alcmunhu.
Por que? Porque esse Acordo nada mais foi, Srs. Senadores, do
que a tradução desta Politica num documento diplomãtico,
"ILIC ror sua vez vinhn ucnmpunhudo do chnmudn Protocolo de
·('oopcr:u,•iln ·Industrial, trnduzidn cm Cinco Dirctri'l.cs Búsic:ts, que
ror seu turno dcran1 lug:ur nus diferentes Acordos Cornerci:lis entre
nrma.; rarticularcs ulcmns. empresns de clctricidadc hrusilcir:ts c :t
cmrrcsu pí1hlicu nnssu a NliCI.EBRÃS. pura com u constituiçnn de
outr;1~ t:tnt:t~ ~uh~idi;iri:t~. tod:1~ uqui no Br:tsil. com c.xccçitn de
duas. '"' AIcmunhu, u N! ISTEP c a NlJSTF.r.. cnm ns Gn:t~~d:nncn·
tns :tt..'tHdados c rc:tliludns, cnm us cncomc.:ndus d:ts duas primeiras
unidmlco; cnlm:ada.;, cnmns prédius purn us diferentes instulw.,·õcs cm
inkio de ~o.•nn.;tnll:no. com us nhrus dus dmts ccntruis. 1\np.ra li c
t\ ll!!r:1 III. cm C\C!,.'Uçiln,
1\o;o;im. Sr..;, Scnmlnrcs. é un1 conjunto, ~o.•ncrcntc. de atitudes
lllllllluas, desde a ÕXUCUil d11 sua rollticu I) procuru do purcoiro- C
jo;o;n 6 l:\f11h.::~do tltl l.ivrn Bran~:n, de ttnlu mandra simples. sem
tcq.dvcr,:tl,.'lic .... o;cm nada m:ult:1r - c n rmrcciro ideal j:'1 era aquele
lptc l'c,rntalia it truno;fcr~ncia de todu u tccnolngiu. q~1c tinha 11
intcrl•ssc de, junto connsco, pesquisar ns nossus rescrvus fisscis, que
somo~
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dc,cjav:~ pt1r cm funcionamento um processo seu de cnriqucdincn1t1
de uninin. Tudn isso, sem rchuços, é explicado sintctictmlcntc. rw
puhlica~;i'ín cm uprcço c nos permitimos remeter uos Senhores, sem
modéstias. i•lciturn com muiorcs detulhes, nu Confcrênciují1 citad:r.
Nii11 rode, cntiio, o Brusil ubrir muo de nenhum desses itens,
porque eles constituem. realmente, elos du cudeíu du sua polítiCu.dc
imlcrcndL:rH.:ia ncssc sctnr • .f{l quç não conseguimos ter indcpcndêi1:·.
d:r 1111 "ictor do c:rrvi'ín, sahidll que é o nosso cmviío mincrul. lwncnt:rvclrm:ntc. cxip:c. rara H sidcrurgi:.a, :1 mistura com o carviin impnrtadtl, gr;u,;;~ .... infclilmcntc.un seu teor dt: cint.n. c a nossu, no mnrncntn.
n;'ro-indcpcralém:ill Clll nwtériu de rctrôlen - motivo de v. Ex•s.
jí1 cnnh~:cido- tcriumos, nuqucle sctor cm que iumos buscar a nossu
indcpcnd~ncia, nos unos dns gernções que nos seguem, u purtir de
19XS. cm nullériu energética, teriumos, repetimos, nccessuriumente
que ter todos os pressupoStos atrás citados preenchidos. parn que
houvesse n tranqUilidudc necessí1riu no setor.

Assim. Srs. Senudores, este assunto tratado de muneiru sercnu. c
aqui, muis umu vez dizemos, tcriu que ser sigiloso, nfio poderia ter
sido, como muitas vozes se levuntarnm, que fosse um tratudo desses
discutidns perante toda n Nncfio - us retiÇÕes intcrnucionais mos..
trum tJUC n Governo andou certo- por outro ludo. neste momento,
vem " l':~is de impl:mtar t:~mbém purte muito pouco falada, muito
:pouco considerada pelos que abordum o ussunto mas fundamental
rmra a consccuçiío de todos esses desideratos, isto é, u Prepurução do1
Miio-dc-Ohr:~, E H<> contrilrio do que gemlmcntc vém V, Ex•s
atirmandu. fui este um dos pontos altos de todu u c.oopcrução brusileirtHllemã. facilitudu, ~ vc:rdude, por umu coincidênciu feliz:
Desde 1969 este ano é bí1sico na nossa política energético-nuclear, jí1
possuíamos. cnm aquele puis, um Acordo de Cooperação
Tecnult'1p:ic:J.

o primeiro trahalho, trnbnlho dcsbrnvudor, trnhalho de um ruis
que n:io ptlssuín. no momcrito, nenhumu trudiçiio nuclcur. foi uVuliur
o1s ncct:ssid:Jdcs de mão.. de-ohn.l, sejam de especialista cm nível superior. s~jam cm nível médio, pum a execução desse progrumu. puru a
assimihu;i'io dcssu tecnologia, rmru npoio Íl iniciativu privuda. que iria
auxilinr a indústria nucleur propriumente ditn.
·
Permitimo-nos chamur u utençiío de V. Ex•s - tulvez umH
surpresa: o ronto mais delicado de todo o progrumu não é uhsolutumcntc a formaçiío do físico nem do engenheiro químico nuclear.
M uitn Hn contr(Jriu. O ponto bí1sico, o ponto neccssí1rio t1 ser tllu ..
cado é :1 fnrmuçiio dns engenheiros convencionais, m(lxime do mctalllr!!ico. do dvil. do mccfmico, do eletrõnico, dentro daqueles
radrtics - vamos hcm reretir - de exntidiio ~e rrofundid:~dc de
conhecimentos que exige o setor nucleur, com tolerimciu de milésimos de milímetros,. cm rccus volumosas.
P:m1 se ter uma idéiu, um vaso de pressão, desses obtidos no
Ac11rdn Nuclenrrnm Angru li c Angru III, rcsn 550 toneladus,- o
vnsn de rm:ssàtl é aquc:le dentro do quul licu o reutor - sujeito i1
intcns:1 rudioutividudc. Todo o seu funcionumcnto- com u sua ope..
raçiio de desmontagem sendo ulgo de gigantesco, se houver qunlqucr
f:llha - exige ·uma perfeição que ,ccrtumente os nOssos coinoncs
comuns industriais aindu nfio upresentum.
Tulvez ('Hiru csrunto de muitos, que o que muis exigido dentro
dn nl1111cro de 4.JJS espc:ciulistas de nível superior: é o cngenhc:iro
mcc(Jnicn - I JOO: cm segundo Ju~ur, teríumos o engenheiro civil.
junto com o engenheiro qufmico, praticnmcntc a mcsmn coisu, o engenheiro civil com 480, c o engenheiro qufmico 500, A seguir vêm o
engenheiro metalúrgico c o engenheiro clétrico, mus todos esses
altamente especializados.
Ciente desso1 rcspnnsahilidndc, o Governo, dentro do Acordo
Brasil-Alemanha, criou uqui, no Brasil, <iPRONUCI.EAR. O Dccrctonl1 77.977, de 1976, díljusturnente incentivo puru o upcrfciçnumcnto Uns prolissinnuis ~:xistcntes, com holsus nu Alcrnunhn, com holsns
onde adquirir aquele arerfciçoumento nu suu cspcciuliduue, de
mancir:l "que dê 11 tranq!lilidude bíisicu ruru que uquehiS pcçus fundumcat:~is, que têm tolertincius bem menores nu tcrmoclctricidudc
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convcncinnu/ ou n:t hidroe/ctricidt~de, snium justumente de ucordo
t.'tllll w; c.~i!!~ncias nuclemcs.
O rrimcirn ann fni umu· surpresa. Em 1976, conseguiu-se
arrecadar 7JO csrccialistas de nível superior que, rcch.:ladns. distrihuido"i pelas diferentes linalidadcs c partes dn Acordo c d:1s
suh''·\·'tlc' cm qiiL.: diviUi:nn as diferentes compunhins nriundHS desse
Ac,,rdtl, tivcr:tm :JtHl de treinurnent<l intensivo.
Este ano de 1977 será t:imbi:m difícil, um uno cm que o número
será bem menor, mas ui, já com u busc anterior, poderemos realmente fuzcr umu seleçào uindu muis rigorosu,
O PRON!t\I.Ei\ R. Srs, Senadores, resronde a essu exigi:nciu
básicu, fundumcntul, do Acordo Brusii-Aiemunhu, Pura u 'suu
impluntuçào prccisu ele do upoio, du integração de todu u comunidude brasileiru.
O Sr, José Sarney (ARENA upurte'!

MA) -

Permite V, Ex• um

O SR, VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Com todo
prazer.
O Sr. José Sarney (ARENA- MA)- Nobre Senador Virgílio
Távoru, o Conbresso brusileiro i: devedor a V, Ex•, devido à
tenucidude, u inteligi:nciu e uo espírito público com que V, Ex• vem
ucompunhundo u formuluçiio du politico nuclear brasileira. Quando
o Senhor Presidente da Repúblicu truz no conhecimento da Nnçiio o
Livro Branco sobre o Acordo Nuclcur, i: justo que nesta Casa façamos um elogio:\ presençu de V, Ex• neste debate tão importante. As·
sim, u cstu ulturu, faço inserir no discurso de V, Ex•, que este i: um
ponto cm que niio existe nenhumu r.ssuru entre a ntividndc do Govcr- ·
no eu opinião pública brusilciru. O povo brasileiro está inteiramente
solidário com o Senhor Presidente du República, Nesta Casa, a Casa
rolilicu du Nução, estu unidude foi tão bem realçada pela palavra
dos lideres que uqui têm ussento, o Líder du Oposiçiio c do Lfder do
Governo, Por conseguinte, o Senhor Presidente da República pode
prosseguir, com u ultu 'inspiração que o levou a formular este Acordo, subendo que u sua uçiio está rcspuldudu pela opinião pública c,
princiralmente, pelo Congresso Nacional, representante do povo
brusilciro nu suu expressão politicu.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Obrigado a
V, Ex•. Senudor José Surncy, pelo upartc como sempre brilhante,
Antes de encerrurmos esta comunicação, que breve deveria ter
sido, mus que u puixão pelo assunto nos fez alongar um pouco, gosturiumos de fuzer nossus as palavras insuspeitas de André Giraud,
Diretor-Gerul do Comissariado de Energia Atômica de França,
quundo, cm 1976, no Simpósio de Washington, sobre a energia
nucleur:
"A utilizuçiio de reatares super-regeneradores permitirA
liberar, u purtir dos recursos nuturuis aprovados c cxperinicnlmlos cm 1975" cle estavn em 1976 c tinhn que se rcfCrir u
197~· "2 trilhtics c 200 hilhtics de toncludus equivalentes de
rctrólco de energiu contra 45 bilhões, com u utilizaçuo das
centrais nucleurcs convencionais de primeira geração, .c 300
bilhões puru o petróleo,"
E acrescentava. Srs. Senadores:
"Mus, quem fulu em super-regenerador, fulu em plutônio e,
portunto, em rcproccssumttnto,"
O Sr. Eurico Rezende (AREI)IA - ES)- Permite, V, Ex• um
upurtc'!
O SR. VIRGILIO TÁVORA (AR EN i\- CE)- Com pruzer.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Quundo. concedi u
V. Ex• u puluvru, pura fulur em nome da Liderança, r.cou implfcitu,
senão mesmo ostensiva, u homenagem de reconhecimento que u
Buncauu da ARENA rende sempre u V, Ex•. que tem sido, ne'stu

Março de 1977

Sábado 11 1:

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL {Seçio 11)

Casa, um estudioso cm lermos de assuntos de infra-estrutura, destacando-se agora, com raro brilhantismo, no campo do aproveitamento pacífico da energia nuclear. O Brasil se orgulha desse convênio internacional c na voz do povo ouve-se a sustentação de que se
trata do maior acordo internacional celebrado pelo Brasil cm lodos
os tempos. 'Mas a esta altura c para compor c alargar o nosso orgulho de brasileiro, tão bem inspirado na politica nuclear do Presidente
Ernesto Gciscl, podemos dizer que esse também foi o maior acordo
internacional assinado pela Alemanha.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Eminente
Líder, agradecer as palavras generosas de V. Ex•, ocioso é, Apenas
gostaríamos de, terminando esta oração, num gesto simbólico, entregar ao Líder da Oposição o documento que ontem, por determinação de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, por
intermédio de sua Assessoria Especial, veio-nos às mãos, Esse
documento sela, justamente, a aliança de Governo c Oposição na
defesa dos interesses maiores do Pais, traduzidos no Acordo BrasilAlemanha. (Palmas.)

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) aparte?

O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA -CE) -Com m•
prazer.
O Sr, Franco Montoro (MDB- SP)- Agradeço o cneamin
menlo que V. Ex• faz desse documento, c reafirmo, neste momcr
a posição do Movimento Democrático Brasileiro. O Acordo Nucl
foi o caminho escolhido para que o Brasil prossiga no sentido
obter a sua capacitaçào no campo da tecnologia nuclear. O Br'
não poderia aceitar, apFsar das pressões exercidas, a posição de
pais de segunda categoria c ficar na dependência da orientação,
decisão de outras nações. Em torno dessa decisão soberana do Bn
está todo o povo brasileiro, aqui representado pelos dois Partidos
.. não" do-Presidente, como dissemos, foi o ''não" de toda a Naç~
(Palmas.)
O SR. VIRGILIO TÁVORA (ARENA- CE)- Melhor fec
ainda, que as palavras de Giraud. sãos as do Líder da Oposição.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE.REFERE O SR. V/RGIL/0 TÁVORA EM SEU DISCURSO:

O PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO

i

II

AOS BRASILEIROS:
Todos nós - Povo e Governo - temos responsabi-

lidade na promoção do desenvolvimento, económico, social

!

e politico, do Brasil.

Para assegurar esse

mente, necessário ao bem-estar geral, é

desenvolvi-

imprescindivel

dispor de adequadas fontes energéticas, dentre as

quais

sobressai, nos dias de hoje e no futuro próximo, a util!
zação do átomo.
O presente documento visa a proporcionar
recimento público sobre o "Programa Nuclear do

escl~

Brasil",

que conta com o apoio unânime da vontade nacional e

se

baseia no nosso esforço próprio, conjugado com a

cooper~

ção externa, e na aceitação de salvaguardas, que

garan-

tem sua estrita aplicação pacifica.

Bras!lia, março de 1977

Permite V. Ex•
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I - O PROBLEMA ENERQ6TICO DO BRASIL:
A NECESSIDADE DA OPÇAO NUCLEAR

A declsêo brssllelra de. rsallzar um lmportsnta programa nu·
olear de llnalldades paclllcas fundamsola·se em avallaçêo cul·
dadosa das necessidades energéticas do pais e das opções
passiveis para satisfazê-las,

2. Pais da grandes dimensões tsrrltorlals e com 110 milhOs•
de habitantes, o Brasil, para o seu desenvolvimento econOmlco
e para o bem-estar da sua populaçAo, necessita garantir um
suprimento de energia seguro e constante. A anéllse da estrutura do balanço enargéllco do pais revela tendência ao ueo
crescente do petróleo. Entre 1940 e 1973, o consumo do pelrOJeo passou de 9o/o para 46% do balanço energético naclo·
nal a o de hldrelalrlcldede de 7% para 21%. Do ângulo da
dependência do suprimento externo, a análise revela, ademais,
que, enquanto no Inicio daquela per/odo, mais de 85% da energia produzida no pala eram de origem doméstica, em 1973,
40% passaram a ser fmportados. Essa crescente dependén·
ela do petróleo decorreu de conhecidos fatores de mercado
que, em todas as partes do mundo, desestimularam o uso de
outras tentes de energia.

3. A crise do petróleo velo demonstrar que o Brasil não poderia continuar a programar o seu desenvolvimento econOml·
co à base de um combustlvel que se tornara caro e de dlsponl·
bllldade duvidosa. Com aleiJo, o palrólao, além de seus novos
custos elevados (o que por si só Já recomenda QUe se lhe dê
.um uso mais racional e nobre}, tomou-se, por rat~es de vá·
ria Indo/e, de abastecimento Incerto, o QUe obriga os consu·
mldores à conslltuiçlio do wltosos e onerosos estoques es·
tratéglcos. A longo prazo, enfrenta-se ainda a perspectiva de
um progressivo esgotamento das reservas mundiais, o que está
levando mesmo importar.íes exportadores de petróleo a em·
preender significativos programas de abastecimento energé·
tico alternativo, centrados na opçao nuclear. O Brasil preten·
de poder suprir, no futuro, suas necessidades energéticas., 11·
vre de dependências externas, a fim de evitar que volte a cear..
rer o que está acontecendo hoje, quando o pais tem de Impor
pesadas cargas a sua populaçao para se prover de uma das
principais fontes energéticas de que necessita.

4. A utlllzaçao de novas fontes de energia, o que certamen·
te caracterizará o mundo nesle final de século, conatitui, portanto, um Imperativo de ordem geral. No contexto de uma lne·
gável c:rlse energética mundlat, coloca-se, para grande nCime·
ro de pnlses, a decisiva questllo de encontrar alternativa a
custos competitivos, conllâvel tecnicamente e que seja, sobre·
tudo, garantida quanto ao suprimento, Esses sOo os lundamen·
los da dellnlçêo da politica energética do Brasil.

5. Na dellnlçi1o de um novo balanço energético, o Governo
considerou conveniente fa:er uso crescente da eletrJcldade.
As mesmas razOes, poróm, que miii!Dm contra o aumento da
dependilncla do petróleo afastam a hipótese de desenvolvlmen·
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to em escala considerável da produção termelétrlca convencia•
nal. Quanto ii opçêo hldrelélrlca; que tsm sido prlorlldrla no
desenvolvimento da produçao de eletrlcldade no Brasil, apre•
xima·se ela dos seus limites econOmlcos naturais. Na previsllio
de uma vigorosa taxa nacional de crescimento do consLnno,
que dobra a cada sete anos, as perspectivas sao de exausUlo,
ainda na próxima década, do aprovsllamenJo hldrlco nas re•
g/6es mala Industrializadas do pala, onde se localizam cerca
de 80% da demanda nacional·, e no nordeste. Ao final do sé·
cuJo, o que sd pode.prever é a necessidade de uma potência'
Instalada de geraçao de eletrlcldade da ordem de 180,000.000
kw a 200.000,000 kw, demanda da qualquer modo superior ao
potencial hldrlco existente em lodo o pais, ainda que ssle foo·
se Integralmente aproveitável do ponto de vista econOmico e
lécnlco.

6. Tendo em vista o grau de conllabllldade técnica JA alcan·
çado em escal~t comercial e a competitividade de seus custos
de produçao no novo quadro da economia de petróleo, canal·
dera o Governo ser a energia nuclear a única alternativa real·
mente viável. A existência trm perfeito e continuado funcionamento, em 18 palses, de cerca da 150 usinas nLicleo-elétricaa,
com mais de 900 reatares-ano de serviço comercial, e de p/a..
nos para aumento dessa capacidade Instalada d& 70.000.000
kw para 400.000.000 kw, em todo o mundo, até 1985, consllluJ
lndlcaçêo precisa do grau de economlcldada a· conllabllldado
lécnlca Já atingido pela geraçêo nuclear da elalrlcldade. Soman•
te nos Estados Unidos existem atualmente mais de sessenta
centrais. Segundo a "Ensrgy Aesoarch and Developmonl Adml·
nlstratlon - ERDA''. desse pais, será necessária a instaraçlo
de quatrocentos e cinqOenhl usinas nucleares de 1.000.000
kw, cada uma, apenas nos EUA, por voltq do ano 2.000.

7. Trata-se, pois, para o Brasil, do promover a ullllzaçlo artl ..
culada dos recursos hfdrlcos e da energia nuclear: a médio
prazo, na forma de complementaç4o das contrais hldrelélrlcaa
pelas centrais nLicleo·elétricas: a mais longo prazo, na década
dos noventa, pela utllizaçao crescentemente preponderante da
energia nuclear em termos de eletrlcidade gerada.

8. Estudos técnicos, levados a efeito em 1973-74, IA haviam
demonstrado a necessidade de se ter em operaçAo no pais,
aJé 1990, cerca de 10.000.000 kw de potência nuc/esr, em com·
plsmento de uma capacidade hldrlcs da ordem de 60.000.000
kw. Dentro desse p/anejamento, duas usinas de 1.200.000 /CW,
cada uma, deveriam entrar em sf.lrvlço em 1982 e 1983, o que
significava a necessidade de tomar decisOes sobre sua cana·
lruç4o ollo anos antes, Isto é, em 1974, o que foi feito pelo Go·
verno. Essas usinas vêm acrescentar-se lt Usina Angra I, com
capacidade de 600,000 kw, que deverá ser Inaugurada no do·
correr de 1978.

9. Colocado dlanle da lndlscullvol e urgente necessidade ecO·
nOmlca de definir sua polftlca ,uc:lear, o Brasil, na escolha do
tipo do reatar a ser utilizado nas centrais núcleo·elétrlcas, te..
vo em conta o melhor rendimento técnico e segurança operacional em termos de geraçlo de eletricldade. Buscou·sl!l, ao
mesmo tempo, o menor dispêndio Inicial de capital. Baosado
no experiência de palses tecnologicamente mais adiantados,
como os EUA, a RFA, o França e o Japêo 1 rixou-se o Brasil no
linha de rsatores a égua leve/urdnlo enriquecido.
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10. Além da escolha da tecnologia, outro fator que teve de ser
considerado foi a vulnerabilidade do abastecimento do com bus·
tlvol necesaérlo à execuçlo do programa, A ovoluçlo hlslórlca
recente estava a demonstrar os perigos de uma substancial

dependência de fontes externas para a satlafaçAo das neceasl·
dadas de lnsumos fundamentais para a economia. A fim de

evitar o que ocorrera com o petróleo, era Imperativo que, no
caso da energia nuclear, a soluçao fosso suscetlvel de dar ao

pala, a médio prazo, a Indispensável autonomia. Era preciso,
pela, ao fazer a opçAo técnica, levar em conta, também, a ne·
cessldade de assegurar a plena transferência para o Brasil das
tecnologias envolvidas em cada uma das áreas do ciclo
combustlvel correspondente ao tipo de reator adotado. Em
outras palavras, nllo era admissivel substituir uma dependência
por oulra, O crescimento econOmlco do pais, ou sua simples
aubolatêncla, nlo podo ficar na dependência do doclsOos de
terceiros palses quanto a preços e suprimento de combustlvels
essenciais. Os perigos de uma tal dependência podem, aliás,
ser exemplificados pelo que ocorreu quando n4o puderam ser
assegurados pelos fornecedores os suprimentos dos serviços
de enriquecimento contratados no exterior para a segunda e a
terceira usinas nucleares em construçllo no Brasil, em razllo
do posterior alocaçlo prlorllérla doa serviços dlsponlvola ao.
conaumo doméstico no pafs supridor e a outros clientes es·
trangalros.
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11. Considerando a magnitude do problema para seu dasen..
volvlmonto e a existência am st.u lurrllórlo de re.servas apreciáveis do urlnlo e lndlcaçOos geológicas promleooras, nlo se
pode negar ao Brasil o direito do enriquecer o ur4nlo no próprio
pafs, de modo a assegurar o abastecimento Interno. Além da
lndlspendvel autonomia, essa so/uçlo permitirá realizar ponder4vels economias cambiais decorrentes da subslltulç!o de
lmportaçlo doa serviços de enriquecimento, O mesmo racloclnlo se aplica ao reprocessamento do combustfv~l queimado
nos roalorss. A roullllzaçao do urlolo o do pluiOnlo, como óxl·
doa ·mistos, nos reatares da água leve que o Brasil vai construir, deverá proporcionar substancial econOmia em minério de
urAnlo e em aarvlços da enriquecimento, além de poupar custos
do ostocagom·do pluiOnlo. Segundo cálculos rocenlas da EROA,
a economia em minério de urênlo resultante dessa reutlllzaçllo
é da ordem do 26% •

nuclear baseado no Acordo Geral sobre Cooperação nos Selares da Pesquisa Cientifica e do Desenvolvimento Tecnológico,
de 1969- reuniu as condlçOes que tornaram posolvel o entendimento, pois atendia à preocupaçao fundamental do Governo
que era a de obter a transferência da tecnologia Indispensável
e adequada para Implantação de uma Indústria nuclear autOnoma para fins paclllcos, abrangendo o ciclo completo do combus·
trvel. O Acordo sobre a Cooperaçao no Campo dos Usos Pacl·
llcos da Energia Nuclear foi assinado em Bonn, a 27 de junho
de 1975, pelos Ministros das RelaçOes Exteriores dos dois pai·
ses. Aprovado pelo Congresso Nclonal, entrou em vigor a
18 de novembro do mesmo ano, Simultaneamente com o
Acordo, foi também firmado, em Bonn, um protocolo Industrial
entre os Ministros das Minas e Energia do Bra-sil e da Pesquisa
e Tecnologia da RFA, que aprova dlrelrlzes especificas para
cada área de cooperação. Os citados instrumentos lntergo·
vernamentais sAo complementados por contratos entre as Em·
presas Nucleares Brasllolras S.A. (NUCLEBRAS) o dlloronlos
empresas alemAs, nos quais se prevêem a formação de ''jolnt·
venturas" e a transferência de tecnologia e de equipamentos
para realização dos diversos empreendimentos, em cada uma
das áreas de cooperação, a saber:

prospecção, extraçl1o, processamento de minérios de
urânio, bem como produçao de compostos de urAnlo;
produçAo de reatares nucleares e de outras Instala·
ções n\Jcleares, bem como de seus componentes;
enriquecimento d'e urânio e serviços de enriqueci~
menta;
produçAo de elementos combustlve-ls e reprocessa·
menta de combustlvels Irradiados.

15. O Acordo com a RFA acha·se em plena execuçllo. No
decurso dos últimos meses foi assinado um vasto conjunto de
contratos referentes a:
a) lnslllulçlo do "jolnt-vonluros" onlre s NUCLEBRAS o
numerosas empresas alemAs;
b) fornecimento de equipamentos ainda nao produzidos
no Brasil;

t2. A conaldoraçao do problema do suprlmonlo nlo podo oar
Isolada da quesllo do posslvol lmpaclo no balanço do psga·
mantos das aquialçOes de combustrvel nuclear, caso devassem
estas ser faltes no exterior, Além do aspecto da vulnera·
bllldade, nlo se pode Ignorar que o volume de recursos necess6rloa ao pagamonlo dessas lmportaçOos conslltulrla uma po·
sada carga para o pala, a qual, conforme o comportamento das
exportaçOes nas posalvels conjunturas Internacionais, poderia
tornar-se mesmo lmposslvel de assumir,

c)

preslaçêo de serviços de engenharia básica de cenlrals
núcleo-elétrlcas e de outras lnstalaçOes do ciclo combustlvol;

d) llnanclamenlo necessário às lmportaçOoo de equipa·
mentes e serviços;
e)

transferência de lnformaçOes técnicas na área de engenharia de produlo, do labrlcoç~o e do operaçlo.

J4 se acham lnslaladas as diversas subsidiárias da NUCLEBRAS
que estao Implementando o Acordo.

I
I

11 - O ACORDO SOBRE A COOPERAÇAO NO CAMPO DOS
USOS PACIFICOS DA ENERGIA NUCLEAR ENTRE O BRASIL
E A REPOBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

16, Para garantir que a cooperaçao cumpra suas finalidades
unicamente pacificas, esté o Acordo alicerçado nas seguintes dlsposiçOes:
aflrmaçêo do principio do nlo·prollforaçlo das armas
nucleares:

13. No plano externo, o Brasil procurou obter dos palaes que
possuem a tecnologia de r~atores a Agua leve/uranlo enrlque·
cldo e dos diversas etapas do ciclo combustivo! correspondente
o necessário apoio à execuçtllo do programa nuclear brosllelro,

14. A Ropóbllca Federal da Alamanha - pais com que o
Brasil já mantinha um programa de cooperaçtlo no campo

obrigaçAo de submeter às salvaguardas da Agência
lnlornaclonal do Energia AIOmlca (AIEA) todoo os
equipamentos, lnataloçOell e materiais nucleares, aa·
sim como as lnformoçOes tecnológicas transmitidas;
compromisso do ndo usar nenhum dos Itens enume·
rodos acima para o fabrico de armas nucleares ou
outros explosivos nucleares;

,,
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compromisso de nao reexportar os referidos llena,
a menos que o 1ercelro pais recipiente tenha Igual·
mente assinado um acordo de salvaguardas com a
AIEA;

compromisso de n.!lo reexportar equipamentos, Inata·
laçOes e materiais sensfvels, bem como da nao trans·
mltlr Informações tecnológicas relevantes, exceto se
a Parte Contratante fornecedora der seu consenti·
menta;

compromisso de dar proteçilo ffslca aos equlpamen·
tos, lnstalaçOes e materiais nuclear&s para resguar-·
dê-los da lnlerferêncla lndavlda da tarcalros,

17. O Acordo com a RFA e seus Instrumentos complementares
sao essenciais ao programa nuclear brasileiro. Constituem um
todo e n4o podem ser desfalcados de nenhum de seus elemen·
tos interdependentes e complementares, Destlnam·se exclusl·
vamente a finalidades pacificas e oferecem a plena garantia de
que nAo se prestarão à proliferação det armas nucleares,

III -

A APUCAÇJ.O DE SALVAGUARDAS INTERNACIONAIS

18. A lndlscutlvel finalidade pacifica do programa nuclear bra·
sllelro levou, naturalmente, o Brasil e a RFA a proporem é. Agên•
ela lnlornaclonal de Energia AIOmlca (AIEA) o 1ox1o ds um
Acordo d& SalVaguardas quo foi negociado com a Agência em
janeiro de 1976. A aprovação do Acordo entre o Governo da
República Fedarallva do Brasil, o Governo da República Fedaral da Alamanha e a Agência lnlernaclonal de Energia AIOmlca, para a Aplicação de Salvaguardas, deu·se em 25 de teve·
relro de 1976, pela Junta de Governadores da AIEA, na qual
estavam representados, Inclusiva, todos os palses fornecedores
de equipamentos nucleares. Essa aprovaçao, sem quaisquer
modificações, do taxlo negociado pala Brasil e pala RFA com
a Agência, algnlllcou lnequlvoco endosso da comunldada lntarnaclonal é. c:ooperaçao teuto·brasllelra no campo dos usos pacl·
ficas da energia nuclear. Tais Acordos Internacionais nao só
constituem, pois, atas jurldlcos perfeitos e acabados, como tam·
bém configuram uma cooparaçto plenamente aprovada pela
·comunidade Internacional.
19. O Acordo firmado com aRFA a o Acordo de Salvaguardas
QUe o Brasil e a RFA assinaram com a AIEA estabelecem um
sistema de controle que excede as exigências de salvaguardas
conlldas no Tratado sobre a N4o-Prollfaraç4o das Armas Nuclearas (TNP), O slstama compreende a apllcaç4o de salvaguardas nllo só a material, equipamentos e lnstalaçOes, mas tem·
bêm à tranMerêncla de tecnologia; a posslbllldads de resta·
beleclmento do Acordo com a AIEA, caso, após sua expira··
ção, venha a ser utilizada a tecnologia transferida; a aceita·
çao da obrlgaçao nao só da nao fabricar armas atOmlcaa ou
outros explosivos nucleares, como também de nao promover
qualquer ullllzaç!o mllllar com a cooparaç4o recablda; a acaltaç4o da compromisso de adoç4o de madldas de proleç4o flslca
contra atas de sabotagem ou de desvio de material nuclear: a
obrlgaç!o do exigir a apllcaç4o de salvaguardas à axportaç4o
para terceiros palses, mesmo que se trate de palses militar·
menl~ nuclePras,
20, A AIEA tom Importante papel a desamponhar na oxacuçao do sistema dt! salvaguardas. Ao longo de vinte anos,
acumulou singular experiência nesse selar e estabeleceu um
conjunto Importante de normas Internacionais para detectar
qualquer desvio de material nuclear, bem como um mecanls·
mo aflclente para a aplicação dessas normas. O sistema de
salvaguardas da AIEA objallva Impedir os riscos de aventusla
utlllzaçõsa lndavldas de equipamentos a lacnologla lransfe·
ridos com finalidades exclusivamente pacificas e procura con·
ciUar a prevonçao desses riscos com a satlsfaçllo das necessJ..
dados legitimas e lndlscutfvels de grande nllmero de poises
que, paro sou progresso, têm que recorrer à energia nuclear
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IV - O BRASIL E A NAO·PROLfFERAÇAO DAS ARMAS
NUCLEARES
21. O Brasil é um pais pacifico, Por vocaçao hlalórlca e procelta constitucional, favorece soluçOos negociadas para os
conflUas Internacionais. O povo brasileiro vive em harmonia
com todos os seus vizinhos, e estranha à lndole nacional
qualquer ambição de expansionismo ou de hegemonia. A
preocupação dominante da Nação é com o seu desenvolvimento econOmlco e social, Integrado e harmOnico, na medida
do passivei em cooperaçllo com as demais Nações, em desen·
volvlmento ou desenvolvidas, és quais presta o Brasil a sua
solidariedade e das quais espera, reciprocamente, o mesmo
tratamento. Em concordênc::la c:om esses prlncfplos básicos,
o Brasil põe toda a ênfase de sua atuaçAo na criaç4o de um
clima favorável é. paz e é segurança Internacionais e ao desen·
volvlmento econOmlco e social da humanidade.
22. A corrida armamentlsta, além de desviar recursos lndls·
pensáveis ao progresso econOmlco e social dos povos, con ..
trlbul para aumentar as tensões Internacionais e os perigos de
conflitos armados. Mais ainda, devido às Imensas dlsparlda·
das tecnológicas entre as Nações, tende a favorecer formas de
dominação politica entre os povos, o que representa um re ..
trocesso com rolaç4o aos P!Opósllos e principies da Carta daa
Nações Unldaa, qua o Brasil subscrovau e apóia, O Braall é
favorável eo desarmamenlo dentro da condições. que dasesUmurem os Estados de procurar meios e modos dà fortalecer
a sua poslç4o mllllar, Com maior raz4o é o Brasil favor6vel
ao desarmamento nuclear.

23. Desde 1958, foram nagoclados o concluldos vérlos acordos Internacionais ligados~ direta cu lndlretamente, à questão
da proliferação das armas nUcleares:
a) o Tralado da Antárllda, da 1959 (em que ao Impedem
atlvldades mUltares no continente, declarado zona das·
nuclearlzada, e se pro/bem testes nucleares ou o des·
pejo da rosfduos radloallvos);

I

b) o Tratado de Proacrlç4o das Exparlênclas com Armaa
Nucleares na Atmosfera, no Espaço Cósmico e sob a
Agua, de 11163;
c) o Tralado sobre Principias Regulaaores das Ativldadea
dos Esladoa na Exploraç4o e Uso do Espaço Cóamlco,
Inclusiva a Lua a demais Corpoa Celastes, de 1967
(qua contém dispositivos sobre a colocaç4o em órbita
de obJetos com armas nucleares);
d) o Tralado para Proscrlç4o das Armas Nuclaarea na
América Latina (Tralado de Tlatelolco), da 1967;
e) o Tratado sobre a N!o-Prollfaraç4o das Armas Nuclaares, de 1S68; e
f) o Tratado sobre Proibição da ColocaçAo de Armaa
Nucleares e oulras Armas de OastrulçAo em Measa
no Leito do Mar, a no Fundo da Oceano e em seu
subsolo, de 1971.

24, O Brasil assinou todos asaes Acordos com oxceç4o do
Tralado sobre a N4o-Prollforoç4o daa Armas Nuclaarea (TNP),
por seu caréler dlacrlmlnatórlo.
25, · Com afeito, o TNP prelande legitimar umP dlstrlbulç4o de
poder lnacellévol porqua decorronlo do e'stdglo,em que se enconlravam os Estados, no que respalta à epllcoçdo da tecnologia
nuclear bélico, na data da sua asa/natura. Como resultaao

Ii
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dessa estratlflcaçtlo, o Tratado exige estrito controlo da AIEA
sobre a dlfust1o da ulllizaçiio paclllca do átomo, enquanto, em
relaçilo aos palses militarmente nuclearlzados, nenhuma bar·

relra cria à prollferaçao verllcal dos armamentos nucleares,
do que é prova o continuado crescimento e refinamento dos
seus arsenais nucleares. Além disso, quanto ao aspecto
de segurança, nao prevê o TNP qualquer sistema de pro·
teçao eficaz para os pafses militarmente não nucleares,
Essa desproteçao não se relere, apenas, aos perigos de ata·
que nuclear. Como os palses nuclearmente armados conti·

nuam a aumentar aceleradamente os seus arsenais atOmlcos,
a quantidade de re)altos da alta radloatiVIdade por eles produ·
zldos passou a constituir um considerável perigo coletlvo.
Fonte aliciai de uma potência nuclear estima que essa quantl·
dada é, naquele pela, 55 vezes superior à quantidade da re)el·
tos produzidos pelos seus programas de utlllzaçao do átomo
para fina paclllcos.

26. O Brasil é parte, porém, de um Tratado regional, que nao
só prolbe a fabrlcaçao ou posse de armas nucleares, mas tam·
bém veda que se aceite o armazenamento e colocação em ter·
rltórlo de pais signatário de armas pertencentes a palses
nuclearmente armados. O Tratado para a Proscrlçao das Armas Nucleares na América Latina (Tratado de Tlatelolco), que
antecedeu ao próprio TNP, contém em seu Protocolo Adicional n,o I obrigação, para as potências continentais ou extra·
continentais que tenham, de jure ou do tacto, responsabllfdade
Internacional sobre territórios situados na área de sua aplica·
çao, ·de proscrever armas nucleares nessas territórios. O Tratado de Tlatelolco contém, ademais, em seu Protocolo Ádlclonal
n.o 11, compromisso para as potências nucleares de nao em·
pregar armas nucleares nos pafses da América Latina, nem
ameaçar esses pa/ses com o seu emprego. A plena vigência
do Tratado de Tlatelolco depende, no momento, da aceitação
dessas obrigações por parte daquelas potências. O Brasil,
que assinou o Tratado, tem, de acordo com as normas do DIreito Internacional, compromisso de nêo praticar atas que frustrem os objetlvos do Tratado, ao qual corresponde a garantia
de que os derrials signatários procederao da mesma forma,
27. O sentido verdadeiro da nao-prollleraçao é Impedir a d's·
semlnaçlio das armas nucleares e não a dlfusllo da tecnologia
nuclear em beneficio da humanidade, O acesso à tecnologia pare O$ usos paclflcos da energia nuclear, atendidos
os controles adequados, nllo deve ser sujeito a restriçOes dls·
crlmlnatórlas1 seja entre pafses militarmente nucleares e nao
nucleares, seja entre parses militarmente nllo nucleares, O
próprio TNP, aliás, ao prever que as salvaguardas nao devem
constituir obstáculo ao desenvolvimento econOmlco e tecnológico das Partes ou à cooperaçao Internacional no campo
das atlvldades nucleares pacificas, lncfuslve quanto ao proces·
samento, utlllzaçao ou produçao de material nuclear para fins
pacrt/cos, reconhece lpso tacto que, para esses efeitos, nêo
existe dlstlnçao entre os poises signatários e nao·algnatárlos.
Cria, ainda, para aqueles, a obrlgaçao de nllo colocar obs·
táculos à coopereçao para o dessnvolvlmento do uso pacl·
fico da energia nuclear, aob salvaguardas da AIEA.
28, Multo preocupa c Brasil que o progressivo cerceamento
da cooperaçao Internacional frustre as expectativas dos
persas de utilizar esse caminho para a consecuçao de suas
legltlmaa esplraçOea em matéria nuclear, A feita de coop ..
raçllo Internacional, em bases egultatlwas, pode, lgualri'lente,
frustrar os próprios ob)etivos da nao-prollferaçao universal das
armas ·nucleares, ao estimular o desenvolvimento da tecnologia
nuclear fora dos sistemas de salvaguarda. Conforme o demona·
tra o próprio programa nuclear brasileiro, o Brasil esté con·
vencido de que a cooperaçao Internacional é a melhor forma
da assegurar, ao mesmo tempo, os obJetlvos do desenvolvi·
monto da utltl:aç4o da energia nuclear para fina pacificas e
da n4o•prollferaçllo doa armas nucleares e, por essa razao,
pretende levar adiante lritegralmanto o seu programa a dará
plena exacuçD.o ao ·Acordo com a RFA sobre a Cooparao4o no
Campo dos Uaoa ~aclllcoa da Energia Nuclear o ao ~cordo
da Salvaguordoo, firmado com aquole pais o com a AIEA.
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ANEXOS
AN!XO 1

BRASIL- REPÜBUCA FEDERAL DA ALEMANHA
ACORDO SOBRE COOPEAAÇAO NO CAMPO DOS USOS
PACIFICOS DA ENERGIA NUCLEAR
Concluldo om J3onn, a 27 do junho de 1975,
Aprovado pelo Dacrelo Leglatatlvo n.O 85, de 20 do outubro da 11175,
Entrou em vigor a 18 de novembro de 1975.
Promulgado pelo Oecrero n.0 76.895, de 1.0 de dezembro do 1975,
Publicado no DIArlo Oficial do 2 de dezembro de 1975,

DECRETO N,0 76:695, DE 1,0 DE DEZEMBRO OE 1975

PROMULGA O ACORDO SOBRE COOPERAÇAO NO CAMPO DOS USOS
PACIFICOS DA ENERGIA NUCLEAR BRASIL-REPI)BLICA FEDERAL DA
ALEMANHA,

O Prealdenlo as Aep!lbllca:
Hevendo o Congroaao Nacional eprovado pelo Oecrolo l.eglalallvo n.0 85,
de 20 de outubro de 1975, o Acordo aobre Coopora;ao no Campo doa
Uto& Pacltlcoa da Enargla Nuclear, enlre o Bra•U e a Rap!lbUca Fadara!
da Alemanha, concluldo em Bonn, a 27 de junho do 11175:
E havendo o referido Acordo entrado em vigor a 6 de novembro de 11175;
Decreta que o Acordo, apanao por cOpia ao pre~onta Decreto, aola oxecutldo e cumprido tio lntolramonte como noJo 10 contém.
Br1allla, 1.0 de dezembro de 1975; 154,0 da lndopond6ncla o 87. 0 da
Aepúbllcol.
ERNESTO GEISEl.
Anl6nlo Fflncltco Al:lreclo da lllwtlla
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA' REPúBLICA FEDERATIVA 00 BRASil.
E C GOVERNO DA AEPI)BLICA FEDERAL DA ALEMANHA SOBRE
COCPERAÇAC NO CAMPO DOS USOS PACIFICOS DA ENERGIA NUCt.EAA

O Govorno de Rop!lbtlca Federallva do Brasil

•o Governo da Rop!lbllca Federal da Alomanho
Tllndo por b11ao aa relações amlatoaaa exlatontoa entra oa HUI pa/aoa

o dlapoatoa o aprolund4·/aa ainda mala,
Tendo om vlata o dando proaaegulmento ao Acordo sobro Cooper1çlo no•
Setoroa da Poaqulaa ClanUllca o do Doaanvolvlmonto Tocno!Oglco, con·
' clu/dci antro aa Partoo Contratantol o 9 de junho do 11169,
considerando o Acordo do Cooporoçao toDre 11 Utlllxa;Oet Paclflcll da
Energia A16mlca entro o Governo da Aap~bllca Federativa do Brull • a
Comunidade Europ41a da Energia AIOmlca, de 11 do junho do 11101,
Conaldorendo oa progroaaoa alcançados no Amblto da cooperaçlo clontl·
rrca entro oa aou1 pa/aaa, partlcularmonta no campo doa Utoa p•olllcoa
dll onerg\a nuclear,
convlctoa do quo oa 6xltoa 14 alcançados na cooparaolo clontlllca enrre
01 aoua palaea no compo doa uaoa pacll/coa da onorg\a nuc111r erram
cond\;Oea proplclaa para uma cooperaolo lnduatrlal noaae Ntor,
conacloa do quo Nmolhante cooporaçlo ,torA de Jfrovello ocon6mloo •
clontUJco para 11 duaa Parlou Contrtlanlll,
Tendo em vlata aa dlratrlzoa para a cooperaçlo lnduttrlal anlre a Aapl).
bl\ca Fadarallva do Bra1\l o a Rop~bUca Faelaral da 'Alemenha no campo
doa uaoa paclflcoa da energia nuclear, óa' S óa oulubro de. 1117-t,
Convlar11m no· aogulnla:
Ar11go 1
t), DonlrO do quadro do preHnla ,Mordo, 11 Pane• Çontrelantaa fo~n
tarlo a coopareolo anlra ln•l\lul;oa•. da patqulaaa olanllllce a lecnolóetloa
a am~raaaa do• doi• paltaa, abrangendo o' NOUinla:

proapacçlo, extraplo a prooaaaamanto da mlnjrloa da urlnlo,, bem e~omo
produ;lo da oompo1toa de urtn\o:
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produçlo do roatonll nucloarea o ae oulrat lnalalnçOel nuctaaroa, bom
como do aoua componontoa;
enriquecimento do urAnlo o aervlçot da onrlquactmenlo:
produçlo da alomentoa combuatrvela e roprooeuamanto do combual/volt
lrradladoa,

Marçodelm

Artigo VIl
A podido do uma dolaa, 111 Partos Contratantes ontrarlo em con1u1taa
aobro a fmplomentaçllo do preaonto Acordo o, quando lor o caao, em
nogoclaçOea para sua revido,
Artigo VIII

21 A cooperaçAo acima rolerlda abrange o lntorcêmblo daa lnlormaçooa

tacnoiOglcaa nocoaallrlat,
3) Tondo em vista a Jmportlncla quo o llnanclamonto, lnctualvo a con·
ce11AD do crôdltoa, tem para a cooperaçAo acima rolorlda, aa Parttu Con·

tratantoa ealorçar·ao·lo para que, no quadro daa dlapoalçOoa vlgontea no•
doia pa/aaa, as oporaçOoa do !Jnanclamanto e crõáUo aajam reallzadaa
naa molhorea eondlçOoa ponf~Jola,

1) A• Portos ContraiDntoa emponhar•II•Ao para aolucfonar dlvargOnclaa
sobre a lntarpretaçto do proaenta Acordo por vi e dlptomiltlca,

:'! Quando aa

dlvorg~nclaa nllo puderam aor aoluclonadal
aclmll, adotar·ao·l o procauo de arbitragem prevl1to no Artigo
aobre a Entrada do Navios Nucleares em A.guaa Territoriais
auo Eatada om Porto• bra1ilolroa, concluldo entro aa Partes
em 7 do junno do 1972,

da maneira
X do Acordo
braallolrAs e
Contratante•

Artigo 11

.!!

;I
!11

..

Artigo IX

Aa Pattot Contratantoa declaram·ta part/d6rlll do principio da nlo-proUieraçlo de ermaa I'IUC/earea.
Arllgo III
1) A pedido de um exportador, cada uma daa Partet contrata!'llet con·
cedera, no Ambllo ddt retpecUvaa dlapotlçOet Jogalt em vigor, autoriza•
çOes da erporlaçllo para o fornecimento de material lértll o 111111 eapeclal,
de equipamentos o da matarlala doatlnadoa ou proparadoa para a produçllo,
ullllzaçllo ou procauamonto do material 1/asU espacial, bem como para
a tran1mlaallo daa rospectlvaa lnlormaçOoa tocnológlcaa, para o lorrltórla
da outra Parte Contratante,

1) Oa materiais, equipamentos o inatalaçoea nuclaaraa exportados, bom
como as reapoctlvaa lnformaçOea tecnológlcaa lranamllldal, do território
do uma Pano Contratante para o torri!Orto da outra Parto Contratante,
IJOdorllo oer "'POrtados, reexportados ou transmitidas doa torrltôrloa daa
Partas Contratantes para lercolroa polaea nlo detentoras do armas nuCiaoroa a 1.0 do janolro do 1967, aó quando, com relaçto ao pala Importador, tiver aldo concluldo um acordo aobre salvaguardas tal como pre·
vlato no Artigo III,
2) Oa matorlala, equipamentos o lnatataçooa nucloarea t~nalllvoa IMPOr·
lados, bom como as respectivas lnlormaçOeo tocnológlcaa tranamllldat, do
llmltórlo do uma Parto Contratanle para o território da outra, tô poderio
1ar exportados, reexportados ou transmitidas para terceiros palaea com
o consonllmonto da Parte Contratante lornecodora,
3)

Stlo matorlala, oqulpamontoa o lnatalaçOea nuclearoa aonaUivoa:
a)

urAnlo enriquecido com ur4nlo 235 acima do vinte por conto
{20% ), urAnlo 233 e plutónio, ex coto quantidades diminutas da a•
aos materiais, neceu•rlaa, por eromplo, para fina da laboratório;

b)

ualnaa de produçtlo de elamentoa combuallvola, quando utiliza·
das para a produçto do etemontot combuatlvola que contenham
material referido na allnaa a:

c)
d)

ualnaa do roprocoaaamanto de elomantoa combusllvola lrradladoa:
ualn111 do enrlquoclmonto do urAnfo,

Artigo V
Cada Parto Conlrntnnto tomarA 11 provld6nclas nocaaa4rlaa para ga·
ranllr 11 protoçac llalc:a doa matorlala, equlpamontoa o lnatataçOes nuctoa·
roa no aou território, bom come no caao de tranaporto doa moamos entre
oa territórios das Partoa Contratantoa e para torcelrol palao1.
1)

2) E~saa provldénclaa devarllo sor do tal natureza quo, na medida do
pcsslvol, ovllom danos, acidentas, furtos, aabotagena, rouboa, do1vloa, pro·
julzoa, trocas e outros rlacoa,

3) As Panos Contratantes entondar·aa·lo aobro as provld6nclas adequadaa para oa fina acima,
Artigo VI

.....

J~

Artigo X
O pra11nto Acordo apllcar-eo·il tamb6m so' "l.and" Berlim, desde que o
Governo da Aepúbflc:a Federal da Alomen~a nlo apresente docleraçlo am
contrário ao Governo da República Federativa do Bra111 até tréa moto•
op6a a entrada om vigor do presenta Acordo.

Artigo XI
2) Tal fornecimento ou tranamlaalo prasaupOe que, com relaçao 6 Parto
Contratante Importadora, tenha aldo concluldo um acordo sobra aarva•
guardes com a Agéncla Internacional de Energia AtOmlc:a, eaaegurando
que es11a materiais, oqulpamanlos o lnstalaçoea nucleares o o material
l~rtll e 1/aall ospoclal nelas produzido, processado ou utilizado, bom como
aa respectivas Informações toc:nológlcaa, nlo aajam uaadoa para arma5
nuc:teart!ta ou outros orplotlvoa nuc:raaros,

Artigo IV

....

AI obrlgaçOe• da República Federal da Alemanha docorrontoa doa tratadoa
que lnllltulram a Comunidade EconOmlca Européia e a Comunidade Européia do Energia Atómica nl'lo aorta aletadaa pelo proaenre Acordo.

A ComlasAo Mlatn lnstltulda polo Acordo aobro Cooporaçllo noa Sotoraa
da Poaqulso Clontlltca 11 do oasonvolvlmanto Tecnológico lovarA dovldll·
monto om centil as otlvldadoa p11vlstu no quadro do proaonto Acordo e
/or6, quando ror o cuo, propaataa relativa• ao pro11ogulm11nto d1t aua
lmplomantaçno.

1) O presente Acordo entrarA em vlgor, por troca de notas, tio cedo
qunnto poaalvel.
2) A vlg6ncl11 do preaonta Acordo aar• da quinze ono:s, contados a partir
do dia lixado nas notas trocadas conformo o Item (1) acima, e prorrogar·
ao·6 tacUamante por porlodos de c:lnco anos, doada que nllo soja danun·
clado por uma das Partoa Contratantes pelo monos doze moaos antas
do sua oxplraçlo,

As medidas de alllvaguardas a da protaçlo 1/alca, nec:oasilrlaa em do·
corréncla do presento Acordo, nllo aerlo Dfotadas pala explraçlo do
mesmo.

3)

Falto om Bonn, aos vinte e solo dlu do mês do junho do mil novecentos
o aotonta o cinco, am dois orlglnalt, um no Idioma portuguêa e outro no
Idioma atomlo, sendo ambos os lutos Igualmente au!Antlcoa,

Pelo Go~orno da República
Federativa do Brasil

Pelo Governo da República
Federal da Alemanha

Antonio F, Azerado da Slfwelrl
ANEXO 11

BRASIL - REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
ACORDO PARA A APLICAÇAO OE SALVAGUARDAS.
Concluido em 26 do fevereiro do 1976,
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL,
O GOVERNO DA REPUBLICA FEDERAL DA ALEMANHA E A AGI!NCIA

INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA PARA A APLICACAO DE SALVA•
GUARDAS

CONSIDERANDO que o Governo da República Federativa do Brasil a o
Oovarno da República Foder111 da Alemanha conclulram um Acordo •obro
Cooparaç&o no Campo doa Uaoa Paclflcoa da Energia Nuclear em 27 da
junho do 1075 (denominado a seguir de "o Acordo Bilateral);
CONSIOERANOO que a Ag6nc:la lntornaclon81 do Enorgla Atómica (relo·
rida a sagulr como "a Agéncla") oa!A autorizada por seu Eatatuto a aplicar
111lvaguardaa, a podido doa Pllrtal, corn rolaç&o o qualquer acordo bilateral
ou mu/Uiataral;
CONSIDERANDO que o Governo dll RepUblica Federativa do Draall o o
Oo~orno da RapUbllca Federal da Alomanhn solicitaram la Ag~ncla a apll·
caçllo do au111 antvagu~rdaa ao material nuclear fornecido, lranalerldo ou
produzido sob o Acordo BUatorall
CONSIDERANDO qua a Junta do GovornadOfOI da Ag6ncla (rolerldll a ae•
gutr como "a Junta") DC:Odou a oata 1ollc1taçllo em 24 do lovorelro do 1076:

1

I
1
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F.M CONSEOüENCIA, o Governo da Rop~bllcn Foàorollvo do Braall, 0 Go·
verno áa República Fodoral da Alemanha o a Agllncla acordaram o aogutnto:

PARTE I

c)

onrlquoclmonlo do urênlo:

d)

fabrlcaçllo do olamontoa combuaUvela; o

Sib1do 12 28-

a) raproco11emento do combusllvel Irradiado.
D•flni;Ge•
Artigo 1

Poro aa llnalldadoa doare Acordo:
a)

"Oocumonto do lnapotoroa" algnlllca o Anexo ao documento do
Ag6ncla GC(V)INF/:19;

b)

"lnalalllçlo nuclear" algnlllca:
1)

Uma lnatalaç4o nucltllllr principal tal como definida no
pardgraro 78 do Oocumanto da Salvaguardas, bom como

2, Som raatrlnglr o alcence do Artigo 2, qualquer lnatalaçlo nuclear ou
equipamento oapoclllcado projetado, conatnlldo ou operado, dentro de um
porlodo do vinte onoa apó11 a comunlcaçllo feita l Agência da acordo com
o per6gralo 1 oclmo, no Ealado pera o qual o lnlormoçlo tecnológica rele•
vania tenha tido tran•lorlda, aerA conaldorodo como projatodo, construidO
ou oporodo com baao am ou pelo uso do lnformaçlo 1ocnológlca re/111vanle lraneterlda, ao sou projeto, conatruçllo ou operaçlo forem baseados
no mesmo, ou anenclalmante no moamo proceno, ou procenoa, f/alco ou
qu/mlco conforme ospaclllcado a comunicado 6 Agllncla, da acordo com o
pnr4oralo 1 acima, pelo Ooverno do Estado do qual a rnrormaçlo tacnoló·
glca rolavanta tenha aIdo lranalorlde,
Arllgo 4

uma lnatataçllo crlllca ou uma lnatalaçlo aoparada do ar·

mazonamonto; ou

2)

OU11Iquor tocar onda material nucloar om quantidades mato·
flll que um quilograma oloUvo aoja comumonto DMJProgado;

c)

"Material nuclear" algnlllca qualquer material 16rlll ou llasll ea·
peclar, como dorlnldo no ar11go XX do Eatatuto da Agl1ncla;

d)

"lnformaçllo tecnológica relevante" algnlllca uma lnformaçllo do·
algnada como tal por qualquar um dos Governos contratantes
que transfira tal lnformaçllo sobro o proJeto, a construçllo ou 0
oparaçllo de uma lnstalaçllo nuclaar ou equipamento eBpeclfl·
cada ou aobro e proporaçllo, uso ou procosaamonto de material
nucloer ou material aepeclllcado, em todas aa formas que tal
fnformaçllo po111a sor transferida, o•coto lnformaçllea tocnolóQI·
caa dlaponlvola ao p~bllco;

J
o)

"Documento da Salvaguardas" elgnlllca o documento da Agllncla INFCIRC/66/Aov, 2;
"Equipamento eapeclllcado" algnlllca qualquer equipamento que
11Jja espocfslmonle projetado ou preparado para o procouamonto, uso ou produçllo do material nuclear;

J

g) "Malorlal eapoclllcado" algnlllca qualquer material que soja oapoclalmonto preparado para o procouamonto, uao ou produçllo
do materltd nuclaar,
PARTE

A Agllncla compromete•lle a apllcer 11u1111 aalveguardaa ao material nu·
clear roferldo no Artigo 2 a fim de anagurar, na medida am que for capaz,
quo aquolo material nuclear nllo sarA uoado para a labrlcaçllo do qualquer
arma nucloor ou para promover qualquer oulra llnelldada militar ou pera
fabr/caçGo do qualquer outro 11rtefato oxploalvo nuclear. A Agllncle tam·
b6m apllcarA 011 dlspo11/tlvos portlnentoa do Documento de Salvaguardas
As lnatalaçoea nucloaros ralerldos no Ar11go 2, com vistas a assegurar a
oloUva apllcaçllo do salvaguardas sobra material nuclear.
1.

2. As salvaguardas nllo aarlo aplicadas 6 mlnoraçlo ou lia atlv/dadas de
procoaaamonto da mln6rloa.
Artigo 5
oa Govornoa contrat~~nto11 comprometem-se a locilltar a apllcaçao das sal·
vaguardaa provlata11 nasto ACo.rdo e a cooperar com a Ag6nC111, a entra ai,
para aquela finalidade,
PARTE III
InventAries, Listes a Notllleaç6ol
Artigo e
1) o Governo contratante do E11tado ao qual a tranalerêncla ler folia notificarA a Agência aobro:
a)

qualquer tranalorGncla para o outro Estado de material nucroar,
uma lr'lltelaçllo nucloar, equipamento aapociflcado ou material es·
pocll/cado;

b)

qualquer trans/orêncla para o outro Estado de lnlormaçllo lecno·
lógica rolevanta.

Comproml11o doa Govemoa Contratante• e da Ag6nc::Ja
Artigo 2
O Governo da República Fodorollva do araalt o o Governo da Repúblico
Fodtmsl da Alomonhb comprometem-se a que nenhum doa 11ogulntaa Itens
soja Ullado para a fabrlcaçllo do qualquer arma nuclear ou para promovor
qualquer outra llnalldado militar ou poro fabrlcaçil.o de qualquer outro artafl!.·
to oxploslvo nuclear:
1)

material nuclear ou qualquor tn11talaçil.o nucloer transferida do
um doe rolorldoa Eat11.dos para o outro:

2)

qualquer lnstalaçllo nuetoar que soja projetada, con11trulda ou
opornda em um dos roforldOII Estados com baao em ou pelo uso
do lnlormaçllo tocnológlca ralovante tranaforldll do outro;

2. Qualquer lnstalaçllo nuclear au equipamento aapeclllcado que JO)I
pro/ollldo, construido ou operado com base em ou paio ueo de lnformaçllo
tocnológ/co ralovante, tranalorlda do I.Jm E11tado para o outro, ~erA nol/11·
cada ll Agência pelo Governo do Estado ao qual a lnlorm11çGo tecnológica
rolevanto tenha a/do transferida, O Go~orno do Eatado dO qual e Informa·
çllo locnológlca ralovanta tenha aldo tranalorlda estA sob a obrlgaçao de
con11ultar prontamente o outro Governo ao, do ponto do vll!e do primeiro,
houver razio para a noUflcaçilo A Agllnc/a da acordo com oala parAgrafo.
Os Governos contratantes, em conjunto ou separadamente, lnformarilo, pron·
!amonte, 6 Agência ao surgir qua/quar desentendimento entre olaa a ra11pal•
to da notll/caçllo ou nllo 11 Agência, de acordo eom esta parAgrafo, aobro
uma dotermlnflda lnatalaçao nuclear ou equipamento oapeclllc:ado,

:1)

material nuclear, Inclusivo gornçOoa aubaoqOontoa do material
llull oapoclal produzido, que tenha sido produzido, proconado
ou usado com base em ou pelo uso do:

:1, O Governo contratante que for o /ntaranado not!flcarA o Agência a
respeito de qualquer outra ln11toloçllo nuc/aar quo dova aar relacionada no
lnvtlntArlo do acordo com o Artigo 7, ParAgrafo 1 b),

a)

qualquer ln11taloçllo nuclear ou material nuclear rolar/do
noato Artigo:

b'

qualquor outro Item referido no Artigo 7, peri\grafo 1; ou

c)

qualquer lnformoçlio tecnológica relovanto transferida do
um QOII roforldo11 Estados para o ouuo,

Artigo 7
1, A Agência oatabeleterA o moruorA um InventArio relativo a cada um
doa referido• Estados. O InventArio aorA dividido em três portaa:
a)

Artigo :1
1. O Go~orno contratante do e11t11do lntorouado, na ocaalllo dll primeira
tranalorOncln do inlormaçllo locnológlcn rolovanlo daquele Estado poro o
outro, comunicará 11 AgOncla uma do11crlçllo adequado da lnlormoçDo IDe•
noldglca rolevanto trnnalorldn, ao n informoçOo ao rolltclono com qualquer
elos aogulntoa tuooa do coopornçllo:
o)

Produçllo do eompoatoa do motor/n/ nuctonr do pureza convo·
nlonte parn uao no ciclo do combuaUvol;

b)

lnbrlcnçdo do roatoros nuclonroa, outra11 lnatnlaçOoa nuc1o11res
ou fOUII componentes:

a Parto Principal do cada InventArio relacionarA:
motarlal nuclear, qualquer lnatolaçllo nuclear, equlpamen·
to e material otpoclllcadoll tranafarldoa do outro eat11do
para o Estado lntaranado;
li)

qualquer lnalalaçllo nuclear o equipamento o11poclllcado
quo 1111/B projetado, conatruldo ou operado no Estado ln·
loronado, com base em ou pelo uao do lnlormaçlo tecno·
lógica relovanto tronalllrlda do outro Eatlldo;

III)

motorlal eapoolllcado quo tenha sido proparudo ou produ•
zldo no E1tudo lntoronado eom ba11e om ou paio uro
do equipamento oapoc:lllcado ou lnformaçlo tocnotóglca
rolovan1o trnnalorleln do outro Eatado;
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lv) malorlal nuclear, Incluindo gara;Oea aubaoqOontea da ma•
lerlal ffllll aapec:lal produrldo, que tenha aldo produzido,
procoaaado ou uaado no Ealado lntoroau•do com bue em
ou polo uao de qualquer Item relacionado na Parta Prlnol·
pai do InventArio ou qualquer tnlormaolo taonol6glot ro-

ferial nuotoar que da\11 eor errolado na Parto Principal do InventArio conformo o Artigo 7, parAgrafo 1 a) lv). No rocablmonto da notlflcaçlo, a
Agência relacionarA tal material nuclear na Parto Principal do lnven1Ar1o,
Artigo 10

lovanlo tranaforlda do outro Estado.

Se material nuclear vlar a auballlulr qualquer material nuclear referido
em' I) o IY) acima, do acordo com o parAgrafo 25 ou 2D d) do Pocuman-

lo da Satvaguardaa, o material aubltltuto aerA relacionado no lugar do
material nuclear rolo rido om 11 e lv) acima,
b)

A Parle Subaldl6rla do cada lnvent6rlo" ro1Aolonar6:
I) qualquer lnatata;Jo nuclear enquanto contenha qualquer
equipamento ou material ecpoclllcado enumerado na Par•
te Principal do InventArio;
11) qualquer lnatalaçlo nuctaar enquanto contenha, utilize,

produz:a ou proca11e qualquer material nuclear rolacloo
nado na Parte Principal do lnventllrlo:
c}

1, Quando qualquer /tom relacionado na Parta Principal do InventArio de
um elo• referido• E1tad01 for tranalerldo para o outro, 111 modlflcagOfla nt•
cauArlaa aerlo tellal noa roapocllvoa ln'10nl4rloa na data em quo o 11om
em apreço tiver aldo recebido no EataCI'c lntereaaado, daado que a nollfl·
r.açlo pravlata no ArtiGo e, pardgrafo 1, lenha tido racoblda pela Aotncla.
'· O Govtmo contratante lnloreasado notlllc:ar6 a Agência da qualquer
lronafartncl• di Item relllclonedo no Parto Principal de HU lnvent6rlo para
um reclplend6rlo que nao 10 oncontro em nenhum doa rafortclca Ellldot.
Tal 11om podo aer tranafarldo e, dopola da tranaforOncla, aort retirado elo
Inventario, aomonto ae provldlnclaa tlwrom aido tomadaa pela Ag6ncla
para apUc.ar aalvaguardu com reapo/to o tal Item. Quando qualquar doe
llona aegulntoa for tran1forldo, oa Governos contratantea nollflcarlo conluntamonto a Aglncla do tal tranaferéncla o o Item em quoatlo Hr.6 11!1•
rado do InventArio aomente quando recobld1 pala Agência tal nollflcaçlo
conjunta:

a Parta !nativa da cada lnvent6rlo arrolar4 qualquer material nu•
c:laar que seria normalmanto rolaclonodo nD Parle Principal do
lnvent6rlo, maa que nlo 11tA arrolado porque:

a)

urlnlo enriquecido em mala do 20% em ur4nlo 235, ur6n/o 233
e plutOnlo, allcotuanclo-~~, porém, poquona11 quantldadea d11111
matorlala, nocaas6rlat, por exemplo, para fina do !laboratório;

I) eat6 Isento de aalvaguardaa da acordo com o dl1poato
no11 parA~raloa 21, 22 ou 23 do Documento de Salvaguardas; ou

b)

uainaa Pllfl fabrlcaçlo da elamontoe combuallvela para a p~
dugao do alemantoa combullfvela contando urAnlo onrlquacldo
cm urlnlo 235 em mala de ~0%, urAnlo 233 ou plu!Onlo;

aa aalvaguardaa corroapondontaa eatlo auaponaaa do acordo com o dlaposto noa par6graloa 24 ou 2' do Dpeumo~
to de Salvaguardai, ·

c

Ullnat para reproceaaamanto de alamontoa combuat/velt Irradia·
doa: o

d)

u•lnaa par.a onrlquaclmento da urAnlo.

11)

2. A Aglncla tamb6m oatabetocor4 e mantor6 uma Uata, a reapelto de
cada Eatado reclplend6rlo, contando uma descrlçlo daquatu lnlormagtllle
tecnoiOglcu roiovantea conforma tenha aldo notlllc:ado do acordo com o
Artigo O par.6grato 1 b).

Nollllcaç6oa COt1/untaa terlo tamb6m undas no caro do trantlar6ncla de
componentea crftlcoa Importante• do qualquer daa ualnoa rafarldaa em b),
c) e d) acima,

3. A Ag6ncla anvlar6 cc!p/aa do amboa oa lnvon!Arloa e dll Llatll, rafe·
ride~ no par.6gr1fo 2 acima, a amboa 01 Governo• contratantes cada doze
moaea e tamb6m em qualtquor outras ocaa!Ooa eapoclflcadu por qualquer
doe Governo• contratante• am IOUcltaçlo comunicada • Ag6ncla com pelo
manoa duaa semana• de antaced6ncla.

3. lnlormaçlo tecnológica relevante pOdo aer tranaferlda para um reei·
plond6rio que nlo ao encontra em nenhum doa dltoa E'atados, somente re
a Agtncla tlvar !amado provldtnclu pana aplicar selvaguardaa com rela·
çlo ao u1o da lnformaçlo tranaforlda.

Artigo 8

Artigo 11

1 • A notllicog4o dltpoata no Artigo 6, paragrafo 1 a) aar4 falta normolman·
te A Agência nlo m.ala do duas aomanaa apela t1 ct'logada no Eatado lnta•
ranado da lnattllaçlo nuclear, do malorlal nuclear, do equipamento ou ma·
tarJai eapoclllctldO, excoto aa remaiiiiE do material fêrtU em quantidade
qua nlo oxcoda a uma tont!ada m~lrlc;a, 111 quala nlo aatarao sujoltas A
exlgllncla da notlflco:çlo dentro do duas somanaa, maa nrlo lnformedaa
A Agtncla em Intervalos que nao el!tedam lrts maaea. A nollflcaçlo dia•
po~la no Artigo 6, parAgrafo 2 aorA folia normalmonle o mala cedo poasfve!.

2. Aa nollliCAÇOea do Arllgo 6, par4grnlos 1 a) o 2) lnclulrlo, na medida
do neceadrlo, e compoalçlo nuclear e qulmlca, a forma !laica e a quanll·
dado do material, o tipo o a capacidade do equipamento oapoclflcado ou
lnslalaçlo nuclear envolvida, a data de embarque, a dalll da recebimento,
a quallflct.çlo do consignador e do contlgna!Arlo, enlm como qualquer
cutra lnformeçlo porllnonto.

1. Sempre que material nuclear, aqulpamanto ou matorlel eapoclflcadoa
rolaclonados na Parte Prlnc;lplll do lnvont4rlo do um doa referidos Eatadoa
for lranalerldo p.ara uma lnatalaçlo nuclear dentro dona Eatado, a qual
1110 oatoja ainda arrolada naquela lnvont4rlo, a nollllceçlo nocoss6rle conformo o Artigo &, porâgralo ~. aor6 falta • Agência antaa qUe taltranalo·
rtncla venha a aer elotuada. Nenhuma dossaa tranalorénclaa podo 11r falta
ali que a AgOncla tenhA conllrmado qua celebrou ajuataa da 11cordo com
o Artigo 15, parAgrafo 2, com reapello •quala lnstalaçlo.
2, A noUIIcaoao prevista no pari!lgr.afo 1 acima rar4 falta A Ag6ncla com
aullclonte antocodêncla do maneira a habilitar a Ag6ncla a tomar aa medidas ali aallputadaa, llnloa do afatuada e tranalerOncla, A Agência do·
terminarA prontamente qualquor açlo nacell4ria. O contoõdo da11aa no•
tlflcaçc5oa obodocar4, na medida nocoeadrla, àa oxlgOnclaa do Artigo o, pa·
r6grafo 2.

Oa Govornoa conlr.atanres também campromotam•ea a dar A AgGncla,
tAo cedo quanto ~:onlvol, o conheclmonlo prévio da tronafarOncla da gran·
c:aa quanlldadll da material nuclear, qualquer lnatalaçAo nuclear ou aqui·
pamento oapoclllcado,

Artigo 12

<1. A nollllcaçlo prescrita no Artigo 6, p11ri!lgralo 1 b) ao ri\ folia t!o codo
quanto ponlvol.

A Agência laentar4 do salvaguardai o malorlal nucloar na• condiÇOID pra•
vlataa noa pardgraloa 21, 22 ou 23 do Documento da Salvaguardai e aus·
pendor4 aa aalvaguardlll quanto ao material nuclaor nas condlçOaa previa•
tas noa paragrafas 24 ou 25 dequolo Documento.

3.

5. O conto(ldo goro!, a forma o oa prozoa d111 notlllcaçoa, proviatlll no
rar.6gralo 4 acima: aorlo acordados antro as Partos deato Acordo.

Artigo 13
Artigo 9
1, O Governo conlratanto lnloroaaado notllicarll a Agência, 11travia de ro·
latórloa do acordo com o Documento do Selvaguordas, do· qualquer ma•
torlal tlasll eapoclal produzido durenta o perlodo coborlo pato relatório
am quelquor dos llena dorcrltos no Artigo 7, pDrAgrDfOI 1 a) o b) ou por
aua utlllzaçAo, Ao oor recebida o notlllcoçao, a Agénclo relacionarA tol
malerlal produzido n.1 Parto Principal do InventArio. A Ag4ncla poda vorl·
ficar o cAlculo daa quantldadal do 1111 materiol, Ajustes noceasArloa no
lnvant6rlo nrlo leiloa por acordo antro 11 Agéncha o o Oovorno contrelonto
lnlorouado. Alô o acordo final ontro 11 AoOncla o o a'ovorno contratento
interauado aerlo utilizados 01 cAiculoa da AgGncla,
2, O Governo contralanta lntaraaaado notlfloar6 a Agêncla 1 a1rav61 da
relatórios da acordo com o Documento do SalvaguardDs, do qualquer me·

O matari11! nuclear sarA ollmlnado do lnvenl6rlo correapondonto e as 11 t.
vaguardas da AgGncla nolo lncldonloa tarrnln11rllo, como dlapoato noa parA·
gr11101 26 o 27 do Documento de Salvoguord111. AI lnatolaç!loa nucleare1,
o material o oqulp11monto oapoclllcadoa arrolados na Parto Principal do
lnvent6rlo aorlo ollmlnadol do lnvont6rlo oorroapondonte aampre a quando
a AgOncla dotarmtnar quo tala lnatalaçllal nucloeraa, oqulpamanto e male•
rlal eapoclflcadoa foram conaumtdoa, nllo mala do u11Ur6vala para qual•
quer atrvldodo nucloar portlnanto do ponto do vl11ta daa llllvaguardsa ou
ao tornaram pralloamonta lrrocupor6vols. A AgOncla tormlnarA tamb6m 1
aplloaolo das aatvoguardaa doato Acordo om roiDÇio ao matorlal nuclear
ollmlnDdo do lnvont6rlo corroapondonto, como pravlato no Artigo 10, pa•
rAgralo 2,
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PARn! IV

Artigo 21

Proo.dlment01 de 8tlw~

1. O OOV'IImo CDntralanto do Eltado lntareuado uaegurar.t que quatquar
proteçlo contra rlacoa de tetcolroa, lnclualvo qualquer aeguro ou outra
ranlla flnancolru, que cubra um lncldonto nuclaat em lnalalaçlo nuclear
naquele Eatado, 10)a aplicada • Ag6ncla e llfiUI lnapotoroa no eurcfolo dae
runçO. prevlltu neale AcordDt 111 meama medida em aue ~quela protaçlo
10 aplique a HUI naclonala.

G•·

Artigo 14
Ao tplloar aatvoguardu, a Aooncla devorA oburvar oe prlnc/ploe oatebeltcldoa not par4graf01 9 a 14 do Doc:umento do Satvaguardat,

Artigo 1D

1. Oa procodlmantot da aalvaguardu a eerem aptlcadot pala Agência
tio oa oapaclflcadOI no Cocumanto do SaiYaguardu, bem como 01 pro-

cadlmentot adicionara quo vanham a reaultar do progra11o tocnol6glco conforme venham o acordar a AQêncla e o Govamo contratante /ntoranado,

2. Ou1lquer reclamaçlo por qu11quer doa Qovernoa contratanlot contra
a Agtncla ou pala Aglncla contta qualquer doa Govornoa contratanlll a
retpolto do qualquer dano, que nlo 10ja dano decorrento da Incidente nu·
cloar, reauttanto da lmplemontaolo de salVaguarda• aob aate Acordo, 1116
retolvldl de 1cordo com o dlralto lnlarn•olonaf.

2. A Agência cotabrar4 ajuatoa aubald16rl01 com cada Qovarno contra·

PARTE VIII

tant• p~ra a lmplomonta~lo doa procedlmantoa do talvaguerdu, ot qutlt
InclUiria dltpotl;6oa apropriadas do contemplo o vlglllncla bem como

lntarprttaÇio e

qualtquor procodlmentoa necaaurloa para manler o verificar a corregia

do lnvant!rlo, com ro1pallo a equlp11manto e mataria!

eapo~:lflcadoa.

3, A Agência ter6 o dlrolto do oollcltar a fnlormo;lo a que te refere o
pardgrafo 41 do Documento da Salvaguordq o a realizar 11 lnapa;Oe1

mencionada• no panlorafo 51 do mesmo Pocumanro.
Ar1lgo 18
Sa a Junta docldlr que ocorreu qUDiquer lnfraçl!o a este Acordo, lnatar6
o Governo contratante lnlarenado a tand·ID lmedlatamonta o lard oa nr
latórlol que julgar aproprlodoa. No ca.ao do o Govamo contrall:nte lnterea•
aado nlo edotar as medldaa corrotlvaa nocaaaArlaa em prazo razolivol, a
Junta podor6 tomar quafaquer das oU1raa modldaa provlataa no Artigo
XII. C do Eatatuto de Agência, A Agência nollf/oar6 prontamente ambos
01 Govornoa contratantea no ooao do qualquer doe/alo da Junta em conformldtda com o pra1onto Artigo,'

Artigo 23
1. AI Partaa procuraria reaolvet por nogocla;lo qualquer controvfrtla
decorrente da ln!Orpretaçlo ou 1pllcaçlo daate Acordo,
2, Se ume contrMrala nlo pudar aer dirimida por negocla;Jo, ou por
outro• meloa acordados pelaa Partea lntoroasadaa, rer6 tubmolfda. por too
Jtcfla;.!lo de uma daa Parto• lntare1aadaa, a um tribunal arbitral, 111/m
conatltu/do:
a)

PARTE V

Artigo 17
01 lnapotoroa do Agência, no dasomponho da fun;Caa docorrentoa daato
Acordo, eerlo :egldoa polaa dlapoai;Oea do Documento doa lntpotorea,

Artigo 18
O• Governos contratantoll apllcar.!lo as dlapoalç6ea per1Jnontos do Acordo

do Prlvl16gloa e lmunldadoa da Agência aoa lnopotoroa ela Agência no do·
aampenho dao lunçoos roaultantoa doate Acordo, bom como a qualquer
proprlodadll da Aa6ncla utlllz:ada polca moamoo,
PARTE VI

Acordo • 10luçlo dt oontroftralu

A podido da qualquer uma dai Partea daate Acordo haver! conru\laa aobre
qualquer queallo docorrento da lntorprata;lo ou apllcaçJo deate Acordo,

IIIIPitorM da Aalnda

entrelanto, o par6gralo ot do Oocumanto doa lnapotorea nlo ao aplicare em
rola;lo a quolquar lnatalaçlo nuclear ou material nuclear aos quala a Ag6n·
ela lanha ace11o em e~ua/quor momonto, do acordo com o Documento do
Salvagusrc:laa, Oa procadlmentoa olellvca para lmplomontar o parágrafo
50 do Documonlo do Salvaguarda• na Rllpúbllca Fodarallva do Brasil e na
Rop~bUca Fodoral da Alemanha aorl!o acordado: entro a Agência e o Go·
varno contralonto lnteroaaado entoa do ~arrolamento da lnllalaç.!lo ou ma·
tarlal nuclear no Inventário,

apll~lo do

Migo 22

ae a controv6rala onvolvtr apen111 duaa das Partaa contratani!Jt,
u tr6s Partos concordando que 1 terceira Parte nlo eJIA lmpl/.
cada. aa duas Partoa onvolvldaa detlgnarlo cada uma um 6rbltro
o oa doia iirbllrOs aulm dOIIgnadot elogerlo um terceiro, que
aerA o proa/dente do tribunal. Nlo havendo qualquer dll Plrtea
doalgnado 6rbltro dentro de trinta dlll apóa o pedido de arbl·
tragem, qualquer do/III podor.6 solicitar ao Pratldante da Corte
Internacional do Juttloa e~ue Indique um .trbllro. O in11mo pro·
codlmenlo aerá aplicado 11 trlnll dtaa após 1 doalgnaçlo ou
lndlcaçlo do segundo Arbitro o terceiro ;rbttro nlo tiver aldo
elollo; ou

b) ae a controvárala envolver 11 lr6a Pertas desto Acordo, cada
Parto ctoalgnarA um Arbitro, e oa tr6a 6rbllrol a11lm deslgnadoa,
por unanimidade, elaoerlo um quarto ârbltro, que 1er.t o Prealdonto, bom como um quinto Arbitro, So dentro de trinta dlaa
após o podido de arbitragem quaiCilH!r daa Partoa nlo tiver daalgnado um Arbitro, qualquar uma daa Partes poder.t pedir ao
Presldonto da Corto Internacional do Juatlça que Indique o nú·
moro noco116rlo da 6rbltroa. O m01mo procedimento ae aplicarA
ro, docorrldoa trinta dlaa da da~lgna;lo ou lndlcaçto do ler•
celro doa Iria primeiros ârbltroa, o Prealdonto ou o quinto llr·
bllro nlo tiverem aldo alollot.
3, A mataria doa Membros do tribunal conalltufr6 e~uon~m, o todaa 11
• docta&fa roquorerlo o aaaantlmonlo de pelo mono1 a m•lorla. O procotao
arbitral aor6 etlabo/ocldo pelo tribunal. AI declsôet do tribunal, Incluindo
lodaa 11 dellberaçooa rolorentoa l aua conttltul;to, procedimento, jurf•·
d/~lo o a dlvlalo dat dospeaaa da arbitragem entro aa Partea aerlo obrl•
gatórlaa para todta alaa, A remunoraçlo doa árbltrol ur.t determinada
pelo moamo crllárlo utilizado no que dlr reapollo aoa julz:ot ad hoo da
Corte Internacional do Juatl;a,

PIOtlçJo Flalca
Ar11go 19
Cada Governo contratante manterá a Agência Informada d111 mlldldaa que
tomará para auegurar Q prota;lo fftlca do material nuclear, lnatalaçllaa
nucloaroa o equipamento oapoclllcado.

DoclaOOI da Junta rolorentoa l lmplemonteçlo do1ta Acordo, excotuando-n
as que aa ralaclonem unlcamento com os Arlfgoa 20 e 21, teria, 11 a111m
nelas oalfvor aallpulado, exocuçlo Imediata pata• Partoa, aguardando a
declllo final do qualquer controvárala.

PARTE VIl
PARTE IX

Cliiuau/11 llnal•
Arttgo 20
CadA Parto deato Acordo aroarA com qualquer doapa11 Incorrida na lm•
plemonta;llo daa rotponaabllldadaa docorrentoa doato Acordo. Contudo, a
Agencia r11embolaard a um Governo contratante do qualoquor doapeaDII ot•
paolala, Inclusivo aqual111 monolonadaa no par~gr111o 6 do Documento doa
lnapotaroa, que o Governo contratanta lntaroaaado ou po11oaa aob 1ua
turladtçao venham a efotu11r mediania podido oacrflo da Ag6nola, Ena
raombo!Jo aó aori dewldo ao o Governo contratanla lnloroaaado llvor folio
eomunlCAQI.o a !Dipelto A A.g6nola antea que tenhA ocorrido a decpoaa.
Eataa dltpoatçôoa nllo lmpodlr.!lo a otrlbut;ao do dospo1111 docorrontn do
Jnadlmplomento do uma du Partoa om rolaçllo a oalo Acordo.

Artigo 25
Qualquer emenda a 1111 Acordo nrquererA o conaanllmento daa P1rtea. Se
a Agência modllloar o Cocumento da Salvaguardaa, o eaoopo do alltoma
do aelvaguardal ou o Cooumanlo doa lnapatoroa, o11o Acordo 11111 eman•
dado, 10 ambOI 01 Govarnoa oonlratanlaa 1111/m o raquereram 1 IIm de
levar em conta qu11tquor donaa modlllcagOOa ou todaa alaa, Aor••clmoa
ao Oooumonto do Satvaguardll qua venham a 1or aprovadoa peta Junta
para obr•nglt procadlmantoa a1poclala de aarvaguardaa com raapolto a
ualnaa para ,a HPOraoao do laótopoa do material nuolatr Hrlo apllcbelt
•ob etto Acordo.
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Ar1lgo 26
fato Acordo tambóm ao aplicarA a Borllm (Ooato) doado quo o Governo do
AapLlbllco Federal da Alemanha nllo faça uma doclaroç&o om contrário
oo Dlretor-Oiaral da Agência o oo Governo do AopLlbUca Fodoratl~a do
PraaU ató lr6a moeos dopola da ontrnda om vigor do proaonto Acorda.

1057: o tondo aldo dopoaltado, a 29 do julho do 10157, junto ao Govorno doa
Eatadoa Unldoa do Amórlca, om Waahlngton, o lnotrumonto braaUolro do ratl•
llcoçllo do rolorldo Estatuto:
Docrota quo o monclonado Eslatuto, apenao por cópia ao proaonlo Oocroto,
Dojo executado o cumprido tllo intolromonto como noto ao contóm,
Alo do Janeiro, om 27 do agosto do 19157i 1:16,0 da indopondêncla o BQ,Q da
Rapübllca.

Artigo 27

Este Acordo entrara em vigor com a Qlllnatura polo ropfOiontanto outo•

JUSCELINO KUBITSCHEK
Jot' CariDII da Macedt' Soare~~

rlzado do Governo da Ropóbllca FedoraUva do Broall, polo roproaontonto
autorizado do Governo do. RopLlbllca Fodorat da Alemanha o pato Olrotor

Gorai da Agência, ou do sou raproaontanto,
Artigo 28
1,

Eato Acordo pormanocorA am vigor otó qutl, do conformidade com

11110 Acordo:
a)

salvaguardas lanham terminado am roraçlo o todo material nu·
cloar, Inclusive geraçOea aub1oq0ontos do metorlnl llssll ospoclal
produzido, sujeito a salvaguardtls sob oato Acordo; o

ESTATUTO DA AGI:NCIA INTERNACIONAL OE
ENERGIA ATOMICA
Artigo I
l"'tltulçlo da Agtncla

b)

todos os outros Itens lanham sido eliminados doa Inventários.

2. Se após a oxplraçilo do presento Acordo, uma lnetalaçllo nuclear ou
equipamento oapeclllcado foram pro/alados, construidos ou oporodoa om
qualquer doa Estados com base em ou mediante o uao do lnformeç!o tec·
nológlca reravante transferida do outro, cato Acordo voltará, lmadlatamonta,
e vigorar,
Artigo 29

1, Com raepello l Rep~bllca Fadara! da Alamatlha, aa osllpulaçOcs do
Tratado do 1.0 do Julho do 10ee cobro o N_,o-Proutoroçao d3 Armas Nuclea·
roa, bom como doa Tratados que criaram a Comunidade Económica Europóla
o a Comunidada Europ61a do Energia Atómica e do Acordo do 5 do abril do
11173 em lmplementaçlo do Arllgo III 1) o 4) do Tratado do Nlo-Prollloraçlo
da Armas Nucloaraa r~ ao aarlo atingidas por oato Acordo.
2. O referido Acordo da 5 de abril do 11173, enquanto porm11nocar om
vigor, torA o efeito da ausponder a apllcaçlo do salvaguardas doato Aco,..
do na Rapúbllca Fedoral da ,\!amanha,
FEITO em VIana, aos 26 dlaa do m6a da tovarolro do 1976, om lrêa originais,
um em português, um em alomilo o um om lnglêl, aonde oa trila 1axtoa
Igualmente autênticos.

Palo Governo da RopObllca
Federativa do Brasil
And" T•lnira di M11qui1a

Pala Governo da AepObllca
Fadarei da Alemanha

Balkln

Pala Ag&ncla Internacional do Enorgle AtOmica
stuvord Eldllnd

Aa Partes ao preaonte Estatuto insliluom uma Agência lnlornaclonal da Enar·
gla Atômlca, doravanlo doalgnada como "a Agência", om conformidade com
aa dlspoalçtlea a ccndlçOos aetabelecldas a aogulr,
Artigo 11
ObJellwDI
A Agência procurara acelerar o aumontsr a contrlbulçfto da onorgla atOmlca
pera a paz, a aalldo o a prosperidade no mundo Inteiro o ao aasegurarã, na
madlda do euaa possibilidades, que a aaalstêncla prestada por ela própria, a
11ou pedido ou cob 11uu. dlroçlo ou controle, nlo auJ11 utllizuda do maneira a
contribuir para fina militaras,
Artigo III
Fu~6e•

a) A Agência eet6 autorizada a:
1. Fomentar a facilitar, no mundo Inteiro, o daaonvolvlrnanto a a apllcaçlo
pr6tlca da energia altlmlca para tina pacfllcoa, aaslm como ao peaqulaaa
nasao campo; atuar como lntormadl6rla, quando para tal eollcltado, a IIm da
conseguir que um da aauo membros presto aorvlçoa ou fornaça matorlala,
equlparnonto ou inatalaçOca a outro membro: o raallzar qualquer oporaçlo
ou prestar qualquer serviço que aa[a de utilidade para o doaonvolvlmonto ou
a apllcaçao prAtica da energia atômlca para fina paclllcoa ou pera aa pasqul·
aaa naaao campo:
2. Prover, em conformidade com o presente Estatuto, os materfala, serviços,
equipamento o lnatalaçeea nacaadrloa ao daaanvclvlmento o a apilcaçlo
pr,tlcs da onargla atOmlca para tina paclllcoa, lnclualva A produçlo do ano,..
gla elótrica, aaalm como l pesquisa nosso campo, lavando em devida conta
aa neceasldadea daa regll~es subdaaanwolvldaa do mundo:
3. Fomentar o lntarcAmbio de lnformaçOoa clonllllcaa
ullllzaçao da energia attlmlca para lln• pacfllcoa:

AN!XO III

ESTATUTO DA AG!NCIA INTERNACIONAL OE
ENERGIA ATOMICA
Aaelnado por ocaslilo da Conler6ncla Internacional para a crlaçlo do rolorldo
organlomo, na aada daa Na~Ooa Unldae, Nova York, a 28 da outubro da 1956,
Aprovado pelo Oacroto Loglalallvo n.0 2•, do 24 da Julho da 19157,
Oapôsito da Instrumento do Aatlllcaçao, am 29 do Jultlo do 19157.
Promulgado paio Dacroto n.o 42.11515, da 27 do agosto do 111157,
Publicado no D/6rlo Oficial da ::J do aotambro do 1957,
DECRETO N,0 42.11515, PE 27 DE AGOSTO DE 1957

Promulga o l!atatuto da Aglnci• lntomaclon•l de .Entrgla Attlmlca, au~
nado n• Seda d•• NaçDet Unida•, 1m Nova York, em 211 do outubro do
11151,

técnicas sobra a

4, Eatlmular o lnterc!mblo o a formaçlo do clontlataa o oapociallataa no
campo da utlllzaçilo da energia atómica para fina paclllcoai

5, lnalltulr o opUcar oalvaguardaa daatlnadaa a anogurar que os mato•
rlala llsaionâvela espaciais a outros matarlals, aaalm como oo serviços
prestados, o equipamento, aa lnatalaçóos e aa inlormoçoaa fornecidos pala
própria Agência ou a aau podido, ou ainda sob aua dlraçlo ou conlrola,
nao ao[om u\Uizadoa da maneira a contribuir para llna mllltaroa; o oatonder
a apllcaçlo doaaaa salvaguardas, a podido daa partoa, a qualquer acordo
bllaleral ou mullllataral ou, a podido da um Estado, a qualquer atlvldada
dona Estado no campo da anorgla atómica:
6, Eatabolocar ou adotar, am consulta o, quando for o caao, am cola•
boraçlo com oa órgloa compotantos das Naçtlaa Unldaa o com ao ag!nclaa
aapociallzadaa lntoroasadaa, normas da aegur•nça destinadas a proteger
a aa~do " a radu:lr ao mlnlmo os perigos para a vida e a propriedade (ln•
clualvo normaa do sagurança para as condiçtlaa da trabalho): provar a
apllcaçlo donas normu 6a auas própria& oporaçtlas, aaalm como 61 opo·
raçtloa am qua .ajam utilizados produto•, aervlçoa, equipamento, ln1ta•
iaçoos o lnlormaçtloa tornocldoa pala própria Ag!ncla ou a aou podido,
ou ainda aob aua dlroçlo ou controla: o tomar madldaa para a apllcaçlo
donas normaa, a pedido das parlai, a oparaçóoa olatuadaa em virtude
da um acordo bllolaral ou multllataral ou, a pedido do um Estado, a qual·
quor atlvldada dono Estado no campo do anargla attlmica:

O Prealdanto da Ropübllca:
HLtvando o Conorauo Nacional aprovado, pelo Docrato LoolalnUvo n.0 24, do
24 da Julho do 1957, o Eataluto da Agtlncla internacional· do Enurgla Atômlcll,
ualnado na Sado daa Nações Unidas, am Nova Vork, am 26 dP oulubro do
1956: n havendo aldo ra!Uicado, pelo Braall, por Carta do 2tl da Julho do

7. Adquirir ou criar aa lnstalaçeoa, oa aatabelaclmantoa a o equipa·
monto nocan6rloa ao exarclolo da •uao atrlbulçóaa autorizadas, aompro
quo o equipamento, 01 oatoboloclmonloa o aa lnatalaçOol, que do outro
modo oatarlam 6 dlapoalçlo da Agência na regUlo lntaronada, ea[am lna·
daquadol ou só dlaponl~ola em condlçtloa que considero lnaallafatórln,

j

j
'I
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b) No exarclclo do auas /unçOe&, a Agência:
1, Aluará em conlormldado com oa prlnolploa e objallvoa d111 NaçOoa Unldaa,
porn lamentar 11 PIIZ o a cooparaçllo Internacional, a.. do acordo com a

politica das NaçOoa Unidas no aenlldo de alcançar um desarmamento unlver·
aal, com as devidas aatvagutlrdas, o em con/ormldado com qualquer acordo
Internacional celebrado em apllcaçlo dana poH!lca;
Eatabelecortl con!rota aobro a ullUz•çAo doa malar/ala 1/aalontlvola III•
peclala por ala rocebldoa, a IIm do aaaogurar que onu malar/ala 111jam em•
progadoa unicamente para fina pac/llcoa;

:! .

3,

AeparUr6 aoua rocuraoa do modo a garanllr a aua ollca: utlllzaçllo o a

obter o maior bonoflclo geral poulvol em todas aa regiOea do mundo, le·
vando em conta aa neceaaldadea oapeci11ls dlll rogtOea aubdeunvolvldaa;
4, Apreaontar6 ralatorlca snuaia 10bro toUI ttabalhoa • Aasomblila Gorai
daa NaçOes Unidas o, quando noc11116rio, ao Conselho do Segurança: ao,
em retaçlo b atlvldadoa da Agência, aurglrom questOol quo loJsm da com.
poh1ncla do Conselho do Segurança a Agência nollfld·lo-A, como órglo ao
qual Incumba a roaponaabiUdado principal pala manutançao da paz o da
segurança tntern11ctonat: ala podor6 Igualmente tomar aa medldaa pravlataa
no proaento EatAtuto, lnclualvo aa anumarad11 no parAgrafo "c" do Ar·
ligo XII;

Apresenlará rolotOrloa ao Conselho EconOmlco a Social o aoa áomala
órgloa das NaçOoa Unidas, sobra queatOoa da roapactlwa competência doatas
órglos.

5,

C) No exerclcto da auas runçooa, a Agancla nao subordinará a aaslat6n·
ela prestada a aouo membros a condiçoaa pollllcaa, oconOmlc11, militaras
ou quaisquer outras rncompallvala com 11 dhlposlçOea do presento Eatatuto.
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DI A Conforêncla G11rat podara discutir qualquer quoallo ou 111unto no
Amblto do proaenta E•t•t11to, ou que oo rollra aos podar111 11 tunç0o11 de quais·
quer dos órglca noto pravlatas, e poderá f11~11r rocomandaçOea aobrll 01111
quaatOea ou aaauntoa aoa membros da Agllnclo, 6 Junta d11 Qovernadoroo ou
a amboa.
E) A Conlarênc!a Geral:
1. Etogor6 01 membroa da Junta de Governadores 11n1 conformldada com
o Artigo VI;

2. Aprovar6 a admlnlo de novo a mamllroa, em conformidade com o Ar·
ligo IV;

3. Su1p11ndera oa prlvUAgloa e direitos de um mambrCI, om conformidade
com o Artigo XIX;
4,

Examinar! o relatório anual da Junta;

5. Em conformidade com o Artigo XIV, aprovara o orçamento da Agência,
recomendado pela Junta, ou rom11t&ofo-A a essa lllllma, com auas rac::omen~
daçOoa aobro o conjunto ou as partas, para que lho ae/a novament11 auDmolldo pela Junta;
6. AprovarA os relatórios a sarem aubmotldoa illa Naçoas Unldaa, em confeumldado com o acordo que oatabotaça as relaç6el entra a Agência e oaaa
Orglc, cem excaçlo dos rotatórios mencionados no parágrafo C do Artigo
XII, ou os remeterA • Junta com auas recomandaçOoa;
7, Aprovará qu.tlaquor acordos entre a Agência o as NaçOoa Unidas ou
outras organl~açOea, a qu 1 ao rolore o Artigo XVI, ou oa dovolvorá • Junta
com auaa recomendaçlloa, para que lho aejam novamente aubmalldoa;

O) Sob roterva das dlspoalçOos do praaenlo Estatuto o da: de:: acordar.
que, om conformidade com o mesmo concertam um Estado, ou grupo do
Estados, a a Agência, 111111 ax11rcor.ê auaa funçOea com o devido respeito
poros direitos aoll11rano1 doa Estadca.

6. Aprcvar6 rograa a llmltaçoea cqm respolto iii facutdadll da Junta para
contratar ampr6atlmoa, am conlormldadll com o paragrafo G do Artigo XIV;
aprovar! aa regras relativas iii ac11ltaçAo de contrfbu!çoaa voluntárias l)llla
Agência: 11 aprovará, aagundo o poragrsfo F do Artigo XIV, a forma em
que podari aor utlll:ado o fundo gorei, mencionado nessa parAgrafo;

Arllgo IV

9, AprovarA emendas ao pr11sonto Eatatuto, em conformidade cem o par6grllfo C do Artigo XVIII;
'

A) os membros fundadoras da Agência aarlo os Eslados•Mombroa dila
NaçOos Unldaa ou de quetquor agência oapoclatlzada que tiverem aul·
nado o praaanta Eatatuto, dentro da novanta dias a partir da data am
que ror all11rto • assinatura, 11 que tiverem dopoaltado um Instrumento
do r11tlllcaçlo,
B) 01 outros membros da Agência s11r1o os Eatadol qu11, mem"l:lrca ou
nao daa NaçOa• Unldaa ou de quatqu11r agência ospeciallz11da, dopoallam
um Instrumento do ac111taçlo do pr11senta Estatuto, d"de que aua adml•·
alo como m11mbro lanha sido aprovada pela Conlorêncla G11rat, por recomondaçto da Junta do Govarnadcroa. Ao recomendar e aprovar a admlt·
alo do um Estado, a Junta do Governsdcre• o a Conlarlncla Gorai devarao
an11gur11to~o do que 11110 Eatado aa ancontrll em condiç6ts da cumprir as
obrlgaçtloa que lncumbom aoa mambroa da Agência e da quo 111 acha d\1·
poatc a fazl·lo, rav11ndo ainda am devida conta a oua capacidade e aou
Oaaajo do agir 11m conlormldada com os ob)atlvos o prlnclploa da Carta das
Naçi5ea Unidas.

C) A Agência lundamantjNII no principio da Igualdade aoborana do• mam•
broa 01 qual•, a fim da toram aaaoguradoa oa direitos o prlvlh!gloa que do•
corram da qualldada do m11mbros do Agência, davorlo cumprir d11 boa lê 111
obrlgaçOoa contrafd.as do conformidade com o praaonto Ettstuto. •

10. AprovarA a nomeaçao do Clrotor-Goral em conformidade com o patA·
grafo A do Artigo VIl,

FI A Conferência Gar111 aalá autorizada a:
1. Tomar declaOea aobr11 qualquar asaunto que a Junta de Governadores
lha tenha oxpreasamonte remetido para oaao fim;
2, Aproaentar queatOu ao axam11 da Junta da Governadoras o eollcltsr•lho
qu11 epreHnto retstorloa aobre qualquttr assunto rotativo illa funçi5ee da
Ag4ncla.

Ar1tgo VI

'A) A ·Junta da Govornadorea tari a 1ogutnt~:~ compl)a/çlo:
1, A Junta de Gov11rnadortt~ que 111 retira daalgnarA, par11 participarem da
Junta, oa nove membros mais avançados da Agência no campo da tecnologia da energia stOmlca, tnclualve da produçlo do malárias f6rtal1, 1 o
membro malt adiantado no ramo da tecnologll da energia atOmlca, lnclu·
alva da produçao do matêrlaa 16rtola, em ceda uma daa tegulnlos regltloa,
naa quala nlo aataja ailuado nonllum doa novo membros antea menclon11doa:

Artigo V
Conlerlnela Gertl
A) Uma Conferência Geral, compoat11 do repretontllntoa do todoa os mom·
broa da Agência, reunlr·ao·A am 1111110 ordlnArla anual11 cotabrarA a1 aenOea
extraordlnlrlaa que o Dlrator·Goral convocar ti podido da Junta do Govarnl•
dorat ou da m11lorla doa mambrotl, Aa aos a&la sarlo celebradas na ao do da
Agência, aalvo dllclalo contrAria da Conlorancla Geral,
O) Nas aludldoa ao110ea, cada membro aará repraaontado por um delegado,
que podori aer acompanhado da auplentaa e aueaaoroa, Aa datpolla do
viagem 11 da 111tada da cada d11lagaçlo corr11rlo por conta do membro lnte·
rouado.
C) No principio de cada aoulo, a Conlorlncla Gorai alegará o Proaldonta a
os domala mambroa do Maaa, oa qual• doaampanharlo auas lunçOoa durante
todo o porlcdo da aaulo. Sob r11a11rva das dltpoalçOIIa do praaonto Eata•
tu te, a Conlor&ncla Ooral ostabalocora o aau raglm11nto, Cada membro d11
Ag6ncla dlapori do um voto. As d11ctaooa a quo aa rolara o par6gralo H do
Artigo XIV, o pilrAgralo C do Artigo XVIII a o parágrafo O dP Artigo XIX oarlo
tomadaa por maioria da doia targoa doa mombroa prountea a votantaa, Aa
dflolatlos aobro outraa quaati5ea, lnclualve a dol11rmlnaçlo da quoattlea sdl·
clonela ou cstagorlaa da quoa!Oaa que devam aor rtloiv1daa por maioria de
dela terços, aerlo tomsdsa pala m•lorla doa membro• pre111ntaa a vot111111.
O quorum 11ri conatltufdo pel• molorl• doa m•mbroa,

1)
21
3)
4)
S)

Am6rlca do Nor111
Am6rlca Latina
Europa Ocidental
Europa Oriental
Atrlca
«<) Oriente Milldlo o Aal11 Meridional
7) Sudttto da Aala e Pacifico
8) Extremo Oriente
2. A Conferencia Gorai elegori para que laçsm parti da Junta do Governadoroa:
a) vlnt11 memllroa da Agência, dsndo devida atenglo a uma r11pr•
aantaçlo 11qultat1va, na Junta como um todo, doa mambroa doa
regiOaa relaclonadst no aubpar6grafo A, 1 do praaont1 Artigo,
do m1n11lra que a Junta Inclua aampre noata categorls cinco A•
prta11ntantoa da r11gllo "Am6rlca Latins", quatro Rep11111ntantoa
da reg/lo "Europa Ocidental", tr6a Aepraaentantea da r11gllo
"Europa Oriental", quatro Aaproaontantaa da regllo "Afrlca",
doia Aapra•ontantoa da r11gllo "Oriento Mfdlo o Asla Meridional",
um Aapra11ntante de regl~o "Sudeate de Aala a Paclllcc" e um
Aapraaantsnta da ragllo "Elltr11mo Orienta",
Ntnhum membro daata cstegorla podart, ao t'rmlno da IIU mandato, m ratllllto n1 mtama ostegorll para um novo m~~ndato;.

...
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b) um outro membro entro 01 portoncentea Aa tegulntea rogiOoa:
Oriento M6dlo o Aala Meridional

Sudetlo da Aalo o Pacifico
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E) Aa condlçOaa da nomaaçlo, da ramunaraçlo o do dlapanlll do paaaoar
ajustar•aa-ao aoa ragulamen!oa oatabalecldoa pala Junla di!! Governtdoroa,
aob roaerva das dlapoalçOes do praaonta Eatatuto e daa regraa aaraia aprovadas pela Conlarl1ncla Qaral, apóa recomandaçOea da Junta,

Extremo Oriento
c) um outro membro entro oa portoncontoa b aogulntoo rogtOoa:

Alrlca
Oriente M6dlo o Aala Meridional
Sudeate da Atia a Pacifico
SI Aa dealgnaçOea prevhUaa no tubparágrafo A.1 raaiiJar·ae·lo dentrO do
um porlodo nlo Inferior a aesaanto dlat antae da abertura da aoado anual
ordln6rla da Conferência Geral. Aaelelçõa. prevlatoa no •ubparágralo A.2 do
pretonte artigo urlo afotuadaa no curao dat aeuOes anuala ordlnllrlaa da
conferencia Gorai.

-I

11

•
..•

Artigo VIII

C) Os membros representados na Junta do Governadoras, de conformldllda com o subpar,grafo A.2 do preaan1e arllgo, oxorcerlo aun tunçOes
dasdo o fim da aaaslo ordln6rla anual da Conferência Geral, durante a qual
tiverem sido aloltoe al6 o fim da aagunda aaado anual ordln4rla aubaoqOanta da ConfarGncia Geral.

AI Aacomondo•aa a cada membro pOr .!1 dlapoalçao da Agência todas aa
JnformaçOea que, no entender do mambro, poaaam ser de utilidade para a
Agência.

E) Cada membro da Junta da Governadoras dispor' da um volo, Aa
doclaOoa sobra o mont11nta do orçamento da AgGncla aarlo tomadaa por
maioria da doia torçoa dos mambros praoantea a votantes, como previsto no par6grato H do Artigo XIV, Ao doclaOes sobra outros assuntos,
Inclusive a detarmlnaçao de questOea adlclonala ou catagorlaa do quastoes a aaram resolvidas por maioria do dois terços, aarlo tomadas por
maioria doa membros presentas a votantes, O quorum sarA conalllufdo
por doia tarçoa do todos oa membros da Junta.
F) A Junla da Governadora~ torA autoridade para daumpllnhar aa fun·
çoea da Agência, em conformidade com o presenta Estatuto, aob reservo
da auaa raaponaabllldadaa em relsçlo • Conforêncla Garal, tal como nela
previsto.

H) A Junta da Govurnadorae doslgnar6, entra os aeua membros, o Prasl•
dente e oa outros membros da Mesa e, sob reserva das dlaposiçOes do pro·
aenta Eatatuto, aatabelocorA o aou próprio regimento Interno.
I) A Junta do Governodores poderA criar aa comJoaoas que julgar necas·
s6riaa e nomear pessoas pora reprosantâ·la junto a outras organinçOea.

J) A Junta do Governadores propuar6, para a Conforllncla Geral, um rala·
tório anual sobre os aaauntoa da AgOncla o sobre todos oa projetes aprovados
pela lnatllulçlo. A Junta prepararA Igualmente, p11ra apresentar a Confe·
réncia Geral, todos oa ralatórloa que a Agênclll tenha do 1111ar as NaçOaa
unldaa, ou oa que seja aollcllada a fazer, ou a qulllquer outra organtzaçllo,
cujas ativldadoa aatajam relaclonadGI com as da Agência. Essaa retatórlos,
aaalm como oa anuala, aerlo aubmaUdoa aoa mombros da AgOncla no mi·
nlmo um mh antas da aosalo anuaJ•ord/n4rla da Conlarênelo Cloral.

Artigo Vil

A) o ponoat da Ag6ncla aerâ chefiado por um Clretor·Geral, a aer nome11·
do poJa Junta da Governadoras para um porlodo de quatro anos, com a
aprovaçlo da Conferência Geral, O Clretor·Geral serA o mala alto fun·
clonârlo da Agência.
fl) O Olrator·Garal aerA rospons6val peta nomoaçlo, organlzaçllo o di·
raçlo doa atlvldadaa do penoal o flcar6 sob a autoridade o controlo da
Junta da Govornadorea. No alCerclclo da auaa funçOea, aogulrll oa ragu.
lamantoa adotadoa pola Junta,

~

G) No presenta artigo, o termo "peaaoal'' compreende lamb6m guardas.

C) Oa membros representados na Junta do Governadores, do acordo com
o aubpar6grafo A.1 do proaento artigo, exercorlo suas funçOes desde o
fim da próxima aeaalo ordln6rla da Confarência, posterior a aus designa·
çlo, st' o fim da aosalo anual ordln6rla seguinte da Conferência Geral.

G) A Junta da Governadoras reunlr·aa·ll todas aa vazas que julgar necos·
1;rlo. Aa reun!Ooe aerlo realizadas na seda da Agência a manos que a própria Junta decida da outra forma,

..

F) No cumprimento de aaua d11varaa, o CJrator~Garal a o pe11oa1 nlo aoli·
cltar.llo nam aceitaria lnatruçOe• de nenhuma procedl1ncla alhola A Agl1ncla
a aa abateria da toda allvldada incompa!lvol com a condlçlo de funcionA·
rloa da Agl1ncla. Sob reaorva de suas raaponaabllldadaa para com esta (11·
lima, r~lo ravalarlo nenhum togrodo da fabrlcaçlo nem qualquer outra ln·
lormaçlo confidencial de que tenham conhecimento em virtude de auae fun·
çOea oflclala junto • Aglncla, Cada um doa membros aa comprometa a
respeitar o carAtar Internacional daa lunçoaa do Dlrator-Geral a do peaao111,
e a nlo procurar lnfluenci6·1oa no daaempenho da ousa funçOaa,

C) O poaaoal da Ag6ncla co-mpreenderA os
clentlrlcaa o t6cnlcaa a demala lunclon6rloa
conaacuçlo doa ob)etl~oa a ao do11ompanho
Eata gular·aa·A pelo principio da manutençllo
permanente.

eapoclallataa em questOoa
qualificados nocaudrlcs A
das funçOea da Agllncla •
do um mlnlmo da pouoal

O) A conaldaraçao primordial, quo serA lavada cm conto no recruta·
manto a nomeaoao do peaaoal o na datarmlnaçAo das condlçOoa do traba·
lho, aar4 a de auagurar A Ag6nclll oa aarvlçoa do funclonArloa quo poaau11m
o mala alto grau da allc16ncla, do compot6ncla tóonlca o do lntogrldoda,
Sujeito a ena conaldoreçlo, aor4o devldam11nto obaervodoe as contribui·
çOaa doa membroa .!1 Ag&ncla e a lmportllnola da recrutar o panoal sob um
orlt6rlo oeograrloo tllo amplo quanto poaalval.

B) Cada mombro por6 A dlaposlçlo da Agência todas aa lnlorrnaçOas clan·
trllcaa obtidas em conaeqOêncla da 1111atêncla prealada pela Ag.llncla, em
virtude do Artigo XI.
C) A Ag&ncla con1pllaro e por6 A dlapoalçlo doa membros, em forma acea•
alval, todas ae lnlormaçOaa que tenha recebido em virtude doa par6gralos
A a é do proaanta artigo. Adotar6 ainda medldea positivas para foman•
lar, antra oa membros, a troca de lnformeçOea sobra a naturt!lza e a utl•
tlzaçlo da energia a!Omlca p11ta fina pac:lflcoa e, para aaaa fim, lha~ lltr•
vlr6 da lnlermod16rla,
Artigo IX
Fornecimento de Matarltla

Á)

Oa membros poderio pOr • diapoalçlo da Agência, sob condiçOea com
ala convencionadas, aa quantidades da materiais tlaalon6vala a~paclala que
julgaram convenlentea, Oa materiais colocados .!1 dlsposlçlo da Agência
poderio, A dlacrlçAo do membro que os forneceu, aar ermazanadoa pelo
ml!lmbro interaaaado ou, com o aasanllmenlo da Agência, nos depóalloa
desta,
B) Os membros poderio Igualmente por .!1 dlapoaJçlo da Aglncla mate•
rlala 16rtola, conformo definidos no Artigo XX, aaelm como outros ma•
terlala. A Junta do Governadores determinarA aa quantldadoa dassea matorlala que a Agl1ncla aceitarA em vlrtuda doa acordos pravlstoa no Ar·
ligo XIII.
C) Cada membro comunlcerá A Agência aa quantldadaa, a forma a a
composlçllo doa materiais llaalon6vela aapeclaia, dOa ma!arlala ft:rtela e
da outros que em c:onlormldada com suas próprias Jela deaeje pOr lmodla·
lamente A dlapoalçlo da Ag6ncla ou no curao da um parlado determinado
pola Junta do Oowarnadorea,
0) A pedido da Ag6ncla um membro deverá fornacer aam demora a outro
mombro ou a um grupo de membros as ~uanlldades doa materiais que tiver
posto A diapoalçAo da Agência por ala aapeclflcadaa e entregará aam ter·
dar A própria Agência aa quantldadea de materiais que aa)am realmente
noconârlaa ao funcionamento di!! auaa lnatlllaçOoa e l reallzaçao na1111 de
pesquisas clentlllcaa,
E) Aa quantidades, a !erma e a compoalçlo doa materiais postos A dlapoo
alçlo por um membro poderio aer por ata modificadas, a qualquer momento,
com aprovaçlo da Junta do Governadoras,
FI Uma primeira comunlcaçlo deverá aar folia por cada membro, noa tflrmoa
do parágrafo C deste artigo, no parlado da três meaa1 quo ae eegulr 6 data
da onlr11da am vigor do presenta Estatuto em rolaçlo a eaaa ml!lmbro. Salvo
declaêo contrAria da Junta da aovarn11doraa, oa materlala postos Inicialmente
A dlapoalçllo da Agllncla correaponderlo ao ano civil IUbsaqGanta ao da an·
Irada am vigor do presenta E11!atuto com rataçlo ao membro lnterenado, Oa
moama maneira, cada comunlcllefto posterior corroapondarA, aalwo declallo
contrAria da Junta, ao ano civil que ao seguir ao da comunlcaçlo o devorA
aor !alta, ao m11la !arder, at6 primeiro da novembro da cada ano,
G) A AgGncla determinarA o lugar o o modo da antraga o, ao for o caso, a
forma o a compoalçlo doa matarlela cuja entrega tenha solicitado a um mam•
bro, doduzindo•oa da quanlldada total que aaaa mambro 11 prontificara a
lornecer. A Ag6ncla procederA lgutlmenlo a varUicaçiQ daa quantldadaa doa
materiais fornocldoa e mantarA oa mambroa informadoa, perlodlcamonta, 10bre
o aaaunto.
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H) A Agllncla aor4 roapona6vel pela armazenagem o protoçlo doa materlala
que ao oncontrarom em aeu podar, Oavetr6 tam~m cerllllcar...o do quo oaaea
matarlala oatarlo protegido" contra (1) aa lntomp#.rloa, (2) o 111aatamanto ou

u1o nlo autorlzadoa, (3) os dar~oa oU a aaa~ru1ç1o, lnctualvo a aabotagom, e
(_.) a tomada pata força. No armazanagam doa material• fiiiiOn6vela quo aa

encontram am aou poder, a Agllncla daver4 aaaogurar uma dlatrtbutçllo gao·
gr4flca do1111 materlata que nlo permita a acumulaçlo de grandes oitoque~ em qutlquer pai• ou ragllo do mundo.
I) A Ag6ncla dtvor6, togo que ponlvot, oatabatocor ou adquirir os eloman·

6.

As noca•aldadn partlcularaa daa regi Ou aubdannvotvldaa do mundo;

7,

Quolaquar outraa quei!Oea perllnentea.

Uma Yet aprovado um projeto, a Agência conctulrA, com o membro ou
grupo de mombroa que o tenha aubmalldo, um acordo que deverA:

F)

1. Prover a atrlbut,ao a aaaa projeto do todoa oa materiais llaalor'IAvela
eapeclala ou outroo molerlala que ponom aer nacoadrloa:

toa que aeJam noce116rtoa, entra ot abalxoa rolaclonadoa:
1. Material, equipamento e lnataleçOea pare a recepç.llo, e armezenagom o
a dlatrlbulçlo de materiais;
2.

Meloa material• de protaçlo;

3,

Medldaa adequadaa de aegurança o da proteç&o 6 a:a(lda;

.C, Llboratôrloe da conlrlllo pare a an611ae o a verlflcaçlo doa materiais
rocebldoa;

5, Alo)amentoa e lnatalaçõea admlnlatrallvaa para o panoar neceadrlo
cucecuçlo dta dlapoalçõea precedontea,

a

J) Ot matorlale poatoe A dlapoalçlo, em virtude deate artigo, aarlo ull·
llzados na forma determinada pela Junta da Governadores, em contormldado com aa dlapoalçiSea do preaente Eatatuto, Nenhum membro poderA
exigir que oa matarlala por elo cotocadoa 6 dlapoalçlo do Agência ae)am
conaervadoa aoparadtmento, nem poderâ Indicar o projeto aapoclflco no
qual davam aer uaedoe,

Artigo X

Oa mombroe poderio pllr A dlapoalçlo da Agência oa earvlçoa, o equipamento
e ao lnatalaçôea que panam contrlbúlr para a reallzaçlo doa ob/ellvoa o o
deaempenho doa lunçõaa da Agência.
Artigo XI

ProJtla. ct. Aglncla
A) Cuolquor membro ou grupo do mambroe do Agencia que daaeja empra•
andar um p-rojeto de doaenvolvlmonto ou apllcaçlo prAtica da energia atómica
para fina pac/llcoa, ou da p111qulaa neuo camPo, poderA aollcltar a aaala·
têncla da Agência para a obtançlo doa matarlala llaalonAveia oapaclala a ou·
troa, 1111lm como para oa aarvlços, o equipamento o aa lnttalaçc5oa neceadrlaa
A reallzaçlo do tal projeto. Qualquer pedido dessa gênero deverA ear acom.
panhado de uma axpoalçlo aobro oa objatlvoa o o alcance do projeto e aorA
examinado pala Junta do Governadorea.

Se a tanto solicitada, a Agência podara tambõm ajudar a um membro ou
grupo do mombroa nea geaiOoa para obter, do outraa fontes, os meloa finan·
coiros noc.udrloa A rtallzaçlo dttaaaa projetes. Ao fornecer aaaa aaalatancia,
a Agllncla nlo flcar6 obrigada c. dor garantlaa nem a assumir qualquer reaponaabllldado financeira com ralaçlo ao projeto,
B)

C) A Agência poetarA lazer arranjoa paro obter o fornecimento, da parte de.
um ou mala de aaua membros, do qualaquar matorlaia, aarvlçoa, equipa·
manto o fn•lalaçOoa neceaaArloa A exacuçlo do projeto, ou podorA encarregar-ao do fornac6-los dlrelamante, em todo ou em porta, lavando em conaideraçlo os daaajoa do membro ou doa membros que tiveram solicitado a
sue ajuda,
D) A IIm do aaludar o podido, a Agtncla podorâ enviar 110 território do

membro ou do grupo da membro• ifi!CIIantaa uma ou mole pauoaa quall·
llcadaa para examinaram o projato. Para aaao IIm, a Agência podorê, com
o uaantlmanto prâvfo do membro ou do grupo da membros autoroa do
podido, ulflltar aaua próprloa 'luncionArfoa ou empregar quolaquor naclonala,
do um do actua membtoa, devidamente quallllcadoa,
E) Antoa do aprovar um projeto em virtude do preaenta artigo, a Junta do
Governadores lavarA om conta dovldament11:
1. A utilidade do projeto, lnclualva aa auaa poaalbllldadoa do reallzaç!o
do ponto da vlata ciontlllco o têcnlco;
2. A exlat•ncla da planoa adequadoa, do lundoa aullcfantoa o do peuoal
têcnlco quallrtcado para aaaegurar a boa execuçlo do projeto;
3. A f!xlatêncla da normu aani!Arlu o da 11gurança adaquadu i manu·
tençao a 11 armazenagem doa materiais a ao funcionamento daa lnatalaçoaa;

.t, A lmpoaalblllctade am que aa encontrt o membro ou grupo da rn.mbroa
aollcllantaa d• obtar 01 maloa lfnancetroa, 01 materfala, 11 fnatalagOoa, o
aqulpamanto • 01 ltrvtgca n•caaa•rtoll
IS, A rtPII!IQio equitativa doa mlllflala 1 outrca racur1oa poatoa l ctl•·
poafglo da Ao•nalat

2, Provar a trenafar6ncla doa materlala flsaJonAveia aapeclola do lugsr em
que aatotam armazanadoa - quer aa trata de matarlala aob .custódia da
Agência ou do membro que oa forneceu para os projatoa da Agência - ao
mtmbro ou grupo dt membros ClUO submeter o projeto, aob condlçOes que
garantam todas aa remoaaoa neceu.6rlaa e que corraapondam ia normaa
do aegurança o proteçAo A aa(ldo;

3, Oallnlr as condlç~oa, ·mclualva oa preço11, pora o fornoclmtnto do quala·
quer matorlola, aorvlçoa:, equipamento e lnatalaçOoa pelo própria Agência a,
no caao deaso fornecimento aer proporcionado por um membro, enunciar
as condlçOea ajuatadn entro o membro ou grupo do mombroa que submeto
o projeto o o membro qua preata a ualatencla:
4. Incluir compromisso, pelo membro ou grupo do mambroa quo aubmato
o projaiD, de que (a) a aaaiatêncfa preatada nlo sarA utilizada do modo a
contribuir para fins mltltaraa, e (b) a projeto ficarA sujeito âa salvaguardaa
prevlataa no Artigo XII, devendo aer aapec:lllcadaa no acordo aa salva·
guardas corrospondontas:

5. Contar medldaa apropriadas com relaçao aoa dlraltoa e lntareaaea da
Agência o aoa do membro ou membros lnteraaaadoa, em qualaqul!r lnvon·
çC1o:1 oú doscobert11a:, ou patentes com ala• rtlactonadam, que possam ra•
•ullar do projeto;
6.

Prever modldaa odaquadlla no tocante 6 aotuçlo do conlrovéralaa;

7.

Incluir quslaquor outras dlapoalçOoa apropriadas.

Aa dlapoalçCioa do preaonte artigo apllcar•ao·So lgualmer'lto, aa lor o
caao, o qualaquar podidos de materiais, aervlços, lnatalaçOas oU equipa·
monto, relativo a um projeto J6 em curao.
G)

Artigo XII
Sal~aguarda.

da Aglncia

A) No tocante a qualquer projeto da Agência, ou a outro errante no qual
as partos lntereuadaa ll!o aollcltam que apllqut salvaguardas, a Agência
tetA oa aagulntea direitos o roaponaabiHdadaa, na medida em qut aa aplí·
quem a oaao prctoto ou arranjo:
1. E•amlnar oa planos das lnatolaçOaa a do aqulpamonto especializado,
Inclusiva dos roatoroa nucleares, o aprov6·1os unicamente para saaogurar
quo nlo aarao utUiz:ados do modo a contribuir pora fina mllltoroa, que ae
· conformam Aa ncrmaa de prcteçlo da saúde a da aagurança porllnentoa e
que pormltlrlo a ollcaz apllcaçlo doa salvaguardas previstas no prasent11
artigo;
2, Exigir a apllcaç!o das modldea do proteçlo da saúde o ctaa madldaa
da aoquronça praacrltu pala Agência;
3. Exigir a manutençlo e aaproaantaçAo do raglatroe da& oporoçOea para
facllltar a contabilidade doa mator11111 lêrtela e doa matarlala flaalonávela
eapeclale utlllzactoa ou produzidos no protelo ou no arranjo;
4,

Podir o receber relatórios sobro- a marcha doa trabalhos;

5, AprO'IIIr oa meios a aerom usa doa para o tratumanto qulmlco doa
materiais lrradlsdoa, unicamente com o oblollvo da aarantlr que asae Ira·
!amonto qulmlco nlo ae proatarâ ao desvio doa matarlala para llna mllllaroa
o quo 10 11]uatarA h normas de protaçlo da aa(ldo e 6s no1ma11 da ugu·
rança apllcA'Ioia: ulglr qua os materiais llnlon.6vtla oapeclala racuperadoa
ou obllctoa como aubprodulot sejam ullllz:adot para llna paclllcot, aob a
aatvaguardil continua da Agtncfa, em trabalhoa de lnveatlgaçao ou em roa·
torea, ulattntaa ou em conarruçlo, oapaclllcadoa pelo membro ou mam·
broa tnteroasadoa: exigir que 10 dapoalto om podtr da Agencia todo o excodonta do materlala llaalonAvals eapeclala, racuporodoa ou obtldoa como
aubprodutoa, atclm das quantldadaa nocaadrlae aoa uaoa acima Indicados,
11 fim do evitar aoumutaçb d011111 produtos, aob a condlç!o do que, poa·
tarlormante, o podido do membro ou mtmbroa lntarellllldoa, oa materiais
flulonAvela nptolala 111olm depoaltactoa em podar da Ag6ncla lhll •trilo
raatltuldoa um demora para 1arem por alaa uUII:adoa n11 condlçôaa acima
aap•clflcadu:
O, Enviar lO tarrllórlo do Ealado ou Eatadol btlnelloiArloa lnapa!Ofll, de•
.tlgnado• ptl• Aglnol• 1póa conaulta com o Eatado ou Eatactoa fntereaaadoa,
oa qulfa torlo aCliiiO, a qylfquer momtnlo, a todoa tuga.rea o lnlormeQôaa
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e poaaoaa que, por sua prollaalo, ao ocuparam do materiais, oqulp11montoa
ou lnatalaçOn que devam aor controladoo por força do proaento Eatatuto,
segundo aoja neco11Arlo para a contagem doa matorlala lórtala o matorlala
tlulontlvala oapeclala lornocldoa, anlm como doa produtoa flaalon~valt, a
para dolormlnar ao nAo há vlolaçlo do compromlaaoa do nllo utUinçllo

do modo a contribuir p11rt1 tina miiUaroa, monclon11do no

aubpar~grato

F.4

Março del977

2. Aa daapeaaa, além dat pravlataa no aubparllorafo 1 do presenta paragrafo, ,
rolallvaa a materlala, lnatalaçoea, oatabalaclmantoa e equipamento, adquiri•
dos ou lnatltuldoa pata Agência no oxarcfclo da tuas atrlbulçOea, anim como
aa relativas ao custo doa materiais, aarvlçoa, equipamento e lnatalaço!loa que
a Ag6ncla proporcionar em virtude da acordo com um ou maia de aaua
membros.

do Artigo XI, o das madldea do protoçllo da aaúdo o das medidas do ao·

gurança, mencionadas no tubparllgralo A.2 do presenta artigo, aulm
como do qualaquar condlç!lea proacrlllla no acordo conctu/do entro a Agência
11 o Estado ou Estados lnteroaaadoa, A podido do Estado lnlaraaaado, oslns·
paloraa daalgnados pala Agência aorlo acompanhado• por roproasntantca
das autoridades desae Estada, eob a reaorva de qua tal lato nlo devorll acarretar damoraa a-oa trabalhos doa lnapotorae nem controng6-loa no oxorciclo
da euoa lunçtlaa:

7, Em cuoa do vlolaçlo e do !alta, a ao o Estado ou Estados banoUclllrloa
nlo tomaram, em um prazo raz:ollvel, aa madldaa corratlvaa requeridas, a
Agência torll o dlraUo da auapandar ou dar por terminada a aaalatêncla e
retirar qualaquar matarlala a equipamento lornecldoa por ela ou por um mem·
bro ao ralarIdo .Estado ou Eatadoa, para a exacuçlo do projeto,
B) A Agência eatabalocaril, da acordo com au11 nacaaaldadaa, um corpo
do lnapatoraa, Eaao corpo flcaril encarregado da examinar todaa aa opera·
çt!loa aletuadaa pela própria Agência para determinar ao oatAo aonde observadas aa madldaa da proteçllo da ea~da a aa medidas da aagurança por ala
proacrltae para apllcaçlo aos projetes sujeitos a sua l!lprovaçllo, dlroçllo
ou controla, a Jll a Ag6ncla vem tomando todaa as madldaa capazes do
evitar que oa materiais fêrtala 11 oa materiais flaalonllvDII aap11clala, que aa
acham sob sua guarda ou que sejam utilizados ou produ:ldoa durante auaa
próprias oporaçOaa, nao serlo utilizados da forma a aarvlr a !I na mllllarea.
A Ag6ncla deverA axarcar lmadlatamonta açlo corretiva para por fim a
qualquer vlolaçao ou omlaalo da obrloaolo do tomar aa medidas apropriadas.
C) o corpo de lnapatoras aarll também encarregado da obter a variUCJr a
contabilidade mailclonada no aubpar6grafo A.6 do praaanla artigo a de da·
cldlr ao 6 obaarvado o compromisao mencionado no aubparllgrafo F.4 do
Arllgo XI, aa dlepoalg&ls do aubpllr,gralo A.2 do pratente artigo e todas
aa oulraa condlçOaa do pro]ato pratcrltaa pato acordo concluldo antro a
Ag6ncla a o Estado ou Estados lntareaaadoa, Oa lnapatorDI comunlcarllo
qualquer vlolaçlo ao Clrator·Garal, que tranamltlr4 aa lnformaçOaa 6 Junta
da Governadoras. A Junta podlr4 ao Eatado ou Eatadoa bonallclllrloa que ponham IIm Imediatamente a qualquer vlolaçlo cuJa exlatêncla for comprovada. A Junta tevarll aaaa vlolaçllo ao conhecimento da todos os membros,
aaalm como ao Conselho da Segurança e à Asaambl61a·Goral daa Naçoaa
Unld111. Se o Estado ou Eatadoa baneflclàrloa nlo tomarom, em um prazo
razoàval, todas as medidas nacaaailrlaa a por fim a essa vlolaç4o, a Junta
podarll tomar uma das duas aagulntas medidas, ou amUas: dar lnstruço!llll para
que aeja reduzida ou Interrompida a aaalatência concedida pala Agência, ou
por um membro, o pedir a davoluç!o doa materiais 11 equipamento lornacldoa
ao membro ou mambroa banallclàrlos. A Agência podarll Igualmente, da
conformidade com o Artigo XIX, privar qualquer membro lnfrator do a.nrciclo
doa prlvll6glos e dlroltos Inerentes à qualidade da m11mbro.

C) Ao lixar oa gaato11 provlatoa no aubparAgralo B, 1 "b" acima~ a Junla
da Governadora• daduzlril aa quantias recuperllvala, por força da acordos,
relativos ti aplleoçno da eatveguardaa, convencionadas entro a Ag6ncla a
aa partas am convênios bllatorala ou multilaterala,
0) A Junta do Governadoras rap.,Ur4 entre oa membros da Agência 11
deapaaaa previstas no aubparllgrafo B, 1 acima, da acordo com uma aacals
a aar lixada pela Conlorênocia Geral, Ao lixar a aacala, a Conlar6ncla Geral
se gularll patos prlncipioa adotadoa palas Naço!lcts Unldaa no tocante III
contribulçOoa doa Estados membro• para o orçamento ordlnllrlo daquela
organlzaç.llo,
EJ A Junta do Govarnadoraa aatabalacar6, periodicamente, uma eacala da
taxu, Inclusiva taxas raz:oãveia a unllormfla da armazenagem o manlpulaçllo,
apllcllvels aoa matarlala, aarvleoa, aqulpamanto a lnatalat;Oaa lornecldoa pala
Ag6ncla aoa aeua membros. Ena escala aarã calculada de lorma a dar ti
Ag6ncla uma ronda auflclo.nta para cobrir aa daapaoaa e custos rafarldoa no
aubpárãgrafo 6.2 aclmn, deduzida qualquer contrlbulçao votunt6rla que a
Junta do Governadoras decida utilizar para aa111 IIm de Jcordo com o p11rA·
grafo F, AD quantlaa obtidas com a apllcaçllo daaaa aacala aa dastinarlo a
um fundo aapaclal, que ;orll utilizado para pagar aos membros os materiais,
aerviçoa, equipamento ou lnstalaçOa•, que tenham fornecido, a para aaiJafa·
zer todaa aa outras daspaus ralarldaa no aubparêgrafo B .2 acima, naa quala
Incida a própria Agência,
F) Os oxcadantaa da renda a que ao ralara o parágrafo E sobra 11 das·
posas a cuatos qua nela se mencionam, assim como as contrlbulço!loa volun·
tllrl11a faltas A Ag6ncla, 1arlo colocadOI em um fundo gorar a.uo podor4 aar
usado na forma que determinar a Junta do Govarnadorea, com a aprovaçlo
da ConfDrêncla Geral,
G) Sujeito Aa regras o llmllaço!laa aprovadas pala Conlarência Geral, a Junta
da Governadoras podor4 contrair ernpràatlmoa em nome da Agllncia, aam
Impor, todavia, aos membros da Agência qualquer raaponaabllldada no tocante
a assoa amprilatlmoa, a a aceitar contrlbulço!laa voluntârlaa olaracldaa A
Agência.

Hl As daclaODI da Conler6ncla·Geral sobra quaatOea llnancalraa e as da
Junta da Govarnadoraa sobro o montante do orçamento da Agência aarlo
tomadas por maioria da doia terços doa mambroll praaantaa a votantll.

Artigo XV
Artigo XIII

Prlvll~loa

RMmbotao doe Membroe

A) A Ag6ncla gozaril, no território da cuda um doa membros, da capacidade
jurfdica a dos prlvll6gloa e lmunidadoa nacanArloa ao exarc/clo da auaa
lunço!laa.

SGivo aa for convencionado de outra forma entra a Junta d" Govarnadorot o
o m11mbro que fornecer à Agência materiais, Darvlçoa, aquloamantoa a Inata·
JaçOaa, a Junta conclulrâ com o aludido m11mbro um acordo que estipulo o
raembotao doa elementos fornecldoa.
Artigo

XIV

A) A Junta da Governadoras submeterá A Conferência Garlll um projolo da
orçamento anual daa daspaaaa da Agàncla. A fim de lacllltru a !atola da
Junta a 111111 raapalto, o Oirator·Geral praparar6 lnlclalmanta o projeto da
orçamento. Se a Con1Dr6ncla Gorai nêo aprovar o projeto, devolvê-lo-A ti
Junta acompanhado dÕ ·auaa racomondiiÇOaa, A Junta apraaantaril, entlo,
novo projeto ti Conlarêncla Geral para aprovaçlo.
B) Aa daapaaaa da Agência sarlo ctaulllcadaa 111gundo aa seguintes cata•
gorl11:
·
1,

Oaapaaaa admlnlatratlvaa, que lnclulrlo:

a) Oeapaaaa com o paaaoal da Ag6ncla, a11cetuad11 aa relotlv11 ao pe11oal
cujo omprago esteja relacionado com oa materiais, aarvl;o•, equipamento o
lnatalaçOaa ralarldoa no·subparAgralo B.2 11gulnta; aa daapaaaa com reLI·
niOo•: a aa daapaaaa na&:oaaArlaa A praparnçlo do projaloa da Agênola o 6
dlatrlbulçllo da lnlormaçlo;
b) Aa deapaaaa dacorremaa da apllcaçllo aaa aatvaguardaa provlalll no
Artigo XII em ralaçao ao!l' projatoa da AgOncifl ou, no aubp11r6gralo A.ll do
Artigo lll, nm tDiaçlo aoa acordos bilateral• ou multilaterala, anlm oomo 11
daapaaaa da manlpulaça·o o armazenagem pela Agência ,' 1e material fllllcn61
val otpaclat, que nlo H]am aa daapaaaa do •rmazanagllm • m•nlpulaçlo a
que 111 relera o parAgraiD E deate artigo;

• lmunldldn

B) Oa delegados doa ma.mbros a aeua auplantaa a aaaoaaoraa, oa Govar·
nadoraa nomeados para a Junta, aaslm como aaua suplantas a 11aaenoros,
o Olrator•Garal o o paaaoal da Ag6ncla gozaria doa prlvll6gloa a imunidades
nacaullrlos ao axarclclo, com lndepand6ncla, da suaa funçoaa em rallçlo
A Agência,
C) A capacidade jurldlca a oa prlvll6gloa a imunidade~ mencionados no
presente 11rtlgo aarlo dallnldoa em um acordo ou acordo• dlatlntoa a aeram
conclu/dosantra a Ag6ncla, rapraaantada par• aua fim pelo Oiretor·Garal, que
aglr4 da acordo com 111 inatruçOea da Junta da Governadores, o os mombroa.
Artigo XVI

A) A Junta da aovarnadontl, com o "aontlmanlo da Conlerincla Gorai, fica
autorizada a concluir um ou mala acordoa que aatabalaç•m relaço!laa aproprladlll antro a Ag6ncla o as Naç0a1 Unldaa a qualaqu11r outraa orglnlza·
çOae cujas allvldadaa sejam allnl A• da Ag6ncia,
B) O acordo ou acordo• que astabalscaram aa ralaçOa1 entra a Agêncll e
11 l·laçrH!a Unldal davarao provar que:
1, A Agtmcla &llbmatar6 61 NaçOo• Unida• 01 ralatorlos mencionado• noa
aubpar6graloa B, 4 a D, s do Artigo III:
2. A Agtncla examlnari •• re•olu;OII a ela relarent11, aprovadal pala
Aaaamblála•Oarat ou por um doa Conaelnoa daa Naço!111 Unldaa a, quando
aolloltada, apreaentari r•laiOtioa ao órglo •praprledo daa Na;Ots Unldaa
aobrt 11 madldaa par ala tomada•~ ou por 11ua mambraa, de oonlormldldt
oom o Prtllnla !1taluto, oomo raaullado de 111 ex•m•,
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Artigo XVII

Sohlglo de

cantrovtr~Jaa

A) Ou~~olquor quoatlo ou controvtrala aobro a intorprotaçlo ou apllcaçao do
prc1ente Eataluto, que nlo soja aohJclonada por melo do nogocloçao, aerA
aubmollda 11 Co1te Internacional do Juatlç.ll, do conformidade com o Eatatuto
da Corte, a m1moa que aa partoa lntoreaaadaa concordem em outro melo
do aoluçlo,
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2, Entonde·ae por "urânio enriquacldo noa ilótopos 235 cu 2:13" o urânio
quo c::ontóm oa Isótopos 235 ou 233, ou amboll, em quantidade tal qut• !I
rolaçllo antro a aoma das quanlldades dos&r·~ doia Isótopos o a de itó·
topo 238 seja auparlor 6 rateçllo antro a ,, J<~ntldsda de Isótopo 2:15 o
o de Isótopo 238 no ur11nlo natural.

B) A Contor6ncla Gorai ou a Junta da Governadoras ~&cham·•• Igualmente
habllltadaa a aollcllar da Corte tntarnaclonal da Juatlça, com prhla autor!·
zaçllo da Anemb!Aia·Garal das NaçOOa Unldaa, parecoraa conaulllvoa aobro
qualaquor qurus!Otlt/Ur/dlcaa que surjam no .!lmblfl) daa atlvldadaa da Agtnclll·

:1. Entenda·to por "matorlai ftlrlll" o urânio constltufdo pela mistura ao
laótopoa que ocorra nA natur1u:a; o ur4nlo cuja proporçlo de laótopo 235
aeja Inferior à normal; o tório; todos oa materlala Acima me~nclonadoa aob
a forma de metal, liga, compoatoa qulmlcoa ou concentrados; qualquer
outro material quo contenha um ou vArloa doa materiais an1oa monclonadoa na concontraçao quo for lixada, do tampos em tempos, polis
Junta do Governadores; o oa demais materiais que, do tampos em tempos,
designar a Junta do Go~rm•doraa,

Artigo XVIII

Artigo XXI

Emtndaa • Rtliradaa dt Mtmbrot
A) Oualquor membro podo propor omondas ao presente Estatuto. O DI rotor•
Geral preparar.6 cópias cerUIIcadas do tsJ~to da qualquor amanda proposta
e as remeterá a todoa oa membros, pelo menos noventa dias antas da data
em que a amando daver6 m examinada pala Conforllncla Clara!.
a) Na quinta aaatlo anual da Conferência Gorai, após a entrada em vigor
do pfcllllnta Eatatuto, a qu~~:~tl.o da ravillo geral do auaa dlaQoalçOet sorO.
inclulda na agenda da referida aesaao. Se aprovada pela maioria doa mem•
bro:. praaentea e votantea, e rovlaao aerâ efatuada no curso da aasolo aeguln•
ta do Conlaréncla Geral. Por conseguinte, ea propoataa aobra a queatlo da
rovlalo garot do E1tatuto poderio ur 1ubmatldaa 11 dec:lalo da Confart1ncla
Geral segundo o meamo proceaao.

C)

Aa emendas entrarlo em vigor para todoa oa membros quando:
(I) apro~tadaa peta Conferência Gorai por mataria da doia torçoa doa
mombroa proaontet e votantes, após o exame das obaorvaçOaa
apraaentadaa pata Junta da Govarnadorea sobra cada emenda proposta;
(11) aceitai por doia torçoa de todoa os membroa da acordo com as dia•
posiçOoa conallluclonala raapocllvaa, A acollaçlo por c::ada um
dos membroa ao elotuara mediante o depôalto do um lnatru·
monto de ocelhtçlo com o Govomo dopoaltarlo mencionado no
paragrafo C do Artigo XXI.

D) A qualquer momento depois de tr11nacorridoa cinco •nos a contar da
data dll entrada em vigor do praaento Estatuto, c::onforme o paragrafo E do
Artigo XXI, ou em qualq1.10r oculto em que nlo esteja disposto a acoitar uma
emenda ao Eatatuto, um membro podarA retlrar•so da Agência mediante avlao
pr,vto dado por •scrllo ao Go~orno deposit6rlo, mencionado no parâgrafo C
do Artigo XXI, quo InformarA aem d~tmoraa a 1roapoUo 6 Junta de Governado'" a a todos oa outroa mombroa,
EJ A rallrada do um membro da Agência na o aiatar._ aa obrlgaçOoa c::ontra·
tuala auumldaa noa tormoa do Artigo XI, nem aa obrtgaçôela orçamen16rlaa
ratallv11 ao ano ttm que ao retira,

A) O proaente Estatuto aer/1 eborto A assinatura do todos os Eatados-Mam·
broa daa NaçOas Unidas ou de quaisquer doa agencias ospoclallzadas, a 26
do outubro do 11156, o pormsnoc:ará aborto 11 assinatura por um per'"do da
noventa dias,

Oa Estados signatários tornar-se-ao partes dO pressnto Eatatuto madlan·
to dopóallo d11 um lnatrumanto de retlllceçllo.

El)

C) Oa instrumentos de ratlllc::aç.!lo dos Estados algnat6rloa a os Jnatrumen·
toa do aeeUaçao doa Eatados cuja admlnao tenha sido aprovada, c:onforme
o paràgralo B do Arllgo IV do presento Estatuto, sar.!lo dopoaitadoa com o
Governo dOs Estados Unidos da América, que sará o Governo dopoaltdirlo.

DI A ratlflcsçao ou acaltoçao polca Eatadoa, do presenta Estatuto, ao ele·
tu ara em conformidade com sua a dlspoalçOoa conallluclonela respectivas,
E) O presenta Eatatuto, lndopandontomonto do Anexo, entrara em vigor
quando duolto Estados hou11orem dapoallado lnstrumantos de ra!lficaçlo,
am conformidade com o paragrafo B desta 11rtlgo, o desde que entra easea
da:zolto Estadoa figuram, peJo manoa, tr6a doa aegulnte.s: canadA, Esta·
doa Unidos da Amórlc::a, França, Aalno Unido da Gri·Bretanna o Irlanda
do Nono e Unllo Sovittlca. Oa lnatrumentoa da ratlllcaçlo o oa lnatru·
mantos da acalteçlo, doposltaLioa posterlormenta, aurtlrllo efslto a partir
da data da aua recepçao.
FI O Governo daposlt6rlo comuni,ará, aam demora, a todos os Estados
algnat6rloa do presento estatuto, a data do depósito da cada ln1trumen·
to do rallllc:~çao o 11 data da entrada em 11lgor do estatuto, O Govarno dapoallarlo lnformar4, aam tardar, a todo11 011 algnatárloa e membroa, •• datas
em que outros eatadoa aa tornem parte, subaeqllontemente, do proaento
Estatuto.
G) O Anexo do presenta Estatuto ontrar6 em vigor no primeiro dia em
quo o Estatuto for aberto 6 allinaturo,
Artigo XXII
. Reglatro com •• N1ç6ea Unld11

Artigo XIX

AI O proaenta Eatatuto aera registrado, pelo Governo daposit6rlo, om
decorrência do Artigo 102 da Carta das NaçOo11 Unidas.

Suçendo • Prlvll'oiOI

B) Oa acordoa concluldoa antro a Agência o um ou mala membroa, oa
acordos antro e Agtncla e uma ou mal• organlza;Oa• a oa acordos con•
cluldoa entra oa membroa da Agência, aob reaarva de aua aprovaçlo, serllo
noata raglatrados, Eaaea acordos earlo também registrado• pela Agência
naa Neçtlea Unldaa, se esse registro for ootlputado pelo Artigo 102 da Cart•
daa NeQ6111 Unldaa.

A) Todo mambro om atraao, no ptlgamento do auaa contrlbuiçCiaa flnan•
coltaa ii Ag6ncia, nlo ter6 dlrello de voto ao o montante da aoma devida for
Igual ou auporlor ao total daa c::ontrlbulçOoa dovldsa por ola para os doia
anos precadenloa, A Conlorbncla Gorai podara parmltlr, entretanto, que 1111
membro vote, ao chegar A conciuato do que o atraso ae dovo a clrc::una•
t.tncloa alheias A 110ntede do membro.
Oualquor membro quo tiver Infringido roUeradamentl!l 11 dlapoalçOOa dO
proae~nto E1tatuto, ou do um acordo concluldo por ala em conformidade com
o proaant11 Eatetuto, podor.6 aar auaponao do oxorclclo doa dlrsltoa o prlvi·
i6gloa do membro por doclalo da Conlortncla Gorai, tomada por maioria
da doia torçoa dOI membros preaeniiJ e lo'Otsntoa, aob prlvla rocomondaçao
da Junta do Oovarnadoroa,

B)

Artigo XX

Artigo XXIII
T••toa AUIIntlcoa

1

CópiM Certlllcad1a

O proaonta Estatuto, redigido noa ldlomaa chinês, espanhol, franc6o, Jnglêa
e ruaao, todoa Igualmente autênticos, aerâ depotltado nos arquivos do
Governo dopoalt6rlo. O Governo depoaltarlo enviara côplaa, davldamente
corllflcsdal, do proaento Estatuto aos Govornos doa damala Elladoa algna~
t6rlot e aos doa Estados que tenham aldo sdmllldoa como membroa con~
forme o par6grafo a do Artigo IV,

DellnlçO..

EM FG DCI QUE, oa abaixo aulnadoa, devidamente crodancladoa, firmaram o
praaanto Estatuto.

Para oa tina do praunto Eatatuto:

FEITO na Sode daa NaçOoa Unldea, aoa vlnto e leia dlu do m6a de outu•
bro da mil novacantca o ctnqnnta 11 aela,

1, Entendo•ae por "l!lalarial llulon6vol eapoclal" o piutCinlo 2:111; o urAnlo
233; o uranlo enriqueCido no• laótopoe 235 ou 233; qualquer material que
contenha um ou v6rloa doa elomentoa clladoa; a oa demola m11terlala llulonAvela que, de tempoa om tampot, a Junta d11 Govemadoroa dnlunar• .-o•
dav11, o termo "material 'llaalon6vet npeclal" nao ao aplica 1101 lnlltorillhl
16rtela.

ANEXO I
OOMISSAO PAePARATOAIA
Al NA daltl om que o praaanta Eatalulo for aborto 11 aurnatura, aarâ aata·
twtloclda uma Comtulo Proparatórla, compoate por um rapreaantlnta de
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cada um doa aagulnlea palua: Au~alr61ia, B61glca, eraall, Canad6, Etladoa
Unldoa da América, França, lndla, Porlugal, Ralno Unido da Gri.Sretanha
o Irlanda do Norlo, Tchoco-Ealov6qula, Unllo Sovl6tlca o Unllo da Afrlca
do Sul, e um rapreumtante de cada um do oulroa ula Ealldoa a Hram
aleltoa pala Conlor6ncla lnlornDclonal sobre o Eatatulo da Agtncla lnler•
nacional da Energia A!Omlca. A Comlaalo Preparatória e11orcer• auaa tun•

çOaa alô que entre am \ligar o presento Eatalulo e, poatorlormenle, at6 que
aa lanha reunido a Conlar6ncla Geral o aa lanha conallluldo a Junra do
Governadoras, em conformidade com o Artigo VI.
B) A fim da atender ia· auaa doapeua, a Com11110 Proparatórla podir4

••

-..

.iii

"

C) A Comi11Ao Preparatória:

dar para a daanuclaarlzaçlo da Am6rlca Latina davam " ' tomada~ "A luz
doa prlnclploa da Carta dea Nageta Unldaa e doa acordoa reglonala";

1. ElegerA eua própria Mesa, aprovar4 aau roglmanto Interno, reunlroJe-6
sempre que necaaaArlo, decidirA o lugar de auaa raunlt111 e criarA 11 comtaatlea que julgar necaadrlas:

3. Realizará oa arranJo• neceuArlo• para a calebraglo da primeira 111110
da Conferência Geral, Inclusive a preparaglo de uma agenda e do um regi•
manto provJaórloa, que ae celebrarA tio logo tola poaalvel apóa a entrada
em vigor do Eataluto;
4, DesignarA oa membros da primeira Junta de Governedorea, em con·
lormldado com oa aubparágrafoa A·1 a A•2 e parAgrafo B do Arllgo VI;

O JncalcuiAvel, podar doatruldor daa armaa nuclearoa tornou Imperativo
seja aatrltamtnlo obaorvada, na prática, o proacrlglo jurldlca da guerra, a
IIm do auegurar a aobravlvêncra da clvlllzalilo a da própria humanidade:

A prollloralfiO daa armas nuclaaraa, que parece lnevlttvel, caso os Eala·
doa, no gozo de aeua dlreltoa aoboranoa, nlo aa autollmllem para Impedi·
ta, dificultaria multo qualquer acordo da desarmamento e aumentaria o
perigo da que chague a produzlr•oo uma conllagraçlo nuclear;
o aatabaleclmento de zonaa miUtarmanta desnuclaarlzadaa oatA Intimamente
vinculado a manutanglo da paz o da aagurança naa reapacllvoa ragJ011;
A deanuclt~~rlzaçlo militar de vaataa zonas geogr6flcaa, adotada por da·
clalo aobarana dos Estados notas compreandldoa, exercerá benêllca ln·
fluência em lavor da outras roglOea, ando oxlatam condliiOaa an4togaa:

7, a) ent11buler6 nogoch'iiOaa com aa Nagtloa Unidas para preparar, con·
forma previsto no Artigo XVI do preaente Eatatuto, um projeto do acordo
a ser aubmelldo 11 Conferencia Geral, na aua primeira aaulo, a 11 Junta
de Oovornadorea, em sua primeira reunllo; a

A 11tuaglo privilegiada doa Eatacloa slgnatArloa, cujoa territórios ae an·
centram totalmonto Jlvroa da armda nuctoaraa, lhoa Impõe o dever lnlludf·
vel elo praaeNar tal altuaglo, tanto em banal/elo próprio como no da hu•
manldeda;

b) formulará rocomendagoaa A Conferencia Geral, em aua primeira III·
alo o a Junta de Governadores, na aua primeira rounllo, aobra aa rala·
lfÕOS da Agllncla, previstas no Artigo XVI do presento Eatatuto, com outrae
organlugOea lntornaclonalo.

A existência do armaa nuclearoa, em qualquer pata da América Latina, convort6-lo-la em alvo do a~antuala ataquaa nucrearaa e provocaria falalmanto
em toda a reglllo uma ruinosa corrida de armamentos nucleares quo lm·
plicariam no daavlo lnjuallllcAval, para llna billlcoa, doa limitados racuttoa
necaaaartos para o daaonvotvlmanto oconomrco o social;

ANI!XO IV

AI rntlaa axpoataa a a tradicional vocaglo paclllata da Amêrlca l.atlna tornam lmpreaclndlvol que a energia nuclear oaja uaada nesta rogllo oxclu·
alvamente para llna pacurcoa e que os palaeo lallno•amarlcanoa utilizam
10u direito ao m11lor a mata equitativo ecaaao poaalval a eata nova fonte
do energia para acelerar o duen~otvtmento económico e social do aaua
povoa:

TRATADO PARA A PROSCRJÇAO DAS ARMAS NUCL.EAAES NA
AMt!RICA L.ATINA

'
Prllmbulo

!

PERSUADIDOS DE QUE:

6. Formular!, para a primeira raunlllo da Junta de Govarnadoroa, recomondalfOaa sobre aa cl6uauJaa de um acordo relativo A aedo da Agência,
no qual ao deltnom a condlglo jur/dlca da Ag4ncla e oa direitos e obriga·
lftlea quo exlatirlo n11 relalfOes entre a Agtncla e o Governo do pala onda
I!Jt e~atabatocldo a aedo;

Concluldo na Cldado do Máxlco, em 14 da lovorolro da 1Dfl7.

-J

RECORDANDO que a Carta da Organlzalflo doa Estados Amarlcanoo os·
tabalece, como propósito oaaanclal da Organlzagllo, euagurar a paz o a
aeçurança do hemlaf6rlo;

O deurmamento geral e completo, sob o controla Internacional eficaz, e
uma queitlo ~ltal reclamada, Igualmente, por todoa oa povoa do mundo;

TRATADO PARA A PROSCRIÇÃO DAS
ARMAS NUCLEARES NA AM!RICA LATINA
(TRATADO DE TLATELOLCO)

-:!

RECORDANDO a Reaoluçao 2028 {XX) da Anombi6Ja Gerar daa NagOoa
Unldaa, quo aatabolacau o principio de um aqulllbrlo acalt6vel da raapon·
ubllldada e obrlgalfOes mLltuaa para aa pot6nclaa nuclaaret e nlo-nuclea·
rea, o

o) o financiamento da Agência;
b) oa programas e o orçamento para o primeiro ano de existência
do. Agência:

·•

_;

RECORDANDO que a ReaolulfiO 1g11 (XVIII) da Anembl61a Oaral dae Na•

At arm11a nucluraa, cujo1 larr/~ola efeltoo eUngam, Indistinta e inaxoraval·
mente, tanto aa torga• militare• como e populegllo civil, conatltuam, pela
peralatência da radtoatl~ldada quD geram, um atentado I!; Integridade da
eapêcle humena a podem atê meamo tornar finalmente Iode a terra lna·
bltAvel;

;

'I

RECORDANDO quo aa zon11 mllllarmante daanuclaarlzadaa nlo conatltuem
um fim em ai meamaa, mas elm um melo para atingir, numa etapa poaterlor,
o doaarmamonto geral e completo:

5, PrepararA eatud01, relatórloa e racomandagOoa para a prlmelrt aoaalo
da Conterllncla Clara! e para a primeira reunllo da Junta da Clovarnadorea
sobre temaa de lntereaaa para a Agllncla e que requeiram aua atençlo lma·
dieta, em parllcurar:

oe problemas t6cnlcoa relatlvoa ao programa das futuras opo·
ralftlee da Ag6ncla:
d) a crltlflo do quadro permanente do poaaoal da Ag6ncla;
e) o lugar om que ao oJtabelacor6 a aoda permanente da Aglncla.

•

RECORDANDO que a Auamblêla Geral daa Nag001 Unldaa, em aua Real>
luçlo 808 (IX), aprovou, por unanimidade, como um doa trêa pon1o1 do
um programa coordenado de daurmamento, "a prolblglo tolo! do emprego o da labrlcaçlo do armaa nuclearaa • de todos oa tlpoa de arma• de
doatrullfiO om maaaa":

!filei Unldu, pela qual 111 eatabalecou que aa medldaa que ae decida acor·

c)

1

DESEJOSOS da contribuir, na medida da auaa poulbltldadea, para pOr
termo A corrlda de armamontoa, aapeclalmenlo nuctaarea, o para conaoU•
daçlo da paz no mundo, baaaada na tgu11ldade aoberana doa Ealadoa, no
reapelto mUtuo a na boa vizinhança:

aoUcllar um ampréallmo naa Naçeta Unldaa a, para 111111 propóalto, rea•
llzarA oa arranJo• necau6rloa com ae autorldadea compalentea dai NagOee
UnldaJ, lnclush1e oa relallvoa ao pagamento do ompr6•11mo pala Aglncla •
Se asae• fundoa resultarem lnauflclente•, a Comlaalo Preparatória podara
acaller adiantamentos doa Govarnoa, Tale adlantamentoa poderio aer deduzidos da• contrlbulgtlee doa Governo• lntereuadoa para o orçamento
da Agência.

2. Nome~ará um aacretArlo executivo e o peaaoal nece11Arlo, 01 quala
terllo aa atrlbuiQOOJ e dasampenharlo aa funçOoa que a ComlleiO deter•
minar:

.,.•

Marçodol977

Em nome de aaua povoa e lntarprotando llalmento aeua dllajoo a nplra·
iiOol, 01 Govornoa doa Ealadoa algnal6rloa do Tratado para a Proacrlçlo
das Armas Nucteiroa na Am6rlca Latina,

CONVENCIDOS, FINALMENTE, OE QUE:
A daanuclaarlzaglo militar da Am6rlce Lallna - entendendo como 1111 o
compromloao lnternaclonalmanto auumldo no praaento Tratado, da manter
aaua terrlt6rloa livros para sempre do ermaa nucrearat - conttltulrA uma
medida que o~lte, para uua povoa, a dlaalpaçlo da aaua llmltadoa recursos om armaa nucraaraa a que oa proteja contra avantuata ataques nuclaa•
raa a aauo lotlltórloa: uma algnlllcatlva contrlbUIIfllo pera Impedir a protrle•
ragao da arma• nuctoaraa, e um Vlllloao alamanto a lavor do deaarmamento
gerar e completo, e do que
A América Latina, !lei A aua lradlçlo untvorl!ltlala, nlo aomenla deve 11•
lorgar·ll para proacrovar o flagelo da uma guerra nuclear, mao tambôm
dnve empenhar·•• na luta pelo bam-a•tar e prograaeo da aauo povoa, coo•
parando, aimullllnaamante, para a realluçllo doa ldaala da humenldade,
ou soja, e conaolldalfiO do uma paz permananla, bataada na Igualdade
do direito:~, na equidade aconomlca e na jualliia social para tudoa, am
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conFormidade com 01 prlnclploa o propôallos consogradoa na Carta d•

Naçona Unidas, e na Carta da Organizaçlo doa Eatados Amorlcanoa,
Artigo 7
CONVIERAM NO SEGUINTE:
A IIm da lllloQuror o cumprimento das obrlgaçOoa do pro~anto Tro·
tado, aa Partoa Contratantoa aatabelecem um organlamo Internacional denominado "AgOncla para Proacriçlo daa Armaa Nuctoares na Am6rlca La•
tina", quo, no preaonto Tratado, aar• doalgnado como a "Ag6ncia". Suaa
daclsOoa ao poderio afolar aa Partea Contratantoa.

1,

.Arllgo 1

1, Aa Partos Contratantes compromotom-ae a utilizar exclutlvamanto com
fina paclllcon o material o oa lnstal11çOas nucloaros aob aua jurladlçllo, o
a proibir o Impedir noa roapoctlvoa torrltórloa:
a)

o enaalo, uao, fabrlceçllo, produçlo ou aqulalçlo, por qualquer

melo, da qualquer arma nuclear, por ai moama1, dlrela ou lndlro·
lamente, por mandato do terceiro ou por qualquer outra forma, e
b)

o recebimento, armazenamento, lnatataçAo, colocoçlo ou qual·
quer forma do posse do q~Jalquor arma nuclear, dlrota ou lndl•

retamonto, por ai moamaa, por mandato do terceiro• ou por
qualquer outro melo,

2, As P11rtaa Contratantes comprometem-H, Igualmente, a abator·ao do
roollzar, lamentar ou autorizar, dlrota ou lndlrotamonto, a Ol!porlêncla, o
uso, a labrlcaçllo, a produçl!to, a poaae ou o domlnlo do qualquer arma
nuclear ou da neles participar do qualquer maneira.

2, A Agência tará a lncumb6ncla da celebrar conllultaa perlódlcaa ou
a11traordlnArlas entro os Eatadoa Membros, no que diz respeito aos pra.
póalloa, modtdaa a procedimentos determinados no pro110nle Tratado, bom
como o suporvlalo do cumprimento daa obrlgaçeoa dota derivadas.
3, As Partes Contratantaa conv6m prestar A Ag6ncla ampla a pronta colaboraçlo, em conlormldado com aa dlapoalçOoa do prolilnta Trotado o
doa Acordo• que concluam com a Ag6ncla, bem como doa que aata ~I·
lima conclua com qualquer outra organlzaçao ou organtamo Internacional.

4,

A 11odo da Agência eori a Cidade do M4Kico.

Or;IOI
Artigo 8

Dellnlçlo de Partn Contratante•
ArUgo 2
Para 011 lln11 do prosonte Tratado alio Partos Contratant" aquelas para aa
quota o Trotado esteja om vigor,
Dellnlçlo de torrll6rlo

1 , Eatabolecam-aa como órglos prlnctpala da Ag6ncia uma Conlorêncle
Geral, um Conaolho e uma Secretaria,

2, Podor·ao·4o e•tabelocar, de acordo com 11 dlapoalçOoa do presonto
Trotado, os órglloa aubaldlárloa que a Conlarllncla Cloral considero no·
coaallrloa,
A

Confer~neta

Otral

Ar11go 3

Artigo 9

Para os eloltos do presento TratAdO, devor·!le·A entender quo o termo "ter·
rllórlo" Inclui o mar territorial, o oapaço aéreo o qualquer outro llmblto
aobro o quar o Eatado oxorça aoboranla, de acordo com sua própria lo·
glalaçllo.

1. A Confor6ncla Geral, órglo aupromo da Ag6ncta, estam Integrada por
todas as Portas Contratantes o celebrarA cada dota anoa reuntOea ordln4·
rias, podendo, além disso, realizar reuniOoa eKiraordln6rlaa, sempre que
assim esteja provisto no prosonto Tratado, ou que u clrcun,tanclaa o
aconselham, a juizo do ConJDihO.
'
2.

Arl!go 4

A Confarllncla Geral:
a)

1, A ároa do apllcaçlo do preaento Tratado 6 o conjunto doa torrlt6rloa
para os quota o presente Instrumento esteja om vigor,
2, Ao serem cumprida11 as condiçOoa previstas no artigo 28, parAgrafo 1,
o i\roa do apllcaçllo do prosonte Tratado aertl aquela altuada no Homlal&rlo Ocidental dentro doa aogutntoa Umltea (o11coto a parto do tarrltórlo con·
tlnontal e águas territoriais doa Eatadoa Unidos da Am6rlca): começando
cm um ponto situado a 35° do latitude norte e·75° do longitude oeste~ d~tl,
dirotamenta ao sul, até um ponto A 30° do latitude norte o 75° de longl·
tudo oc11te: da/, dlretamonta a leste, at6 um ponto a 3011 do latitude norte
o 50° do tongltudo oeate: dai, por umo Unha loKodrOmlca, at6 um ponto .:s
511 do ta!Uuda norte o 20° do longitude ooate; dai, dlrotomanto ao oul, at6
um ponto a 60° de latitude 11ul a 20° do longitude oaate; daf, dlrotamento
110 oosto, atO um ponto a 60° do latitude aut o 115° do longitude oeste:
doi, dlrotamento ao norte, ató um ponto a 0° da latitude o 115° do tongl·
tudo oa11to: dr/, por uma Unha /OIIOdrOmlca, alô um ponto a 35° de lati•
tudo norte e: 150° do longitude ooato: dai, dlrotomonto a leate, at6 um pon·
to a 35° da totltudo norte o 75° do longitude oeato,

b) oatabetocori oa procedlmontoa do Sl•toma do Controle para a obaervllncta do pra11ento Tratado, em conlormldada com 1111 dlapoal·
çOo• do moamo;
c)

elt~gori

d)

podar6 afastar o Socrat6rlo Geral, quando osrtm o oKija o bom
funcionamento da Ag6ncla:

e)

rocebor• o apreclari oa relatório• bienais ou especiais que ltlo
aprasentom o Conaolho e o Socre14rlo Geral;

crot4rlo Geral, aoparadamonte, pana elotuar oatudoa aemalhan·
tas a aubmett-loa ao exame da Conlor6ncla;
g)

Para 011 ololtoa do proaanto Tratado, ontende·ao por "arma nuclear" que/•
quor artelato au11ceUwet do liberar energia nuclaar do forma nao contra.
!ada n crua tenha um conjunto do carectarlatlcaa próprias do emprego com
tina bõUco1, O ln1trumonto qua ao poaaa uiiUZir para o transporto ou a
proputaao do artatato nllo llca compreendido noata dallnlçlo re for ao·
porii.VGI do artelato o nlo parto indlviiiVGI do moamo.

os Mombroa do Conaatho o o Sacrot4rlo Gerar:

promovori e apreciarA estudoa pAra a molhar roartzaçlo doa
prcpóaltos do presente Tratado, aem que laao Impeça que o Se·

Oollnlçllo de arm01 nuctearee
Artigo 5

podari conlldorar a r11otver dentro doa limitas do pmJOnta Tra·
tado qualaquar aaaunto1 ou quoatOoa neto compraendldoa, lnctu·
rlva oa que ae retiram aos podora:s o funçOoa de qualquer órglo
provlato no moamo Tratado;

aorll o Orgia compolonto para autorizar a conctuallo de acordos
com Governos a outra11 orgonlzaçOoa ou organlamoa Interna•
clonala,

3, A Confer6nclll Gorai aprovarA o orçamento da Ag6ncla a fixarA a escala
do contrlbuiç6ea llnancelraa doa Estado• Mombrol, tom11ndo em conaldo·
raçlo o alatama o crll6rlos utlllzadoa para o moamo fim pela OrgAnlzaçlo
das NaçOoa Unldu,
<4, A Conler6ncla Geral ola gari auu autorldados para cada raunllo, a
podarll criar oa órgllol aubaldiArios quo julgue nocaaairlol para o deHm•
pontlo do suas lunçOoa,

Cada membro da Agtncla tarA um voto, Aa daclaOoa da Cenlor6ncla
Gorai, em quaat6ea rotatlvaa ao Sistema do Controlo o As madldu que ao
retiram ao artigo 20, a admiado do novos Mambroa, A ololçllo e alaata•
monto do SecretArio Geral, A aprovaçlo do orçamento a daa quostOoa
rolactonadaa ao maamo, aorlo tomadas pato voto do uma maioria do dota
terços doa Mombroa preaontoa o votentea, As declaOoa 1obre outro.s ••·
1unto1, e11 tm como ao quutooa da procedimento o tambllm a determln~t•
çlo dll quo devem aor roaolvldna por maioria do doia tarçoa, aorlo to•
madaa pota maioria almpto1 doa Momt~toa proaontoa o valente a,
&,

Altigo 6
A podido do qualquer doi E1tado1 algnatll.rlo•, ou por daclallo da Agôncla
que ao oatabeluco no artigo 7, podorA ler convocada uma rounlllo do tcdoa
os atgnati\rloa para conaldorar em comum quoatOoa que panam afolar a
ouóncro m11ama daatc tnatrumento, lnctualva aua eventual modllloaolo,
Em umboa oa caaoa a convocaçllo ao tarA por tntarm6dlo do Soora!6rlo
Gorai,

e.

A Conlor6ncla Cloral odotarA o aau próprio regutemanto.
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O Con.olho

Marçodel_m

tecido um Slstnmn dn Controlo, quo aer6 aplicado do acordo com o eatl·
pulado nos artigo' t:l n lO do pruonto Tratado.

Artigo 10
O s:atumn do Controle oatarr'l dllollnado

1, O Conulho DorA composto do cinco Mombroa, otoltoa polo Conlurôn·
ela Gorai dentre na Part111 Contratantoa, lavando orn conaldorAÇilo uma

lico d11 onargia nuclear nao sejam utl11udoa paro oxporidncia
o lobrlcoçao do nrmaa nucleares;

Oa Membros do Conaelho aorilo olnlloa por um parlado de quatro

11noa. No entonto, na primeira elolçllo, lrêa aortlo ololtoa por doia nnoa.

b)

Oa Mombroa que acabaram do cumprir urn mandato n&o nrllo reeloltoa
porn o perlodo seguinte, o nllo aor quo o nVmoro do Eatndos por11 oa qunla
o Trotado eah<t]o em ~lgor nllo o permita,
•

Cada Membro do Conselho torá um

3.

vorrllcar aapeclnlmonte:

quo os llrtolotoa, aervlçoa o lnatoJaçllat doltlnlldDa ao uao pacl•

11)

roproaontaçAo googrAIIca oqullaiiYtlo
2,

a

quo nao aa realizo, no território doa Partos Contrnlantea, nenhu·
ma das allvidades proibidas no artigo 1 doste Tratado, com
mnlorl11ls ou armaa prowanlonlel do exterior, a
que aa explotOoa com fina paclflcoa sejam compatlvala com os

c)

reproaontar~to,

diapoalçOoa do artigo 18 do proaante Tratado.

4, O Conselho será organlndo do maneiro qu11 poaaa funcionar canil·
nuomento.
5, Atóm das atrlbulçOea que lhe outorgu11 o presento Trotado e dne que
lho confira a Conferência Gorai, o Conselho, através do Soerotdrlo Geral,
zcltml pelo bom tunclonamento do Sistema do Controlo, de acordo com as
dlapoelçOo: dlliSto Tratado o com as declftl!os adotlldas pela Confou~ncln
Geral.
6, O Conselho aproaontaró à Conforéncln Gorai um relatório anual daa
auu atlvidadea, asafm com os relatórios espectais que con~ldoro conve·
nlontoe ou que a Confor6ncla Gorar lho solicito.

7.

O Conaotho elegera as sua: autoridades para Cllda rouniAo.

As dltCiaOes do Conselho ser ao tomadl!l~ pttlo voto de uma mniorill
simples dOS aaus Membros presentas e votantes.

Salvaguardas da AIEA

13

Artigo

Cada P11r1o Contratante negociará acordos- multllotorais ou bl!atoraill- com

n Agt!nclo Internacional do Enorgla Atómica para n npllcoçao das Solvnguor·
dos desta Agt1ncin tis suas atlvidadas nucleares. Cada Ptute Co-ntratante
clo~orá Iniciar ns negociaçOoa no prazo de canto o ollonta diu a contar da
d11ta do dopó! llo oo sou rospoctlvo lnstrumonto da ratlfleaçao do presento
Tratado, Estos acordos doverao entrar em vigor, para cada uma dna Partos,
om prnzo que nao .exceda a dotollo mesoa, a contar dA data do Inicio das
nogoclar;::Ooa, sal~o em caso fortuito ou do força maior,

8.

9.

Relatórios daa Parte•

O Conaalho adotarâ aeu próprio regutamoolto.
14

Artigo
A Secretaria

11

Artigo

I. A Secretaria sarâ composta do um Socr.olárlo Gorai, que será o mais
alto funclonérlo ndminlstratlvo d11 Agt\ncla, o do pessoal qua este nocoaslto.
O Socrotârlo Geral tordo um mandato da quatro anos, podendo aor rooloUo
por um porfodo único adicional. O Sacrottulo Gorai nllo podarâ ser nocionnl
do paia·sodo da Agência, Em caso do falia absolllla do Socrolârlo Gero I
procodor·so·ó o uma oloiçllo para o restonta do porfodo,

2. O poaacal da Socrotarla aorâ nomeado pote SocrotArlc Gorai, do acorde
com os otrotrlzas da Contorênc:ia Gor11i.
:l, Alllm doa oncmgos que lho contare o presento Trotado o dos quo lho
otrlbua a conloróncia Gorar, o Socrot4rlo Gorai zelará, cm conlormldado
com o artigo 10, parAgrafo 5, pelo bom funcionamento do Sistema do Con·
troto estabelecido no presenta Tratado, da acordo com as dispoalçOos doato
" com as docraOtla adotadaa pala Conlor6ncla Gorai,

4. O Socretârio-Gerar atuar6, nessa quatidadn, em todas as ses110os da
Confnróncla Gornl e do Conselho a lhes a):lrosentarâ um relatório anunl t~obre
aa at/vldades da Agência, assim como relatórios espaciais quo a Conle·
róncla Geral ou o Conaalho lhe solicitem, ou qua o próprio Sctcro16rlo Geral
~onsldore oportunos,
5,

2. As Pnrtoe Con1rll1anhtl onvinrao aimurtanoamento 6 Agência cópia de
qualquer rola!Orlo quo amiem 1!. Agôncia lntornaclonnl de Energia AtOmlca
com rofor&ncia AI matérias objeto do presento Tratado e com a apiiCIIÇ!O
d11s salvaguardas.
As Partc5 Contratantes lambem tranrsmltir&o â Organiznçllo dos Estados
Americanos, a titulo informativo, os relatorlos quo possam lntoresau a cata,
om cumprimento das obrigaçl!es .ostnboloclda• pelo Sistema lnteramorleano.

3,

Relatório• Especiais solicitados pelo Secrotjrlo Q.ral

15

Artigo

1.

O Secrotério Geral, com 11utortzaçAo do Conselho, poder& 11ollcltar 11
qualquer das Partes quo proporciono
Agência lnformaçlo complementar
ou suplementar sobre qualquer talo ou circunstAncia relacionado com o
cumprimento do presente Trntodo, elpllcando as razOes que para 1110 tl~er.
As Partas Contrlltantf!S comprometem·sft a colaborar, pronta o amplamente,
com o Saerotârio Gorai.

a

O Secrotério Gorai ostabalecor/1 os métodos do dlslríbuiçao, a todos

~~~ Parto~

Contratuntoo, das inlormaç011s auc 11 Agt!ncln rocobn do fontes
governamentais ou nao-povernnmantala sempre que 111 desttls últimas ao/11m
do Jntorc&so para a Agênc/11.

li. No desempenho do suas funções, o Sticrotérlo Gorar o o poaaoal da
Sucrcllulo nAo ~ooUcitar~o nem receberilo instruções do nenhum Governo
nom de nnnhumn nutorldlldn nlheln 1!. Agl'lncin o abalor·so·llo do atunr do
lermo lncompotlvot com sua r.ondlçAo dtt lunclonórlos lntornocionaia, roa·
~onstwol'l unrcnmanto poranto n Agóncla; no qufl diz rospoito be suas ros·
ponsabllldadlls pnr11 com a Aoóncin, nllo rov~tlllrllo nenhum aogrodo do lo·
l!ric:ilçâo, nem quiliQUIH outro dado conlrdoncral que chague oo aou conho·
ei monto, om vrrtudo do desomponho do !1-Ud~ tunçOu otrclois na Ag6ncln,
7.

I. As Partos Contrnlafltft!IIIJ'Irfi<Jentar&o 1'1 Ag!lncr:~ o t1 Ag6nelit lnhmldcionlli
do Energia Atómica, a titulo Informativo, relatorios o sf!meatrala, nos Quala
dcc;l:~raçao que nenhuma ativldado proibida pelas dispoalçOes do presente
Tratado OCOHOU nos respectivos torrl16rio&,

2,

O Sacre16rio Geral Informará o Conselho o
cltaçOoa e roapeetlvaa reapoatna.

1.

A Agt1ncla Internacional da Energia A!Omicll, anlm como o Conloiho
criado pelo proaente Tretado, tom a faculdade da olatuar lntpeç6ea Glpeclala
nos aegulntoa CalOS:
a)

a Agt1ncla Internacional de Energia At~mlca, em conlormidada
com os acordos a que 88 rolare o artigo 13 desta Tratado,

b)

o Conaolho:

o..,cluarvirtnclfl inlorflaclonai dou lun!(llos dO Socrolárlo Gorai 11 do poaaoal

dH

Socmt.urtl 11

a n4o procuror

inftuancl~·l.=~a

no dll!emponho

da liuns

m

Quando, eapeclflcanoo u razOei om QUe ao bosela, auim
o solicito qualquor doa Pafllll que auepolta que ae realizou ou
or.:tll em v1111 do roallzaçao alguma allvldado proibida pato pro·
annle Tratado, tanto no tarrltOrlo da quatQuar outra Parle, como
om aunlquor outro lugar por mandato doata Ultlm~: datormlnatâ
lm11dlatoman1o qua aa al111ua o lnapeçilo em conformidade com
o nrtlgo 10, parjgralo 5;

5ls!Pmn dtt Controla

Com O l'li'lf.tiWO elo ~flfi!ICilr o CUI11PflmfiiHU tliuo ui!FII}IlÇLlllft IIB!UmldU

poltltr

fllltto~

Parte a aobre tais ao li•

16

Artigo

Cadd um11. das Partes Contratnnte(i Cti comprometo a respeitar o c11râter

1unç00s.

na

r.ontrfttllntnll aogrmd"l u

cllkpo~lç~oll

do llfllgo t, 11c11 nslllbrt•

{11) QUando n aoUclta qualQUer daa Par1a1 QUI tanh~ lido
otJjato do •uapollll ou do acuuçao d1 violaçlo do proaento

1
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Tratado, determinarA lmodllltemente que kt elotua a lnapoçl!.o

o)

eapoclol aoflclfoa'a, em contoF!nldode com o dlapoato no ar·
tlgo 10, porAgralo 6.

Sóbndo 12 297

0' dodoa mair. comploiOIIIObro 11 POtsl'o'el proc:Jpllaç!o radJoatJw:,
quu ~oju conneqii6nCIII da oxplot4o ou tu:ptoa6os, o 1110 modldas
QUO aarllo tomadas para ovltor riscos 4 populaÇAo, flora, fuun 11
o lutriiOrloa do oulr" ou ol.ltras Portos,

Aa tollcltaçOoa anteriores aar!o lormuladaa anto o Conselho por lntor·
m6dlo do Socretjrlo Gorai.

:1, O Socrotllrlo Oorol o o poaaool tirCnlco dotlgnado pelo Conrolho, a 11stm

2, oa cuttoa a Qllttos do qualquer lnapeç!o aapeclal, olotuada com ba 111
no por6gralo 1, Inciso b), allnoaa (I) e UI) doato artigo, corrorao por conta
da Parta ou daa Parlaa aoUcllantoa, axceto quando o Centelho conclua,

como o do Agoncia lntornaclonnl dO Enargle Atllmlca, poderio observar
lodos o• preparativos, lnclualvo a exptoslo do dlspoalllvo, o torlo acosoo
lrrostrlto o toda a .lroa vizinha ao lugar de e•ptoelo para ao nueauror de
quo o dispositivo, onlm como os procedimentos soguldoa na uptoallo, ao
Coadunam com a lniPrrnaçlo aproaenlada, do acordo com o parágragu 2
Cios to ortlgo o as dhipo:~lçllllll do prolento Tratado,

com bue 111 lnlormaçao sobra a hnpeçao especial, que em vlatn doa
clrcunatl1nclaa do caso, tala cuatoa a gutoa corrorlo por conla da Agência.
3, A Conlartncla Geral determinar• 01 procadlmantoa a que eatar6o 111•

(altaa a organlzaçao o axacuçlo daa lntpeçOea eapoclala a que ao rolare 0
PllrAgralo 1, lnclao b), aUnea1 (I) e (UJ,
4, As P:ntea comratamea concordam em permitir aoa inspotoros que lavem
a cabo tais JnapoçOaa atpoclala pleno o livre acoaao a todoa oa lugaroa o a
todoa os dadoa nocaaaàrloa para o do111mponho de sua coml114o e quo
estejam di rota o eatraltamento vinculados 6. auspelta de vlolaçl'lo ao present"
TrDtado, 0:. lnapelores designados pela Conferência Geral aor4o acom·
panhodoa por roprosontantoa das autofldadot da Parte Contratante em cujo
torrllório ao ololuo 11 lnapeç4o, oo oataa aulm o solicitaram, ficando enJon·
dldo quu lno nAo rotardorá nam obstruirá, da modo algum, os trabalhoa doa
roferldPS tnspotoro1.

5, O Consalho, por inlormódlo do Secrot4rlo Gorai, enviará lmodlatamonte
o Iodas oa Partoa cOpia de qualqueu lnlormoÇIIo que raaullo dll!l ln~po,Oo!l
ospocl11is,

4. As Panos Contrarantoa poderio receber a colaboraçlo de terceiros
para o IIm aulnaJado no par6gralo 1 deste liTigo, de acordo com aa dia·
po•l,6oa doa paràgrafos 2 o 3 do moamo.

Retaç6ea com outro• Organlamoa lnternaclon•l•
Artigo

19

1 , A Agência podurá concluir com a Agência lnternec:ionot de Energia
AIOmlce oa acordos qua o Conferência Geral autorizo e que considero apro·
prladoa para facilitar o funcionamento ellca:t do Slstoma do Controla esta·
balocldo no proaonlo Tratado.

2, A Agtmcla podGrã, lgualmonlo, entrar am contai o com qualquer orga·
nlzaçlo ou organismo lnternaclonal, oapoclatmanto com os quo vorlhom o
crlar•&O no tnlnrn nllra suoarvi•innnr o ctaaarmamento oll a: madlda' ao
r:ontrolc do armamento em qualQuer parle dO mundo,
As Partos Contrllfantos, quando julguem convonlltnte, podarlo ao licitar
o Bsaesaoramonto da Comtaa'ao lntoramerlcana do Energia Nucl.,or, am lo·
l:las aa questOes do carater técnico relaclonadoa com n apllcaçAo do pro.
tunto 'frata.do, aempro que assim o permitam as laculdadea conferidas a
reler/do Comlullo pnln roou E:lltatuto.
3,

O Conselho, por Intermédio do Socrotárlo G~ral, enviará lguatmanto BO
Socratérlo Gorai dai NaçOoa Unidas, para transmiu4o ao Conselho do Se·
OLiranç4 o A Auambléle Gorai daquelA Organl:açlo, a ~ara conhecimento
do Conaelho da Organlzaçlo dOI Elladoa Arnerlcanoa, cópia de quolquor
lnlormaçlo que rotulla de lnapoç4o especial ofotLI-da fim conlormldadta
com o parágrafo 1, Inciso b), allnoas (i) e (11), dosto atllgo.
6,

1, O Conaalho podarA acordar, ou qualquer dos Parlll!t pader6 lloticltar,
Clllo soja convocada uma rounido extraordlnàflo do Conroréncla Gorai para
apreciar oa relatórios que roauttom da qLialquor lnspoçAo ospoclal. Em tal
caso o Socroló.rlo Qerat procederá lmadJatamonto A convoc11çAo da rouNAo
exlroordlnArla sollcllada,

e. A Conlorllncla Gorai, convocada a reunlao a•lraordln,rln com oaao
nesta anjgo, podard fazer recamanc:taçOea às Par1ea o apraaonuu :amb6m
lnlormaÇOoa ao SecretArio Geral das NaçOea Unidos, para tranamiaaAo ao
ConaelhO do Segurança e 11 A••embléla Geral doua Organizaçao.

Madidu am Caao 011 Violo:u;io do T,.t,.do
AriiQO ::0

A Conlerllncla Gerar tomará conhecimento CID todos aquelas caaos t~rn
que, a aou 1ulzo, qualquer ctaa Partes Contratantes nlo oatoja cumprindo 111
auas obrt 11 açooa derivadas do presente Tratado o ChamarA a atençlo da
mesma, lazonrlf'l·l"tl as rocomendacOas aua julgue adaquadas,

1,

2, No caso om ·que, a aeu juizo, o n.lo cumprimento em quoatlo COnJiiiLia
umo violaçllo do prusonte Tratado que poaaa Chagar ll pOr em perigo a pu
e n sogurança, a própria Conferência Garal InformarA dlllo, tlmul\anoa·
monto, Ao conselho de Sugurança e 6. Asaombléla G~ta.l daa NatrOCII Unldaa,
por lntermàdlo do Socrotàrlo Cloral desaa OrganlzaçAo, bem como ao Con·
salho dia Organlzaçao doa Eatadoll Americanos. A Conlorênc:la Gorar Jnlor·
mar6, lguatmonte, A Ag6ncla huornacional do Enorgill Atomlca pera os fina
petllnontoa do acordo com o Estatuto doata

Atllgo 17
Nenhumlll dlspoal,ao do presento Tratado reatrlngo oa dlroltoa das Panos
contratantaa para utar, em conformidade com ute lnatrumanto, a energia
n11cleer para fina pacfllcoa, partfcularmonte para o aou dounvotvlmanto
oconllmlco e progroaso social.

Artigo 18

Artigo 21
Nenhuma eatipulaçlo ao pruaanto Tratado 11rá lrtterpro!ada no aenUdo do
restringir oa dlrollos o obrlgaç~a das P11noa, om contormldaUe com a cana
aaa Nayon Unidas, nem, no cuo doa Eatadoa Membroa aa Organlza;ilo
dos Estados Americanos, de acordo com oa Tratados regionais oxlatentea.

PtlrtODIIhtll e lmunidldll

1. AI Part01 Contr~tanloa podar.1o ra11tiZ11r oxptoall11a do dlaposltlvoa nu·
e;tear01 com fina pacllicor - lnclualva e•ploaGos que prenuponham ane·
fetos almltares aoa utlll.zadol om armamento nuclear - ou prastor sua coln·
boraçlo a terceiros com o mcumo IIm, umpro quo nlo vlotom 111 dlspoaiçOoa do proaonto ortlgo o aa demo!t do proaonto Tralado, em eapoclal
11.1 doa artlgoa • e 5,

Arllgo 2:!
1, A Agilncla gozar6, no torrttorlo do cada uma du Part•• Contratantos,
da capacidaae jurldlca o dlll prerrogatl~aa e Imunidades neetJaaárlill para o
a-orclclo do aua• lunçCea o a roallzaçAo do aaua propOtltoa.

Os Rt~proaonlantoa dai Parto a Contratantea, acreditados perante 11 AgOn·
cio, a 011 luncion6rlos delta gozarao, Jg~o~atmante, dlt prorrogatlvaa o lmu·
nldlldoa nacoallirlu p11ra o doaomponho do auaa runçOos.

2,

2, Aa Partaa Contr11IAnlo1 que tenham o lntançlo do lov.ar a cabo uma
Cloaaaa axploaOIII, ou colaborar notai, c:loverlo notl!lcar a Ag~ncia o o AUI'lfl·
ela Internacional do energia Aiómlca, com a antaclpaçAo (lua 111 tlrcunt•
IAnclaa o exijam, da data aa e•ploalo e apreaontar, slmullanoomento, 111
aegulnta• lnlormaçoaa:
nucte~r

a)

o coratar do dlapoolllvo

b)

o lugar o 1 llnalldldo di cuplot4o em projeto:

3.

A Agl'\ncla podo rli concluir acordoa com aa P•rlaa Contratanru, com
01 pcrmanor111 do apllcaç4o doa parAgraloa 1 11

o objollvo dO determinar
2 diiiO Migo,

o a origem do moamo:
NOIIIICIÇIO di Outro1 AcordOI
Artigo 23

c)

oa procedlmontoa que aer.lo toguldol para cumprimento do pnt4•
grafo 3 da~te artigo;

dl

a po!Ancla que 111 oapera que tontut o dltpotltlvo, o

uma voz que entro om vigor o prosanto Tratado, toao acordo lntornoclonal
conctuldo por quatquar daa Patlea Contratantoa sobre 111 maltlria1 noto con·
lldaa, •arA comunicado imodlatamento to Sec:ratarla, para registro o notlfl·
caçao àt demttla Pnrtea Contrlllrmtnl.

.,
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l:'oluçllo do Conlrovt\f'llaa
Ar!IQO

:!4
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ludo ontrartl om ~toar com n depósito da declaroçao, ou tllo pronto lanham
aldo cumprldClfl o& roqulaltoa cuja dlsponao n6o hojo o/do oxprouamonto
dllctarada.

A menos qu, ao Partos lntoroasadns ocordom oulro melo de soluÇIIo pocUica,
qunlquur quoattio ou controvórala tobro a lntorpratoç~o ou apllcaçAo do
presento Trnlado, qua nAo tontlo aldo aoluclonada, podor6 1er aubmolldll

11 Corto lnlernoclonol do Juallço, com o próvlo conaenllmonto dat Partoa
cm controvênla.
Jl,aalnaiUtll
Arlloo

25

1. O presente Tratado llcarâ aborto lndaflnldomanta 6 as11 rnalura de:
o)

todna 11:1 Repúblicas latlno·amarlcanaa o

3, T~o togo o pro~onto Tratado lanha l!ntrado om vigor, om conformidade
com o disposto no parágralo 2, antro O/IZO Eatildos, o Governo dopoallárlo
convocarA uma reunlno prollmlnar doa roforldoa Eatodos para que .o Ag6n•
elo !loja constltuldo o antro nm lunclonnmento.
4. Após o entrado cm vigor do presento Trotado para Iodai os pofaae da
4roo, o aparecimento de uma nova pot6ncla dolontoro do ermos nucloaroa
suapondorl'l o opllcoçllo do prt:~aonlll Trotado paro oa palsaa quo o ratlllcarom
tom dl~penaa do parAgrafo 1, lncl•o c, de&ta artigo o que aulm o aallcltam,
oló quo a nova pot6nclo, por lnlclotlva própria ou por aollcl!Gçllo da con·
ler6nclo Goro!, rollllquo o Protocolo Adicional 11 anexo,

os domar, Estados soberanos do homlaf6rlo ocld8ntol situados

b)

totolrnente ao sul do paralelo 35° da lo!ltudo norte: o, solvo o
disposto no parAgrAfO 2 deste artigo, os quo venham o all·lo,

quando admitidos pela Confertmcla Gerei,
A Conferôncla Gorai na o adorarA declslo alguma a rospoi!O da admls~
s~o do ums onlldado pollllca cujo torrllórlo ostoJa suJeito, total ou parcial·
mllnta o antorlormonte (1 dOIII da abertura para eulnatura do prosen!o Tra·
tndo, a lltlglo ot-~ a reclemnçao ctntro um pois e.xtraccntlnftntal o um ou mais
e~tsdos latlno·amt~rlcanos, enquanto nllo 10 !linha posto fim (1 controvórala,
modianlo procodlmontoa pacUicos,
2.

l!mandat
Ar11go 29

Rallf/caç6o o Oopósllo

1, Cutllquor Pnrto poderl1 propor amt~ndoa ao presenta Tratado, entro·
gando suas proposto11 oo Consolho, por /nlormàdlo do Secrolllrlo Geral, que
as transm/HtA a tod11s nB outras Partos contratanlos e oca domara olgnatA·
rloa para os t~lol!os do arllgo 6, O Conaelho, por lntormõdlo do SacraiArlo
Geral, canvocaré lmedlatamonto, dapola da reunlfto do algnatArloa, uma reu•
ol4o oxtraordlndtla da Conforilnclo Geral paro examinar as propostas lormu·
Jodaa, para cujo aprovaçtla se requererá a maioria da dela terços das Partos
Contratantes presentes e votantes,

Artigo 25

Vlglncla e Denúncia

1. O prosonllt Tratado eatá sujeito (1 rallflcaçlo dos Estados algnat6rlos,
do acordo com 011 rospoct1vo11 procodlmontoa conslltuclonals,

Artigo

2. Tanto o putaonto Tratado como 01 lnstrumonlos do rnllflcaçllo SIHio
onJrogUllll para depósito ao QoVGrno dos Eftadoa Unidos Mexicanos, doslg·
naCo como Governo dapoaiiArlo,

O Governo depoaUArla enviarA cópias autenticadas do presente Tre·
todo ooa Governos dos Estados s/gnotdrloa e os notificarA do depósllo do
c.,da lmmumonto do ratlllcaçao.

3,

30

1. O presento Tratado tem carAtor permanente e vigorará por tampo Indo·
terminado, ma3 podarA aor denunciado por qualquer doa Portes, mediania
nolillcaçAo ontruguo no Socroldrlo Gorai do Agôncla, ao a jul~o do Estado
denunciante ocorreram ou podem ocorror clrcunatllnclas relacionados com
o contelldo do Trotado ou doa Pratacolot Adicionais I o 11, tnaxoa, que
1d0tem seus Interessas supramos, ou A paz: e A aeguran~a da uma ou maia
P~rtea Contratantaa.

O presento Tratado nllo poderá ser objoto do reservas.

2. A denllncla torA efeito trOa moaos depola da ontroga da notlflcaçao por
p11rta do Governo do Estado signatário lnteroassdo, ao SecretArio Ger.al da
Agoncla, Esta, por :ua voz, comunicarA lmedlatam11nto tal notlflcaçao ãa
damals Parlea Contralonloll, bam conto ao Socrot4rJo Gorlll dai Naçl5oa Unl·
das para que dê connoclmanto oo Conselho de Segurança o A Asaambl61a
Gorai das Naçoea Unidos, Comunicará, Igualmente, ao sacra!Arlo Geral da
Organl~açao doa Estados Americanos.

Entrada em vigor

Textos Aullnllcos • RfQitlro

Atli!JO 27

Artigo 28

Artigo 3t

1• Solvo o previsto no parAgrafo 2 deste 111/lgo, o preaente Tratado entrar6
om vlaor ftntro os Estados quo o tlvorcm ramlcado tllo togo tenham sido
cumprido~ 011 11ogulntes requisitos:
n)

ftntroga ao Governo depoaUârlo doa ln11trumanto11 do rotlllcoçllo
do presento Tratado por parte doa Governos doa Estados men·
clonados no orllgo 25 exlatentes na dato om quo ao obro 1\ aul·
natura o presento Tratodo, o que nao aeJom alotadoa pelo dlapoa·
to no par6grato 2 do próprio ortlgo 25;

o proaonte Trat.udo, cujos to•to:~ nas Unguaa espanhola, chlnou, francesa,
Inglese, portuguosa o russo la~om Igualmente 16, sara registrado pelo Go·
verna depoai!Arlo, om conformidade com o Artigo 102 da Carta Ctil NoçOes
Unldat, O Governo depositário noiUicorA o SecretArio Geral das NaçOoa
Unidas das as11~natur11fl, ratlflc:açoea e Gmondaa do quo seja objeto o pra·
santo Tratado, o comunlcá·laa·A 11 tl!lllo lnformallvo, ao SecretArio Geral da
Orgnntzuçlo dOG Estados Amerlc11noa.
Artigo tran•itllrlo

b)

o~slnotura

o r#ollflcoçAo do Protocolo Adicional 1 anaxo ao pro~
~ente Tratado, por parto do lodo~ os Estados llxtracontlnontala
ou contlnentola quo tanhom, de Jure ou do facto, roaponsabllldado
lntornac/onal aobro terrltórloa altuadoa nA âroo do apiiCAçlo do
pro~ento Tratado:

c)

aaalnotura o ratlflcaçao do Protocolo Adicional 11 anoxo ao pro•
Bento Trat11do por porto de todas as potóncltla que poaeu11m ar·
mos nuclooro11;

dJ

conclutllo do acordoa bilaterais ou multllolorala sobro a opllca•
çllo do S/stomo do Stllvaguardaa dA Agóncln lntornllclonor do
Energia Atómlcs, om conlormldado com o Artigo 13 do pruonte
Tratado.

:!. sorá focutdodG lmprucrltlvol do qualquor E11tado algnotórlo ll dlaponao,
total ou porclol, doa raqulaltoa ostoboloc/doa no por6grnlo antorlor, rnodlonto
UoctoraçAo que llgurarA como onoxo oo lnatrumonto do ro!Uicoçllo ru11poc·
!Ivo o que poderA oor formulado por ocoaiAo do depóallo do11111, ou poBto·
rlormuntu. Paro oa Eatlldoa que f~çam u1o dona foculdado, o preaonlu Trn·

A donUncln da deCIIIraçAo o que ao refere o pnrágralo 2 do artigo 28 GltA
autQlta 11011 mo:mos procadlmentoa Que a danllncla do preaonto Trslado,
com 11 11x~oçllo do que surtirA llleilo no data do ontrege dn rasp11CI~vo noll•
llcaçtto.
Em 10 elo que, os Plonlpotanc/Arlo~ abaixo uulnados, tendo depositado aaua
Ptenoa PodtuHs QUo lorllm uchlldoa om boa a davlda formo, firmam o pro•
sentet Tratado om nomo da seus roapoctlwo' Gowornos.
FEITO na Cldado do Móxlco, Olatrlto Federal, oca catorze dlaa do m6a de
loverolro do uno de mil novec11ntoa o Sllaaanto o aeto,

PROTOCOLO ADICIONAL I

ou Ptonlpotoncidrloa nbnLxo lL,IIInHdos, providos do Planos Podoraa doa
seus ttnpoctlvos Qovornos,
CONVENCIDOS do quo o TtnllldO pnrn n Proscrlçllo dos Armas Nuclenrea
nn Amórlcn Lutlnn, noooclodo o onalnodo om cumprimento doa recomttn·
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dnçoos da AaatJmbMla Gor111 das NnçOoa Unldaa, conatantaa na Raaolu·
çilo 1911 (XVIII), dn 27 dn novombro do 11163, reproaanla um Importante
p11sao para nuogtlrar a nilo•prollloraçllo do armaa nuclaaroa:
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çar com o n~u omprogo as Partaa Contratantes do Tratodo para Pro•crlçlo
das Armaa Nuclaaraa na Am6rlca Latina.
Artigo 4

CONSCIENTES do quo a nllo·prollforoç4o do armaa nuc1a11roa n4o conttUul
um 11m em ai moama, mAa um melo para allnglr, 11m uma etapa poaterlor,
o doaormamento gorai o completo, o
DESEJOSOS do contribuir, na medida da auaa poulbllldadas, para pOr ter·
mo à corrldB ormamanllsln, ttapoclolmonto no campo das armaa nuclearaa,
o pnra fnvorocur o conaolld•çllo da paz no mundo, bueada no roapolto
mUtuo o na lguoldado aobornno doa Ealadoa,

o

prosonte Protocolo tara a moama duraçlo quo o Tratado para a Proa·
crlç.lo das Armaa Nucleares na Amórlca Latina, do qual 6 Anexo, e a ele
ta aplicam a: dallniçOaa de torri!Orlo e da armaa nuclearao c:onatontea
doa artigo• 3 e 5 do Tratado, bom como aa diopoalç6as rotallvaa 6 rallll·
caçao, ratorvaa a danüncla, textos autGntlcos o registro pravlatoa noa ar·
Ugoa 26, 27, 30 o 31 do próprio Tratado
Artigo 5

Conwloram no aogulnto:

O presente Protocolo entrará em vigor, para oa Estados que o houveram
rallllcacto, na data em que dapoallem teus respectivos Instrumentos do
tlllcaç!lo.

Artigo 1

Compromerar·ao a aplicar noa tarrltOrlos que, de Jur. ou de lato, estalem
sob sua reaponsabUid11do Internacional, compreendidos dentro dos Umllea
da zona geogróllca ntaboleclda no Tratacla para a Proacrlçlo dn Arrnaa
Nucturea na América Launa, o estatuto ee deanucloarlzaçAo para llna b6·
Uco11 quo ftll encontra doflnldo nos Artigos 1, 3, 5 o 13 do mencionado Tra·
todo.
Artigo

ra·

EM TESTEMUNHO 00 QUE, os Pfenlpotanclárlos abaixo asslnedoa, ha•
vendo ctepoattado aeua Planos Poderes, que toram achados om boa e de•
vida forma, aulnam o proaonto Protocolo Adicional om 11oma da eaua re•
poctlvoa OoYarnos,

ANEXO V

O pror.onto Protocolo torá a mesma duraçao que o Tratado para a Proa·
cliçllo das Mmas Nucloaree na Am6rlca Latina, do qual 6 Anexo, aplicando·
ao a ela aa cl.tusulall rofarontaa à ratlllcaçlo o denúncia quo figuram no
corpo do Tratado,
Atti!JO 3

TRATADO SOBRE NÃO-PROLIFERAÇÃO DAS
ARMAS NUCLEARES (*)
Concfu/do em tDBB,

O pro11onta Protocolo entrará am vigor, para os Ealadoi que o houveram
mtrltc:.~do,

nu data 11m quo dopoaltom aoua raapocllvos Instrumento• do ra·

llticaçao.
EM TI::STEMUNHO DO QUE, oa Plonipotencl.trioa abaixo anlnadoa, havendo
dopoaltado BUI:I Pto1101 Poderes, que foram achados em boa e davlda forma,
as5inom o prt!&onto Protocolo em no ma doa 10ua raapoellvoa Governos.
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Qa Plonipotoncrarloa abaixo naslnados, pro~ldoa da Plenos Podares doa aaua
raapecti~os

Governos,

CONVENCIDOS da quo o Tratado para a Pro:crlçlo daa Armas Nuclearaa
n<~ Amarica Latina, negociado e assinado am cumprimento das recoman~
daçoaa du A~:iombléia Gorai das Naçooa Unidas, conatantas da Raaolu•
çao 1911 (XVIII), do 27 de novembro da 1963, repraaanta um lrt1portanl!
pano pQra assegurar a nAo·prolllaraçao de armas nucleares;
CONSCIENTES do que t1 n.lo·prollloraç6o de armae nuctoaraa n.lo constltul
um IIm em 111 maama, maa um maio para atingir, am etapa poaterlor, o de·
aarmamonto geral a completo, e
OESEJCSOS dct contribuir, na medida do auaa poaalbllldadea, para pOr lar•
mo .t corrida armamanllata, es~clatmanta no campo daa armaa nuclearaa,
e para lavorocor a consolidar a par: do mundo, baseada no raapelto mútuo
o na lgualdada soberana doa Eatadoa,
Convieram no aogulnto:
Artigo 1
O estatulo do deanuclt~arlzaçao p11ra lina bdllcoa da Am•rictl Lt11in11, t.oi como
aatA dol!nldo, delimitado o enunciado noa dlapoalçOes do Trotado pora a
ProacrlçAo aa Armaa Nucleares na Am6rlca Latina, do qual cato lnatrumen•
to ó Anexo, aerA plon11manta roapallado polaa Partos no presenta Protocolo
om todos os soua objotlvos e dlapoalçOoa expreaaaa,
Artigo .:!
Os Governos raproaontadoa polca Phmlpotancl6rloa abahto aulnadoa ae com•
prometam, conutqOantomanta, a nao contribuir do quolquor forma pora que,
nos torri!Orlon aoa quais ao aplica o Tratodo, am conlormld11da com o
Mtioo 4, aojam prallcadoa aros quo conaliluom uma vlolaçao das obriga·
çOaa onunclad~a no artigo 1 do Tratado,
Artroo 3
03 Governos roproaalltlldot poloa PlalllpatonciArlot 11boixo oulnadoa 10
compromutom, oulroaaim, 11 nllo omprogar atmlla nuctoaroa o a nfto amoa·

TRATADO SOBRE NAO·PROI.IFERAÇAO DAS ARMAS NUCLEARES ('"}
01 E11tado~ algnal6rlas deste Tra!ldO, daslgnados a aaguir como Partes
do Tratado:
CONSCIENTES da de~aataçao qua umo guerra nuclear traria p11ra toda a
humanld11de e, um contoqOllncia, da nacoasldado do empreender todos 011
esforços para ofaatar o rlaco da tal g~J~~rra, a da tomar medidas para rol"
guardar e 111guronça doa povoa;
CONVENCIDOS de que a prollfaraçlo d11a armas nucleares aumentaria con•
aldoravalrnanle 01 riscos de uma ouorra 'IUCioar:
OE CONFORMIDADE COM as roaoluçOta da Aaaembl61a Geral da Orga•
nlzaçao das NaÇOel Unidas, qua recomendam a conctuaao da um acordo
da1tlnado a Impedir maior dlnemlntçlo daa armas nucloaraa;
DISPOSTOS a cooporar para tacill!a( a apUcaçlo do al1tama da 1al~aguardas
do Agência Internacional de Energia A!Omlca aobra 111 atlvldadaa nuctoaraa
pac!Uc.o.a;
MANIFESTANDO seu apoio 6 pesquisa, ao de~anvolvlmollto e a outros os~
forças dottlnadoa a promover a apUcaçlo, no lmbllo do slatoma de salva•
guordaa da Ag6nclo tnternsclollal de Energia Atómica, do principio da oal•
vaguardar do modo ellcoz o transito de materiais l6rtal1 a l/aseis eapoclaia,
paio emprego, sm certos pontos oatralégicoa, da lnatrumantos a outro•
técnicas:
AFIRMANDO o principiO do quo oa benel/ciOI dilO aplicaçOoa paci!IC:II da
tecnologia nuclaJr - lnclutlva quaisquer derivados lecnoiOglcoa que oblo•
nhom 1111 pot6nclaa nuclearaa pelo daaanvol~lmonto do artofatoa nuc:learea
oxpioalvoa - davam aor postos, para llna psclllcos, 11 dlapoalgl1o da toda•
ao Partos do Tratado, ~ojam oiaa Estadoa mllllarmen!a nucloaroa ou n4omUUarmantl! nucleares:
CONVENCIDOS da que, em decorrência doalo principio, todaa as Partes
16m direito da plftlclpar no lnlerc4mblo mala amplo poulval da lnformsçOaa
clenllllcas a da contribuir, lao!adamallta ou em cooporaçlo com oútroa Estados,
para o desenvolvimento crasca11ta das apllcllçOaa da energia nucleat para
fina paclltcos;
DECLARANDO aus lnten;fto do, no menor prazo pon/vel, pOr !armo li cor·
rida armamantista llUCioar o ôe adotar modldaa etlcozaa tendentaa ao doaar~
mamanto nueloar:
ENCARECENDO a cooparaçao da todos oa Eatadoa na eonaaouçlo dano
objotlvo:
AECOAOANDO a datorminllçllo a•praaaa palaa Partoo do Tratado do Proa·
crlçao das E~perl6noi11a com Armaa Nuclaaro• na Atmoalora, no Eapaço
COart1leo o aob a Aoua, da 1083, em aau pra.!lmbulo, da 111 lograr a cesaaçlo
deltnlllvll do toda• a• expto•Oot oxparlmentalt do armra nuctoaroa a da
proauguirom nogocloçOae com 1110 objatl~o;
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OESEJANOO contribUir para u oabllmdamento da lan.~o ... lntornaclonal a o
dll conll:mçn onlro oa Eatadoa, do modo a racltitar a cauaçlo
da manuliilura du armíla nucluarfts, 11 llquldaçAo do lodos oa JOUI eatoquOI
oxialont11s o LI ollmln<~Çllo doa /Haonala nacionais da armu nuclaaraa o de
Moua moia& do lonç<~mento, do conlormldado com um Tratado do De11rma•
munto Gornl o Comploto, aob catrllo o oficl:l: controlo lntornoclonat:
lorl~loclmt~nlo

RECORDANDO que, do 11corci.- ~om a Carta daa NtçOea Unldaa, oa Eatadoa
dovom abator·ao, om auns rolaçOoa lnt11rnaclonala, da ameaça ou do uao dA
torça contra a hltogrldado tml1orlal ou a lndopend6ncla politico do qualquer
E1tado, ou do qualquer outra DÇIIO que contrario os Propóalloa daa Naçoea
Unldlls, o tcmbrnndo quo o ostabotaclmento e a manutençao d11 paz e aegU·
r•nçu intornuclonals dovom aor promovidos com o menor detv[o poaarval doa
rocuraos humanos o oconOm!cos mundiais para a oblonçlo da armamentos;
Convl~nAm

Arllgo

Cada Estado mllllarmonto nuclear, Parto deite Tratado, compromatt•ll a nlo
transferir, dlr&ta ou lndlratamonre, para qualquer reclplend6rlo, armaa nuctaa·
roa ou outros art11latoa nucleares a•ptoaivoa, aulm como o controlo aobre
tai• armas ou artolatos exploalvca 11, aob forma alguma, a11iallr, encorajar
ou Induzir qualquer E•tado militarmente nlo-nuctear a fabricar, ou por outroa
meios adquirir armas nuctoarn ovllar ou controlar tais armas ou artelatoa
explosivos.
11

Cada Estado mllllarmente nêo·nuclear, Parto doato Tratado, eomprometa•H
a nlto receber, dlreta ou indlrotamanto, a tranalerancla do qualquer forno·
codor do armas nucleares cu ourroa arlofatoa exploalvoa nuclaarea, ou do
controlo sobre tais armas ou oJCploalvoa; a nlo fabricar, ou por outros meloa
adquirir armas nucloaros ou outros artofatos ••ptoafvos nucleares, o a nlo
procurar ou receber qualquer 1UIIst6ncls para a labrlcaçlo de armas nuclaa·
rei ou outroa ortolatos explosivas nuclearaa,
Artigo III
1. Cnda Estado mllltarmonto n4c·nucroar, Parte doare Tralado, compromete·
ao a acoitar tU11~agu3rdas - conformo oetlpulado em acordo a 11r negociado
o concluldo com a Ao6ncla Internacional do Energia AtOmlca, da conforml·
d.1dc com o E:~tatuto da Ag&ncia lntarnaclonal do Energia AIOmlca o com o
ul,toma de natvagu:~rdfta d:s Agt1ncla - com a finalidade exclusiva da Ytrl•
tlc:~r n curnpwnonto da~ obrlgaçONI quo noa termos doara Tralado aaauma,
r.on• vir.t:~s ~ lrr~r.~cJir que ~~ onUI{IIu nuclear destinada a !tna paclllcoa venha
•1 sN rlt:;vi:J•l:; :•·1'•, ;um:~s nucto~aros ou outron artolaloa axptoalvoa nuclaa•
rc·~. O pro.:::::Jo: .. ,•nlt.o pum u apticaçllo du aatvaguardlls oxlgldaa por este
:uli!lll ~.vr:c :.:•.!(,1'\•'.tl t•cu rot:~c;.1o .toi rn~lor!nla 16rtala ou lla~afaaspaelala, tanto
chi l.c::o du 1.. 1., ;,.udw,;l\o, quanto n11a do procua~amonlo ou utlllzaçlo om
qu:~tquer in:;t;cl:•('iu\ nuctonr prlnctpnl ou !ora de tnl fnttalaçllo, Ao oalvl·
çunr~Jaa r~loill,,~ 01 or ntl!ll :utloa ~orllc apllcadaa a todos oa materiais f6rtal1
ou !!~suis cr.;pl'c!:li.l uu~dos t.m todftl aa all~ldadas nuclearea paclllcaa reall•
::.Jd~r. no tcrri!~lio do• tal E:t~t:ldo, sob aua jurllldlçllo, ou aquoraa lovadaa a
otui!u :;cb \01111 r.nnnot.·, r.m q11Uii!u0r outro local.
Cad~ E~!:d:1

I' ,rro dMto Traindo, eomprometo·ae a nlo fornecer:
r.~nil

ou

llu~tll

a)

matm;;.r

b)

oQulp;~,,, ..
ou mntcrlul espcclalmanta destinado ou preparado
p::ltil (I procn~:mmunto, uhlizaç4o ou produçlo do mataria! 1/aall 11•
p(lCiiil r•mLI qualquer r::stado mllltarmanto n4o-nucloar, para llno
prH;ItrCir!>, axcoto quando o material f6rtll ou 111111 oapoclal esteja
r.uj~.rcto u ~..rlw.aQunrd:\5 o~igldoa por oato artigo,

especial, ou

,,,l)

3 A~ t~atwa(Junrdns o~i!lidus pCir esto ortlgo aorlo Implementada• de mi·
noiru coml'l•llivot com o Aflige IV douto Tratado o da modO a nlo eonetitulr
,,t,•,T.~~uto .rn .;,.:,.rc~ol~im,rnlu 6cOnOmlco o tocnotóglco da1 Pertas ou A
.~q•.•l:l•,'ilt.o inturr•w~i(m~Ji nr.t cumpu doa atlvldadoa nucleares pacifiCai, lnclu•
'· .. ~ 110 tocornr,. uu cnt•llt>lnlLro int~trnaclonat de melaria! nuclear 1 de aqui•
r Jolll'l'lln~ p.u:r " 1 ·-cw~···•::J,uwwto, utlltzaçlo ou produçlo de materlll nuclear
J'I:JI:t irn: p;,;.;,:,w .. ,r•• •:mrl•ltmldode com o dllpDIIO nealo irtlgo e com o
~·rour:irrQ eh~ ~;.,ll:ruwrTII,r~ ~:nunelndo no Prelimbulo.
a~ ~t,taoJur,

rncii\Mmuntu nllj;J·nucloaros, Parra• doato Tratado, doverlo
ou um conjunto com outro• Estados - acordos
1:Jm n AQoro~IJ lrrturnacionat di energia AtOmica, com I finalidade da cumprir
,, dc~fJCMo nu~.h1 ortioo, do conlofmldada com o Ealatuto di Aglncla Interna·
r:nJuut ,ru t:c~>"lol'il Atómica. A nogoclaçlo do tais acordo• torA Inicio no
pr:Jw do1 wr1 dr.1~ u partir do com11ço da antr.da em vigor deale Tratado,
P:,ca QG t'.utallo!l qua dopoHitUr~tm 1oua lnstrumontoa do Aa!lfloaglo ou
t.dr·r.l!CI ap~~ w,,. puriodo do 100 dial, a negoclaçlo do tala acordoa tar6
•r,.llll um do.~tt.r n~o pu~terior dll tot dopOalto. Tala acordos onlrarlo om
.,\1or ~10 no mhc~no tll moaoa, IS parllr do inicio d11 negoclaçata,
,,.,rl'l.u~r

-

proQuçllo o • utlllzaçlo da onorgla nuclear para fln• paclllcoa, 10m dltcrl·
mlnaçllo o do conformidade CCim os artigo• I a 11 dor:la Tr.rllodc,
:! . Todaa us Pnrtus dosto Tratado compromatam·te a tacllltar o maia
amplo lntorclmblo poulvol da equipamento, matorlala a lnlormaçlo clan·
tlltca ., tecnológica 1obro a utltlzaç4o paclllca da energia nuclear o dato
16m o direito de participar, Aa Partea do Tratado que oatajam ap111 a
laz..lo dovttrlo t11mbóm cooperur - laoladamanto ou junto com outrCit
Eatados ou OrgtSnizaçOall lntarnaclonola - com vlstaa a contribuir para
o daaenvolvlmonto uttoriCir dai aplicaçoos do onorgia nuclear pera llna
paclllcos, aapoclatmonto noa to~rltórloo doa E1tados militarmente nlo.
nuctaaru, P.artea do Tratado, com a devida conaldureçlo petlaa nacual·
dadoa das ragiOo1 do mundo om dosonvoMmonlo.

Arllgo V

no soguinlo:

r

Artigo
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Artigo IV
1. Nada no11ht Tratado aor6 lntorprotadc da manelre que pOlia atolar o direi•
to lnallenóvol du todna 111 Partao do Tratado do dfllllnvolverom a oeaqufaa, 1

Cada Parto dosto TratQdo compromate·so e tomar madidll lproprladaa
para anogurar que, de acordo com eata Tratado, acb obaorvaçlo lnler·
nacional adequada, o atrav61 de procedlmonloa Jntarnaclonala apropria·
do1, os o~entuala bonollcfoa de qualaquer apt1caçe11 pacificai de oxpl~
al!oa nucleares mio tornadoa acaaalvela aoa Eatadoa militarmente nlonuclaaraa, Partos daJII Tratado, om balltl nlo dlacrlmlnatórlaa, o que
O CUltO para IIIIIS Parlll dOI artafatos IXplcliVOI lmpragadoa Hr6 O
mais bllxo poaalval, com axclualo di qualquer cuato di poaqulaa o deaan·
votvlrnento. 01 Estado• mlrltar!Mnlo nlo-nucroaroa, Partoa desta Tratado,
poderio obter tols benollclos medlanll acordo ou acordos lntemacionala
oapaclals, atrav61 de um organismo Internacional apropriado, com repro•
aentaç4o adequada dos Estlldcs mltllarmento nlo•nuclaaros, Aa nooocla·
çl!oa aobro eeeo ~tsunto comoçarAo togo qua pcaalwrl, apól o. ontrada em
viaor do1to Tratado. 011 Estodc1 militarmente neo-nuclearos, Partas dosto
Trat11do, que aa1lm o dosejarom, podor.!lo tambdm obter tels banollcloa
om ·docorrltncla do atordoa bltatorals.
Artigo 1/1
Cada Parto d'oata Tratado compromato•ae a pro11agulr, da boa 16, nogoclaçlloa sobre modldaa elotlvas para a couaçao o maia cedo potll'l'll
da corrida ermamontlata nuclear a pora o desarmamento nuclear, 1 sobro
um Tratado de doaarmaman!o geral o completo, aob estrito a ollcoz con•
!rolo Internacional,
Artigo VIl
Nada noato Tratado alet11 o dlraito do quutquor grupo dt Estadoa do ccn·
cluir Tratadoa regionais o IIm do banir totolmento aa nrm111 nucleares do:~ aoua
respoctlvo11 torriiOrlo1 •
Artigo

VIII

1, Qualquer Parto du~tu Tr~t:sdo pado propor umondtn: 11 o::to Trntudo.
O ta~to do qu11tquar propo~tu da omunda tort.r submltido uos Ciovorno:1, depoaltãrloa, que o larao circutur antro todo~ na P:srtea dO Trlltndo. A suguir, ao
aollcltadoa 11 l11z6·lo por um torço ou maia daa Partoa, 01 Go~erno:. dopoti·
t6rloa convocarao uma Conlerõncln 11 qual convldorllo todoa 1'11 f'nrteu para
oprovu 1111 amando,
2, Quulquor emendo 11 oato Trt~tudo dovorl!. aor oprov11da pela m11lorla do1
votoa do todu as P11rtos do Trat11do, Incluindo os votoa de todoa os Eatadoa
mlhtllrmonlo nu-cleorns Partun do Tnalado o oa votoa Uo Iodas as outros Pmrlol
qua, na data do circutuçllo o., unrundll, !orem mombroli da Junta da Govarna·
dores da Ag6nel3 lntornactonlll d11 EnCirgla Atómico, A omunda entrarA em
vigor parll cada Porte quu du~o~ollitllr ,uu lnarrumontc da rallllcaçao da omen·
da, apóa o dopOslto doe lnKtrumontoa da rotlllcaçlo por uma malorht de
lodaaas Parl~ts, Incluindo os lnatrum~tntoa d11 rolllicaç.tlo de todoa oa Eatodo1
mllitarmc.rnl~t nucluarus, Parto~ do TtAiado o 01 lntrrumenlo!l do ratlflcaçllo
de tod11a aa outras Purtu11 quo, n• d:stll do circulaç.tlo da omonda, forem membro• da Junta da Oov~trnudores IJa Agt1nclo InternAcional du Energia Al6o
mica, A ptrtlr do ~tntAo, n omunda ontrorA om vigor para qunlquor outra
Parta quando do depósito do at~u Instrumento do rutlllcaçllo da 11monda,
3, CincCI anos apóa a ~'ltrlldll om vigor destll Trntado, uml\ Conforoncia das
Parllll aor6 reallzadi om 011nobr11, Sulça, para ovallor a lmplomontaçllo do
Tratado, com vistas o anagurar qyo os propó1lto1 do PraAmbulo o 01 dlapolltlvoa do Tratado 11tllo 111ndo o•aculodos. A partir doaan data, em lnter·
votos de cinco .ano•, n malorln dai Part11a do Tratado pcdor6 obtor - subo
metendo um11 proposta com 61111 llnalldade aoa Governo• daposlt6rloa - e
convocaçlo do outras Conlort'tnciu com o mesmo ob/allvo da avaliar o lm·
ptementaç4o do Trahtdo,
Artigo IX
1 , Eal• Trat1do 1111r6 aberto A a11fnatura do todol oa Eetadoa, Qualquer
Eatado que nlo aulne o Tratado antal do aua enlrada om vigor, de acordo
com o per6grafa 3 doare ertlgo, podara a 111 aderir am qu1tquar lempo,
2. Elia Tratado 01t1r6 aujelto • ratlllcaçlo paio• Esta doa algnatArloa, 01
inatrumantoa da Rallllcaçlo a os lntlrumonto• de Adeallo aorlo dopoaltadoa
junto ooa Qovernoa d1 Unllo Sovf611ea, Rolno Unido a 01 t::1tados Unidos da
Am6rlca, ora doalgnadoa Oovernoa depoaU6rloa.
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tllll vigor Of'!Orl r.un rolillcuçao polos Es!t~dos cujoa
oovomos silo do~l!inlldas dt!po:~ittlrlor; ca (rat.:uJo, op6a o dopóui!J, por qunrontn oulrC~s o.o:ih.:HJ:o ulanalérlos, df.: t·.cu:; im;uumt.mtoa dú lallricaoáo. Pora os
fin:1 dfJ:.>Io Traindo. um Ustmlo rni!Jt.'lrnlwllt.l nuctuor ó OQU11Io que tlvor fa.brl·
car.W ou I•Jlto oxplocllr um.:t nrmn nur.h ·ur uu outro arlef,"'IO bXplociYo nuclenr
untr:s elo 1.(1 rlu lt.lnotro do '1!167.

:.1. Estu

'.1

: .1
''

Twl<~•1l. t~ntrnnl

4, Para 0:1 E~Úadoa cujoo in:llrumo111os do Rntillc:açlio ou AdeD4o forem
doposltndos opôs o tJntrad:: um vigor cla:?!tt Trntndo, o mosmo entrará em
vigor no daln do dapóslto do r.oua lnotrumontos da Rollflccçtlo ou Adostlo,
5, Os Governos deposltlirlos lntorm:trllo prontamente todos Oll Estados slg~
notórios ou aderontoa a daln de carln asntnatur1:1, a d.o.tn dt') depl.lolfo de cad~
Instrumento do Ratlllcaçfto ou Adenllo, o dato do ontrudo om vigor deoto
Tratado e o data do racGblmcnto do quaisquer sotlcltnçOOs pura convocRçllo
do uma Confarêncla ou outros noUficnçOea,
ô.

Este Trotado soré roglstrado paios Oovornos doponUórlos da acordo com
102 da Carta doo Nnç~os Unidos.

o Artigo

Artigo X
1.

Caon P<.trtr. tum, no exorcicio dfl MJD ::nborrm1a naclonnt, o rli,oito ao
c lio.drJi.!O :>o decidir que flc;on:cc!r.wnto:. cxtroordinJrlns, fHiu.:lonndos CQrr: :1 ~ub~t<"mciw deste Tratado, põ~Hn om rlnca o:: lntom!.~os tlupromos
de sflu p.1i". NotH,c:.ml l:!.lSíl dmuJncia D toda:; il:l domais Parlei\ do Trwta::lo
tl F:u Cor-~t~l:,v do Sl)~urançJ do:~s Noções Unlda:J, com três mas~s do anta~
codó!IC:Ia. t.::~sa. nolilicaçtlo lnciulrd uma doclaraç!o sobro os Dcontecimcntos t~xtruor;Jinárlos q111~ a seu Juizo amüaçaram SíJU:i interesses supramos.
donu~ci.:ll

0:!. Vlnto o cinco anos após a entmda cm vigor do Tratado, rounlr·se·á
um:1 Conrcr0nci;:. ~ma d<Jeldlr so o Tratado contlnut1rú cm vigor indefinido·
monto, ou ::"'c;í prorrogado por urn ou mais prazos adiclonéts. Es~n declsllo
!il)r{l /omadn pciJ rmaloriil das Pnrtes no Tratado.

Artlao XI
Esto Trutndo - cujo:; toxtos em inglúo, russo, francós, nspnnt1ol e chinês
lú1n :ó ldôntlco - doverA sor dcposit,1dCI nos arquivos dos Govf'lrnos deposl·
tArlos o c6pl:~s dovldomente autent!c.1dns aerllo trunsmitldns peloo Oovernos
depositário~ DO:l aovernos dos EM<1dos que o assinem ou o o/c adiram.

Admini~tr:Hivo incumhid:t de ;tpurur us causus du ucidcntc havido
com " :n1tomúvcl uo Senado Federal, placa Or-201,5. dirigido pelo
servidor t\nlonil) di! Silvót Flllfcs, Motorista Oflciul. Clar.sc '"B", Re~
fcrenda 16, du Quadro de Pe,;,;oal r: LT, bem corno nv•lliur os danos
sofridos pclu vi:tturu.
Senado Federal, 3 de março de 1977. - Senador Mendes
CcnuJe, Primeiro .. Scc.:retúrio.

PORTARIA N•S, DE !977
O Pl'imciro·S~crct~trio, no uso das atribuiçôt:s que lhe confere o
artiro 45l ;•~ J' c ;IY da Resoluciio n• 58. de 1q72,
Rc~:olvc dcsignur Aloísio Burhosa de Souza, Assessor Legislativo, Sr-OA$-102 ..1, I.uiz Curh1S Lemos de Abreu, Diretor da
Suhsccrct:orin Finunco:ira, SF-DAS·I 01 A. c Zulcika de Souza Castro,
Técnico Lc~islativo, rlusse "C", Rcfcrênei:l 5), ::>F-AL·OII, para,
~ob a prc:sidCnci:t du rrimciro, integrurcm o. Comissão de Inquérito
AdministralÍvo incumbida de ;tpurar n:o causas c.!e :tcidcnte havido
com 11 Hutomóvd do !-o=cnndo Fedem!, placa OF-5JGr., dirigido pelo
scrvidorOsv:ddn P..:n•ir,1 da Silva, Mornrista Ofir.:i:al. Cl:1s~r.: .. H", Rc·
fcrêncl:l ló, fio Qumlro d~.: Pcs~oal CLT. bem cornn wo~aliar c;;.: danos
sofrido~ pela viatura.
Sl'llilliO I··!U.:ral. J de rnar;:o d~ 1977. Scnuenr Mendes
C:maie. Primciw-S•:t.:rct:irio.

l'OR'l'iUUA N• 9, Dl': 1977
O Primdro-Sc.:n.:t(Jrio. no uso das :llribuiçõc~ q:Jc lhe conft:re o
)\'c 41' {;ii fü:snluclit, nY 5H, t!c 1972,
Rt,:solvc: de:-.ignar Aloísio Barbo~a de StJU7:a• Assr.!ssor Legis~
lativo, SF-DAS~I02.3, Luiz Curlos Lemo:; de Abreu, Diretor da
Subsecretaria Finnnceirn, SF-DAS-101.4.;, Zulcika de Souza Castro,
Técnico Legislativa, Classe "C", Referi:nda 53, SF·AL·OII, para,
sob n prcsidênci:J do primeiro, integr~Jrem :1 Comissão de Inquérito
,\dminístru!ivo incumbid:t de upurar as causas do :u:idcnte havido
com o autom<iiol'"do Senudo Federal, placa OF-6262, dirigido pelo
sorviuor Raimunuo Borr.es Guimarães. requisitado da C:imarn dos
Deputados, hcm como avaliar os danos sofridos pele~ viatura.
Senado Federal, 3 de marco de 1977. - Scnndor Mendes
Canale, Primciro·Sc.:crctflrio.
arti~o .;53,~

CONSULTORiA-GERAL

PORTARIA N•6, DE 1977

PARECER N• 4177
O Primcir<J·Sc:crctúrio, no uso dns utribuições que lhe confere o
migo 45), ;N )1• o 4• da Resolução n• 58, de 1972,
Resolve designar r\loí~io Bnrboza de Souzu, Assessor Lcgis·
lalivo, SF-DAS-102.3, Luiz Carlos Lemos de Ahrcu, Diretor da
Suhsccrcturia Financeira, Sf-Dt\S-lfll .4. e Zuh:ika de Suuiu Castro,
Tccnicu Legislativo, Classe "C', Referência 53, SF·1\ 1·011, pura,
sob a prt'sidênch1 do primeiro. intc.:~rurem a Comissão de lnc..ju~rito
r\dministrativo incumbido de npurur ns causas do acidente hiavido
com o automóvel do Senado Federal, placa OF-~O'JH, dirigid•' pelo
servidor Cnrlito Pereira du Costa, Assistente Legislativo, Classe
"C". Reforência 41, SF·AL·O 12. do Quadro Permanente, hem como
uvnliotr ns ela nos sofridos pela viuturu,
Sctt:~do

Canale,

rcderal. 2 de màrço de 1977. -

Settauur

~ende•

Primciro~SC!crct:Vio.

PORTARIAN•7, DE 1977
O Pdmciro-.~ecr~t:triP, uo ~t"l' úus :ltribuicõcs que lhe
artigo 4..\.1, ~ .w e 4• du Rcsuluç~o n• 5H, de 1972,

~onli.:re

o

Rc\olvc designar Aloisio Burbo~a de Souza, Ass,ssor Lcgi!\•
l:llivo. SI'-!1·\S-102..1, Luiz Curlos Lemos de Abreu, Dirctor da
SuhM:c.:rc1ari~t J!in;mccira, SF-Dr\S~I0/.4, c Zulciku de Suu,:<l \.:;t~tw,
Têcnico i .c~i,lativo, Classe "C", Referencia 53, SF·A 1.·0 11, para,
sob a presidência do primeiro, intc~rarcm u Comissuo de lnqucrito

Sobre repercu••io do aumento da• olfq••otu• do !SS nos
contr•t•• de pre•t•çílo d• senlços.
('ONI,.LDLKAL S/A -- Ct.1mêrcio c In~~~'-:;·i;:, <~toavl·s de t:xpc·
dicntt.: datm.lo Jc ~5 Jc fevereiro de 1977, pl~itl.;,, •,'ltrrc;;·.~o da pnrcda
l1o ISS, no contrat1.J Jc ['rr.:stacào de limpeza ~· ..\:n . . L"rv:,~Jo, sem m:!~
tcriul. dos cdifí.:ios ;"L'rtcnccnt.:o.; uo St.:nado c :.i:u::d\l:, :1:1 .SQS Joo,
hlocns C. I) c G:
II - ,\ prc:-.taUMil de !\cn·kos fundamcntu seu r~Jidn nn itt!T~
IV Jn arl. 9.1 da Lei 11'' 6.Jcl2, uc 0.12· 76, publicada no l!if.ri,, '' .ioin!
de 10-12·76, o4uc.: clevllu it .tlíi.junta do lrnp~lSI<' Soh:-c Servi•:\''• de~
pam 5'.'fl, subre os pn:J;tl.\ Uos s;,:rviçns:
,III - 1\~nmp:II~:,,J a ~olicii;Tç:iu cópht do ofí~:··~ .1c1 •• : 1 ~:'!1'
Dirl!tor~Gcrai. dnt:td11 de /''de dezembro de 1976, q: 1· ;.pn'v"u ::
rrnrost;a da nll;'llll.l daw. oferccid:1 pr.la CONFEDERAl
IV- Da f".•'i'"'ta aludid" íC"ONFE-RSB/IOJ6/7f•' ·a··" '.
intituladb "Dtt l'r~,_.,-, Ja Prt:sla~.iu J11s S..:n•içn~". t:nr:.;.t ..-\;prcs~
samcntc um in('i"'tl ·· i '!hutn Din'l•'" ISS · .:!% Sl1hrc t> faturmnento".
V- .o\, l.~.:i n\' :~ _:..,~. d~ 9 Uc dct.crnbro de 1976, que ultcrou dis~
rn:;h;\\c-; dn Dt·i.'rt.:to·lt.i rt' H:!, de 16-J:!-66, que regula o Sist~ma
Tri~u:;:l'itl J,, DbtrÍ!t' h.:d..:r;tl, tlispt\.~ cm ::.cu art. 111 :
1

"()..,ar!~ ···,.· . .J 1. ~.r. 4~. ~lJ, 110, ',li, 9J c l)Q do Decrcto·h:i
nl' ri1, dr.: .:t,·l ~-otl, pas . . am ;1 "ignrm 4..:0111 ;ts ~cguintc!\ red;.Jçôcs:

DIÁRIO DO CONGRESSO NAOONAL(Seçio II)
Art. 9;1, AS alíquotas rura a cobrança do 1m rosto Sohrc
Sorvic11s, quando o rrcço do serviço for utili1.ado como hasc
de cítlculo, seriul m seguintes:
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Além diss11, niio figuru. no Ajuste firmudo entre aquela Firma e
como s6i acontecer e~~~ooutros Acorda., f!Cnhuma cldlllull!
ro..fldo,recair.cssa cspAI:ie cje dnussolircil C::antratadu.

O, Senado,

IV- Outras rrcstaçõcs de serviços... 5%,"
VI - Houve, assim, umu majoração da ulíquotu. de 2% paru
5%. que niio rodia ser prevista quando da aprcscntuçiio du prorostu.
a quul, como roi dito ncimn, discriminou i1s diversas pari:elus que
integraram o preço da oferta.
VIl- Trmu-sc, cfctivamentc, como ulcgu o Suplicante, de umu
.. medida compulsóriu c inadiúvel impostu pelo Governo, nfio se cons·
tituindo, por conscJluinh:. cm clcvuci10 de preços dos serviços...

VIII- Isso posto, c sem que o nosso pronunciamento possa ser-

vir de precedente paru rundumcntm pretensões outrus, cm casos
scmclhuntcs mns diferentes, somos de parecer que pode ser atcndidn
a reivindicação da CONFEDERAL S/ A- Comércio c Indústria,
n11 sentido, de que o Scnudo suporte u :Jiteraçiio do imposto. nu
fornm indicada.- Paulo Nunes Augusto de, Figueiredo, ConsultorGcrul.

ATAS DAS COMISSOES

I'

I.
COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS
I• REUNIÃO, REALIZADA EM lO DE
MARCO DE 1977(1NSTALAÇÃO)
Às dc1. horas e trintu minutos do dia dez de marco do uno de mil
novecentos e setenta e sete, presentes os Senhores Senadores Dinmtc
Mariz, Jurbus Passarinho. Agenor Maria, Teotõnio Vilelu. Evandro
Carreira. Saldanha Dcrzi e Braga Junior, reúne-se a Comissão de
Assuntos Rc~ionais. na Sala "Clovis Bevilácqua".
De acordo com o que preceitua o§ 3• do art. 93 do Regimento
Interno. assume a Presidência o Sr. Senador Jarbas Passarinho. que
declara instalados os trabalhos da Comissão.
A nm de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente dccla·
ra que ir{t proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidentc.
Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente designa para funcionar
como escrutinador o Sr. Senador Teotônio Vilela.
Procedida a cleicão, verinca-se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Senador Dinarte Mariz ...... ,.....•.. ,,, .... 6 votos
Senador Jarbas Passarinho . .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. I voto
Para Vlce-Presldente:
Senador Evandro Carreira . .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. 6 votos
Senador Evclilsio Vieira . . .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. .. . . I voto
Em cumprimento ao deliberado, o Sr. Presidente eventual, proclama eleitos, resrcctivamente, Presidente e Vice-Presidente, os Srs.
Senadores Dinartc Muriz e Evandro Carreira. e convida o Sr.
Dinartc Mariz a assumir u Presidi:ncia.
Assumindo u Pr~sidênciu, o Senhor Senador Dinurte Mari7.
ugrudcce a seus pures a honra com que foi distinguido e comunica
que as reuniões ordinltrias da Comissão serão realizadus lls terçasfeiras, ils de?. horas.
Nuda mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e puru
constar, cu, Lêda Fcrreiru dit Rocha, Assistente da Comissão, lavrei
u presente Atu que, Jidn c aprovada, serd assinada pelo Senhor Presi:
dente e demais membros presentes. - Dlnarle Moriz - Jarbas
Passarinho - Agenor Morla - Teotônlo VIlela - E•ondro Carreiro
- Saldlllb lkrd- Br.a. Jlllliot.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
I• REUNIÃO INSTALAÇÃO, REALIZADA
EM 9 DE MARÇO DE 1977
Às dczcsscis horas do diu nove de murço de mil novecentos e se·
tentu c sete, nu Suh1 "Clovis Bcvildcqua", presentes os Senhorc•
Senadores Gustavo Cupuncmu, Duniel Kr~cger, Saldanha Derzi,
Mnttos Leão. Nelson Cnr'nciro. Wilson Gonçalves, Leite Chuves,

Otto Lehmann c Heitor Dius, reune-se a Comissão de Constttuição e
Justiçu.
Deixam de comrareccr, por motivo justincudo, os Srs. Senadores Eurico Rczcndc, Hclvídio Nunes. ltulívio Coelho. Accioly
Filho c Dirceu Cardoso.
De tlcordo com o que preceitua o Regimento Interno, ussumc a
Presidência o Sr. Senador Gustavo Capa nem a, que dcclura instulada
u Comisstlo.
A nm de cumprir dispositivo regimcntul. o Sr. Presidente comunica que irá proceder à eleição do Presidente e dos Vices-Presidcntes.
Distribuídas ns cédulas. o Sr. Presidente designa para escrutinadores
os Srs. Senudorcs Heitor Dius e Nelson Curnciro.

Procedido a elciçUo, verilicu-se o seguinte rcsultndo:
Para Presidente:
Senador Daniel Kriegcr ................. ,,, .. . . . . . 8 votos
Senador Gustuvo Capuncma . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . I voto
Para 1•-VIce-Presldente:
Senador Accioly Filho .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . . . . 9 votos
Parol•-VIce-Presldente:
Senudor Leite Chaves . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . 8 votos
Scnudor Nelson C:1rneiro . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . I voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente, 1•-VicePresidente e 2•-Yice-Prcsidente, os Srs. Senadores Dunicl Kricger
Acciolv Filhn e Leite Chuves.
Assumindo a Prcsidênciu, o Sr. Senador Da mel Krigcr agradece
:1 escolhu do scu nome pnrn exercer ti'io nlto curgo e·propõe ü ComissUo que us reuniões ordini1rius scjum renlizudus às qunrtus-feirus, às
dez horus. na jí1 mencionuda Saiu Clóvis Bevilácqua. A prorostu í:
nprovudu por ununimidudc.
O Sr. Presidente mantém, pam exercer :1s funções de Assistente,
o Técnic1> de lnstruçiill Lcgislativu, Ma riu Helenu Bucno Bmndào.
O Sr. Presidente cncerrn u reuniüo convocando outrn paru as
dczcssctc hnrus. u fim de upreciur matbriu de urgênciu.
Eu. Muriu Hclcnn Bucno Bmndüo, Assistente, lnvrci u presente
Ata que. lidu c uprnvndu. serl1 ussinada pelo Sr. Presidente e demuis
mcmhrns presente,<. - Daniel Krleger - Gustavo Capancma Heitor Dias- Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Mattos Leio
-Leite Chaves- Saldanha Derzl- Otto Lehmann.
2• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA. REALIZADA
EM 9 DE MARÇO DE 1977
Às dczcssetc horas do diu nove de murço de mil novecentos e
sctentu c sete, nu Suln Clóvis Bevilácqun, sob a Prc,<idi:ncin do

'l

Março de 1977

Sen:~dor D<tnicl Kricgcr, presentes os Srs. Senadores Gust~vo
C:~p:~acnw. Nelson Carneiro, Wilson Gonç:~lvcs, Leite Chaves. Otto·
l.ehm:~nn. l-leitor Dias, M~ttos Leiio, S:~ldunha Dcr>i c Paulo
Rrossard. rclinc~}iC n Comissão de ComilituiçUo c Justicu.

Sr.

I

I,,
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Havcmln número rcgímcntul, o Sr, Presidente di1 inicio nos
tr:~h:~lhos da Comissiio c passa a p:~luvr<t ao Sr. Scnudor Wilson
C.on>:~lvcs. Rel<ttor da Mens:~gcm n' 42/77. do Sr. Presidente du

Repúhlica. >Uhrnetcndo it aprovuçiio do Senado Federal, o nome do
Tcncntc-Rrig:~dciro Dcoclúcio Lima de Siquciru pur:1 exercer o curBo
de Ministro do Surcrior Tribunal Militur. nu vuga decorrente du
aposentadoria dt> Ministro Tenente-Brigadeiro Honório Pinto
Percir:t de Mag:tlhiics Neto. Na forma do Regimento Interno "
rcuniiiu tormHic sccrctu.
Rc~1hcrt:1 u rcunino e nada mais h~1vendo a tratur. o
Sr. Presidente encerra os trubnlhos, lavrando cu, Marin Helcnu
Bucno Br:tndiin. Assistente. n presente Aw quc,lidu c aprovada, s~:rí1
:~ssin:tda pelo Sr. Presidente. '
COMISSÃO DE ECONOMIA
I' RELINIÀO, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 1977
(INSTALAÇÃO)
Às de>essetc horas do dia dez de março de mil novecentos c
setenta c sr.:tc, nu Sala .. Rui B:trbosu", com n prest:ncu dos
Srs. Senadores Marcos Freire, Roberto Saturnino, Paulo Guerra,
Dínurtc Muriz, Augusto Franco. Luiz Cavalcante. José Snrncy,
Franco Montoro, Arnon de Mello e J~rbas Passarinho.' reúne-se a
Comi!\stto de Economia.
De acordo com dispositivo regimental, assume a Presidência o
Sr. Senador Dinartc Mariz, que declara instalados os trab:tlhos da
Comissiio c que irá proceder à eleição do Presidente e do ViccPrcsidcntc. Distrihuidas as cédulas, o Sr. Presidente convida pura
escrutinador o Sr. Senador Augusto Franco,
Procedida a elcicào, verifica-se o seguinte resultado:
Para Presidente
Senador Mmcos Freire
Senador Arnon de Mcllo

············· ............. .
'•''

t'J votos

I voto

Para Vice-Preoldente:
Sen:tdor Vasconcelos Torres ...... , , .. , ........ , ... , ... 9 votos
Senador Augusto Franco ........... , ................. I voto ·
São procl~mados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·
Presidente. os Srs, Senadores Marcos Freire e Vasconcelos Torres,
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador Marcos Freire agrade·
cc a seus. pares a honra com que foi distinguido e comunica que us
reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas às quartus·feiras,
~s de> horas.
Nudu mais havendo a tratar, encerra~sc a reunião, luvrundo eu,
Daniel Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que
lida c aprovada, será assinudu pelo Sr. Presidente c Demais mem·
hros presentes, - Marcos Freire - Roberto Satumlno - Paulo
Guerra - Dlnarte Mariz - AuJUolo Franco - Luiz Cavalcante José Samey - Franco Montoro - Arnon de Mello - Jarba•·
Passarinho.
COMISSÃO DE REDAÇÃO
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM JO DE MARÇO DE 1977
Ás do>c homs do diu dez de mnrço de mil novecentos e setcntu e
!etc, nu Sul a "Rui Burbosu", presentes os Senhores Senudores· Helvl•
dio Nunes, Otto Lehmann, Suldunhtt Dcrii, Adttlberto Scnu DttntoD
lobin1, reúne-seu Comissão de Reducilo.
De acordo com o que preceitua o Regimento Interno, ussumc a
Presidência o Sr. Senudor Dunton Jobim, que declura instnlttdu n
Comissi\o.

A fim de cumprir dispositivo rcgimcnwl. o Sr. Presidente
cornunic:t qu~.: iri't proceder l1 eleição do Presidente c do Vicc·
Presidente, r)istrilmídus IIS cédulas, o Sr. Presidente dcsign:t•pur<!
cscrutin:lti!Jrcs os Srs. Senadores Ottn Lchmunn c S:tldanlw Dcrzi.
Prnccdida a dciciin, wrificói·Sc o SC!:!uintc resultado:
Para Presidente:
:~cnador Adalhcrto Sena .......................... , .... 4 votos
Scn<~dnr Duntun Johirn , . , , .. , .. , , . , , , , , . , , ........ , .. I voto
Para Vlce-Pre•ldenle:
'senador 1-fclvídio Nunes .............................. 4 votos
Scnadur S:tldunhu Dcr>i . , .......... , ................. I voto
Silo dcclumdos eleitos. respectivamente Presidente c Vicc·
Presidente. ns Srs. Scnudorcs Adulbcrto Scnu c Hcvidio Nunes.
Assumindo li Prcsidênciu, o Sr. Scnudor Ad~tlhcrto Sema
U!!r:tclccc t1 "icus p:trcs n cscolhn dll seu nome paru exercer l~o ~!I tocarpu. c cm scguid<t, dcd~tr:t cnccrradn a rcuniao.
F.u, Maria Cmmcn Castro Souza, Assistente:. lavrd " nrcsentc
:1t:1 que, lidu c :.tnrnvmla, scr{t ussinuda pelo Sr. Presidente c demuis
mcmhros presentes. - Adalberto Sena - Hel~ídio Nunes - Otto
Lehmann- Saldanha Derzi- Danton Joblm.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sob!e a Mensagem n• 3, de
1977 (CN), que submete à dellberaçilo do Congresoo Nacional
o texto do Decreto-lei n• 1.491, de I• de dezembro de 1976,
que "altera 1 alfquota e os limites do beneficio fiscal de que
tratam os Decreto,..lels n•s 1.358, de 12 de novembro de 1974,
e 1.431, de 5 de dezembro de 1975",
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 8 DE MARÇO DE 1977
Às dc>essetc horus c trint~ minutos do diu oito de março do uno
de mil novecentos e setenta c sete, no Auditório "Milton Campos",
presentes os Senhores Senadores Altevir Lc:li. Jarbas Passminho,
Alexundrc Costa. Arnon de Mcllo, Augusto Franco. Ruy S:tntos,
Otto Lehm:mn, Otuir Bcckcr, Marcos Freire e Nelson Carndro c os
Deputados Adriano Valente, Junuário Fcitosn, Gomes du Silva,
Eloy Lcnzi c Celso Burros, reúne-se a Comissilo Mista incumbida de
estudo c parecer sobre a Mensagem n• 3, de 1977 (CN). que "altera n
uliquota c os limites do beneficio fiscul de que tratum os Decretos·
lois n•s. 1.358, de 12 de novembro de 1974, e 1.431, de 5 de dezembro

de 1975".
De ucordo com o que preceitua o Regimento Comum, msumc a
Presidônciu o Senhor Senudor Ruy Santos, que decluru instuhtdu u
Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental o Senhor Presidente
eventual, Senudor Ruy Santos, esclarece que irá proceder a clciçiío
do Presidente c Vicc·PrL'Sidente. Distribuidus as cédulus o Senhor
.Presidente convida o Senhor Deputado Celso Barros pura funcionar
corno escrutinndor,
Procedidu a eleiçilo, verilicu-se o seguinte rcsult:tdo:
Para Presldmte:
Senudor Nelson Curneiro ........... , ................ 14 votos
Em brunco ... , ........ , , ......... , .. , . , . , . .. . . . . . . I voto
Pua Vlce-Pr..ldente:
14 votos
Scnudor Alexandre Costu
Em Brunco , .. , ...... , ........................ , . . .. I I'OlO
Silo declurudos eleitos, respcctivumcntc, J'rcsidcntc c Vice·
Presidente, os Senhores Senadores Nelson Curnciro c Al<xundre
Costa.
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1\ssumindtl a l,r~sidi:l1d:t n Senhor Scnmltlf Nclstln C:m1cirt1,
:t~r:tdcc~.: :1 seus pares n honra com que foi distlnl:!uido c desip:n:1 rara
rclut:tr u mut~ri;.a o S~nhor Dcput:;dn Adriano Vnlcntc.
Nada mais havendo a trntar, encerra-se :t presente rcuniiw. c.
par:~ constar. cu, Mauro Lopes de S{t, Assistente dn Comissflo. lo.tvrci
a presente Ata, que lida c nprovadn ~ nsssin:~dn · r.~:.lo Senhor
Prcsil.h:ntc c dcm:ds Mcmbrns da Cum issfhl c vai it puhlh.::u.·~m.

C'ullli.,,;"to, lm·rci :1 rrl!'il!ll\l! Ata que, lida c nprnvada. scrú assinada
p~o:lo Scnlwr Prl!sidcntc:. Uenwis Mcmhros da C'nrnissnn c vai i1
ruhlk:t~ittl,

COMISSÃO MISTA
Incumbia de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 4, de
1977 (CN), que !IUbmete à dcllhoruç~o do Congr<'SW Neclonul
~texto do Decreto-lei n• 1.493, de 7 de dezembro de IÇ76,
"~Itera a lcglsiQçuo do Imposto de Renda, e dti ontrao
providência•",
i' REUNIAO (INSTALAÇÃO). REALI7.ADA
1'~19 DI' MARÇO DE 1977

•1••

COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUf::RJTO
Incumbida de examinar e emitir rclullírio sobre o llequeri
mento no JS, de 1976-(CN), que "cria a Cornissilo
Parlamentar Mista de Inquérito pura e•uminur a situnçiio da
mulher em todos os sctores de atlvldades".
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO) REAI.Ií'AilA
EM S DE MARÇO DE 1977
Ãs dctcssctc homs do dia oito de março tto anll de mil
nnvecenltlo; c o;ctcnta c sete. rclmc~sc u Cnmissnn Parlmncnwr Mist:t
de lnqu~rÍhl incurnhid<~ de ex<~minm c emitir rcl:ttórin sohre o
Ret]Ucrimcnhl nl 15. Uc 1976 (CN), que "cria ~~ C\unis~nn
P:trl:uncntar 1\Hstu de lnqu~rito pant c.xamin;.tr :t sitlt;u;nn d:t mulher
cm todos os sclnrcs de utividades", presentes os Scnhmes Scnallmcs,
Cattctc Pinheiro, .Jurhas Passnrinho. Heitor Dbs. 1\cdoly Filho,
Nelson Carneiro c Gilvun Rncha c os Dcputadns lntH:êndo Olivcir:t.
Lygia !.essa Bastos. Leur Lomanto. Angdino Rosa, Thcohaldo
Burhosa. Jotlo Menezes. Sérgio Murilo, Ãlvuro Dias c Pacheco
Chaves.
Deixam Uc comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Milton Cabral. Augusto Frnnco. Jo;i" Cnlrnon. Otto
Lchrnann c Frunco Monwro. c os Dcputudos Cid Furt;Jdo.
Em~tnod Wuismun.
Em nhcdiCncia uo que dispõe ns NMmas Regimentais, assume a
Pn:sidência o Senhor Senador Nelson Carncim. que aplls tlcdnrar
instnl:tdu u Comissi'io. mundu distrihuir as cédulas de vot:.u;nn par:t
escolha Uc seus dirigentes c:. dcsi!!n~t o Scnlhlr Sl!n:ldnr Cattete
Pinheiro pura atu:tr como cscrutin:tdor.
Colhidos c upurados os votos, verificn·sc o St:!!UÍ ntc rcsu ltado:
1

Às dezcsscis horas c trinta minutos do dia nove de murco do nno
de mil novecentos~ setenta e sete. no Auditório Milton Campos. presentes os Senhores Senadores Altcvir Leal. Helvídío Nunes.
Dinarlc Í\l uri1, I. ui/ C'avalea nl!.!, !..ou rival Baplista, Vasconcelos Torrl!s, I.dtc Chaves. Oreste'" Ouérr·ia c Ruy Carneiro c os Dcputndos
lgll l.tlo;so, .loiio Castelo, Jarmund N:.tsscr c Nôidc Cerqueira, rct'mc~
se :t C'umi~s\to Mistu incllrnhida de estudo c parecer snhrc H Mensagem nl 4. de 1977 (CN), que suhmcte :'1 dclihcruci'uJ do C'ongrr.:sso
N:tcion:ll o texto dn Decreto-lei n'' 1.49J, de 7 de dl!1cmhro de 1976,
que "altera a lcgislaç:ío do Imposto de Renda c diJ outras providên~
cius".
Oc acordn~.:nmo que precciluu o Regimento Comum, ;.tssumc u
Presidência o Senhor Scnudnr Dinurte Mari~:. que declara instnlad;t u
('mniss:io.
1\ fim de l.'umprir dispositivo regimental o Sl!nhor Presidente:
eventual. Scnudnr Dinurte Muri:t., cscl:trecc que irú pnu:cdcr a eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as cédulas a
Senhor PreSidente cnnvidu n St:nhor Ocnutmln 1,1.!.1) Lns'\n p:m•
funcionar ~:um o escrutinador.
Prol!cdida a clciç:ío. vcrifit::t·'\C o seguinte resultado:

Dcrut:tdo Núide {'cn.tucir:t ............................ 12 votos
En1 hr;uH.:n ....... , ... , . , ............ , .. , , , , . , . , .. , . 1 voto

Para Vlce-Presidente:
Senador Heitor Dias
Em hrnncn ..

SUn ll!.!clarndos eleitos, rcspcctivumcntc, Prcsidcmc C Vicc~
Presidente, os Senhores Dcput:tdos Nóidc Cerqueira c Ernesto
Vulcntc.
Assumindo a Presidência, o Senhot Dcputaôo Nóide Cerqueira
agradece :t ~cus rarcs n honra com que 1·01 distin~uidl) c dcsilmu puru
relatar a Matéria u"Senhur Senador Hclvídio Nunes.
N:tda milis havendo u trutar, enccrra·se a presente reunião, c,
paru constar, cu, Mauro Lop~:s de Slt, Assistente da Comiss~o. lnvrci
u prcs~nt~ Ata que. tidu I! uprovnao. ~ assinada pelo Senhor
Prcstdcntl! c demuis Mcmhros du Comissi'io c vui it ['Uhlicaçào.

I voto

Em cumprimento ao deliberado o Senhor Pn:sidcntc eventual
Ndsun Curnciro, rroclamn clcitn Pr~sid~nt~ c Vicc·
Presidente dn Comis~Lio. rcspectivumcntc, os s~·nlwrcs Senndorc~
Gilvun Rocha c Ht:itor Dias, c, convidu o primeiro a us!'!umir :1 dirc·
çi'iu dtls rruhal hos.
Assumindo u Prcsidênciu, o Senhor Senador Gilvan Roch:i
ugrallccc cm seu nome c no do Scnudor l...feitl1r Dias. n honnt c,m
qul! J'oram distinguidos..:, dcsignu u St:nhora Ol!putud:t Lygiu Lcssn
B;~:-~tos par:1 rclollar a matéria. O Senhor Prcsidt:nle fal:1 du
impnrt:'tnci:t du participação du mulher cm. .todns.ps Sctllre:-. d:1.vida
nh)Ucrn:t c ressalt:t a coincidência Uu inswlaçilo du Cümissào no"Dht
lulcrmJci<>nnl dn Mulh~r.
Franqw.:ada u palavru, manifest:H;c o Senhor Oeputndo .loUu
Mcnl!t.cs. c:, logo :1 seguir, u Senhoru Deput:uJu Lygiu Lcssa Bustos,
que :tgralkcc a indicw;iio do seu nome pnrn rdutur u matériu.
Finnlmcntc, n Senhor Prcsid~ntc, Senndur Ciilvan Rocha.
convoca .umu rcuniiio pun'l o diu dez, quintu fciru, its onze horus,
par:t a nr~:miz~tciio do roteiro dos truhulhos, c agrudecc u rresençu
d1.•todoo;,
Nml:t mais huvcndo a tratur, cncerru·sc u presente rcuniüo c,
para constar. cu, 1-faroldn Pereira Fernandes, Assistente dit
S~nad<>r

1

i
I'

1:-ara f'resid-=ntc:

Paro Vice-I>resldentc:
Dcrut:tJo Ernesto Vulcntc .................... , ...... J 2 votos
En; hr:tnco ....... , , , .... , .. , ... , . , , .... , ....... , . . . 1 voto

VOtO~I

I:
I.

1

Para Presidente:
Senudor Gilvan Rochu ............................... 14 voh1s
En1 brunco ........................... , . , . . . . . . . . . . I voto

\4

I'
I

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer !Klbre a M•n••gen• n' 82,
de 1976 (CN), que submete ii deliberação ~o Cunr:rosso
Nacional texto do Decreto-lei •' 1.487, de lO do nm·embro de
1976, que "autoriza r•mlssuo de cri-ditos relativos • Imposto
Territorial Rural e a cmlt,·i!oulçilo dos que exercem uti•ldades
rurais, relativo• a 1975, di•p•n•n a taxo de S<rvlços cadastrais
correspondente a 1975 e 1976".
2• REUNIÃO REALIZADA EM lO DE MARÇO DE 197h
Ás dczessct~ horus do diu dez de murço do uno de mil nove·
. centos c sctcntu c sete, no Auditório Milton CumpoS, presente~ l;S
Senhores Scuudorcs Altcvir Lcnl, Cuttctc Pinheiro. Rcnuto l'runw.

.I
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Helvidin Nunes, Heitor Dias, Mendes Canulc, Otair Becker, Agenor
Muriu, Adulberto Sena c Ruy Carneiro e os Deputados Duyl de
Almcidll, Gerson Cumutu, Ruul Bernardo c Oducir Klein, reúne-se 11
'Corniisilo Mista incúm.btda ~estudo c parecer sobre a Mensagem
n• 82, de 1976 (CN), que "Auorizo remissão de cr~ditos relativos 11
Imposto Territorial Rural c a contribuição dos que exercem ativida·
des rurais, relativos a 1975, dispensa a taxa de serviços cadastrais
correspondente a 1975 c 1976"..
Deixam de compurccer. por motivo justincado, os Senhores
Senador lt:tlivi<l Coelho c os Deputudns Carlns Alberto de Olivciru,
Fernando Gonçalves, João Ciimaco, Peixoto Filho, Celso Barros,
Oc.:tuci/i,, Aln1cida c Cotto:l Rarbosu.
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f: di~rcnsuda ulei Iuru da Atu du reuni fio anterior, que, cm segui~
d11, é dudu como 11prov11d11.
Dando inicio uns trubulhos, o Senhor Senador Agennr Maria
Presidente da Comissão, concede u palavra ao Relutar da MatériM.
Dcpullldn Dayl de Almcidu, que emite parecer favoritvcl it Mensa·
~cm nv H2, de 1976 (C'N), na forma de Projeto de Decreto Legislativo
qui.!' nft:rc~:c Ctlmo conc/usiio.

Postu cm discuss;io c voto:1ciin. é o parecer aprovHdn sem rcstri·
C.:tics.
N:uJ:~ nwi~ huVcndo n lrlltílr, cnccrrn-sc a presente rcuniiio c. p:~
r;J cnnstar. cu. Muurn l.npt:s dt: S{l, Assistente de Comiss~o. l:~vrci H
rrcst:ntc Atu que. lidu c: :tprtwnd~l. í: assinmlurclo Senhor Prt:sidcntc.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seção li
ANO XXXII- N! 010

TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 1977

BRASIL! A- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO - - - - - - - - - - - - ,
1- ATA DA li• SESSÃO, EM 14DEMARÇO DE 1977
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
l.l.l -Oficio do Sr. Presidente do Tribunal de Contas do
Distrito Federal
N• 062/77, encaminhando uo Senado Relatório daquela
Corte sobre o Oficio "S" n• 369/70, referente às Contas do Prc·
feito do Distrito Federal nos exercícios de 1961, 1963 e 1965.

l.l.:Z- Pareceres
Re.ferellft•s às ,\'t!Kuintes matériaJ:

- Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n•
39/76 (n• 705·Cf75, na Casa de origem), que altera a redução de
dispositivos do Decrcto·lei n• 4.~38, de 8 de abril de 1942, que
dispõe sobre a fabricação, o comércio e o uso de artigos
pirotécnicos. e dâ outras providências (Redução final.)
-Projeto de Lei do Senado n• 73/76, que estabelece priori·
dade na concessào de beneficias aos portadores de incapacidade
permanente, fisica ou mental. (Redução do vencido, paru o se·
gundo turno regimental,)
- Projeto de Lei do Senado n• 42/74, que isenta da prática
de educação física e da participação nas atividades civico·despor·
tivns, os alunos de cursos noturnos que exerçam emprego remunerado em jornada igual ou superior a 6 (seis) horas de trabalho.
(Redução do vencido, para o segundo turno regimental.)
-Projeto de Resolução n• 104/76, que suspende, por in·
constitucionalidade. us expressões" ... c o Ministério Público ..."
e", .. ou na carreira do Ministério Público ...", constantes do art.
115 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.

I.:Z.3 - Comunlcoçao da Presidência
-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 11/75, que
dá nova redaçilo no caput do urtigo 2• da Lei n• 5.107, de 13 de
setembro de 1966, por ter recebido pareceres contrários, quanto
ao mêrito, das comissões u que foi distribuldo.
I.:Z.4 - Requerimentos
N• 13/77. de autoria do Sr. Senudor Daniel Krieger, solici·
tunda que os Projetas de Lei du Citmnru n• 98/76 e do Senado n•
257 f75, sejam unexudos aos Projetas de Lei da Cümaru n• 86{75
e 35/76, quejlttrumitum em conjunto.
N• 14/77. de uutoriu do Sr. Senador Daniel Krieger, soli·
citando que o Projeto de Lei do Senado n• 298/76, sejn anexado,

aos Projetes de Lei do Senado n•s'218 e 222/75, quej!t tramitam
em conjunto,

N• 15/77, de autoria dos Srs. Senadores Lourivul Baptista e
Ruy Santos, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Tenente·Brigudeiro Delio
Jardim de Mattos, na solenidade de suu posso, no dia 10 de
março, como Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.

l.l.S- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVM. BAPTISTA ~ Visita do Dr.
Ângelo Calmon de Sá e demais membros da alta direção do
Banco do Brasil ao Estado de Sergipe. Formulando votos de
pleno êxito à gestão do Dr. Ângelo Culmon de Sá ii frente do Mi·
nistério da Indústria e do Comércio.
SENADOR BENJAMIM FARAH -lmprocedênci:t de no·
tícia veiculada na Imprensa cnrioca, envolvendo o nome de
S. Ex•. sob o título "Grupo do MDB furú oposição u Chagas".
1.3- ORDEM DO DIA
- Requerimento n• 2/77. do Sr. Sen:tdor Lourival Baptista,
solicitando a transcrição, nos Anuis do Senado Federal. do discurso proferido pelo Sr. Ministro Ney Braga. no dia 16 de dczem·
bro de 1976, no Conselho Federal de Educação. Aprovado.
-Projeto de Lei do Senado n• 30/75, do Sr. Senador
ltumar Franco, que altera a Lei n• 6.179, de 11 de dezembro de
1974, que institui umparo previdenciúrio para maiores de setenta
anos de idade e pura inválidos, e dú outras providências. (Trumitundo em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 153/75.)
Rejeitado. Ao Arquivo.
-Projeto de Lei do Senado n• 153/75, do Sr. Senador
Orestes Quí:rctu, qw: ucresccntu purúgruro ao art. I~' da Ld n~'
6.179, de li de dezembro de 197.!, que institui umpmo previ·
denci{lrio puru maiores de setentu unos de idade e paru invillidos,
c dá outras providências. (Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n• 30/75.) Rejeitado. Ao Arquivo.
1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

2- RETlFICAÇÃO
-A tu du 231• Sessilo, reulizudu em 4·12·76.

3- ATAS DE COMISSOES
4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VICE·LIDERES DE PARTIDOS

308 Terça-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II)

Março de 1!177

ATA DA 11• SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE1977
3• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura
PRESIDtNCIA DO SR. PETRÚNIO PORTELLA

;ts U /IORIIS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENti DORES:
Adul~erto Senu- Altevir Leal- Bruga Junior- Evandro Curreirn - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renuto Frunco - Alexandre Costa - Henrique de Lu Rocque José Surney- Helvidio Nunes- Petrônio Portella- Virgilio Távora- Wilson Gonçulves- Agenor Muria - Ruy Carneiro - Gil"'" Roclw- Lourivui Buptista- Ruy Santos- Eurico RezendeBenjamim Farah- Gustuvo Cupanema- Otto Lehmunn - Mcn·dcs C:mulc- Accioly Filho - Leite Chaves - Evelásio Vieira Dunicl Krieger- Puulo Brossurd.

•

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A lista de presença
acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Huvendo número
'rc{!imcniHI, dccl<~rn :tl'lcrt;t 01 sc.~s:io.

O Sr. I•·Secretário vai proceder à leitura do Expediente.

i'! lido o seguinte

Purúgrafo único. As mullas nilo eximem os infralores
das sanções penais que couberem, em caso de acidentes pes!tOuis e materiais,"
PARECER N• 13, DE 1977
Da Comllllio de Redaçio ·
Redaçio do vencido, para o 1• turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1976
Relator: Senador Danton Joblm
A Comissilo apresentu u redaciio do vencido, para o segundo
turno regimental. do Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1976, que
.estabelece prioridade na concessüo de benefícios uos portadores de
incapacidade permanente, r.sica ou mental.
SuJa das Comissões. em 14 de março de 1977. - Adalberto
·Sena, Presidente - Danton Joblm, Rel:ttoi - Heivfdio Nunes · Otto Lehmann.
ANEXO AO PARECER N•13, DE 1977

EXPEDIENTE

Redaçio do vencido, para D 1• turno rellmental, do
Projeto de Lei do Senado n• 73, de 1976, que estabelece priori·
dade na concessio de beneflclos aos portadores de Incapacidade
permanente, llslca ou mental.

OFICIO DO SENHOR PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
N• 062/77. de 9 do corrente, encaminhando uo Senado Relutório daquela Corte sobre o Ofício "S" n• 369, de 1970, referente às
Contus do Prefeito do Distrito Federal nos exercícios de 1961, 1963 e
1965.
(À Comis.rão do Distrito Federal. J

•

PARECERES

O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Terüo prioridade, no Instituto Nacional de Previdência
Social (INPS), os processos de concessão de bener.cios aos porta·
dores de incapacidade permanente, física ou menlal.
Art, 2• Esta lei entra em vigor nu data de sua publicação,
rcvogudus ns disposições em contrário.

PARECER N• 11, DE 1977
Da Comissão de Redaçio

PARECER N• 14, DE 1977
Da Comlssio de Redaçio

Redaçio final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara no 39, de 1976 (n' 705-C/7!, na Casa de origem).

Redaçio do vencido, para o 1• turno regimental, do
Projeto de Lei do Senado n• 41, de 1!174.

Relator: Senador Helvldlo Nunes
A Comissüo upresenta u redação finul da Emenda do Senado ao
Projeto de Lei da Cámara n• 39, de 1976 (n' 705-C/75, na Cusa de
origem), que ultera a reduçüo de dispositivos do Decreto·lei n• 4.238,
de 8 de abril de 1942, que dispõe sobre a fabricuçiio, o comércio e o
uso de artigos pirotécnicos, e dá outrus providóncias,
SuJa das Comissões, em 14 de março de 1977. - Adalberto
Sena, Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - Danton Joblm Otto Lehmann.
.;

..

ANEXO AO PARECER N• 12. DE 1977

Relator: Senador Otto Lehmann
A Comissuo upresenta a redução do vencido, pura o segundo
turno rcgimentul. do Projeto de Lei do Senudo n• 42, de 1974, que
isenta, du prúticu du educação fisicu e du participação nas ntividades
civico-dcsportivus, os alunos de cursos noturnos que exerçam
emprego remunerado em jornudu iguul ou superior u 6 (seis) horas de
tmbalho.
Sulu dus Comissões, em 14 de murço de 1977,- Adalberto
Sena, Presidente - Otro Lehmann, Relator - Dunton Joblm Helvidlo Nunes,
ANEXO AO PARECER N• 14, DE 1977

Redaçio final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara no 39, de 1976 (n' 705-C/75, na Casa de origem).

Redaçio do vencido, para o :Z• turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n• 42, de 1974, que J~enta, da pr,tlca da
educação flslca e da participação nas ailvldades cfvlccHiesportlvas, os alunos de cursos noturnos que exerçam emprego relmunerado em jornada Igual ou superior a 6 (seis) horas de tra·
balho.

EMENDA N• I
(Corresponde à Emendu n• 2·CE)
Uê-se ao urt, 2• do Projetou seguinte redução:

...•

j

,,

"Art. 2• O nrt, 9• do Decreto-lei n• 4.238, de 8 de ubril
de 1942, pussu u vigorur com u seguinte rednçilo:
"i\rt, 9• Os infrutores dus disposições deste Decreto-lei
esturilo sujeitos u multus vuriâveis de Cr$ 500,00 (quinhentos
crutcirml u CrS ).OOil,llO (cincn mil eru1.ciros), ulltulitmlus
moneturiumente nu formu du Lei n• 6.205, de 29 de ubl'il de
1975, us quuls, nu reincidência, scrilo npllcudus em dobro.

O Congresso Nucionul decreta:
i\rt. I• Ficum desobrigudos du prlllica du cducuçilo f(sit~i e du
purticipuçilo nus utividudcs clvico·desportivus os nlunos de curso
noturno que comprovurem, medluntc documento hltbil, exercer cmprego remunerudo em jornudu iguul ou superior u 6 (seis) horus dlá-

rius,
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Parágrafo único. Silo considerados documentos hábeis, parn os.
fins do disposto neste artigo, u carteira proõssionul devidamente
assinada eu carteira funcionul ou, na falta de qualquer destes, uma
decluruçào, por escrito, do empregador.
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 3• Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N• 15, del977
Da Comltllio de Redaçio
Redaçlo Onal do Projeto de Rnoluçlo n• 104, de 1976.
Relator: Senador HoiYidlo Nunn
A Comissão. apresenta a redução õnal do Projeto de Resolução
n' 104, de 1976, que suspende, por inconstitucionalidade, as expressões •• ... e do Ministério Público ... " c '\ .. ou na carreira do
Ministério Público ... ", constantes do art. 115 da Constituição doEstudo do Rio de Janeiro.
Sala das Comissões, em 14 de março, de 1977. Adalberto Sena,
Presidente - Helvfdlo Nunes, Relator - Danton Joblm - Otto
Lehmann.
ANEXO AO PARECER N• 15, DE 1977
Redaçio Onal do Projeto do Rnoluçio n• 104, de 1976,
Faço uber que o Senado Federal aproYou nos termos do art. 42,
Inciso VIl, da Constltuiçio, o ou,
, Presidente,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• , DE 1977
Suspendo, por lncoutltuclonalldado, oxpreuões constantes do art.115 da Conatltulçiodo Estado do Rio do Janeiro.
O Scn:~do Fcdcrul resolve:
Artign único. É suspensa. por inconstitucionalid:~dc, nos termos d:1 dccisiio definitiva do Supremo Tribunal Fedcrul, proferida
cm IJ de m:1io de 1976, nos autos d:1 Represcntaçiio n• 942, do
Estudo dn Rio de Janeiro. ti cxccuçiio dus expressões:·· ... c do Ministí:rio Público .. ," c" ... ou n:1 carrcir:1 do Ministério Público ... ", constuntcs dn art. li S da Constituição d:~quelc Est:~do,
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- O Expediente lido
vai ii publicação. (Pausa.)
A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei
do Senado n• li, de 1975, do Senador Nelson Carneiro, que dú nova
r~daçào ao caput do artigo 2• da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de
1966, por ter recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das
comissões a que foi distribuído,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pc~o Sr. I•-Secrctãrio.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 13, DE 1977
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que os
Projetas de Lei du.Câmara n• 98, de 1976 c do Senado n• 257, de
1975, sejam anexados aos Projetes de Lei da Câmara n•s 86, de 1975
e 3S de, 1976, quejã tramitam cm conjunto.
Sala das Sessões, em 14 de março de 1977. -Daniel Krleaer,
Presidente da Comissão de Constituição c Justiça.
REQUERIMENTO N• 14, DE 1977
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que o
Projeto de Lei do Senado n• 298, de 1976, seja anexado aos Projetas
de Lei do Senado n•s 218 c 222, de 1975, que j6 tramitam cm conjunto,
Sala das Sessões, cm 14 de março de 1977. -Daniel Krloaer,
Presidente da Comissão de Constltuiçno c Justiça,
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Os requerimentos
lidos, nos termos regimentais, seriio publicados e incluídos
oportunamente em Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !•·Secretário.
~lido o seguinte
REQUERIMENTO N• IS, DE 1977
Senhor Presidente:
Nos termos do art, 233 do Regimento Interno, requeremos a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo Tenente Brigadeiro Delio Jardim de Mattos, na solenidade de sua
posse, no dia 10 de março, como Chefe do Estado Maior da
Aeronáutica.
Sala das Sessões, em 14 de março de 1977. - Lourlval Baptista
-RuySantoa.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - O requerimento
lido será publicado c encaminhado ao exame da Comissão Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Prcsiden te, Srs. Senadores:
Reuniu-se em Aracaju, entre os dias lO e li de janeiro deste ano,
a Dirctoria do Danco do Brasil. ocusi~o e1Í1 que seu então Presidente,
Dr. Ângelo Calmon de; Sá, manteve conta tos importantes. prest:mdo
ii imprensa sergipuna informações sobre a política do Banco paru o
corrente uno, especialmente no tocuntc ao Nordeste,
Foi uma visita honrosa c proveitosa paru o meu Est:ido, que
enfatizou o dinamismo e disposição de trabalho, car:octerísticos do
ex-Presidente do Banco do Brasil.
Logo após desembarcar em Arucaju, no Aeroporto. concedia
entrevista colctiva ii imprensa, abordando ass.untos do interesse do
Estado e do Nordcsto. Visitou, depois, a Cidade de São Cristovão,
.onde .1e deteve algumas hortts conhecendo :iquóla relíquia do pri·
meiro século da história de nossa Pátria.
No dia 11. reuniu-se a Diretoria do B:Ínco do Brasil c, em seguida, o Presidente do Banco manteve amplo dií1logo, no auditório da
Biblioteca Pública Epifánio Dória, com o empresuriudo.sergipano,
visitando, r.nalmente o Governador José: Rollembcrg Leite, com
quem trutou de relevuntes problemas do Estudo.
Sr. Presidente, a imprensu sergipunu deu amplo e merecido des·
taque à visita do Dr. Ângelo Calmon de Sá e demais membros da
alta Di"çào do Banco do· Brasil. Hoje, ele exerce as funções de
Ministro da Indústria e do Comércio, convocado paru o posto pelo
eminente Presidente Geisel.
Cumpre-me, Sr. Presidente, registrar em nossos Anuis u visitu
do entiio Presidente do Banco do Brasil. E é: com pruzer que o fuço,
pois assim dou ressonância uo sentimento do povo sergipnno, a
quem ele sensibilizou profundumente, Finalmente, uproveito o ense·
jo puru formular votos de plena felicidude pum o Dr. Ângcl.o
Calmon de Sá que, posso ufirmur, por conhecé-lo hú muito, cor·
responderá integrulmentc ii confiança do Presidente da República,
ao convocf1·lo pura novu c mais ârdua missiio. Nestu se haverí1 com u
cupucidude, p1itriotismo, entusiasmo e ânimo de trubalho que o

caructerizum.
Sr. Presidente, todos sabemos quuo dilicil é, no momento, a con·
junturu internucionul. ~.nesta hora árduu, que o novo Ministro du
lndústriu c do Comércio terá oportunidade de prcstur ao Brasil u
contribuição superior, sob todos os uspectos, que suu inteligi:nciu,
seu dinumismo. sua experii:nciu c seu espirita público, vilo oferecer
uo nosso Pais.
Senti-me no dever deste registro, que lcvu u grutidào de todo o
povo sergipuno, de modo especial de suas clusses produtOF!IS, ii
colaboração dudu ao seu desenvolvimento pelo Dr. Ângelo Sil, quan·
'dO Presidente do Banco do Brusil c .que, temos a certeza, prosseguirá

··•·..
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•' ·:·.
agora quanto ele í: Ministro da Indústria e do Comércio. (Muito
bem! Palmas.)
· ·. · · ,; ·

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portcllu)- Concedo upulavru
ao nobre Senndor Dirceu Cnrdoso. (Puusn.)
:. ·
S. Ex• nüo cstí1 presente,
Concedo" p:~l:~vra uo nobre Senndor Benj:~mim FuiuH. ·'
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB -·lU. Pronuncia o·seguin·
te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
·.. ~· ·.' · ·· . ·:
Li nos jornais de sítbudo umu noticia que não tiuduz bem u
verdndc dos fatos. O titulo é o seguinte: "Grupo do MOB.fa,l'll' oposi·.
ção n Chagus Freitus". E prossegue:
··
.. , .-:, ·

... -~:· ~~ ·:

"Um movimento uuntichuguismo",. ou Ümn. ·terceira

frente política do MDB no Rio de Janeiro comcç.iu ll. ~cr ar·
ticuludo. ontem. no Congresso pelo senador•: Benjamim
Farah e os Deputados JG de Araújo Jorge, Wiilicr~Sil~u e
Jorge Mouru. Os "independentes-autênticos", e~ comó'<~s.•e
ttrupo pussou u ser denominado. visa, segundo des:·~u rc~.oiJ~r
todo o quudro politico numinense, estendendo-se :idlutros
Est:1dns. nndc o ndcsismo esteja prolirertmdo. Ncssü primein1·
fm~c. n:stritu m:ds no Rio c t1 cxlintu Guannhlifú. cs~s . pur·
lamcntmes pmmctc.m percorrer todas us frontcirns Onde: n
"chnguismn" estcjn rudicudo, denunciando us manobÍ'iiS do
prup'1 dn ex·g~wcrnudor Chupas Freitas, c n sua rcupro"imn·
cão com u liderança de Alencar Furtado na.Ciimara dos
Dcputudos. "Dentro dessa luta ~acionulista, popular c''de·
nwcrilticu, prncurmemos renovur os quudros 'poUticos. do
Rinde.lunciru:·
'· ··

Março de 1977

Quul é o er.rn que estamos cometendo dentro d:1 nossa missiio
polftica'! Quuis us iniciutivas inconvenientes que têm prejudicado nossos compnnheiros ou nossos udvcrsltrios'?
Sr. Presidente, fulu-sc uqui de um tal grupo de uutênticos·independentes. Nuncu nz parte de grupo nenhum. nem de uutênticos,
nem de ortodoxos: cu stl faço parte do MDB. Não tomo conhecimento dcsstt história, nem quero saber de antecedentes desta
naturczu. cm que se vêem autênticos c independentes. Nüo sou de
autênticos, nem de independentes. sou doM DB.
Se os meus compu~hciros quiscrcm fazer uquilo que estou prc:·
conizando. que estou pregando, uma frente de luta em favor do Par·
tido, cu estltrei pronto pum c"oluhorar. Não devemos procurar udVc:r·
sítrins dentro de cusu: o udvcrsí1rio cstí1 do Indo de lít: o nosso udver~
sí1rio é n ARENA, nU o o M OB, Muitas vezes somos ohrif!udos u nos
unir tt ARENA, cm defesa de uma causu. Muittts vezes procurumos
um ndvcr~í1rio, estamos unidos u ele cm dcfesu de umu cu usa muior,
mais importante. sobretudo quando cslú cm jogo 11 RcpC1hlica, as
instituições. a intc!?ridudc du Pí1triu, a sobcraniu. os ohjctivos na·
cinnuis, Entiío se podemo-nos unir ao udvers{trio, por que que deve·
mos fi cu r desunidos dentro do Pitrtidl)?
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- O nobre Senador me
concede um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Com muito pra-

zer.

as.dÍ~;:~;Ões

O Sr. E>andro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Benjamim Furuh. constato pt:la segund:1 vez, que V. Ex• é: vítima du dcsin·
formuçào ou cntiin du cupciosidadt: de certo tipo de imprensn. De
outra feita. cnvolvcrum-nos, no celebérrimo decítlogo, em que nós
csturiumo~ investindo contnt a imprensa. Agora. V. Ex• traz a lume:
uma notícia em que í: envolvido como integrante de um grupo
autênticll que se antepõe uo Sr. Chugus Freitas. Pcdiriu, neste
apurte, nos nossos ilustres editores que fossem mais nt:is na reprodução dos informes. puru niío nos envolver gratuitamente c não sermos
obrigados u cstus explicações, que serinm dc:snccess{trias, se houvc:s·
se maior cuidudo c muior atenção. Sei do seu comportumcnto, nobre
Senador: V. Ex• í: um homem equilibrado. um homem que contem·
poriza, um homem que lutu pela unidade do Partido e nüo seria agoru. por dez réis de mel coado, que V. Ex• se colocaria contru Chagas
Freitas. ou orgunizuria um grupo contru Chugus Freitas. Eu não sou
chup:uistu, ucho que ele: scndo um cmcdcbista dcvc ser procurndo
pura integrar o Partido c alcançar essa unidade que V. Ex• preconi·
za, pura maior grandezu do MDB. A minhu soliduricdade a V. Ex•.
nobre Senador.

Fui mui compreendido vúrius vezes, quando pedl ~. uitiiio de
todos: "Fulano de tu! é isso, é aquilo, nos ataca, nos oren'de:·:·Mas
isso é pr<lprio da vidu pública: quem nilo quiser correr o'ri~co·dc ser
incompreendido, de ser insultado. de ser maltratado, de·JIIil: aári:ilido
nu vidu púhlicu, õquc dentro de suu casa. A carreira púb1iéa. é ·feita
de riscos. nilo é uma atividude puru quem quer uma vida ugrÍidúvel,
trunqUiln. Isto aqui nilo é uma estação de :íguas, é uma· butullia.· í:
umutrinchcir11. Lutei muito pela união do Partido no Estudo. do Rio
dcJunciro.
-:····~· .'1 _ .
Não vou absolutamente fazer parte de um grupo qÚe;~ja "'ahti·
A", ou "anti·B". Acho que todos os companheiros têm' o 'direito de
expor suas idéias, fazer suas criticas. E'nilo nos podemos jul,ar me·
lhor que ninguém. Se achamos defeitos nos companheiros "devemos
olhar pura dentro. ver se só temos virtudes ou se também dcfcitj)S. ·
o grande mui que h:í no mundo (: que queremo; criticlir os
outros, corrigir os outros, quando u renovação que pregamos .deve
comcçll1' por nó~ mos"'os.
··

O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Agrudeço o seu
aparte cu símpatiu da sua solidariedade uminhu posiçilo.
Reulmcntc, o que: me cuusu certa cstrunhczu é que eu csteju nu
liderunça de: um '"h loco unti". Nüo visou fi gurus. viso ti cuusus. Nós,
nus eleições de 1970, fomos aliudos no Rio de Janeiro. Oru. se tiver·
mos umn oportunidudc de ser uliudos - j{t o fomos em outrus
oportunidudcs, c tivemos divcrgênchts vi1rias vezes, porquc esta cur·
rciru nilo ê de ucomoduçiles, c sim de choques, divergêncius, e tum·
bêm. encontro, diíliogo, entendimento. Assim ocorreu em 1970. Ago·
ru, nilo me unimu a possibilidudc de se orgunizur umu frente do anti,
nem "anti·A ", nem "unti-B". !: verdade que h:'1 muitos interessados
nessu lulu, ncssn divisií1,, c cssu divisUo ni'\o pode: hcnclicinr u nin·
guém du nusSll Purtill~1.
Lembro-me de um discurso pronunciado nu Cí1muru dos
Dcputudos pelo suudoso ex-Dcputudo e cx·Senudor Domingos
Vclusco, sobre o sucriflcio da clusse polrticu, u luta du clussc polrticu.
Ele rcprcscntuvu reulmcntc Goi{IS, conforme diz aqui o nobre Sena·
dor Ruy Curnciru, c. chtn11uvuuutcnçilo puru aqueles que rcpudium
n clusse pnllticu.
Às vezes, vumos u umu repurtiçilo, u um instituto, u umu autur·
quiu, fulumos com o presidente: "Nilo gosto de pollticu, tenho hor·
ror u polltlcu, .." Encontrumos v:írins uutorldades udmlnistrutivas

Sr. Presidente, nilo sei de onde partiu essa in(o;ri.a.çilo,:.Na
verdudc, u luta que tenho travado no Rio de Janeiro n~o é:'~<tht[.à·~cs·
soas. Ao contr:írio. uma luta a favor de uma cu usa. A causa prmc1pal
que me anima é. o Partido, e o Partido com sua resi,IÔ~ilibilidude
., ... .
perante o povo.
.,,,, ..... .
Quando fomos eleitos não o fomos para dividir. o ~artj~ií êm
dois blocos, mas sim, para atender a um programa da.'IJJiemíação
que foi o motivo du escolha pelo povo. Nilo fomos eléitos para o
divisionismo, para dissensões internas. Fomos eleitos .p'Íiia cumprir
um munduto dentro de um programa partidário.
'.:·.• ·C.

··-·

o Sr. Ruy Camelro(MDB- PB)Permite v. Ex• ~ril aparte?
.
'"•,'
. . ''
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- Polsniio.

. •.

O Sr. Ruy Carneiro (MDB- PB)- Até porque
no seio do Partido concorrem para sua destruiçilo.
., · ·~ · .:·
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ)- V. Ext.d;;~uito
bem. A própria Bíblia o preconiza. Essa passagem da Blbli~. que a
"casa dividida pode cair" foi citada por Lincoln. Unia casa'divididn
vai cair, e sempre foi meu medo que a nossa Casa possa r cair. ~· ·

..
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cmpcrmcúvcis à política, mas colhem os frutos do esforço da classe
polfticu. Nilo querem correr o risco dos nossos sofrimentos, dos nos-

sas lut11s, das nossas noites mal dormidas, ela separação que muitas
vezes somos obrigudos u ter dos nossos lares, deixando distante o
curinhn dns nossos nlhn.s, paru cuidar da causa pública.
Esses que não gostam du politica, que não estimam os politicas,
não têm esses riscos, emas preocupações, esses dissabores. Então,
eles .. fnzcm o ruvor'\ Sr. Presidente, de emprestar n sua tecnologia, a
sua inteligência, a sua boa vontade, apesar do repúdio que têm pela
classe política.
Quando nós brigamos dentro do Partido, ou quando a classe
pol!tica cstí1 cm dissensão, aparece o técnico, aquele que não gosta
do politico, mas está pronto pum servir, através de um cargo admi·
nistrativo. Isto aconteceu muito no Estado do Rio de Janeiro, no
Estado da Guanab11ra, que acabou dando nessa fusão. O Presidente,
inclusive, não queria a fusão, mas houve desentendimentos dentro da
classe política da Guanabara, e, do lado de lá, também, houve certa
;iinculdtldc, que todo mundo conhece, acabou na fusão. A fusão está
n'isso, nüo fez nenhum milagre até agora. Está numa decadente
rotina. A Gu11naburu, então, nem é bom falar. Basta ver os protestos
;;•~e surgem dentro da própria ARENA, contra o Prefeito protestos das pessoas mais autorizadas, como Sandra Cavalcante.
Não estou citando os meus companheiros que estiio atacando- mas
os do lado de lá, cujo ataque(: também violento. Sandra Cavalcante,
que é uma moça muito inteligente, foi uma das criaturas que merc·
ceram sempre os maiores respeitos c as maiores conside,uçõcs duqúc·
le gnandc Presidente que foi o Sr. Marechal Custello Branco. Outra
pessoa que tc'm atacado e há poucos dias procurou o Presidente
Gciscl pura levar, inclusive, as suas queixas, us suas mágoas contra o
Prefeito, é esta valorosa Deputada da ARENA. a Deputada Lygia
Le~sa Bastos. Pretende o Prefeito do Rio aumentar os impostos de 50
uté KOO%- os jornais noticiaram -então eu pergunto: como é que
o trabalhador, funcionário, um sargento, um tenente ou um capitão
que tem um apartamento pequeno ou uma casa modesta, c paga a
durus pcm1s com u terrível corrcçilo monetária, como vai enfrentar
um im~nstn dess;a natureza? Nilo pode. Este Prefeito que tem um
palíacio luxuoso c caro. par:.a exibir qUtldros e tapetes, c lazer as suas
fcstus. é o homem que criou a taxa do lixo, e que, agora. vem uí
preocu~;ado cm clcvur, harh;aramcnte, os impostos.
Não há umu norm;alizaçüo, hía uma 11narquiu nessa questão de
normas pura u clcvuçào do custo de vida. Estes é que estão
subotundu o Governo, si1o csscs os piores agitadores, esses cncapuza·
dt1s suhvcrsivos, pori.JUC vàn ferir nu mesa do pobre a sua economia,
vão tirur um pouco de pão dos nlhos do pobre, criando problema
social,
Sr. Presidente, 11 outra tarefa que o "grupo nnti" está de acordo
com o jornal, destinado 11 rc111izar, é: um at11que uo atual Líder do
MDB nu Climara dos Deputados. Nudu tenho a ver com essa clei·
çi!o, nudu tenho u ver com o Grupo Chagas Freitas, que votou com o
Sr. Alencar Furtado. (: um ponto de vista que eu tenho de respeitar,
Se há ;algum prejuízo, se 11lguém está magoado, se alguém se julgo
prejudicado, nilo sou cu. E se o Partido acha inconveniente que haja
contru cssu lidcrunçu, nào cu. Não vou agora querer invalidar uma
cleiçilo que foi ganha nas urn;as, nós lutamos pelo voto, ele ganhou
no voto. Enli1o. niío vou agoru contestar, nudu tenho n ver contra

esta vitória, ao contríario, se foi esta u vontade dos Deputados, por
que não respcitía·la? Se o Sr. Chagas Freitas, através do seu grupo,
esteve uliudo 110 Sr. Alencar Furtado, 1: problema do Sr. Chagas
Freillls, i: ·um11 posição que o Sr. Chugus Freitas acha interessante
udotur, não sou cu quem vou condenar o Sr. Chagas Freitas porque
11gor11 se une u esse grupo que sempre o combateu, o problema é dele,
não meu. A minha luta i: pela uniõo do Partido; a minha luta 1: em
favor d11s cuusus que interessam, como u terra fluminense, tüo ubun·
donudu, c tumbém cm fuvor dws instituições c de outros cuusns
maiores. Nesta trincheiru, os meus companheiros poderão me
cncontrur, ai cu poderei dur todo o meu esforço, o meu entusiasmo e
a minhulcaldude. Forn dui não podem contar comigo.
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.s~, Pr~idcnte, nüo estou em frente nenhuma, antiqualqucr
pcosoa, não· sou untininguém, sou a fnvor do MDB, sou a favor do
bem .comum, das instituições, c de todas as causas que interessam ao
nosso pov~,. à Democracia c ao Brasil. (Muito bem! Palmas,)
.,

,•

i:,OM PARECEM MAIS OS SRS. SENA DORES:
· ,j~ Guiomard- Dinurte Mariz- Paulo Guerra- Augusto
l'runcu- Dirceu Cardoso- Lázaro Burboza- Otuir Bccker.

O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) orudcir.. inscritos.

Não há mais

. . .··. '.;;.;t, •·~
.Pu~Sa'~it

ORDEM DO DIA

•'·•

"ltntJ,',;· ..

"'·.Votação, em turno único, do Requerimento n• 2, de
1~1'7. do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando n

. · transcriçiio, nos Anais do Senado Federal, do discurso profc·
·rido. pelo Senhor Ministro Ncy Braga, no dia 16 de dezembro
de 1976, no Conselho Federal de Educação.

:.E~n·votação o requerimento
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos.,(~tiusu.) Aprovado.
.-. ·sc~á feitá a trunscriçiio solicitada.

I! O SEGUINTE O DISCURSO PROFERIDO PE/.0
SR. MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, CUJA
... TR~NSCRIÇÃO E SOLICITADA:
Scnhor:P~idcntc,

Se~hore;;"conselheiros,
. ·'Reufirmo ucnovo, cm momento como este, que me parece pro·
picio, o meu apreço e a minha gratidão pela colaboração que ínvaria·
vclmcnte. os Senhores me têm prestado. As funções de Ministro de
Estiid6 'da· Educação e Cultura ~riam difti:eis s~ fora impoaslvei co·
lher 11 coopcruçiio permanente provinda da experiência de educa·
dores, ~d~.inistr11dorcs c espcci111istas das divers11s áreas de ensino.
· .'p~.todos os Conselhos que me assessoram tenho recebido inva·
riável;,.;·:pr.:Cioso apoio. No· sctor educacional, a ação do CFE tem
sido permanente, seja coletivamcntc, seja ·procedente de cada um dos
Scnti 0 res Conselheiros.
•.. PuiCçcu:mc por isso oportuno, cm um dos nossos encontros
periódicoi,.; oferecer à consideração dos Senhores algumns. reflexões
que s.úxplicam e se legitimam pela vivência acumulada durante mais
de doi.s,imos meio à frente da Pasta, Ao aprescntá·las pretendo tiio
só 11~rorundur os luços de intima articulação entre os diferentes
órgãos qu~.compõem o Ministi:rio.
·. ·.Alimento por isso u convicção de que tais reflexões, publicamen·
te fcit~ •. a.pur de um testemunho, sirvam igunlmcntc como prestação
dc,;'ciiin'iásf,:iE·possum annijl ser tomados c adotadas ·como umn
propbstà''bãsica de trabalho, paru o restante pcriodo que alndn nos
cube. ··
Senhores,

e

Diti:gl·;·u educação nucionul compreende, entre outros, o desor.o
de compotibilizur os recursos disponlvcis com o vulto da obra n rea·
lizur. · · · ·.
· .Esta.. computihilizaçilo é um lusnr-comum, em especial nos
pulses 'ui.n'du cm desenvolvimento. Constitui mesmo o problema
central da economia politica, por conseguinte também do campo
especifico da economia dn educação,
O 'que ela tem de especinco, neste caso, é a natureza, diversidade
c e~tc~silo dos problemas que o setor enfrenta cm nosso Pais e, em
conseq~ência, o dimensão e o teor dos soluções que devemos tentar.
· . ~.:medida que aprofundamos essa nnálise, verincamos que o
desuno nssumc, busicnmcntc, uma caructeristica qunntitotlva c outro
quaUtutlvnl·.
,
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A primeira traduz-se nu desejada melhoria do atendimento cs·
colar, no provimento de instalações c equipamentos, no suprimento
de material escolar e cm outras necessidades de ordem material.
A scgundu tem a ver com o tipo de resposta que esses problemas
estilo encontrando, utruvés dos docentes mobilizados, dos métodos c
técnicas 'de ensino, dos currfculos e programas c de aspectos
'corrc:lutos.
As nossas necessidades de recursos silo renexos da própria fci.
çilo global dos desafios que enfrentamos cm todos os setores da vida
nacional.
·
Nüo foi possfvcl, apesar do esforço feito ao longo das gerações,
por exemplo, escolarizar todo o contingente da populaçilo brasileira
que atinge u faixa etária própria. Tem sido necessário promover:
programas especiais supletivos para corrigir a falta acumulada. Mas".
aquela meta será atingida em futuro próximo.
O Governo do Presidente Ernesto Gciscl tem·sc preocupado em
minorar essas limitações c, uo mesmo tempo, mediante um esforço
consciente, melhorar o uso dos recursos disponfvcis. Trata-se,
portunto, de um ludo, de aumentar os meios postos à disposição do
sctor c, de outro, de aperfeiçoar a sua utilização.
Essa preocupação já constava expressamente da estratégia que
devia dar consistência à Politica elaborada pelo Ministério e traduzse em quutro linhos de ação: preventiva, corretiva, de maximização c
de coerência. Todos os programas. c projetas desenvolvidos pelo
·M EC podem ser olhados à luz de uma ou mais dessas ações.
f:. con fortudor verificar que estamos colhendo os frutos desse
trubalho. Detenhamo-nos, primeiramente, na questão dos recursos
financeiros destinudos ao MEC.
O aumento verificado entre 1976 e 1977 é da ordem de 92%,
Somundo·sc recursos do Tesouro e de outras fontes, constutn-se que
eles devem pussar de menos de Cri 8,4 bilhões para mais de Cr$ 16
hilhõcs,
O orçamento do Ministério da Educação e Cultura, no exercício·
vindouro, se destucu entre os demais, E se u ele somarmos parcelas
destinadas à função "Educação", que aparecem sob diferentes
rubricas cm outros Ministérios, chegaremos a um total de quase
CrS 24 bilhões.
Este montante excede a 12% da receita de impostos, estimada
em CrS 194 bilhões, E corresponde praticamente a 20% daquela receita, se considerarmos apenas u parcela não vinculada,
Tal resultado não é fortuito, Representa uma decisão do Gover·
no, visando u reforçar, dentro das possibilidades reais da receita, o~
setores sociuis de sua utuaçiio, Por isso mesmo, provém de cresci·
mcnto expressivo de recursos ordinârios, postos ii disposição da
educação nacional.
Por outro ludo, porém, tal resultado também é: fruto de uma sé·
rie de medidus espccíficus, e que agom começam u produzir efeito.
Todas são conhecidas dos ilustres Membros deste Conselho, pelo
que me rcstrinio a enumerá-las:
1) ampliuçno dos Fundos de Participuçno dos Estados e Municípios, elevados grudutivamcnte de 5% pura 9% da urrecadução dos im·
postos federais sobre a renda c sobre produtos industrinlizados (20%
de cadu um desses fundos sendo destinados à educação):
b) rcvisiio do Salíllio-Educaçüo, aumentada u sua uHquota de
1.4% pura 2,5% c elevada a participação dos Estudos de metade para
dois terços du rcsrcclivu urrecuduçüo:
c) criaçiió do mccan'ismo do Fundo ·de Apoio uo Desenvolvimento Social- FAS:
d) implantução do programa de Crédito Educativo:
e) umpliaçüo dos incentivos fiscais destinados uo ensino suplc·
tivo, cspcciulmentcu ulfabetizaçüo de adultos:
n negociuçüo e obtenção de novos financiamentos intcr·
nacionuis,
Algumas dessas inovuçiles tiveram sua implantação iniciada cm
1976 (revisão dos Fundos de Participação e do Salário-Educação c o
Crédito Educutivo). Mas somente ulcunçarilo a plenitude mais tarde
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(por exemplo: apenas cm 1979 os Fundos de PartiCipação atingirão o
teta previsto de 9%, cada um).
f:. preciso .notar que os números anteriormente referidos não
contêm senão a parte orçamentária do programn de Crédito
Educativo, sendo este composto principnlmente de recursos d01
'sistema financeiro nacional.
Alguns dados concretos ilustrnrüo n importünciu dessas medidas. A parcela dos Fundos de PnrtiCipação dos estudos e municf.
pios destinada à educação deve passar, entre 1976 e 1977, de menos
de CrS 2,0 bilhões pura quase CrS 3,5 bilhões- com um acréscimo
relativo de 75%.
O. Salário-Educação proporcionará uma arrecadação de.
CrS 4,7 bilhões contra a previsão de CrS 3,5 bilhões ein 1976,
quando entrou em vigor u nova sistemática. A arrecadação do Salário-Educação federal foi cm 1975 de CrS 1,7 bilhão,-úo qual se acresceu, dentro da sistemática então vigente, cm alguns estudos, mas em
valor bem menor, a arrecadação do chamado Salário-Educação 2,
O FAS aprovou operações de crédito, nos seis primeiros meses
de sua atuação, cm valor superior a Cr$ lO bilhões, dos quais 70%,
ou seja, CrS 7 bilhões, para u área da educação. Esses empréstimos,
presentemente, no nosso caso, já se aproximnm de '10,0 milhões, em
programas e projetas plurianuais.
O Programa de Crédito Educativo está atendendo, no primeiro·
uno de sua implantação, u mais de I50 mil estudantes, num montante
de operações de cerca de CrS .700 milhões, somente cm 1976, quer
sob a modalidade "manutenção", quer sob a modulidudc "<~nuida-'
des"
Os incentivos fiscais destinados ao MOBRAL permitem prevci·
u duplicação do valor arrecadado anteriormente por essa via, passan·
,do ussim da ordem de Cr$ 100 milhões para Cri 200 milhões.
No campo dos empréstimos internacionais basta destacar a
atuaçiio do PREM ESU, aplicando pura conclusão do primeiro
grupo de "campi" universitários recursos no valor de CrS 600 mi·
lhões, de fontes internacionais. O programa respectivo compreende
também o dobro desse valor, cm recursos da União.
Estamos por conseguinte, Senhores Conselheiros, cumprindo u
parte que nos compete no esforço de dotar o Pais dos recursos mate·
riais que o próprio processo de desenvolvimento sócio-econômico
exige, como condição para o desempenho crescentemente aperfeiçoa·
do dos recursos humanos.
Esse não tem sido um esforço vão. Levantamento rigoroso que
vem sendo realizado pelo Instituto de Pesquisa do IPEA, com base
nu execuçào financeira expressa nos balanços das 'administrações dos
três níveis do setor público, revela que:
1) tem havido, d~sde 1965, sensfvel uumento dos dispêndios per
Clplll, em cruzeiros de valor constante, especificamente para
educação:
b) essa melhoria verifica-se com relação à populaçiio totul, u
população cm idade cscolur eu escolarizada:
c) a melhoria se tem verificado tanto u nfvcl do Governo
Federal como unível dos governos estaduais e dos municipais:
d) i: certo que, em termos r~lativos, o crescimento dos dispên·
dias por individuo tem sido menor no plano federal do que no dos
estudos c municfpios:
e) parte significativa desse fato resulta, porém, do crescimento
das trunsferéncius de recursos du União para as administrações
locuis.
O relatado demonstra, inequivocamente, que 11 Nnçào tem
procurudo atender adequadamente às necessidades crescentes do se·
tor, c só ussim se pode explicar a sua firme expansão. Nesse esforço 1:
destucável u contribuição do poder público, liderado pelo Governo
Federal. A dificuldade para que alguns entendam esse fato deve-se,
em resumo, aos seguintes aspectos geralmente esquecidos:
1) o aumento j6 assinalado das trunsferêncius da União, sendo
u d~spesu cfetiva ~ontabilizada u nfvcl estadual e municipal:
: ~) umudança da sistemática orçument6riu, incorporando à Lei
,de Meios du União, nos últimos anos, receitas vinculadas que untes
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dela não constavam, razão pela qual o orçamento do MEC passou a
ser comparado com um total significativamente aumentado de gas·
tos federais, com a conseqUente minoração cm termos percentuais;
c) a nuo consideração de recursos destinados 11 função
~'Educação" fora do orçamento do MEC;
d) a não contabilização de parcelas significativas de recursos
ex tra·o rçam en tá ri os.
Estes fatos repercutem de forma ainda mais acentuada quando
se pretende oferecer comparaçõ~s internacionais omitindo pcculiari·
dades sociais e udministrativús, ou da própria organizaçuo· do
sistema educacional. Tais estudos precisam ser encarados com muita
cautela e submetidos a um crivo rigoroso antes de serem utilizados.
, pa~a extrair conclusões que silo, no mlnimo, precipitadas. Dados
'divulgados nos últimos dias, por exemplo, permitiam concluir pela
posição extremamente modesta do Brasil em comparação com
outros pulses, do ponto de vista do percentual de seu orçamento pú·
blico destinado à educação. Tais dados constam de documento
apresentado individualmente por um consultor do BID, cm sc111iná·
:rio sobre financiamento da educaçãii,"rcccntementc promovido por
esse banco.
·
O seu 'uso i:, desdi: logo, discutlvel, na medida em que não escla·
recc aspecto já abordado: se o número utilizado envolve apenas as
despesas federais (hoje responsáveis por algo acima de um terço dos
dispêndios do setor público), ou também as estaduais e municipais.
Estas, como jú assinalado, vêm crescendo em termos absolutos e re·
·lativos, graças principalmente ao aumento das transferências da
União.
o emprego do número isolado não renete igualmente o bom re·
saltado obtido no esforço visando a dotar a educação de recursos
crescentes,
O mais importante, contudo, é que, no mesmo seminário em
,que esse dado era incluldo em um documento, um dos mais conhe·
cidos e respeitados especialistas no assunto, assessor do Banco·
Mundial, o Sr. Manuel Zymelman, oferecia estudo mais abrangente.
•E nele estabelece comparações entre os dispêndios com educação em
:todos os pafses da América Latina e seus respectivos produtos
'nacionais brutos. Extrai, depois, a média geral que representaria um
hipotético "pais tlpico".
Essa análise confirma:
a) o Brasil já está aplicando cerca de quatro por cento- ou, no
estudo indicado, precisamente 3,91% -·do seu PNB em educação, c
11ão 2,14% como dá a entender o outro documento baseado apenas
em despesas correntes do sctor público;
b) aquele percentual é superior ao de dé:zesseis entre os viritc oU·
·tros puises incluídos na tabela, e não superior apenas a quatro, como
·I~ poderia supor do documento anteriormente divulgado; ·
c) o percentual do ·~pais Upico" também é inferior ao brasileiro,
apenas atingindo 3,14%, o que era de esperar ante o acima relatado;
d) o Brasil supera a média em 24%, sendo de notar que apenas
quatro outros pulses excedem esse percentual, oito estilo abaixo
daquela média c os demais situam-se entre essas duas posições, mas
cm posição inferior 11 do nosso Pais.
Esses números, insisto, consistem nos perccntu'ais do PNB
empregados ym educação, envolvendo gastos do setor público c de
.particulares, c compreendendo tanto os dispêndios de custeio quanto
,os de investimento. E expfessam o esforço relativo despendido pelo
Pais com muito maior precisão do que simples números isolados refe·
rentes a gastos correntes do sctor público, retirados de orçamento c
não de balanços, além disso não atentando para os condicionantes já
referidos c, mais, a diversificação de estrutura da administração do
ensino entre os diferentes pulses.
Convém lembrar, finalmente, que estes dados se referem ao
passado imediato c que, no caso brasileiro, os dispêndios cm 1976 c
1977 estilo atravessando um pcrlodo de expansão extremamente im·
portante, conforme já demonstrado,
. Mus, é bom' insistir, os recursos pura cdilcacilo devem ser ava·
liudos sempre cm função dus necessidades do processo de desenvolvi·
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mento. Este se rcncte na elevação constante do nfvcl das aspirações
sociais. E repercute no aumento do grau ·de escolarização buscado
por parcelas crcsccntes·da população. Além disso, a introdução de
métodos c técnicas de ensino mais complexos costuma elevar o custo·
·médio do aluno,
No caso, devem ser levados cm conta, ademais, três outros
aspectos: o rápido crescimento da nossa população, o fato já referido
do acúmulo histórico de desafios quantitativos c qualitativos, c a rc:
lativa modéstia do nosso produto interno, a despeito do extraor·
dinário incremento alcançado no último decênio.
O rápido aumento demográfico explica que cerca de metade da
população brasileira tenha 18 anos de idade ou menos. Só na faixa
etária dos 7 aos 14 anos, correspondente ao ensino obrigatório c uni·
·versai do I• grau, somos hoje mais do que a população total de
muitos pulses importantes.
Por outro lado, decidiu o Brasil enfrentar nos últimos anos de
forma definitiva, problemas crônicos como o do analfabetismo, o da
qualificação de mão-de-obra de nlvcl intcrmcdiârio c o da formação
das lideranças cicntfncas e técnicas, reclamados pelo processo de
desenvolvimento. Não se trata só de prover os recursos indispen·
sáveis à sust~ntaçilo da ampliação vegetativa da demanda, já por si
elevada, mas também de atender necessidades acumuladas da
.clientela potencial.
A tentativa de solucionar adequadamente esse desafio está su·
jeita, contudo, às dimensões da economia nacional. ,Este não é um
fator condicionante apenas do sctor educacional, senão de todos os
setores da vida brasileira. Não cabe, portanto, imaginar o ideal, no
campo da educação, não alcançado mesmo nos palscs desenvolvidos,
Ao contrário, para bem compreender a sua verdadeira significação, é
preciso situar esse esforço dentro na nossa realidade, c avaliâ·lo no
conjunto da ação praticada, tanto no terreno social como no
cconõmico,
, Também é preciso,. evidentemente, desenvolver uma ação si mui·
tânca de maximização dos recursos disponlvcis. Quaisquer medidas
tendentes a prevenir problemas que mais tarde afctarão o
desempenho do sistema educacional, c dos individuas a ele pcrti·
nentes, podem sér entendidas a essa luz.
Da mesma maneira, as açõcs corretivas c as de promoção de
coerência cada vez maior entre os diferentes sistemas c os distintos
graus de ensino· devem proporcionar resultado capaz de assegurar a
maior eficâcia do sistema educacional. Essa eficácia não se esgota
'ppenas na comparaÇão cnt~é os'~cs'ultados l:olhidos e·.os•rccursos m~
bilizados. Ela está rclacionad,a, de um ponto de vista mais
substantivo, como o. fato de o· sistema preencher melhor ou pioi as
suas próprias funções, ou seja, o atendimento às necessidades sociais
c às aspirações individuais,
Desse modo se enlaçam a rcncxi!o sobre recursos destinados. à
educação e o problema da qualidade do ensino. j;; claro que esta se
encontra condicionada pelos meios materiais disponlvcis, c consc·
qUcntementc pelos recursos. Mas não é menos verdade que também
é condicionada pela capacitação docente c sua habilitação cm gerar o
conhecimento, transmiti-lo e aplicá-lo. Tudo no contexto de uma
cosmovisi!o que se alicerça cm uma escala de valores orientada para
'a'responsaliilidàd~ participante do cidadão.
Nilo seria oportuno entrar cm pormenores relativos ·a cada um
dos projetas cm execução, visando a propiciar a melhoria da quali·
dade do ensino oferecido. Basta relacionar rapidamente os principais:
a) aperfeiçoamento docente cm todos os nlvcis compreendendo
o incentivo 11 pós·graduçilo;
b) melhoria de remuneração do magistério federal;
c) construção dos campl universitários e reforÇo de recursos
pura melhoria das instalações de escolas federais de 2• grau;
d) introdução de novas metodologias de ensino;
o) revisão c aperfeiçoamento do currlculos c programas;
I) desenvolvimento das atividadcs de pesquisa;
g) reformulação c ampliação das atividadcs de extensão univcr·
sitária;
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h) incentivo ile~punsiio du pri:-escolu;
I) cupucitução dos' udministradores e supervisores escolures;
j) crescimento das oportunidudes de uccsso uo livro didático c

uo muteriul cscolur;
· I) ~mpliução du merendo escolar;
m) concessão de bolsas de estudo c financiamento de diferentes
modulidudes a alunos:
n) criução de centros de instulçiio de cursos de formação de,
tecnólogos. paru suprir deficiências de mão-de-obra intcrmcdiliria;
o) udoção de processos scletivos paru autorização de novos
cursos superiores:
p) definição de uma estratégia para o ensino supletivo;
q) medidas especiais como relacionada com o ensino de Português cu prcocupução com os problemas do meio-ambiente:
r) impluntução du pesquisa institucional; c muitas outras medidas de conhecimento de quantos se dedicam à educação,
Desejuriu ressaltur uindu o resultado do esforço feito pura
autorizar novos cursos superiores somente cm funçilo de nccessida·
des sentidas em cada região ou distrito geoeducacional;: .a par disso,
u diligência posta cm regularizar a situação dos cursos supcriorc•
pendentes de reconhecimento c, muito especialmente, o cuidado sem·
prc presente visando à melhoria incessante da qualidade do ensino
ministrado.
Objctivundo assegurar muior ussisténciu c acompanhamento du
atuaçlio das instituições vinculadas ao sistcmu federal de ensino, cstu·
mds rcnovundo o quadro de "técnicos de cducução"·com u ubcnuru
tlcc;oncurw pet:a.prcclldlimento de 200 (duzenlas) •ogas.
Na verdade, Senhores Conselheiros, talvez na área du cdueução
estejam ulgur;nus du; reuÍizuçõc:~ mais marcuntc~ dos governos
revolucionários. Em dez unos, foi estendido pru oito séries o período
da escola obrigutóriu, conseguiu-se chcgur u altas taxas de escoluridudc nu cscolu de I• gruu,jú temos muis de um milhão de alunos univ<r·
sitârios e estamos rapidamente extinguindo o unalfnbctismt> 110 País.
Com a impluntac;-:io do Crédito Educutivo, o Bra>iltornou-sc um dos
pulses em que se procuro prover condições' pura que todos possam
estudar. ricos ou pobn:s. pug;mdo mais t'a'rde seus estudos com o
esforço do próprio trabulho. Seria chamado visionário ulgui:m que
há quinze unos previsse a· atual realidade dtl escola brnsilcira c suo.ts
potencialidades.
Ao concluir esta síntese, pcrmito·me dcstnc:tr no cumpo do
ensino supletivo, ulí:m da estratégia nucion;ll.cst:tbelecid:t pelo Minis·
tério. tanto as açõcs voltudits r:mr:a O 111 qu~tnto p:tra o 21':graus, desde
u otimizaç:lo dos exames de ~.:ducaçt.o ~cr:tl uté u suplência protissionalizunh!. As inovações mctodol\igicas experimentadas pelos centros de estudos supletivos," habilituçào de professores leigos quo lc·
aet~llm no I~ grau, pejo !'tüi'M l.o:~os 11, o'<:Siflilcla:hn•n\o de-<JI'>jotivos terminais p~lr:t ü l!llsino de adultos· u nível de IY grau, pclt)
PLIDESU, a u~ão do Projeto Min.rva, os nbjetivos atingidos polu
MOBRAL, as produções em andument~' na TV Educ;uiv;t, cons·
titucm um conjunto de w.;Uc:s suplctiv:J:; p:1r:1 :t c:du~.:aç:io de ;1du!Lus
que posSibilit~l ah:ndcr c~1Ua vez mais clical.rncnil' a quus~: tmhls os
brasilairus que ntli.) tivcr:lm U OpOrtUnidade de clÍUI!:IÇiíi.l ~UI id:tdc
própriu.

Nlh! menQs imponautc i: o desencadeamento da ''Opcra~,;oiu
Municfpio''. integrando ;1 rede escolar muriicipnl aos sistcni~IS c~;w ..
du'uis. Purn 'isSo o MEC cuopcról através do repasse de recursos tinan ..
cciros c ussisténcia técnic:~ puril formm;üo de pessoul.
!Jispenso-mc de uqui rcli:rir rnedidus cspccrficus, no cumpu du
cducução flsicu c dos desportos, cm purticulur na drca cstud:tntil.
Um registro. upcrws: u prcucupaçào em aumentar o nproveitmncnto
dos meios c;~tistcntcs inspin~ u oricntaçüo ·de utiliznçilo m(1:w.in111 dos
recursos du comunidude, c vice·vcrsa. E cstc simples f:~to i: rcalçudo
como exemplo udicionul du prcocupaçüo permanente cm obter o
mdximo bcncf!cio a p:irtir dos fatores disponíveis, principalmente
para incentivar o.dcsporto de massa,
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Senhores Conselheiros,
Não desejo cansá-los mais com u enumeração cKaustivu do rcn·
lizudo ou do que se encontra cm realização. Existem, mesmo, numerosos documentos, de umplu divulgução, de todos conhecidos.
O que me pareceu oportuno foi evidenciar, de formu sintética,
mus ordenudu c integrada, :1 dirctriz que permeia u açi!o do Ministério no setor cducucional. E lunçur por cssu via um pouco mais de luz
sobre alguns aspectos dess:1 uçüo, por vezes ignoruda, por vezes mal
interprctuda.
Este é, por conseguinte, um depoimento dirigido sobretudo a
quantos, de bou fé:, cmbora legitimamente preocupados 'com os
destinos du Nução c o papel que a educação neles deve desempenhar,
.. ~ém tido dificuldade em penetrar nos diversos aspectos da complexidade cducacionul.
Pode purcccr que me tenha estendido desproporcionadamente
no it.em de recursos. Mus é: que este condiciona, como é notório, a
capacidade de levar a termo qualquer esforço sério c conscqficnlc no
campo do aprimoramento do ensino.
A apresentação destes fatos nlio pretende ganhar qualquer tom
de apologia. Nem visa a esconder ou ignorar a extensão c natureza
dos problemas que ainda enfrentamos. Postula todavia um conhecimento completo c um julgumento real c sereno do que vem sendo
feito, dcntru de umajustu perspectiva histórica.
·
'·
Ao escolhér este umbiente pura um bosquejo global da açilo
desenvolvida e da inspiruçlio que a move, presto ao iluslrc Conselho
Fcdcr:JI de Educação muis do que uma homenagem: um preito de
justiça. E manifesto diunte deste colcgiudo a determinação do Ministério du Educa~ão e Cultura de prosseguir na obra absorvente que é
de todos nós
l'aru ela u Pútria convoca a todos nós c especialmente as
uutoridudes educucionuis, cducudorcs, pesquisadores, estudantes.
Uesejo, por isso, terminar 'indicando alguns rumos pertinentes
. pum reOexão, estudo e proposição de normas legais ou reguladoras;
· Vúrios desses ussuntos jâ estão sendo examinados pelos órgãos próprios do Ministério. A alguns deles, cm seus nomes individuais, divcr·
sos Conselheiros ofereceram cõntribuição valiosa, que, como jã vem
sendo feito cm outros casos, desejo receber institucionalmente.
No campo do ensino superior, o que purccc constituir anseio
gcrul i que, sem dificultar o acesso mnis democrático possfvcl, se
uperfeiçoe o sistema de ingresso nos diferentes cursos, de modo a ad·
mitir aquele! de fato mais cu pazes intelectualmente. Esse aperfeiçoa·
monto da sclcção para ingresso deve estur udequadamcntc articulado
com o próprio processo, ·continuo c permanente, de avaliação do
desempenho do aluno ao longo do curso. De fato, levantamentos
recentes janto às universidades rcvelurum uma taxa de reprovação
excepcionulmcnte altu cm algumus disciplinas bdsicas, notadamcntc
Matcrnltticu, Física c Quimicu, com o conseqüente rcprcsamcnto de
alunos no J• ciclo. Existem experiências demonstrando a possibili·
U;ulc dl! rr:duzir cssu incidênciu, ntravés de medidas especiais, como
cu•·sos de recuperação ou paralelos c outros. Mas o fato ~· abastantc
gen<ralizado para· impor umu ievisüo que coduza às soluções dcscja,la~.

N1io é fdcil conciliar prcocupução desta natwrcza, c sua solução,
cÜm o resguardo du autonomiu universitária. No entanto, desejamos
reforçú·la. fi que nos parece necessário assegurar às universidades
Oc•ibilidudc pura cnfrcntur os desafios deste nível de ensino, bem
como pura atender us peculiaridades regionais. A melhor maneira de
garantir a plenu utilização dos recursos humunos c materiais da uni·
vcrsidadc, bem como tornd·la útil à c~munidadc, ~criar mecanismos
eli"tkos que dêem sentido c eficdciu à sua autonomia.
Com esse objctivo encontram·•~ adiantados, no campo federal,
estudos de definiçilo do que seja a "autarquia especial", de que fala a
l.ci n• 5.540/68, c os limites de sua utuaçilo própria. Na mesma linha
o Senhor !'residente da República já encaminhou mensagem ao Congresso Nacionul, propondo reforma da legislação vigente no que se
refere à, escolha dos dirigentes de instituições de ensino superior
administradas pela União. Por outro ludo, tenho manifestado ao
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Presidente do Conselho u minha preocupação no que se refere ii criação de novos cursos, Preocupam-me as dificuldudes que surgirão no
futuro puru u rcgulumentuçilo de ocupuçõcs,
À primeiru vistu podem-se jã prever os problcmus nu dclimituçilo com clurczu dus prerrogutivus de cudu uma destas profissões, de
fronteirus indefinidas c utí: mesmo superpostus, 1'!: mutí:ria que trago
ii consideração deste Conselho com o desejo, que oru expresso, de
que seja fruto de estudo especifico,
Cumpre-me ainda u ulegriu de comunicar e o dever de ugradecer
o extraordini~rio esforço dos Senhores Conselheiros, sob a prcsidên·
cia do Padre Vusconcellos, que, secundando planos c desejos do
Ministro, se empenharam nu tarefa do reconhecimento dos cursos,
Truta-se de fato inêdito nu história do Colegiudo: no período de
12 meses ccrcu de 600 cursos tiveram sua situação regulurizudu utravés do reconhecimento,
A nível da pós-gruduuçiio existem, por igual, ulguns pontos que
urge cnnsiderur. Snu testemunha de que este Conselho procede com
o maior rigor técnico c ucudí:mico ao examinar e decidir processos de
credenciumcnto. Por outro ludo, ao nível do Conselho Nucionul de
Pós-Gmduuçiio, providências vêm sendo udotudus, utmvés do
'jrupo Técnico de Coordenuçiio, no sentido de IISscgurur perfeito
controle do processo de expansão dos cursos nesse nível, ussim como
ucompanhumcnto contínuo do desempenho dos cursos em funcionumento, Parece-me indispensável fortalecer esses mecanismos de uvuliaçiio e controle do sistema de pós-gruduaçilo, Creio ser tumbêm
indispensi1vel estabelecer, desde logo, critérios, de localização espacial desses cursos, evitando duplicações desnecessárias e assegurando
o máximo aproveitamento de vantagens comparativas, sem prejuízo
da utilizaçilo plena do potencial científico das instituições de ensino.
1'!: política do MEC, como os Senhores sabem, somente facilitar
a ida para o exterior de bolsistas que se destinem u cursos ainda não
existentes no Brasil. Alguma medida pode ser imaginada pura valorizar os cursos realizados no próprio País, desde que satisfaçam a
condição inicial de rigor no seu credcnciamento e u certeza de fideli·
dude ao projeto aprovado,
A esse respeito, cube aprofundar u reflexão sobre a contribuição
que u pós-graduação em sentido lato pode oferecer ao esforço de
aperfeiçoamento docente, 1'!: sabido que o mestrado e o doutorado
silo programas de alto custo, que demandam tempo mais longo e
que, por isso, nilo obstante iÍ destinação de recursos específicos que
lhes vimos fazendo, beneficiarão a cada ano a um número relativamente pequeno de docentes. Este fato, aliado à expunsiio continua
do ensino superior, embora controlada, torna desejável e inevitilvel o
apelo u,os cursos de pós-graduação em sentido amplo, notadumente a
nf.vel de especialização. Nilo se trutu de substituir a pós-graduação es·
trila, mas de complementlt-la, Jâ este Conselho vem realizando estudos a respeito, Manifesto o meu contentamento por isso, nu certeza
de que as medidas finais que vierem u ser propostas ou udotudus levarão nu devida conta a função importante que esses cursos de cspeciulizaçilo ou aperfeiçoamento t!evem desempenhar no aprimora·
mento do corpo docente, ademais de seu pupel na qualificação maior
de miio·de-obra de alto nível,
Os pontos indicados e suas soluções situam-se dentro do campo
da políticu educacional e silo fundamentais para o seu aperfeiçoamento, Sob o aspecto do crescimento j!l alcançado pelo sistéma de ensino, particularmente o de grau superior, torna-se imprescindível u
adoçilo de critérios cada vez mais rigorosos e coerentes, pura assegurar u utilização ótima dos recursos disponíveis, Nessa linha, por
exemplo, se coloca u preocupação com a repurtição de competência
entre este Conselho e seus congéneres das Unidades Federadas.
A uutorizaçilo de novos cursos por um desses colegiudos por
vezes pode contrariar a orientaçilo que adotamos desde 1974 a nível
federal. E nilo ruro, investimentos vultosos feitos untes da decisilo
final, a nfvcl do executivo federal: dificultam as condições dessa de·
cisilo,
,
Este rol de providências; cm elaboração ou implcmcntaçilo, não
esgota evidentemente o quanto é preciso ainda fazer, Todos estamos
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conscientes do fato. Propositadamente, detive-me cm uma série de
questões qucti:m u ver, cspccificumente, com o ensino superior, umu
vel que silo assuntos deste caráter os que' mais ubsorvem diretumente
11 atuuçiio do Ministério, notadumente do CFE. Mas existem quest<ics da mesma forma importantes, nos demais graus de ensino, e que
por iguul solicitam, ou podem vir a solicitur a purticipaçi\o do Conselho.
Aos responsáveis pela escola de !•Grau estou transmitindo um
apelo paru que devotem especial interesse às primeiras séries, de
onde, infcli1.mente, muitas crianças estilo saindo mui alfubetizudus,
Lembro que n melhor forma de evitar u repetência é fazer com que as
crinnçus aprendam, c não desistir de ensiná-Jus pura enriquecer estatísticas. Nüo basta que tenhamos tantos milhões de crianças estu·
dando: i: preciso que e>tcjum também aprendendo.
A legislação ni\o proíbe que se sugiram programas com conteúdo específicos, A descentrulizaçiio total, com a simples indicação
de vagos objetivos curriculures aos professores, não está produzindo
bons resultados nu muioriu de nossas escolas. Os professores precisam de orientação mais clara, e a solicitam, O Ministério da Educação e Cultura vem propondo currículos básicos, ajustados regional·
mente. uns quais os sistemas estaduais poderão acrescentar conteúdo
de interesse locul, c us escolas e professores incluirão o que seja im·
portante paru a sua clientela especifica,
Vale destucur o esforço que estamos realizando pura suprir ade·
qundumentc com livros e merendas as nos.•u.• escolas. Reconhecemos
serem relevantes c prioritltrios programas dessa naturel8,
considerando a necessidade de seu contínuo aperfeiçoamento.
Fizemos realizar, em Brasília, cm novembro findo, seminário
destinado il discussão das habilitações profissionais do ensino de 2•·
Grau, voltadas para o setor primltrio da economia. Destaquei no meu
discurso de encerramento u enorme variedade que essa identificação
c definição necessuriamente assumirá, no amplo e extremamente
diversificado espaço económico brasileiro. Recebémo• dos representantes dos sistemas estaduais valiosa colaboração.
Ressaltei, naquele pronunciamento, uma situaçüo que me pare·
ce também oportuna registrar neste momento, quanto à natureza,
ulcnnce e momento de nossa ação: o Ministério é tido como prati·
cando umu intervenção supostamente excessiva no sctor cdu·
cucinnnl, Resoluções, portarias, instruções c normas representariam
umu intromissão indevida na autonomia dos sistemas locais e das
instituiç<ics. Por nutro lado, contudo, debita-se à açilo do Ministério,
quer pelo seu rumo executivo, quer pelo seu ramo normutivo,
quaisquer falhlls c omissões verificadas,
O Ministério da Educuçilo c Cultura é um órgão eminentemente
normativo, coordenador e supervisor dos sistemas de ensino. Por cir·
cuhst1incills conhecidas administra, através· de órgãos vinculados,
pllrceln significativa do ensino superior, Nos demais níveis sua função i: supletiva. llti: por força de disposição constitucional. Mas não é
excessivo que. '"' desempenhar esta função, preocupe-se também
eom a qualidade do ensino dé I• c ;, Gr.111~ ç llf'ereça sua colaboraçilo, nilo apenas financeira, para consecução da meta de seu constllnte aperfeiçoamento, O Ministério estimulará as escolas profis·
sionlllizantes c sobretudo os centros interescolares,
Assim, Senhores Conselheiros, deve orientar-nos a preocupação
em pmmovcr fntima articulação entre os diferentes sistemas de ensino, que se complementum e completam, Mas devemos antecipar-nos
ils críticas, mesmo improcedentes, sempre ·que tenhamos condições
de evi,tar ou corrigir um problema, quando mais nilo seja, pela sua
idcntificllçilo c encaminhamento à esfera competente. A este respeito
cumpre destacar de maneira especial a grande contribuicão proporcionuda pela iniciutivu particular, O Ministério tem apoiado e esti·
muludo esse esforço,
Seja-me permitido, portanto, Senhores Conselheiros, utilizar
este momento e este lugar pura dirigir algumas palavras aos Senhores
Secretários de Educação e Conselhos de Educação das Unidades Fe·
derndus, A todos apelo no sentido de redobrar esforços pai'U clcvur o
riCICIIIJIG!lho ~o eMi!lo do I" Cl?au. l'rtoctlllam--1 •cm dCvida, u
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IUXIIS de evusiio e repetênciu uindu vcrincadus, não obstante a mel ho·
riu uqucjl1 me referi.
A nossa preocupação búsica, tamb~m aqui, deve ser a de aumcn·
tur uinda mais, e sempre, o aproveitamento dos recursos disponlvcis.
E não upcnus os recursos públicos, senão também os de particulares,
cspeciulmente os das cumadas mais pobres da população. Neste
aspecto, especiulmcnte uo nlvcl do ensino de I• grua, avulta o pro·
blemn da substituição freqUente de livros-textos. Este fato impõe
uma sobrecnrgu injusto, purticulurmentc às famflias numerosas.
Espero, com a coluborução deste Conselho, oferecer uma solução
correta no problema.

Senhores Conselheiros,
Nesl:i breve resenha, estou apontando realizações e ncccssida·
des. Ao mesmo tempo, tomei u liberdade de indicar algun's caminhos
a serem pnlmilhados, u curto prazo, cm resposta a problemas c
anseios sentidos. Só me permiti fazê-lo, como o faço, partindo da ccr·
tezu de que niio esturia falundo cm. vilo. Este Conselho, através da
somatória de cxperiênciu c da capacidade dos seus ilustres membros,
uma vez muis niio fultará a que dele espera a educação nacional.
E u cln niio fulturú o Ministério da Educação e Cultura como
um todo- inclusive pelo aperfeiçoamento dos seus órgãos voltados
paru ns ntividudes meio. Fecundo trabalho vem sendo realizado nes·
se· pnrticular pclu Secretaria de Apoio Administrativo e suas
dependõncius.
Niio· fulturiio, du mesma. forma, os responsâveis pelos sistemas
" locuis dn educação, os professores, os legisladores, os educadores e
estuduntcs em gerul e u imprensa - todos', ennm, que, tendo uma
contribuição positiva u oferecer, fazem criticas construtivas. Estas
nào foram nem serão vãs. Com essa colaboração, que sempre encon·
trei, espero podermos continuar juntos a desenvolver o trabalho
encetudo em beneficio das futuras gerações, que serão o Brasil de
amanhii.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item Z.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nt 30, DE 1!115
(Tnmltacio conjunta com o Projeto de Lei do Senado
n' 153, de1975)
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Se·
nudo n• 30, de 1975, do Senhor Senador Itamar Franco, que
altcru a Lei n• 6.179, de li de dezembro de 1974, que "insti·
tui amparo previdenciârio para maiores de setenta unos de
idade e para inválidos, e dll outras providências", tendo
PARECERES, sob n•s 138 a 140, de 1975, e 579 a 582,
de 1976, das Comissões:
- de Constltulçio e Justiça, 1• pronunciamento:. pela
constitucionalidade e juridicidade do projeto, com voto ven·
cido dos Senhores Senadores Helvldio Nunes,.Jàs~ Lindoso e
Heitor Dius; Z• pronunciamento (reéxame solicitado em Pie·
ntirio): ratincando seu parecer anterior; 3• pronunciamento:
rennrmundo seus pareceres anteriores;
-de Lealslaçio Social- 19 pronunciamento: favorável;
Z•pronunclamento (reexame solicitado em Plenârio): rutincan·
do seu purccer unterior; e
- de Finanças- 1• pronunciamento: favorâvel; z• pronunciamento (reexume solicitado em Plenllrio); contrário ao
projeto, com voto vencido dos Senhores Senadores Mauro
Bcnevides e Leite Chaves.
A mutériu constou da Ordem do Dia da sessilo de 19 de novem·
bro passado, tendo u discussão adiada, a requerimento do Senhor Se·
nu dor Frunco Montoro, paru u presente sessão.
Em discussilo o projeto. (Pausa.)
Não 1m vendo quem queira discuti-lo, declaro-u encerradu.
Sobre u mesu, requerimento que serâlido pelo Sr. I•·Secrettlrio.
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I:. lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 16, DE 1977
Nos termos do·art. 315 do Regimento Interno, requeiro que o
Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1975, seja submetido a votos.
Sala das Sessões, em 14 de março de 1977.- Helvldlo Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portella) - De .acordo coin q
requerimento que acaba de ser lido, passa-se à votação do projeto.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senta·
dos. (Pausa.)
Rejeitado.
A matéria vai ao arquivo.
~o seguinte o projeto rejeitado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 30, DE 1975
Altera a Lei n' 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que
"IMIIIUI amparo prevldenclirlo para maiores de ~etenta anos
de Idade e paralndlldos, e d' outras provldênciu".
O Congresso Nacional decreta:
Art. r• O art. I• e seus itens l, ll e lll: o art. 2•, caput, e seu
§ I•: o art. 3•, e o urt. 5• da Lei n• 6.179, de li de dezembro de 1974,
pussam a ter a seguinte redaçiio:
"Art. I• Os maiores de 65 (sessenta e cinco) anos de
idade e os invâlidos, dennitivamente incapacitados para o
trabalho, que, num ou noutro caso, não exerçam atividade
remunerada, niio aunram rendimento, sob qualquer forma,
superior uo valor da renda mensal fixada no artigo 2•, nilo
sejam mantidos por pessoa de quem dependam
obrigatoriamente e niio tenham outro meio de prover ao pró·
prio sustento, passam a ser amparados pela Previdência So·
ciul, urbunu ou rurul."
"Art. 2• As pessoas que se enquadrem em qualquer das
situações previstos no urtigo I• terão direito a:
•••• ••••• ••• ' ' ••••••••••••• ' ' . ' •••• o •••• o •••••••

§ t'• A renda mensal de que trata este artig.o não poderã
ser ucumuludu com qualquer tipo de beneficio concedido pe·
la Previdênciu Social urbana ou rural, ou por outro regime,
salvo, na hipótese do pecúlio de que trata o§ 3• do artigo 5•
du Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, na redação dada pe·
lo artigo 1• du Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973"
"Art. 3• A prova de idade será feita mediante certidão
do registro civil ou por outro meio de prova admitido cm
direito, :nclusive assento religioso ou carteira pronssional".
"Arl. 5' A prova de inatividude e de inexistência de
renda ou de meios de subsistência poderá ser feita mediante
utestudo de uutoridude udministrativu ou judiciária local, que
conhcçn pcssoulmente o pretendente il: rcndu mensul ora
instituídu, nu por declnruçiio expresso de três pessoas idôneas

de seu domicilio."

Art. 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3• Rcvogum·se us disposições em contrário e, especiulmen·
te, <lllrt. 61• du l.ci n• 6.179, de li de dezembro de 1974,
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) -Item 3.

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 153, DE 1975
(Tramltaçio conjunta com o Projeto de Lei do Senado
n• 30, de 1975)
Oiscussilo, em primeiro turno, do Projeto de Lei do
Scnudo n• 153, de 1975, do Senhor Senu~or Orestes Qu~rcla,
que acrescenlu purtlgrafo uo art. I• da Lei n• 6.179, de 11 de
dezembro de 1974, que "institui amparo prevldenciário pura
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maiores de setenta unos de idade c puru inválidos c dá outras
providóncius", tendo
PARECERES, sob n•s 583 u 585, de 1976, das Comissões:
-de Constltu.lçio e Justiça, pela prcjudiciulidadc;
-de Leslilaçio Soclal, pela prejudicial idade; c
-de Finanças, contrário, com voto vencido dos Senha·
res Senadores Mauro Bencvidcs de Leite Chaves.
Em discussão o projeto, cm primeiro turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou
encerrar u discussão. (Pausa.)
Enccrrudu.
Em votuçào

Os Srs. Senadores que o uprovum qucirum permanecer scntu·
dos. (l'uusa,)
·
Rejcitudo.
O projeto será urquivudo,
t:. o seguinte o projeto rcjcitudo:
PROJETO DE LEI DO SENADO N•1!3, DE 197!
Acrescenta par,1raro ao art, I• da Lei n• 6.179, de Jl de
dezembro de 1974, que "lnatltul amparo pre•ldenc"rlo para
.maiores de setenta aliO! de Idade e para lnv,lldos, e d' outras
provldênclaa."
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• Acrescente-se o seguinte purúgrafo ao urt. I• da Lei
n•6.179, deli de dezembro de t974, que "institui ampuro previdcn·
cií1rio puru maiores de setentu unos de idàdc c pura inválidos; e dú ou·
trus providêncius'':

"Purúgrufo único. O limite de idade previsto no e~put deste urti·
go serl1 reduzido pura 65 unos quando o benenciúrio for do sexo fe·
minino. ncundo u concessão do amparo excluída das exigências cons·
tlintes dos itens I u III."
Art. 2• Estu lei entru cm vigor nu dutu de sua publicação,
rcvogudus us disposições em contrár!o.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla) - Está esgotada u
mutériu constante da Ordem do Diu. Não há oradores inscritos.
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Sr. Presidente, peco a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portellu) - Concedo u pulu·
vru, pclu ordem, uo nobre Senudor Benjamim Faruh.

Nos termos egimcntais, u muti:riu scrl1 despuchudu :is Co·
missões de Consti.uic;üo c Justiça c Dirctoru.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portcllu)- Nudu muis
havendo que trutar, vou cncerrur a sessüo, dcsignundo para u pró·
ximu 11 seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Vlltacüo, cm turno único, do Requerimento n• 3, de 1977. do
Senhor Scnudllr l.ourivul Baptistu e outros Senhores Senudores, soli·
ciwndll a trunscricüo, nos Anuis do Senudo Federal, dos discursos
prllfcridos pelo Excelentlssimo Senhor Presidente da República, Gc·
ncrul Ernesto Gciscl e pelo Ministro Ângelo Calmon de Sá, no diu 9
dcfcvcrcirll de 1977.

-2Discussão, cm turno único (upreciução prcliminur du consiitu·
cionulidadc, nos termos do Art. 296 do Regimentll Interno), do Pro·
·jctll de Lei do Senudo n' 203, de 1975, do Sr. Scnudor Alexandre
Costu, que isenta do Imposto sobre a Circulucüo de Mcrcudnrius
. todus us opcrucões interestuduuis que destinem quaisquer produtos
aos 5 (cinco) Estudos de menor renda per caplta do Nordeste, c di•
outms providêncius, tendo
PARECER, sob n• 824, de 1976, da Comissüo:
-de Constltulçio e Justiça, pelu inconstitucionulidade, com
vntll vencido do Senhor Scnudor Helvídio Nunes.

-3Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudll n'
93, de 1975, dll Sr. Senador Nelson Curneiro, que obriga as empresas
do Distrito rederul. que comercium no rumo de,carros novos c usa·
dos. a terem locais privativos de cstucionumento, e dC1 outnas providcncius. tendo
PARECERES, sob n• 1.046 a 1.049, de 1976, das Comissões:
-de Constltulçio e Justiça, pclu constitucionulidadc, juridici·
da de c convc:niêndoa:
-do Distrito Federal, fuvorúvel no projeto;
-de Economia, fuvoriiVel, com voto vencido, em sepurudll, du
Sr. Scnudor Agcnor Ma riu: e
-de Tranaportes, Comunle~ções e Obras Públicas, fuvori•vcl.

-4-

Discussão, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do Senudo n•
O SR. BENJAMIM FARAH (MDB- RJ, Pclu ordem. Sem
. 163, de 1976. do Sr. Scnndllr Amurul Peixoto, que dí1 novu dcno·
revi silo do orador.)- Sr. Presidente, faço um upelo u V. Ex•, puru
minuçiill ''"Instituto de Mediei nu Legal do Distrito rcdcrul. tendo
que determine scjum os avulsos du Ordem do Diu distribuídos pelu
PARECERES, sob n•s 973 a 975, de 1976, das Comissões:
munhã. bem cedo. Normalmente os recebo nu hora em que estou
de Constltulçio e Justiça, pela institucionalidud'c c juridi·
sulndo de meu Gubinctc puru vir la sessão. Nem temos h:mpo de cxu·
cidade:
minar muis dctalhudumente os projetas que constum du Ordem do
-de Educaçio e Cultura, fuvnrí1vel: c
Dia. Por exemplo. hú um projeto de que viemos 11 tomur C~lnhccimcn
-do Distrito Federal, fuvorúvel,
to neste momcn\tl.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônin Pnrtclla)- F.stí1 cnccrrudu u
Por conseguinte fuça este apelo, pois sei que V, Ex•. Sr. Presi·
scssiin,
dente, tem grunde bou vontude, e poderá determinur uGr!1ncu fuçu
cssu distribuição logo pclu munhü.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portei lu)- Esclareço u V. Ex•
que n uvulso du Ordem do Dia sempre i: distribuldo nu scssilo unte·
rinr. O dcstu scssun l'oi distribuldo, colocudo sobre u mesu dos Srs.
Scnudnrcs nu scssuo·de scxtn-feiru últimu.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- Nu presente sessão
terminou o pruzo puru uprescntncilo de cmendus no Projeto de Re·
solução n• I, de 1977, dos Senhores Scnudores Frunco Montara c
Eurico Rczcndc, que di1 novu reduçilo uo item 3 do urtigo 78 do Regi·
mcntn I ntcrnn.
Ao Projeto niln forum ofcrccidus cmendus,

ATA DA 231• SESSÃO, REALIZADA EM 4-12-76
(Publicada no DCN (Seçilo 11) de !-12-76)
RF.T/ FICA('ÀO

Nll Ancxu un Pureccr n' 1.062, de 1976, du Cumissiln de Reducoo nfcrcccndn u rcduçiu1 nnul do Projct" de Lei dt1 Scn11dn n'' 311,
de 1976-l)F, que clcvu cm CrS 159.608.000,00 (ccnttl c cinqUcntu c
nove milhôcs, seiscentos c oito mil cruzeiros) o limite ntrihuídn ""
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(jnvcrnadur dn· f)istrit o J.'cdcrul. para uhc:rturu de crédito.~ surlcmcn~
turcs:

Onde scli::
11 - Fundo Nacional de Desenvolvimento ...

N:1 r:'1~inu X :!70,
Anc)(n :w Parecer.

l.cin-sc:
III - Fundo Nacionnl de Desenvolvimento ...

:!~ ~oluna,

no item 11. tio urt. 2~ cunst:1ntc du
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ATAS DAS COMISSOES
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 79,
de 1976 ( CN ), do Senhor Presidente da República, soibmetendo
à aprouçio do Congresso Nacional, o texto do Decreto-l~l n•
I .485, de 25 de outubro de I 976, que "institui estímulos nscals
ao turismo estrangeiro no País".
2• Rl:liNIÃO, REALIZADA
EM 10 1>1: MARCO DE 11177
Ãs 'h:zcssctc horas c trinta minutos do din dez de mmcn do :tno
de mil novecentos c s~.:tcntn c sete. nu Audit6rio do Scnadn Fcdcrnl,
presentes os Srs. Scnadorcs Rcn:1tn Fruncu • .lurhas l1us!-!:lrinho,
<'attctc Pinheiro, Virgílin T;'1vora. Jnsí: Sarncy. Mendes Cnn:llc. 1-fclvídin Nunes, Agcnm Mmi:~ c Rnhcrtn Snturninn c n.~ Srs.
r>t.:put:u.lus, .losias l.citc. Ci:rhricl llermcs c Jorws C:rrlus. rclmc·sc ;r
(·umiss;io Mist:r im:umhid:r de estudo c parecer Sllhrc a Mensagem
n• 71J, de IIJ76 (CN). dn Scnhnr Presidente da Rcpúhlica. suhmctendtl ir :rprovm;~o d~1 C'onprcssn Nm:inn:rl, o texto do Decreto-lei
nY 1.4X5, de :!5 de nutuhrn de 1'>76, 4uc "institui estímulos liscnis uo
turismnt.:str:~n~cirn no Pais".

Dci.,am c.k cnmpmecer, por motivo justificado. os Srs. Scri:~dtl·
res Ruy S:rnltlsc Orestes ()uéreia c liSSrs. D!!putndns M:HJricin Leite. Benedito (';melas. ('arlns Wilson, Ruhem Medina. Dins Mcnci'cs.
Antunes Uc: Olivc:ir:t. Bri!!ido Tinocll c Mugnus Ciuinwr~es.
J:m 'iC!!Uida. é di"'rcnsada :r lcitur:r da Ata da reunião ;,rntcrinr.
que Iopo :rpth í: d;ul;r ~tlllltl :rprnvmla.
Prns'it.:!!llirHhl, o Sr. PrcsiUt.:ntc. Sen:tdllr Rnhcrtn Saturnino.
concede ;r p:rl:t\'f:l :111 Sr. Dcputmln .lusias l.cítt:. Relator da nwtériil,
4Ut.: emite parc~cr l'avnr;'rvcl nos 11.:rnu1s dtl flrojct~l de f)c~:retn l.egis·
·l:11ivo.
Ptl"itn cm dl!~clrs,;in c vntaç:io. é n parecer :rprnv:u.ln. sem rcstri·
r.;lics.
NmJ:r mais lwvendn a trnt:~r. cncerrn-sc u rcuniiio. c. pura cnnstm. cu, Ch:idc Maria Burhnsa Ferreira Crut.. Assistente de Cnmiss;in. l:rvn:i :1 presente At:t t.JU!.', lid:r c :rpruVildil, Sl•.'fi:Í ussin:1d:t pelo
Sr. llrcsic.lrmlc c vui tr puhlic:rr.;ito.
COMISSí\0 MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 83,
de 1976 (CN ), do Senhor !'residente do República, submetendo
ii aprovaçio do Congresso Nacional, o texto do Decreto-lei n•
1.488, de li de novemhru de 1976, que "acrescenta um pará·
·grafo no artigo I' do Decre1o-lel n• 1.428, de 2 de dezembro de
·1.975, que dispões ·sobre Isenções de Impostos na Importa•
çio, cria Incentivos fiscais ii Indústria nacional de bens de capl·
tal, regulamenta a concessilo de estfmulos ii ampliaçio de
produção destinada a exportaçilo, e d4 outras providências".
~~ Hl'liNIÃO, REALIZADA

"

EM lO DE MARCO DE IIJ77

Às det~:sscis horas c trintu minutos dn diu dez de nwrç() dn unn
Uc mil novecentos c sctcnt:r c sete, nu Auditôrin dn Scnmln Fcdcrul,
presentes ns Srs. Scnndorc."i l~cnutn Fruncn. Jcssé Freire, l.uiz
('uvulcnntc. Arnnn de Mclln • .lurhns Pussurlnhn, Cuttctc Pinheiro c
Rtlhcrtn Suturnitul c m Srs. Dcputudo Anpclinu Rosu, lpt> Lnsso,

.losi: Haddad, Vieira Lima, Rui Côdo c Francisco Rochu. rcúne·se u
C'mnissiltl Mistu incumhidu de estudo c purccer sobre u Mcnsugcm n9
X.1.,dc 197(> (CN). dt> Senhor Presidente du Rcpúblicu, submetendo it
npriwtu;nu dn Cnngrc.•isn Nucinnul. o texto do Decreto-lei n9 1.488,
de li de novcmhro de 197/i, que "acrescentu um parí1grufo no artigo
I'' do llccrclt>·lci n'' 1.42H. de 2 de dezembro de 1975, que dis·
ptic sohrc iscn~tics de impostos nu importucão. criu inccnlivos !iscais
;'r indL'rstria nucinnnl de hcns de capital. rcgui•Jmcnta u conccssiio de
.cstin111los i1 ampliaçtlo de produçtlo destinada a exportação e dá outnts pmvidéncins",
Deixam de enmparcccr. por motivo justilicudo, os SrS. Senu·
dores Helvidin Nunes, Ruy Santos, Mauro Bcnevides e Itamar Franco c os Srs. Deputados .lntlo Climaco. Mariin Filho, Athiô Coury,
Milton Stcinhruch c J:~dcr Rarhalhn.
Em se!!uid;r, é dispcnsud:r u leitura du Ata da rcuniiío unterior,
que hl!!tl ap(,s é dordo1 cnmn :rpruv:rdn,
Prns!ticguindn. u Sr. Presidente. Deputado Francisco Rocha,
concede a p:llavm ao Sr. Senadnr Arnon de Mello, Relator du
m:rtéri11. que emite parecer fuvnr(rvel nos termos do Projeto de Deere·
ln l.c!!isl:ttivo.
Pnstn cm diseuss~n c vntaç~tl, é o parecer aprcw01dn. sem restri·
r.;õcs.
Nada mais havendo :r tmtar. enccrnr-sc :r reunii'in c, pum constar. cu. Clcidc Maria Harhnsa Ferreira Cruz. Assistente de Comisstro. l:rvarei ii presente i\ !H que, lidn c uprnvnd:r, ser(! nssinudu pelo
Sr. Presidente c vai i1 puhlicnr.;~n
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre 1 Proposta de Emen·
da ii Constituição n• 01, de 1977-CN, que "Modlnca o§ I• da
Constltulçio Federal e dispõe sobre conault1 popular".
I• REliNliiO !INSTALACÀO), REALIZADA
EM lO DE MARCO DE 1977

Às d!.!tcsscte huras do diu dez de murçn do uno de mil novecen·
tns c sctcntn c sete, nn Auditôrio Milton Campos. presentes os
Scnhnres Senadores Altcvir Leal. l.ui1. C:~valcuntc, Louriv:~l Baptista. Ruy Santos, Osircs Teixeira. Saldanha Dcrzi, Aecioly Filho, Lltzaro Barhnsa, Otair Bcokcr c l.eite Chaves e Deputados Cid Furtado,,
An~dino Rosa, Nina Rihciro. J. G. de Araújo Jnrgc c W:~lmor de
l.uca. reL'1nc-s~: ii Cmniss~n Mist:r incumhidn de estudo c purccer snhrc a l'mrosta de Emenda i1 Cnnstituiçilo n• 01, de 1977-CN, que
"Mt>dilka o~ 11' do artigo 17.1 da Constituição Federal e dispõe sohrc cnmulta popular··.
Dci.\atn de cnmJ'lnrcccr, por motivo justificado, os Srs. Se nu dor
Ore<tcs C)uérda c Deputados Ocraldo Freire, Minoro Miyumoto, Er·
ncstn Valente. Ruy Brito, Frederico Brundilo c José Costa.
1>1.' :rcnrdtl com n LJUC prcccituu o Regimento Comum, ussurnc u
PresidCnci:r, intcrinumcnte, u Sr. Scnudor Ruy Suntns, que dr.:cluru
inst:tlndu :r ( 'omÍslifin.
Em nhcdii:nci11 11 dispositivo rcgimcnt:~l o Sr. Presidente cscl11re·
cc LJIIC ir:'i proocdcr 11 clciçõo do Presidente c do Vicc·l'rcsidente. Dis·
trihuld:rs HS cédulas. ()Sr, Presidente convídu puru runcinnur como
cscrutin11dnr n Sr. Depu indo Wnhnor del.ucn.
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l'rnccdid1111 eleição, vcrific11-sc o seguinte rcsuliado:
Para Presidente:
Dcput11dn JC1. de Araújo Jorge .......... , ......... 14 votos
Em branco ........................... , .......... I voto
Para Viu-Presidente:
F.m branco. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . I voto
Sàn dcclurudns eleitos, rcspectivumente, os Srs. Deputudm J.G,
de Arul1jn Jnrgc e Cierah.Jn Frcirt:.
As~umindo11 Prcsidênci11. o Sr. Dcpu111do J.C1. de Araújo Jorge
agr11dccc cm nome do Sr. Deputado Geruldo Freire c no seu próprio
a hnnra cnm que roram distinguidos,· designando o Sr. Senador Ruy
Snntns paru rc:lutur n matéria.
Nudu·muis havendo u trutur, encerra-seu reunião e. para constllr, cu, Alrcu de Oliveira, Assistente de Comissão, lavrei a presente
At11 que, lida c aprovuda, scrú assinuda pelo Sr. Presidente, demuis
mcmbnls d:a Comissão c vai f1 publicação.
COMISSÃO DE AGRICULTURA
I• RF.liNIÃO,(INSTALACÃO), REALIZADA
EM lO DE MARCO DE 1977
Às nnl.c horas do dht dez de murço de mil novecentos c setenta e
sete, na Sula Clóvis Bcvilúcquu, presentes os Senhores Senadores
Muitos l.ciio, Agenor Maria, Evelúsio Vieiru, Saldanha Derzi, Dinarte Muriz, Puuln Guerra e Otair Becker, reúne-se a Comissão de
Agriculiura.
De ucnrdo com o que preceitua o Regimento Interno, assume a
Prcsidênciu o Sr. Senador Dinurtc Mariz, que declara instalada a
Comissiln.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente
comunica que irú proceder à eleição do Presidente c do VicePrcsidentc, Distribuídas as cédulas, o Sr. Presidente designa para
escrutinador n Sr. Senador Evclúsio Vieira.
Procedida 11 eleiçilo, verifica-se o seguinte resuttudo:
Para Prealdente:
Senador Agenor Maria ............................ 6 votos
Em branco ............................. , . .. . .. .. . I voto
Para Vice-Prealdente:
Senador Otair Becker . , ..... , ...... , .............. 6 votos
F.m brullCn , ..................... , , ......... , , .. , I voto
Sào declurados eleitos, respectivamente, Presidente e VicePrcsidcntc, os Srs. Senadores Agenor Ma ria e Otair Beckcr.
Assumindo 11 Presidi:nciu, o Sr. Senudor Agenor Muriu agradece
nos mcmhrns do ôrgüo 11 cscolhu de seu nomt: paru dirl!lir os destinó!
du Comissão,
Nadu muis huvendo u trutur, o Sr. Presidente encerru 11 Reuniilo
c, puru constar, eu Sôniu de Andrudc Pci•oto, Assistente da Comissüo,luvrci u presente At11 que após lida c uprovadu serâ ussinada pelo
Presidente c demuis membros presentes.- A1enor Maria- Evelúlo
VIeira - Saldanha Derzl - Dlnarte Mariz - Paulo Guem - Otalt
Becker- Mattos Leio,
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
t• REUNIÃO(INSTALACÃO), REALIZADA
EM lO DE MARCO DE 1977
Às dez horus do dia dez de marco do ano de mil novecentos e setcntH c sctc,.nn Sala "Clóvis Bcvilucqua", presentes os Srs. Senadores
Cuttetc Pinheiro, Tnrso Outra, Ruy Santos, Jurbus Pussurinho, Joilo
Culmon, Evelâsio Vieira, Otto Lcbmunn, Gustavo Cupanema, Helvldio Nunes, Puulo Brossard, Arnon de Mello c Adulberto Sena,
reanc-sc a Comissilo de Educaçilo c Cultura do Senado Fcderul.
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De ncordo com o que preceitua o* J• do urtigo 93 do Regimento
rnterno, 11ssume u Presidênciu o Sr. Senador Gustavó C11punema que
dccluru instulada u Comissão,
A fim de cumprir dispositivo regimcntul, o Sr. Presidente declara que irlt proceder u cleiçüo do Presidente e do Vice-Presidente.
Distrihuldus us cédulas, o Sr. Presidente designu os Srs. Senudore<
Cattete Pinheiro e Adalberto Sena pura funcionarem como escrutinudores.
Proccdidu u eleição, verilicu·sc o seguinte rcsultudo:
Para Presidente:
Senador João C:utmon . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . .
SenadorGustavoCupanema,, .....................
Para Viu-Presidente:
Senador llvelúsio Vieira ...........................
Senador Cattete Pinheiro ..........................

Rvotos
I voto

Rvotos
I voto

Em cumprimento uo dclihcrudo, o Sr. Presidente eventual, Senudor Gustuvo Capanemu. proclumu clciws. rcspcctivumentc. Prcsi·
dente c Vice·Prcsidentc, os Srs. Senadores Jnàu Culmon c Evcl(1sio
Vieira.
Assumindo a Presidência, o Sr. Senador João Calmon ugmdccc
em nome do Senudor

Evcl(l!~io

Viciru c no seu próprio u honrn com

que ro rum distinguidos.
Continuando, o Sr. Senudor João Culmon re"ultu que u Comissão se torna mais importante pelo valor de seus membros, e esclarece
que dentre os mesmos e•istem cinco ••·Ministros de Estudo e cinc9
••·Govcrnudores, Sem dúvidu, prossegue, a Comissão de Educação
c Culturu do Senado Federal se constitue o Estudo-Maior da Educaçào.
Aindu com a paluvru, o Sr. Presidente dil que pretende elaborar
um pacto nucional. supra purtid:lrin, u longo prazo. purn solucionar
o problemu cdu~ocicinul no Brusil.
Em seguida, o Sr.· Presidente propõe que :1s reuniões ordinárias
do órgão sejam realizudus às quintas-reiras, às 10:00 horas, nu SuJa
Clóvis Bevilacqua. A proposta é aprovada por unanimidade.
Finulmentc, o Sr. Presidente renova emocionado os agrudecimentos da escolhu de seu nome para Presidente dn Comissão de
Educução e Cultura, ressaltundo que reprcsentu um estímulo à sua
curreira de homem público,
Nada mais havendo a trutar, encerra-se u reunião e, para constar, cu, Cleide Maria Barbosa Ferreira Cruz, Assistente de Comissão, lavrei u presente Ata, que, lidu e aprovadu, serlt assinada pelo
Sr, Presidente e demais membros presentes. -Joio Calmon- E•elúlo Vieira - Cattete Pinheiro - Tar10 Outra - Ruy SantO. J arbas Pa111rlnbo .:.... Oito Lehmann - Gust..o Capanema - Hei·
Yldlo Nunea- Paulo 8.-rd- Amon de Mello- Adalberto Sena.
COMISSXO DE SAÚDE
I• REUNIÃO, REALIZADA
EM lO DE MARCO DE 1977
Às del horas do diu dez de murco do uno de mil novecentos e setenta e sete, presentes os Senhores Senudores Ruy Santos, Cuttete Pinheiro, Adalberto Sena, Altevir Leul, Lourival Buptista, Ruy Curneiro e Saldunbu Dcrzi, reúne-seu Comissüo de Saude, nu Sala "Ruy
Burbosu",
De ucordo com o que preceitua o§ 3• do urtigo 93 do Regimento
Interno, assume u Presidência o Sr. Senador Adalberto Sena, que de·
cluru instaludos os trabalhos da Comissão.
A fim de cumprir dispositivo regimental, o Sr. Presidente dccluru que irá proceder à eleiçilo do Presidente e do Vice-Presidcnte.
Distribuldus us códulus, o Sr. Presidente designu puru runcionur
como cscrutinudor o Sr. Senador Lourivul Baptistu.
Procedidu u cleicilo, verific11-sc o seguinte resultudo:
Pua Prealdent•:
Senador Ruy Suntos ... , ........ , ... , , .... , ....... 6 votos
Senador Altcvlr Leal ........................ , .. , . I voto
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Para Vlce-Presldente:
Senador Altevir Leal ............................. 6 votos
Senador Adulhcrto Scnu ...................... : . .. I voto

1

Em cumprimento ao ddiherado, o Sr. Presidente eventuul, pro·,
ciuma eleitos, rcspcctivnmcntc, Presidente c Vice-Presidente, os Srs.
Senadores Ruy Santos c Altcvir Leal, e convida o primeiro puru presidir os truhulhos do órgiío.
Assumindo u Presidência, o Sr. Senudor Ruy Santos ugrudece u
seus rmrcs n honru com que foi distinguido, dt1 ênfusc à importünciuj
du C'omissiu> de Saúde, pr<>mctendo munter a dimens~o por elul·
ulc:1ncudu e. se possível, clcvú·la muis uindn, com n rcsponsabilidnde
consciente dn cargo cm que se investe.

F.m seguida,' p,Sr. Senador Lourivul Baptista, tece consideraçõe•
eln!!imms um clcitns, rcssollttindo, inclusive, u comprovuda cupucidndc pronssinmll dos eleitos.
Os Senhores Senudores Suldanhu Derzi e Ruy Curneiro endossum us expressões do orador que o antecedeu e congrutulnm-se com,
os cmpms:1dns.
Finalmente, o Sr. Presidente. reitera os ,;cus ugradccimcntm e'
cumuOica i'l Comissão que us reuniões ordinl1rins serão reulizudus i1s.
quinlils·fcirns. i1s 11:00 horus.
·
Nndu mais havendo a tratar, encerra-se 11 reunino c, para
constar. cu, Lêda Fcrrciru du Rocha. Assistente du C'nmissãn, lavrei'
" presente Atu, <JU•.· lida c aprovada. será assinuda pelo Senhor Prc•i·
dcntc ·C dcmilis · mcnibros rlrCsérites. - RuY ·santos._. Cltt~te.·
Pinheiro- Adalbeno Sena- Altevir Leal- Lourlval Baptista Ruy Carneiro- Saldanha Derzl.
COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA
EM 10 DE MARÇO DE 1977
Às onze horas c trinta minuto.s do diu dez de murço de mil novc·
centos c setenta c sete, nu Sala Clóvis Bcvil(lcquu, presentes os Se·
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nhnres Senadores I.Cnoir Vurgus, A,ugusto Franco, Mattos Lena,
Benjamim Furuh. l-leitor Dias, L(lzuro Burbozu c Gustnvo Capu ..
nema, i"cúne·.~c a Comissão de Serviço Público Civil.
···· ·
De ucnrdo cnm o' que prcceitun o Regimento Interno, nssume u
Presidência u Sr, Scnudm <lustnvo Capunemu, que dcclura inst~1ladu
a Cnmissão.
A fim de cumprir di.<positivo regimcnt:~l, o Sr. Presidente comu·
nic•t que ir(t proceder ü eleição do Presidente e do Vice-Presidente.
Distrihuídns us cédulas. o Sr. Presidente dcsignu puru escrutinudor o
·S~., Senador Heitor Dius.
Procedida n elciçiin, verificu-sc o seguinte resultudn:
Para Presidente:
Senadnr Benjamim Furuh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 votos
Scnudnr M u\lns l.eiin ...................... , , . . . I voto
Para Vice-Presldente:
Scnndnr l.cnnir VurJ:lUS ••••• , •••••••••••..• , • • • • • • 6 votos
Em hrnn~:o .. , , , .... , ............... , .... , ... , . I voto
Sãn declar;~dns eleitos, rcspcctivumentc, Presidente c Vicc .. Prc..
sidcnte, ôsSrs. Scnildnres Bcnjumim Furah c Lcn·oir Vurgn~. ·
·
Assumi ndn " Presidênciu, o Sr. Senador. Benjum im .Fumh ugm. dccc, cm seu nome c no dn Sr. Senador Lenoir Vurgus, 01 honru com
que fnrllm distin~uidns c mt~nifestu u suu disposiçuo de exercer tiio
elcv:~dn e:~r~n cm estreito entendimento com seus compunheiros.
Nadn m:lis huvcndn a trutur, o Sr. Presidente enct:rra a Reunião,
c, rwm cnnstnr. cu, Simia de Andrade Peixoto, Assistente du Co·
missiin, l<~vrci a presente Atu. que apôs lidu c urrovadu scrí1 assinudu
pcln Sr. !'residente c demais rncmhros presentes. -Benjamim Farah
- Lenolr Varaas- Augusto Franco - Mattos Leio - Heitor Dias
-Lázaro Barboza- Gustavo Capanema.
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QUARTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 1977 ·

BRASILIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 11•SESSÃO, EM JS DE MARÇO DE 1977
1.1- ABERTURA
I.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensaaens do Senhor Presidente da República
D<• ogradecimemo de romunirarào relati••a à e.rrolha de autoridade:

N• 50j77 (n• 64f77, nu origem), referente à escolha do Sr.
Jorge de Carvalho e Silva, Ministro de Prim<ir<1 Classe, du
Carreira de Diplomata, paru exercer u funçüo de Embaixador do
Brasil junto i1 República Federal da Alemanha.
N• 51/77 (n• 65/77, nu origem), referente à escolha do Sr.
Tenente-Brigadeiro Deoclécio Limu de Siqueiru, paru exercer o
cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar.
1.2.2- Parecer
Rc:f(•rc•~tftJ à se~uime matêrla:

-Projeto de Lei du Cümuru n• 107 j16 (n• 2.685-B/76, nu
Cusa de origem), que dispõe sobre a doaçuo do Hospital Herminio Amorim, c dil outrus providências. (Redaç1io final.)
1.2.3- Comunicações da Presidência
-Convocação de sessiio extruordinúriu do Sonado Federal
a reulizur·sc hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Diu
que designa.
- Recebimento das Mensagens n•s 48 e 49/77. pelt1s quais o
Senhor Presidente du República submete uo Senado propostas
do Sr. Ministro de Estudo du Fazenda pura que os Governos dos
Estudos do Purü c de Minas Gerais sejam autorizados u elevar,
tcmporuriumcntc, os purimÍetros nxudos pelo urt. 2• du Resoluçuo n• 62/75, uhcrudu pela Resoluçüo n• 93/76, do Senado, e
possam realizar operações de crédito, purn os fins que especiõcu,
1.2,4 - Requerimentos
N• 17/77. de uutoriu do Sr. Senudor Nelson Curnciro. solici·
tunda u constltuicilo de Comlssilo Especlul destlnudu uo exume

do estímulo õscul conhecido como "Fundo 157" c os Fundos de
Invcstimentos.
N• 18/77. de autoriu do Sr, Senador Daniel Krieger, solicitando que tenham tramitaçiio em conjunto os Projeto! de Lei do
Senado n• 264/76 e n• 1/77. du Câmara.
N• 19/77, de autoria do Sr. Senador Daniel Krieger. solicitando que tenham tramitaçiio em conjunto os Projetas de Lei do
Senado n•s 190/75 e91f76.
N• 20/77, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres,
solicitando a trunscriçno, nos Anuis do Senado Federnl, da
Ordem do Diu do Sr, Comundante du Acudemiu Militar das
Agulhas Negras- AMAN. Generul Sylvio Octi1vio do Espírito
Santo, lidu durunte as solenidades du DeciaraçiiO de Aspiruntcs
du Turma "31 de Março",
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR EURICO REZENDE. ro11w Lléler- Saudaçiio
uo PfcsidCntc Gcisel pelo transcurso do Jq univcrs{,rio de seu Governo.

SENADOR I.OURIVAL BAPTISTA- 3• anivcrsilfic du
lldministruçilo do Presidente Ernesto Geiscl.
SENADOR NELSON CARNEIRO- A importflncia do
diillogo pura o encontro dus grundes soluções politiclls.

1.2,6 - Leitura de projeto
- Prnjeto de Lei do Senudo n' 19/77. de uutoriu do Sr. Senudor Frunco Montoro, que cstipulu pruzó puru u conclusão de

inquérit<> relativo u upuruçuo de fultu grllve do empregado
cstí1vcl..
IJ- ORDEM DO DIA

- Requerimento n• 3J77, do Sr. Senador Lourivul Buptistu
"outros Srs. Senudores, solicitundo u trunscriçilo. nos Anu is do
Scnudo Fcderul, dos discursos proferidos pelo Excelentlssimo
Senhor Presidente du Repúhlicu. Gcnerul Ernesto Gcisel c pelo
Ministro Ângelo Culmon de Sú, no diu 9 de fevereiro de 1977.
Aprovado.
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- Projeto de l.ei do Senndo n• 203/75-Complcmenlnr, do
Sr. Senndor Alexandre Costu. que isenta do Imposto sobre a Cir. culução de Mcrcudorias todas us opcrncõcs interestaduais que
destinem quaisquer prodULos aos 5 (cinco) Estudos de menor
rcnd:1 per caplta dn Nnrdcstc. c d{J outrus providências. (Aprcciuçiul preliminar da constitucionnlidude.) Rejeitado. Ao
Arquivo.
- Projeto de l.ci do Senado n• 93/75, do Sr. Scn11dor
Nelson Carneiro. que ohrigu ns cmprcsus dÕ Distrito Fcd'Crul.
que comerciam no rumo de carros novos c usudm, a terem locais
privativos de cstucinnamcnto, c d{J outras providências.
Dlscussio adiada pnru a sessilg do dia 14 de abril de 1977, nos
Lermos do Requerimento n• 21/77.
;_Projeto de l.ei do Senado n• 163/76, do Sr. Senador
Amurai Peixoto, que dil novu dcnominaciio ao Instituto de Medicina Legal do Distrito Federal. Dlscbssio adiada pnru n sessilo do
dia 14-4·77, nos termos do Requerimento n• 22/77.

Murço de 1977

SI:'NAfJOR VIISCONCI:'I.OS TO/IRES Relnlório·
Geral da Secretaria Municipal de Educaçilo c Cultura, da cidade
do Rio de Janeiro, relutivo ao ano de 1976 .

1,5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
Z- ATA DA 13• SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 1977
2.1- ABERTURA
2.2-0RDEM DO DIA
- P:1re~.:cr dn Comissão de Relações Exteriores sohre a Mcnsugcm 111' '1/77 (nl' '10/77. nu origem), pcln quul o Senhor Presidente da R~:púhlkn suhm~:te :10 S~:nadn a ~:scnlha do Sr. Sérgio
l.uiz Portei la de A~uiar. Emhaixador dn Brasil juntn ao Dom i·
nin d~: Trinidmi-Tnhagn. pmn, cumulativamcnt~:, ~:x~:rccr a
[uncün de Emhaixadnr do Brasiljuntn a Granada. Apreciado em
sessão secreta.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
Tomndn de umn
místh.::J cunw idéia-forca rara se antcrmr i1 :Jvulanclw

SENADOR EVtfNORO CARRHIRA pnsi~;ão

2..1- DISCliRSOS APÓS A ORDEM DO DIA
S/:'NAJ)OR NHI.SON C.. tRNF.IRO- Reajustamento dos
v~:ncirn~:ntos

cnrnunist:~.

S/:'NA IWR Mtf URO /JENEVIIJES- Apreensiio da zonn
norte dn Estadt1 dn Cear:'1, diante de decisão du Rede Ferroviária
Federal suprimindo n ranwl C:unocim-Sohml.
SI:'NAOOR tf RNON DI:' ME/.1.0- Agmdecimenlo nos re·
presentantes dt• Município de Arm::'t-M<I. pela conccssUn a
S, Ex• do título de "Cidadiin 1-lnnnr:'lrin" daquele Município,
SI:'N.UJOR EV/:'IAS/0 V/HIRA -

Prnhlcma educacional

hrnsilcim.
SENAJJOR 0/NARTE MIIR/7.- Tmnscurso do 3• uni ver·
s:'trin do Governo do Presidente Geiscl. Artigo do Jornulista Aus·
Lrcgésiln de Allwyde. publicado no Correio Brazlllense, ediçi10 de
hoje, snh o título "Gi'un~c mestra da vida", no qual fnc:llizu a
s:'thia pnlíticu inglesa;

de médicos c dentistus dos hnsritais c:triocns ~.:
postos de s:tlllh:. como medida de mr.:lhor:1r o at~:ndim~o:nto
médiCtl·hnspit:l]ar da porul:tçrw.
SI:'N.. IIJOR VASCONCI:'/.OS TORRES- Reivindicações

d11 Sindicato do' 1\.h:tallírpicos de Volta R~:donda-R.I,
l'iu'mul:uln"i :111 Pr~:..;idl.!'nt~.: d:1 ('nmp:lnhia Sid~:rllrJ!ica N:tcinnal.
P''r o~::l"ii:io de 'lia visita :'lqllcll! sindic:llo.
~.4 -DESIONAÇÀO i) A ORDEM DO DIA DA PRÓXI·
MA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

3- CONSULTORIA GERAL
- I n l'mnwçftn n\' 1. d~: 1977.

-

P:tr~o:r.:~:res I1 1·'S

S c f1, de 1'J77.

SI:'NAOOR .IOSf: 1./NfJOSO- Nomençün dn l'm[essor

Ot:ívin H:unilttlll Mnunin pmu Reitor da Universidade dn Anw·
zon:1s. Serviços prestmlns un Estado pelo ex-Reitor, Professor
Adersnn Dutm.

4- MESA DIRETORA
5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS

ATA DA 12~ SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 1977
3~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8~ Legislatura
PRESIDitNCIA DOS SRS. PETRÓNIO PORTELLA, JOSt LINDOSO E AMARAL PEIXOTO
:ts 14 l/ORAS 1:' 30 MINUTOS, ,!OitiM-SI:' PRI:'SENTI:'S
OS SRS.SENtiDORES:

Adulbcrto Se nu- Allcvir Leal- Evandro Carreira- José Lin·
doso- Cnttetc Pinheiro- Jiirh:ts P:tssarinho- R~:nuto FrnncoAlexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney- Helvidio Nunes - Petrônio Porlella - Mnuro Bcnevides - Wilson
Gonçnlvcs- Agenor Ma riu- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Mil·
ton Cnbrnl- Ruy Curneiro- Arnon de Mello- Gilvnn RochuLourivul Buptista - l·leitor Dius - Luiz Vianu - Ruy Snntos Eurico Rezende - Roberto Suturnino - Vasconcelos Torres Bcnjumim Furnh - Nelson Carneiro - humur Franco - Ldzuro
Barbozu- Osircs Teixciru- Mendes Cunulc- Saldanhu DerziAccloly Filho- Leite Chuves- Evel~slo Viciru - Duniel Krieger
- Puulo Brossurd.

O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portellu)- A listu de presença
ucusu o comparecimento de 40 Srs, Senadores. Havendo número regimentul, decluro ubertn u scsst10.
O Sr. 1•-Secretilrio vai proccderialeituru do Expediente.
(!lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

De al(rader/mentn de cnmtmlraçdn relatil'a à e.rcn/ha de auto·
r/dade:
N• 50/77 (n• 64/77, nu origem), de li do corrente, rcrercntc à
escolha do Senhor Jorge de Curvulho e Silvu, Ministro de Prlmclru
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Classe, du Carreiru de Diplomata, parn exercer a funçilo de Embni·
xndor do Brasil junto à República Fedcrnl dn Alcmnnha,
N• 51/77 (n• 65/77, nu origem), de li do corrente, referente à
escolha do Senhor Tenente-Brigadeiro Deoclécio Lima de Siqucirn,
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar,

PARECER
PARECER N• 16, DE 1977
Da Comluão de Redaçio
Redação final do Projeto de Lei da
1976 (n• 2.685-B/76, na Casa de origem),

Çâmar~

n• 107, de

Relator: Senador Saldanha Derzl
A Comissão apresenta a redução finnl do Projeto de Lei da Cú·
marn n• 107, de 1976 (n• 2,685·8/76, na Casa de origem), que dis·
põe sobre a doação do Hospital Hcrmlnio Amorim, c dà outras
providi:ncins.
Sala das Comissões, cm 15 de março de 1977. - Adalberto
Sena, Presidente- Saldanha Derzl, Relator- Helvldlo NunH,
ANEXO AO PARECER N• 16, DE 1977
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O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclln)- O Expediente lido
vai à publicação. (Pausa.)
Através da Mensagem n• 2, de 1977, o Senhor Presidente da
Repúhlicu submete ao Senado a escolha do Senhor Sérgio Luiz
Portclln de Aguiar, Embaixador do Brasil junto ao Domínio de
Trinidud-Tobago, para, cumulativamente, exercer a função de Em·
baixador do Brnsiljunto.n Granada,
Para a nprecinçilo dn matéria, a Presidência convoca sessão
extraordinilrin n realizar-se hoje, às 18 horas c 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella) - A Presidência
recebeu as Mensagens n•s. 48 c 49, de 1977, de 14 do corrente, pelas
quais o Senhor Presidente dn República, nos termos do disposto no
urt. 42, item VI, dn Constituição, submete no Senado propostas do
Senhor Ministro de Estado da Fazenda para que os Governos dos
Estados do Parâ c de Minas Gerais sejam autorizados a elevar,
temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 2• da Resolução
62/75, alterada pela Resolução n• 93, de 1976, desta Casa, e possam
realizar operações de crédito, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia c de
Constituição e Justiça.

Redaçio final do Projeto de Lei da· Câmara n• 107, de
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portelln) - Sobre a mesa,
1976 (n• 2.685-B/76, na Caia de orlaem), que. dispõe sobre a
requerimento que será lido pelo Sr. I•· Secretário,
doacio do Hospl..l Hermlnlo Amorim, e dá outras pro•ldên·
É lido o seguinte
elas.
O Congresso Nacional decreta:
REQUERIMENTO N•17, DE 1977
Art. I• É a Uniiio autorizada n doar à Grande Loja de Minas
Gerais, a fim de dar continuidade nos respectivos serviços e ampliar
Senhor Presidente:
o atendimento nos que dele necessitarem, o acervo patrimonial do
Requeiro de Vossa Excelência, na forma regimental, seja
Hospital Hermínio Amorim, da extinta Estrada de Ferro Bahin c
constituída Comiss1io Especial destinada ao exume do estímulo fisetil
Minas, situado no Município de Teófilo Otoni, no Estado de Minas
conhecido como "Fundo 157" c os Fundos de Investimentos.
Gerais, constituído de terreno, bcnfcitorins, instalações e material
A Comissão deverá ser composta de sete membros e terá o
prazo de 180 dias pura a conclusão de seu trabalho.
hospitalar.
Art. 2• O terreno, a que se refere o artigo anterior, tem as se·
Justlficaçio
guintes características e dimensões: área de 25.000,00 m' (vinte c
Com o objctivo de estimular o desenvolvimento do mercado de
cinco mil metros quadrados), COOJcçnndo do marco n• I na connucapitais, o Governo instituiu a figura dos fundos de. investimentos,
i:ncia das ruas Adib E. Cadar até o marco n• 2, situado nn esquina
que logo passaram a ser identificados como Fundo 157 e Fundo de
da rua Otávio Otoni. Deste ponto à esquerda, margcando a rua Otá·
vio Otoni, segue numa distãncin de 135.00 m (cento e trinta e cinco
Investimento.
metros), até encontrar o antigo leito da Rede Ferroviária, onde existe
Esses fundos de investimentos silo alimentados por recursos
provenientes de parte dos rendimentos das pessoas físicas sujeitas no
o marco n• 3: deste ponto, atravessando o leito da referida rede, uma
distãncia de 30,00 m (trinta metros), até a praça Antônio Carlos,
pagamento sobre n renda.
Desde que fon1m constituídos, esses mesmos fundos logrurum
onde se encontra o marco n• 4: deste ponto, à esquerda, segue uma
distãncia de 135,00 m (cento e trinta e cinco metros) até o marco · atrair importâncias substanciais em dinheiro, oriundo dn poupança
popular, que deveria ser empregado no merendo de capitais.
n• 5, sempre divisando com a praça Antônio Carlos: dai, à esquerda,
O sistema, embora imaginoso c teoricamente concreto, não tem
numa distância de 15,00 m (quinze metros), até o marco n• 6; dai, à
produzido os efeitos desejados.
direita, segue numa distância de 135,00 m (cento e trinta c cinco me·
Assim é que:
tros), até o marco n• 7, divisando com as instalações dn CASEMG c
I - embora gestores de recursos pertencentes aos investidores
a estrada que mnrgeia o antigo leito dn ferrovia: deste ponto segue à
esquerda numa distância de 24,00 m (vinte e quatro metros), até o
privados, poucos são os fundos dessa espécie que prestam contas
marco n• 8, situado nu fralda do morro, atravessando o antigo leito
rc'gulares dn sua atividnde financeira;
da ferrovia; deste ponto segue, à esquerda, numa distância de 105,00
2- os poucos fundos que prestam contas nos seus participan·
tes, apresentam, invariavelmente, resultados negativos, com as
m (cento e cinco metros), até o marco n• 9, divisando com terrenos
de terceiros: deste ponto segue, à direita, numa distância de I54,00 m respectivas quotas cm constante baixa;
J- os titulures dus quotus. i\ épocn do retorno do investimento,
(cento e cinqUenta c quatro metros), até encontrar o marco inicial
jamais conseguem saber dos gestores n cxntn posição de suas contas
n• I, situado nu connuéncia das runs Ari Graça c Adib E. Cadnr.
Art. 3• A doação de que trata esta lei cfetivnr·sc·d mediante (se é que tais contns silo clnborndns),
Esses fatos ucnbnram por gerar absoluto descrédito dos
contrato a ser lavrado em livro próprio do Serviço do Pntrimônio da
União c se tornará nula, com a reversão do imóvel, sem direito n eventuais investidores nos fundos de que tratamos. Nos altimos
indenização de qualquer espécie, se ocorrer inndimplemento de exercícios fiscais vem caindo verticalmente o volume de aplicações,
cláusula do referido contrnto.
por parte dos contribuintes do imposto de renda. De fato, inumcrA·
Art. 4• A Rede Ferroviária Federal S.A, tomará imediatas veis silo aqueles que acham mais seguro "investir no Governo",
providências quanto ao disposto no art, 2• do Decreto n' 6!.525, de através do pagamento integral do imposto, sem o abatimento que
13 de outubro de 1967, como decorrência da presente doação,
lhes é fucultado,
Art, 5Y Estu lei entra em vigor nu da tu de sua publicação.
Cumpre, portanto, examinarmos as causas reais dessa danosa
Art, 6• Revogam-seus disposições cm contrário,
situuçi\o c propor as medidas necessárias no seu saneamento.
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Março de 1977

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno requeiro que tenham tramitação em conjunto os seguintes projetas:
-Projeto de Lei do Senado n• 264/76 c
-Projeto de Lei da Câmara n•OOI/77
Saia das Sessões, em 15 de março de 1977.- Daniel Krieaer,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça.

Quero, aqui,' embora sucintamente, destacar algumas horas
altas deste Governo que, inspirado nos princípios permanentes do
Movimento Revolucionário de 1964 vem, com sensibilidade, com
patriotismo e com humanismo, enfrentando um período, sem dúvida, dilicil, mas onde se retemperam as suas energias. E assim, na
alternaçilo dos dias e das noites, embora tendo em vista fatores
evidentemente proclamados, os resultados da açilo governamental
nilo se situam na dimensilo da vontade; significam, porém, o resultado máximo que foi possível.
A política de Sua Excelência, cm todos os setores da utividnde
·naciomil, se vem desenvolvendo de um modo coicgiuco, utravês de
uma equipe governamental a ucionar todos os mecunismos de uma
Assessoria lúcida, constuntc, leal c patriótica. Pnru estu equipe ministerial, tumbém, u nossa homenagem e o nosso reconhecimento neste
dia.
Sr. Presidente, de hl1 muito, voltou a figurar, e tornou-se
insurretu nos grandes documentos oficiais deste Pais, a linguagem da
franqueza c da lealdade.

REQUERIMENTO N• 19, DE 1977

O Sr. José Sarney (ARENA·- MA)- Permite V, Ex• um.
aparte, Senador Eurico Rezcnde?

A tanto deverá dedicar-se a Comissão Especial que estamos
rcqucrcnd(l scjn cnnstituídu.
Saia das Sessões, 15 de março de 1977.- Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteiia) - De acordo com o
disposto do § 2• do urt. 76 do Regimento Interno, o requerimento
será despachado à comissão pertinente.
Sobre u mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1•-Sccrctârio.

Silo lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 18,.DE 1977

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham
tramituçãoem conjunto os seguintes projetas:
-Projetas de Lei do Senado n•s 190/75 e 91/76
Saia dus Sessões, cm 15 de março de 1977.- Daniel Krleaer,
Presidente da Comissão de Constituição c Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portciia)- Após publicados,
os requerimentos serão incluídos na Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. !•-Secretário.
lido o seguinte

e

REQUERIMENTO N• 20, DE 1977
Senhor Presidente,
Requeiro na forma regimentai, a transcrição nos Anais do Senado Federai, da Ordem do Dia do Senhor Comandante da Academia Militar dus Agulhas N~ras- AMAN, General Syivio Octávio
do Espírito Santo, lida durante as solenidades da Declaração de
Aspirantes da Turma "31 de Março", em 14 de dezembro de 1976.
Sala das Sessões, cm 15 de março de 1977. - Vasconcelos
Torres.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteiia) - O requerimento iido será submetido ao exume da Comissão Diretora.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Sr. Presidente, peço a
puiavru, como L!der.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Porteiia)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Eurico Rezende, como Lfder.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES. Como Lfder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores.
Desejo, em nome do sentimento, da consciência c dos deveres de
companheirismo du Bancada da ARENA, dirigir a efusão e a sinceridude du nossu saudação uo eminente Presidente Ernesto Geisei, que,
neste diu, vê transcorrer o terceiro aniversário do seu Governo.
A efeméride renete, sem dúvida alguma, o respeito, a fé, o louvor e a esperança de todo o povo brasileiro, que se habituou u contemplur, nu utuui Administração, inobstante a cota de sacriffcios
reprodutivos e de dincuidadcs que têm as suas raizes adentradas no
comportumento du economia externa, um instrumento vigoroso a
serviço du soluçilo dos nossos problemas, procurando realizar o bem
comum, c nisto correspondendo à desvanecedora confiança geral.
Podemos ufirmar, Sr. Presidente c Srs. Senadores, sem receio de
con tcstaçilo, que se cncontru ii frente dos destinos do País um
estudista extremamente senslvel, hermeticamente leal, em termos de
cumprimento de dever pura com u Naçilo.

I
I

O SR. EURICO REZENDE(ARENA- ES)- Ouço V. Ex•
O Sr. José Samey (ARENA - MA) - Acho que nilo sou
inconveniente. interrompendo, de inicio, as palavras de V, Ex•, nosso eminente Líder, para ressaltar que V. Ex• nuo expressa somente
um sentimento pessoal nem partidário, mas sobretudo o pensamento
da Nuçilo inteira, que reconhece, no Presidente Geisel. as suas grandes virtudes de estadista: integridade, inteligência e espirita público,
virtudes essas renctidas no seu Governo de trabalho, de grandes desafios. O Presidente tem marcado estes três unos, que, como disse
V. Ex•. siio de grandes dificuldades, por grandes realizações e, sobretudo por umu coragem de decidir e· pelo seu empenho pura que o
processo de desenvolvimento económico, com u grande sensibilidade
social que ele tem, seja voltado para ser mais humano. mais sábio e
menos injusto. Muito obrigado u V, Ex•
O SR. EURICO REZENDE (A REN A - ES) - Agradeço a
m:10ifestaç11o de V, Ex•.
Mas, Sr. Presidente, 11quela linguagem, que antes cru vazada cm
termos de otimismo cxugcrudo. de afirmações e promessas, de júhilns c de cntusiusmos que nem sempre encontravum respnldo nu reulidade dos fatos, passou, nestes últimos· unos. a ser substituída pciu
palavra do equilíbrio, du franqueza e, por via de consequência, da
vcrdudc.
Recruto, na Mensagem de 1976, pertinente 110 ano anterior. este
tôpicn:
"1975, niin foi um uno fúcil pura o Brusil ... 1976 será um uno
difícil t:lmbém, mas ... temos todas us condições pura enfrentar as dificuldades e, 11 despeito delas, ulcunçllr uindu signi·
ncutiva murcu de crescimento du economiu."
ENtas r~duvras, Sr, Presidente, de umtl prcvisiio inspirudu nu
maturidade c scricdudc, confirmmam-sc plenamente, durnntc 1976, 11
pn'ntn Uc Su:t Excclênciu, no último documento inuugurul dcstn Scssitn l.cgislativa, rcccntcmcntt: lido, udvcrtir:
"Bxitos sucessivos, dirilo os otimistus: fracasso conti·
nuado, proclamarilo os pessimistas. De fato, nem uma coisa
nem outra."
Este tópico, fora de qualquer contestaçl\o, coloca o problema e
o esforço brasileiro nu sua medida adequada. Nem a alegria esfuziante de nossu parte, nem o pessimismo proclamado da nobre Oposiçilo. I! o reulismo, que procura, a toda carga, pelos recursos, às
vezes iimitudo, de que dispõe u Administraçilo Pública, tirar o Brasil
de algumas fases de assentamento na incerteza dns ureias movediças,
puru procurar, de dificuldade em dificuldade, de estudo em estudo, ir
resolvendo, grudutivumentc, aqueles problemas, em todos os fingulos
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da atividnde nacional. Se confrontarmos, Sr, Presidente, a afirmativa
do lwnradn Presidente Ernesto Gciscl de que, apesar dm dificul·
dados, u m:doriu ddus coagidas pela hierarquia de fatores interna cio·
nais, portanto independentes da nossa vontade, com o quadro de rali·
zuçõcs e conquistas de 1976, chegaremos it conclusão tranqUila de
que houve a vinculação du verdadeira previsão entre o ato anunciado
c o futo cnnquistudo.
Assim, dentro da Mens<~gcm de 1977, obvi<~mcntc incidente
sobre o comportamento nacional de 1976, podemos apontar, 1t guisa
de homenagem pelo auspicioso dia de hoje, estes dados concretos: o
Produto Interno Bruto cresceu 8,8%: a rcndu per cnpltu passou de
1.100 dólares, o que refletiu um aumento de cerca de 6%- é certo
que a nossa dívida externa aumentou cm 6 bilhões de dólares, cm
comparação com o montunte de 1975, mas é igualmente certo que as
reservas de nossas divisas se elcv<~ram u 6 bilhões e SOO milhões de
dólares. Com isso reduziu-se, sensivelmente, a dívida extcrmt, consi~
dcmdu cm termos ltquidos: ~~s cxportuçõt:s ultrapassaram em 17% o
valor de 1975, <1lcançando mais de 10 bilhões de dólares: as importações conservaram o mesmo nível de 1975, o que contribuiu para a
expressiva redução do deficit de nossa balança comercial: os índices
da inflaçiio subiram, mas, a partir do último trimestre de 1976, as
medidas de contcnçiio c de rcduçiio já começavam a oferecer rcsul·
tndos positivos: o mercado dt: tr~balho cresceu expreSsivamente: A
este respeito. os grandes órgiios de divulgoçiio nacional têm apon·
tudo o fato como uma grande conquista governamental. E essa conquista é li.lnto mais expressiva c é tão mais sensível à consciênciu do
Presidente Ernesto Gciscl, quando se tem em vista que uma das
metas principais, c podemos dizer mesmo priorit{trias do Governo de
Sua Excelência, é o seu corajoso Programa Social. Houve superavit
na cxeouçào linanceira, o que reflete uma política segura de gastos
nos sctores burocráticos do Poder Público. Foram elevados os investimentos nos sctores estatais e mistos, dando-se: ênfase às árens de
insumos búsicos, bens de capital c infra-cstrutur~t. Esse fruo. esse
mecanismo, esse comportamento governamental Hssegurou o carúter
continuudo dn expmisão da nossa produção.
Assim, Sr. Presidente. foram superadas as previsões de 1975.
Tudo aquilo que o eminente Presidente Ernesto Geisel cstabelc·
ceu em termos de previsão, previsão realista, com a utençUo debruçada sobre os penosos fatores internacionais decorrentes dos aumentos dinftmicos do preço do petróleo, com a ntcnçào voltada para as
dificuldades reinantes também nos Estudos Unidos da América, oujo
entrelaçamento económico com o Brasil tem sido fator importante,
com o exame da situncfio brusileira. cnrnctcrizuda pela acumulação
de erros centcnítrios, tudo isso, num mundo cheio de perplexidade c
complexidade. fez com que Sua Excelência estabelecesse uqucla pre·
vist1o de muneiru ren1, si:ria c honesta. E a previsão, Sr. Presidente, se
transformou, nilo numa realidade brilhante que o Chefe do Governo
niio procl~1mnvu, mus nu rculidude ussentuda no máximo qu·e foi
possível, vale dizer, o Governo brasileiro conseguiu, no mínimo, o
múximo que cru possível ulc~tnçur.
O Sr. Leite Choves (M DB- PR)- Permite V, Ex• um apurtc'!
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Ouço V, Ex•
eminente Scnudnr Lcilc Chuvcs,
O Sr. Leite Chnves (M DB- PR)- Nobre Senador Eurico Re·
zcndc, vejo LJUC V. Ex~ cst(l formulizundo, um puncgirico ao Governo utual, mostrando que o Prcsidet1tc da Rcpltblica se houve com
:tccrto quandn escolheu o nohrc colcJ:!U para a sua Lidcrunçu, No
discurso de hoje, cujos termos soment~: estou ouvindo u partir do
meio, porqw.: nfin tive u sort~: de chcgur no início dcs!H scssilo,
V. E:~• cst(t mostrnndo atruvés dos udjctivos grundiloqUcntcs, o
uccrto de suu escollm como ~orta-voz. nesta Casu, pura dar projcçUo
its rncdidlts dn Governo. Entrctnnto, gosturiu que V, Ex• se utivcssc
a pontos rnuis fundamentais, que dcvcrinm preocupar o Governo: o
csmugumcnto do pequeno, o vulor específico do suU1rio mfnimo
Quando V, Ex• diz q11c" rcndtt per cnpltu ulcttnçu esses Indico,, con
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vcnlw-sc que süo rndices upcnus aritméticos, porque, na reulidade,
50% du população, ou mais do que isto, est:'a vivendo tt cust:t de um
sal:írio mínimo csmu~;tnte, insuport{lvcl. O Puís vive hoje de l(tpis nu
mão. mostrando que o snlúrio mínimo nrio assegunt u um rmi-del'umília condições pura viver sequer tendo, por dia, um püo c um cafi:
pequeno. Na realidade o salitrio nüo hastu pnn1 utcndcr sequer ao
prohlcnw d:t sohrcvivênciu. E.ntào, é isto que nós do Pnrtidl1 da
Opnsicno reclunll.lrnos do Governo - uma t1tençào pma a gmndc
mainrh1 dos brasileiros. Nüo se constrói um P:.tís, por m:.tis esforço
ou hnu vontudc que se tenha. sem que se leve cm considcraciio os
murginnlizados, os muis fr:'tgcis. os menores. SUo estes anseios que:
nfi() cstiio sendo atendidos. Com V. Ex~ concord;~m os grandes
cmprcsÍ!rins nucionuis. as grandes firmus c :.tté ns multinacionais,
:.tquclas que estüo tendo grandes resultados. m:ts a grande maioriu
dn povo hrusileiro cst:'t sufocudu c marginalizada. a despeito do seu
esforço, do seu truhalho c da sua vontade de servir. limitad:t c afast:.td:t l"or um saltlrio mini mo que constitui umn camisa-de-força. E um
cmpohrccimento p~:rmunentc, progressivo, const:.mlc. De forma que,
se esta outr:1 parte pudesse ser considerad:t por V. E.'< 11 • aí, sim, o
P:tís o llUviriu com mais utcnção. Quais são us met:ts do Governo
p~mt esses mnrginulizudos, paru· esses que cstiío c:tdtt vez mais se
:tlilvcl:mdn, tangidos dns campos c das cidades, fazendo com que o
País scj:t. dentre todos. uma das nações extremamente pohrcs no que
diz rcspr.:itn tt divisiio da su:t rend~t. do seu rcsultudt1 nacional.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Agrudcço o
c.le V. Ex•. c vejo nele uma homen:.~gem que o nobre colcg~
prcstn ao eminente Presidente Ernesto Gcisel. ..

:.~parte

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclla. Fazcn~n soar a campainlw.)- Peço ao ilustre Líder que ultime Sll:t oração, porque o seu
tempo cst:i findo.
O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Peço a V, E.<'
licençu paru responder ao :tpurtc c, cm scguid3, fazer outnts ligcirus
considcr:tçiics, c enccrr:tr.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônin l'nrtella) cinco minutos, peço a V. Ex•

Que niio exceda

O SR. EURICO REZENDE (ARENA- ES)- Dizia. Sr. Pre·
sidentc. que o ilustre Scnudor Leite Ch:.tvcs ucuba de prcst:rr hom~:na·
gcm :tll Presidente Ernesto Gdsel. E possll :rqui tamhém render ns
hnmcn:tgcns a S. Ex'
O Presidente Ciciscl. de modo g:erul, com ligeiras cxc~:çõcs. quanto a 'aspectos possivelmente facciosos, est:'t de ncordo com S. Ex• ·o
Sr. Scrwdnr Leite Chaves cm n(Jmcro, gl!ncrn c gmu, porque, rcnlmcntc. h:'tmuito sofrimento no !lrasil, os sal(trios não dão p:.tr:t compor um Mç:.unento doméstico cupaz de cuusar. de dcterminm um
hcm .. cswr conirleto, mas Sua Excelência o Senhor Presidente du
Rcpúhlicn tem mclhnrmlo a situuçàil do trah:.tlh:.tdor hr:t~ilciro. c ninguém pode ncgm que, no cumpo da assistência soci:tl c d:.t previdência snci:tl. este Governo vem carreando par:.t o trahalh:tdor hcncficios c conquistus sucessivos.
Quunto !1s dinculdadcs. estas stto confcssadus pdo prórrio Presidente Ernesto Gcisel. De modo que, o qut! V. Ex~' est:'t fazendo. é
repetir o que o eminente Presidente Gciscl tem dito, que h:'t long:~ts
fai.xas d:t populuçüo brasilciru aindn orgunizadas dnquelcs recursos
compatíveis com suus necessidades,
Mas. creio qttc V, Ex•. ainda, quando estiver n~<~is avançado
cm anns. h:'t de verificar 'lUC gr:tnde pmtc desses prublemus, :.tl!Ora
cnfo~:adns por V, Ex•. fnrum resolvidos pelo honrudo Presidente
Ernesto Gcis~:l.
Mas, Sr. Presidente. desejo aqui mcncion:tr um denco de
rc:Jiiza~;lks que dcv~:m ser <.!estucadas:
-maiores facilidades da c:tsu prllpriu pelo BNI-1:
-grttmlc r~:rHlVUI;'iio c conquistus na (trcu da Prcvidência
Soclul, com a c:"tcnsUo de benefícios u novas fub:us da popuJuçoo:
1

I
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cduc~Jtivo:

- amf'lli:u;rtn do mercado de mutrícula no ensino de primeiro

c segundo G rnus:
- c:unpanlw de stJúdc pé1hlicu:
- lllcllwrias das condições de scgurunca de trnbalho:
- rrogramas de treinamento prolissional, ·inclusive nu zonu
rural:

- implant:1ciiu quase complcw de clussilicaciio de cargos,
'n:duzind'n-sc :1 tarcfn i1 corrcciio de distorções:
- :1 grande vitôriu du diplorilacia brasilciru. cm 1975. com a
ussinuturn do ucordl'J com u Rcrníhlicu Federal du Alcmunhn.

visomdn :1o dcscnvtllvimcnto da energia nuclcnr, ulém de im·
portantes ol\ns chancelados com as Repúblicas do Pt1raguai.
Uru~uai c Bolívia. de permeio com o estreitamento dns rclaÇtlcs de entendimento com us nações ufricunns:
- ínidutiv:rs c projctns de interesse social fornm financiudos
pelo FAS (Fundo de Apoio uo Desenvolvimento Social) tatu·
liz~mdn recursos d~r ordem de treze c meio bilhões dr:
crtrleirllS:
- ccn::r de 200 centros sociuis urbunos cstiio sendo -implantados cm vírrius regiões do País, dispcndcndo-sc, no setor,
H70 milhôcs de cnrzcirns:
- ~rs tJnilldcs obras metrnvi{rrius do Rio c Siio Puulo cstiio
scndn irnrulsion:rdus:
- Hcform:r J udici{triu. procurnndo-sc a modcrnizaçiio du
.lustica p:rru que elu rossu ter um dcscmrcnho cm consoniincia cnm llS ultl'IS interesses nacionuis. Com cssu iniciutivu o
Senhor Presidente du República demonstrou, desde o inicio,
u sua gmndc rrcocupuçiio com os Direitos Humanos. Viu de
regra. tutelados pela dignidade c relu imparcialidade do
Poder .ludiciírrio:
~ 1977 scr:"r urn :rno de proSseguimento dn Cnfusc ao prog.rama sod:rl que nno scrú utingido relas medidas de contenc:i{l de gustos.
Com estas ralavrus, Sr. Presidente, confio cm que o ptttriotismo, o cspírlto pr'ihlico, o dinamismo. a honradez do cmint:nte
Chefe du Nac1io. ajududo pclu suu equipe govcrnumcntal. sustentado
pelo Partido Politico dn qual é Líder c com u comprccnsUo c o espírito ('Híblico d:t nohn.: Oposicào, lcvurír este Pu is :.ro amanhecer. uo
yrande umanhcccr dos seus esforços c dus suus recompensas.
Era o que tinhu a dizer. Sr, Prc>idcntc, (Muito bem! Pulmas.)

O SR. PRESIDENTE (retrônio Portellu)- Concedo H palavm
:10 nobre Senador Lourival Baptistu.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (ARENA- SE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A> paluvrus que. foram proferidas pelo nosso ilustre Líder,
Senador Eurico Rczende, exprimiram com convicção e sinceridade o
regozijo da maioria desta Casa, pela comemoraç1io do terceiro
aniversário do Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel.
A elas desejo truzer, niio upcnas o meu upoio c integral soliduric·
dudc mus, também, a expressão do meu pensumento sobre a significa·
çuo dessa nova etupu governamental vencida pelo quarto Governo
du Revolução de Marco de 1964,
Sr. Presidente, decorrido um uno do diu em que ocupei esta tri·
buna pura ussinulur o transcurso do segundo aniversôrio du utuul
administruçào federal, tenho u tranqUilidade de consciênciu de poder
u ela retornar, hoje, pura emitir os mesmos conceitos du vez anterior
e munifestur u mesmu fó nu uçilo governamental, neste terceiro uno
do governo do honrado e eminente Presidente Ernesto Gcisel.
Neste último uno, us dinculdudes que em murco de 1976jú erum
passiveis de serem previstus, ucentuurum-sc. Cresccrum o:; dcsufios
reprcseniUdos pelo incremento innucionllrio, e nova clcvuçilo nos
preços do petróleo com o agruvumcnto dos problemus du buluncu
comcrciul. Mus o Puls pôde, muis umu vez, cnfrcntur cssus udvcrsi·
dudcs com gulhurdiu, nilo ubuludu u conlluocu do povo nu uçilo do
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Governo, o que t1io hcm ficou cvidcnciudo pelos estudantes dus elci·
çõc.< municipais de 1976 que, se rcprcscnturam vitória da ARENA,
significaram, de outro lado, um pronunciamento popular de upoio
uo gruodc Presidente Ernesto Geiscl.
No uno pussado, congratulei-me com o eminente Presidente Er·
ncsto Gcisel. afirmundo que Sua Excelência se mostruvo 11 0
timoneiro seguro c certo pmu os difíceis e complexos dius que vivemos", frisando que "se sua cota de sacrifício pessoal tem sido inova·
.lillvcl, hú a recompensa imensa de ver o Pois rumando firme pura o
conquist:1 definitiva de seu futuro, o que, estou certo, o confortará de
todaS ns ~!tribulações".
Esses conceitos são inteirnmentc válidos paru hoje,
Os últimos meses têm sido de problemas e dificuldades imensas.
Nua tenho dúvida nem hesito em dizer que este é um Governo que
Deus quis urcusse, com problcmus c dificuldades como jamais outro
de nossa história teve que enfrentar.
A conjuntura i:nternucional continua u criar-nos cmbaruços ·
grandes. Os rcnexos dela fazem-se sentir nu vida do nosso Pais, em
todos os sctorcs, d!!sdc o cconômico-financt:iro ao político-sociul. O
chefe do Governo, contudo, m:1ntóm-se firme. Nüo teme a luta nem
as dificuldades. Age como homem responsável que é, udotando, cora·
josamentc, us medid:1s reclamadas pelo momento dificil que vivemos, duo do de si todo esforço e dedicação ils causas do Pais.
Aindu, há dias vimos Sua Excelênciu, sem dúvida num raro ins·
tantc de sutisfucüo, adiar indefinidamente a aplicação do "reco·
lhimcnto restituível" sobre u gusolina, medida que foi possível
udotar face aos resu !tu dos positivos de outras providências postas
cm vigor pelo Governo, visando i1 reduçiio de gastos petrolíferos. Re·
presentando nesta Casa o Estado de Sergipe, nüo poderiu silenciar sobre :r decisão tomudu em torno do potássio, que, estou certo, permitirú. cm definitivo, a exploração c industrialização dessa vasta riqueza
scrgipuna.
Sr. Prcsiden!c, muis do que no uno pussudo, vemos e sentimos,
hoje. n ilnus gigantesco com que vem mcundo o Presidente Ernesto
Gc:iscl. Vivemos momento de vivu cxpccwtivu, inclusive sob o dclicudo <rspecto politico-institucionul. Decisões de profundu rcpcrcussUo fnr:.un. recentemente, tom:tdas pelo eminente Chefe do Governo, nn cumpo du polític:~ internucionul. Todas logrundo o upoio
dn Naciio, unida nu defesa de su~t sobcruniu.
E. t.'St:í cl:rro, d~:liber:tçÕf..'S outras, igu:rlmcntc st:rius c graves,
tcrito que ser adotudas no ria no interno, Tudo parn confirmuçào do
que disse :~cima. de que este Cum Governo decidido a cnfrcntm prohlcmm~ c situações us muis difíceis, cumprindo a relcvuntc missUo que
a histôriulhc rt:scrvou.
Fírcil é uvaliur o volume das responsabilid:tdes que recaem sobre
n Gcocrul Ernesto Gdscl, forcado u cnfrcntur problemas c dincul·
dades de toda espécie, oriundas de um contexto intcrnucional agi·
lado, confusn c não rum dcsfuvorí1vel u nós. E o mesmo se dnndo no
plano interno. corn o compromisso que, espontuneumentc, nssumiu
de conduzir-nos, qu:iisquer que fossem us tempestades, a porto seguro
Sr. Presidl!ntc, forrnulumos, de coruçrio, votos pnru que Deus
inspire c dê l'orçus uo eminente Presidente Ernesto Gciscl, u fim de
que a tudo enfrente, d:rndo soluções ccrtus aos, nossos rroblemus
pcl:rs nltcrnativus que importem em menos sucrifícios ruru o povo
brusilciro c que uhrmn pcrspcctivus rcuis rmru o futuro do Brusil. que
hí1 de ser grandioso c livre, pois u isso cstl1 o Pais destinudo por suas
potcnciulid:Jdcs c por seu povo.
Na dutu de hoje, cm que transcorre o terceiro universl!rio do Governo, exprc.~sso, dcstu trihunu. meus votos de congrutuluçõcs uo
Senhor Presidente Ernesto Gciscl, c formulo preces purt1 que Suu
ExcclCnciu, bem como todo o seu Ministério, se muntenhu firme no
timüo, corno utC ugoru, puru o bem deste País, nu ccrtl!za de que,
msirn procedendo, tcrú o reconhecimento du histbriu à quul pussurll'
comn um dos muiorcs cstudistas quejl1 govcrnurum o Brusil! (Muito
hcm! Pulmus.)
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçiio 11)

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Porte !la)- Concedo a palavra
ao nnhrc Senador Nelson Curnciro.
O SR. NELSON CARNEIRO (M DB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A razrw. Sr. Presidente, cstú a meu ver. jú o disse desta tribunu,
com Lutinn Coelho, NUn se contcstn que de todas us nrtcs c mnis bclu
cu mais difícil é u du rollavra. Nfio fora ela. c os homens niio se cntcn~
dcriHm. Dir-sc-{rquc os mudos SI! entendem c nfio f:llum. F:dum sim,
c os sirmis que trm:nm cnnstrôcm p:th!Vras, que. juntas, sUo fruscs. E
se. no rr.:inn d:rs muravilh:rs, os animais falum, seus arrulhos, grunhidos c zurms sfi<l meios de cxprcssfio, são p:rltrvras.
Vou ao Gênc~is, crn husca du primdra palavra. E Ido:- .. Nn
princípio crioLr Deus os cí:us c <t tcrnt. E :1 tcrm crn sem forma c
vazia: c havia trl!vas S1.)hrc n face do ubismo: c o Espírito de Deus SI!
mnviu snhrc a fact: d<ts {tg.uus. E disse Deus: - Huju luz, c houve
luz··. O homem ;.timl:t nito l'or:t cri:tdo, c u pu lavra jít existiu. E que
palavra! lluja luz! Tantos séculos decorridos, cento c dez milhões de
huhit:mtcs cspcrum que nutru vez st: di~u:- H~tj:.l luz! Então todos
os temores se diluem, todas us indatwções encontram resposta, todos
os corucôcs se ulivinm. Nno sct·:'t preciso que essa palavra mítsicu
vcnhu dos céus. Todos os ouvidos viwm ansiosos para escutít-ht. dita
por ilustre ocupante do Pnli1cio do Planulto. O mundo político csti1
vuzio c sem fnrma, c hít trevas sobre a face do abismo. A pnluvr:t de
comprccnsrin, de lwrmoni:.~, de cluridadc, norescerá entre os homens,
vitulizarítl>S Jlurtidos, tranqUilizurít a alma nucionaJ.·Haja luz!
Deus fuluva cocam obedecia. E ninguém muis o ouviu, salvo se
terra. céus c ítg:uus tém ouvidos para entender Deus, como os que
amam. mtlhtse de Bilac. entendem as estrelas. Ainda nüo ent um diúlogo. era um nlUnôlog('l. Mas H forcu da palavra resultnva tUo poderosa que ns {tgu:ts se :tjuntmum. c na terra scc:t nasceu a ••erva vc:rdc,
ervu que dê semente, ítrvon: frutífera segundo a sua e!ipécic. E só
entno ••viu Deus que era hom''.
Foi com o primeiro htlmcm c com a primeira mulher que Deus
quis inicim um diúloJ.!o. que o Velho Testamento nlio registra:- "E
Deu:-; os uhcnçoou, c Deus lhes disse:- Frutilicui c multiplic~ti-vos, e
enchei a terra, c sujeitai-a: c dominai sobre os peixes do mar, e sobre
as aves dos céus, c sohrc todo animal que se move sobre a terra ... E
disse muito muis, Adno c Evu ouviram, apenas ouviram. Nrio encontro notíci:. de que h:.j:.m. n:Jquclc encontro iniciul. urticuludo umu só
pahtvr:t. Tumhém nrio existe registro nos livros susrados do que teritt
Evu respondido !t serpente, t:JU~mdo esta u uconselhou u provur o
l'rlllo proihido. Hú upcnus " dccist10 de Ev:.. De qualquer sorte,
depois dn p:linvra de Deus, quem primeiro rulou no mundo roi u ser·
pente. E h:'t quem digu que ns bichos nun~:u fuhmtm ...
O diítlogo nusccu com o pccudo originul. Pela primeira vez,
duus. três vozes se ouvirum. Deus, indugando, condenando. AdUo,
dcscLtlpando-sc. mirando sobre Eva a responsabilidade: - "A
mulher ljUC me deste por compunhcint, clu me deu du :'trVorc, c
Cl)mj··. E. ft intcrpclncfio divin:t. Eva tumhém dcscmtou u iniciutivu:
-"i\ serpente me engmwu, c c.:u comi".
Dui por diuntc, falou-:ooc muito no mundo, numu mesma linguu,
É uindu do Gi:ne!'is: - .. Eru todit terru de uma mcsm::t línguu, c

dumu mesmu fula." E para que os néscios ni'io continunss~:m u
uliment:tr o sonhn de construir um;t 'Cidade c umu tmre que tocasse
os céus, Deus os espulhou c ~onfundiLt us línguas. Mus nem por isso
cessou o ditdogo, u convcrsu. o entendimento entre os homens,
~ttruvés dns cêus. E é u c.xultw;tln t.h:ssc r.Jhllogo, dcssu convcrsu, desse
entendimento, que me parece oportuno fuzcr. em instuntc tfio
agitudo du vidu nucionul.
Convcrsur nUa pressupõe ncccssuriumente uceitur o que um
propõe. Exemplo melhor nuo encontro do que 11 drum(Jticu conversn
de Lufs XIII com o Curdcul Riehclicu. quando os espnnhóis
chc~nvum quusc uos suhi~rhios ele Paris. B Wedgwood quem
descreve: "A cidudc cstavu cm ~!,nico. Os refugiudos jC1 .1e
dirigium paru o oeste. l.ui~ n!tHttu Sl!ll\ pi'tlid11s c,u1sclhcirns, Richc·
licu fni o pri111clro a l'ul:u. Stiil ,·nntpCill ,•."':lllJ•.ttl.' frio nlutvimn dc~l.'r·
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tudo wmbéni, e cmboru ele tivesse o tom habitual de comando, seu
conselho l'üi desespero. O rei c u corte dcverium retirar-se imediutumcntc de Pu ris, disse ele. Eru preciso colocar entre eles e os invasores
u Scnu. c fazer o possfvel pura cstubilizur u situaçüo, depois de
:thandomtr a cu pi tal. O cardcul sugeriu que Luís se coloc~tssc numu
posicrin defcnsivn ignnminiosu. como nenhum rei fruncês udoturn cm
relaçfio n um invasor cstrungc.:iro, desde que Jounu d'Arc espulsaru
Charles VIl ele Chinon. Quando Richclicu terminou, Luís voltou-se
para seus outros conselheiros. f.JUe concordavam com o curdeal. Pu reei um que cntm unftnimes cm nh:mdon:tr Pu ris. Foi a horu do rei. A
corugem teimosa .dn f:tmílin Bourbon pode ter innuído nele, ou um
instinltl rnlítico mais seguro dn que o do cardcul, pelo mc=nos nuqucle momcntn, Ou foi n forca infinita do rei ungido, u certezíl dtt missno
c u cnnsdência dn dever'? Pcln única vez, cm todu a sua demorndu
cnlabor:u;fin. Luís recusou o conselho do cnrdcul. Os gestos heróicos
nitu ermn de stm nntureza. rulnu sem cmocrio. sccnmcnte, com lógic;t, c hcm. A dcscrciin de Pnris desmornlizariu o exército c o povo,
Com hrcvidudc c considcrítvel discernimento militar, delinc=ou o
plano de :u;iio de seus exércitos. Em scguidn, pondo-se de pc!, voltouse p:tr:t n jovem St. Simon, seu primeiro Cscudeiro, ordenando-lhe
(jliC prcpltniS~C tudo p~tríl !iUII !'lllrtidn pura U rrente, naquclu mesmu
tarde". E Paris niio caiu. Venceu. mt conversu, o que tinhu muis fé. O
que melhor souhc defender a Cttusu que ambos tinham o dever de
preservar. E :tssim scrít sempre, ontem como hoje. hoje como
unwnhii.
1! certo que u conversu ne'm sempre terminu cm entendimento.
Mas nenhum entendimento se concretiza sem u conversu. E. em poli·
tic:~, m:~is do que cm qu:~lqucr outro sctor da lltivid:~dc. Meu chore
Otávio Mang:;beira dizia que política í: conversa. E ninguém conversava mais do que ele, das primeiras horas da manhi! às últimas da
noite.
Silo fato de conversar é meio cuminho undotdo puru o entendi·
mcnto. M:1s ctltlvcrsuvu uos poucos. com um. com outro. com muitos. Tinha, para quem conversa, o dom de saber ouvir. E ouvir cala·
do, enquanto o outro ralava. (Muito bem!)
Mas certamente muitos Majores Siqueirns abusaram de sua
pm:icntc atenção. como o personugem de Quincas Borba, que mestre
Mach:tdo de Assis descreve, quundo upresentudo a Ruhino:
"A ulmu de Rubii1o bracejava debaixo deste aguaceiro de
puluvrus: mus cstuvu num beco sem safdu por um ludo nem
por outro, Tudo murulhus, Nem umu porta ubcrta, nenhum
corredor. c :1 chuv:~ u Cllir. Se pudesse olhar para as moças
veria, uo menos. que era objcto de curiosidade de todus, prin·
cipulmcntc da nlhu do major, D. Tonicu: mas nt1o podia: es·
cutuvu. c o major chovia u cimturos,"
Quundn pmecht '-lue ;ts hordns nnzistus dominurium o mundo,
rcuniram·sc, pma umu conversu. Roosevelt, Churchill c St:.llin, E
c.:ssu conversa salvou o mundo dcmocrÍIIico, Em su~ts memórias, o
nwrcchal Montgomery cnnta us numcrosus vezes c=m que foi U procura de Eiscnhnvcr. pnnt. cnnversundo, dissipar dúvidus c const:rlur
plunu!-i na invasi'in d~t Nnrmundia. Mm nUo h{t que esquecer o ensimt·
mcntn dnlmiw~õn de Cristo: "Quundo for permitido ou'convenicntc
fnlm. l'ulu de coisas cdilicuntcs. O nHtU costumt: e o descuido do
nus:-~n :1prnveinnneiltn muito contribuem puru o desmnndo du lín·
gua," ·

Alceu Vnnlllsy imortalizou o dii1logo de duns sombrns errnntes
tJLIC se cncontrurnm c, uo pnrlir, j:'t nilo erum tilo sozinhus, porqut:,
dcpuis du conversu, u que seguiu se confessuvu feliz por dcixnr umu
suudndc c por lcvur outru suudude. O portorriquenho Ruruel
M:'trqucz contu cotntl u vidu replicou U morte, num gesto deslum·
br:tntc:
"Enmi rei nu l'eli1.ni se te nnmbru

Yn impnnp.n mi rodcr 1.'11 ln divcrsll
Y cn mi ultivcz, que illcnu el Universo, tu 'cstús bujo mis
picscon1o unu alfnmhra!"
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Nin!!uém mais do que Plutün vulorizoUll di:'1IO!!O·

Do filósofo grego escreveu Rufuel W. Emerson: "Ele não leve
mio teve filhos, rorém todos ns p~:nsudnrcs de tndw~ as n:t·
~i"H;s ~.:ivilit::H.IIts sUo sLm post~.:ridudc c ~:st~tl assinuludos por seu
pcnsumcnttl",
Nu recente 1-list!Íri" Politica do P"is." crise de 1%1 foi dehclu~sposa.

da, nu un menos adiudu, mcrcé da convcrsn. Nnquclc dnrningn,
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referia n Senador Eurh:11 Rczcndc nu rurtc l'inul do seu discurso de
hnj~:. Rc:llmcntc í: pelo di:'!ln!!o, é pclu convcrsu. é pelo dcl"mtc honcsh~ de todos os pruhlcmus cm todos llS cumpos, com 11 purticirmcito de
todos ns hn1silcirus, de tndns us correntes de pcnsumentos <.lUC
rwsccm nn Brasil, que se podem cncontrm us soluções que vêm ao
c11contro dns gr:mdes interesses do nosso Puís. Eu me congrutulo
cnm V. Ex•. como disse, pcln upologiu que fuz do diúlogo cm termos
tiio clcvndos.

dur:mtc um almoço com o Depu tudo Edgard Pcrciru. discutí:nnns n
nnno dos :u.:nntccimcntns. Foi cnti'ío que surgiu :1 hipl)tcsc de insti·
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um
tuir-sc o purlmncntarismo, como solução pnliticn. D:tli sai rara u · ···aparte'!
c:ISU de Amurai Peixoto, Presidente do PSD. que logo se pronli·
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ) - Agradeço o
ficou u conversar com Herbert Levi, Presidente du UDN, e que
:JJ'Htrtc do nohrc Scnndor Roberto Suturnino. que enriquece as
cst:~va dirigindo-se rmru suu rcsidênciu. De rninhu parte. fui un cncnn·
modcstns considerações que venho rnzcndo.
tro de San Tiugn Duntas. Muís tarde, estive com Runicri Mazzili. no
Corn muita hnnru. concedo o npurtc ao nohre Scnudor Eurico
?lanallo. Todos desejuvam, no primeiro momento, mas ninguém
Retende.
:~creditava possível u snluçihl, E lodos cnh1hnrmam. cm csreci~1l
t~quel~.: nw~nílicn Leite Neto. que tüo cedo suiu das ind~.:cisilcs dcstu
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Agradeço c desejo dividn para a paz dumdoura da eternidade. As ~.:onvcrsas se sucedezer que V, Ex•. até cntiin, vinha fuzcndo umu cxplanuciio doumm. E o que cm impossível foi tomnndn vi~~:ns d~.: pnssihilid:Jdc. E. d~.:
triníJri:J snhrc n ncccssidude c as virtudes do diítlogo. Estuvu V. Ex"
conv~.:rs:J crn conversa. se chegou ;:1 urna fônmlla, qlll: niin fni melhor
nos inpnnc.Jcr:'Jvcis d:.1 lilosol'ia c o eminente Scnudor Rohcrto SuturpMl\lH! teve de utcndcr i1s exigências dm divcrs:Js corrcnt'cs, sem as
ninn ~.:nnvncnu·t) puru n nhjctividadc dos fntos nucion:Jis. RcHimentc,
qmlis niín lwvcriu número pam aprovur u cmendn. Ao depor snhrc
li us dcclaraçôcs dn Cnmunduntc do I Exército. o Gcncrul José Pinto
os fatos. cM.:rc:vi crn setcrnhro de 1961:
Ruhcln, cnnclnnmndo ns políticos a cncontrurem soluções cm hcncfício do l):lis: soluções ccnnômicus, soluções sociais. soluções cdu"A Nnçiio purarot i1 espera de um;~ mitudc do Cnngressn
cacinn:tis. soluções pnlilicas. Quero dizer, porém. que este vem sendo
N:Jcion:d. E essa cspcw. n cadn hnru, se tnrnnva mais
n pensamento do eminente Presidente Gciscl, desde o seu primeiro
"ngu,lin<:l. C•>mhinci cnm i{aul Pilla uma cntrevi'l:l cm sua
discurso. 1-fmlvc. :Jté, uma frHsc que penetrou profundamente nn
r~:sidência, naqucl:t noite. Levei Cllmigu n prcsidcnciulistn
mcm(lri:t dn Pu is c vem sendo ohjcto de citucôcs rrcqrlcntes nestu c
Munhnt da Rncha. um prcsidcnciulist;~ tolcruntc c compreenna Cusa cungfrncrc, É um Hpclu que o Senhor Presidente du Rcpúsivo, A cnnversn foi lnil~u. cordi:J!, mots o p:r:mde líder JHirln·
hlica f:11. p:m1 :t nossn imuginaçiín cri:~dora. Orn, rccrutur os recursos
mentnristn lutnu pei:J purczn do sistenHI. o mais que pôde,
da ima~in:u;iio criadorn ntío pressupõe monólogo: pressupõe dil'dnenliLI:Jntn Munhnil: du Ruchn c cu colocítvamns o pnrlurncnta·
gn. isto é. n Senhor Presidente du Rcpúhlicu, desde o início do seu
rismn i1 luz dns ncnntccimentns. E saímos confiados nn alto
Governo c cm termos iterutivos, vem upclundo pum que o mercado
espírito pl1hlico dll insigne npóstolu",
mentor! r./,,s pnliti~.:ns encontre soluções. nu scju. que nôs nos dcdi<JUC·
H:'1 cnnvc:rsas c convcrsus. O certo é que cnnversn puxu cmwermos ao di;'Jingn. Vcrilicumus, ngoru, um fato auspicioso: o ilustre Scsn, c que. de t:Jnt:Js cnnvr:rsus nlgumu coisa h{J de rcsulwr. O princinndnr Pctrtmin Pnrtellu, Presidente do Congresso Nucionul. c o
pal é cuidar d:rs pal:tvrus . .I{( im:orpnrci uos Anais n cnsinarnenttl de
honrado Derutudn LJ.lysscs Guimurãcs. Presidente do Movimento
Milton Cumpos, que Jurbus Pussurinho reproduziu nu imprenso
Dcmncr:'Jtico Br:asilcirn. têm convcrsndo, c todos nós temos cspc·
paulistu: "Se cu fosse um diu chumudo a governm o rncu ruís, dizi:1
r:tn.;ns de que esse diMn!!o surta os seus efeitos, c que c:tda um de nôs
um s:'rhin. o meu rrimciro cuidndo scriu cluhorur uma lei snhrc :1
- mjuclcs nwis simpúticos no Dcput:tdo Ulysscs Guin1:1rUcs - leve
signiticm;iin dns puluvras··.
r:1ra de su:.1s idéias, c como. tumhí:m .. nquclcs que forem muis simp:'t·
Qu~m conversa est;'r ahcrtn ao d!.!hatc. Se vui com n propúsiln de
tico~ :to Senador Pctrilnin flnrtclln que levem pura ele suus idéius. De
f':tzer prcv:JI~.:ccr seus rontos de vist:t. niio conversa. impllc. c niín enmudo que ahsniLtlmncnte nr1o somos contra o diitlngu: rc:lo cnn·
lhe proveito. Niin tenhamos rnedn dus conversas./\ s:rhcdoria poputr:'!rin. niiu :tccitamos. cm hipótese ulp:um:J. o divtlrcio mcnt:ll d:1s
lar di1 que "convers:1ndo é que :1 gente se cntentlc", Se :Jiinul ddas
criutums.
rwd:t resultarem de positivo, tcr-sc·:'t, no m:'!ximn. perdido temrm. E
o ternrul, ncst:J irm:nsu culrmtri:t de Rrasília. é s~.:mprc tanto. que
O SR. NELSON CARNEIRO (M DB - RJ) - O aparte de
111uit1) rmtl niío lwvcriu, cm principio. que se usasse um punlwlln
V. Ex 1' upcn:1s ilustr:r n modesto discurso que pronunci:'JvanHlS,
dele. tI rp.e. pnr~lll.lJUe tal nitn :Jcnnteçu ugora.
Realmente. nurn P:Jrlnmcnto cm que existem upcnns dois purtidns, se
O Sr. Roberto Saturnlno (MDB- RJ)- Pcrmllc V. Ex•. um
upnrtc'!
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ)- Com muito
pruzcr.
O Sr. Roberto Snturnlno (MDB- RJ)- Ao ouvir, nohrc Se·
nudnr, cstu upologiu du di:'tlogo que V. Ex• fm~ cm termos tiío
clcvadm, u ponto de scnsihilizur profundurncntc todu u Cusu,
urroycitn puru inserir no seu discurso o sentimento que me veio :ltl
h:r, hoje relu mnnhií. nos jornuis, umu declurm;iín do Gcncrul José
Pinto Rahclo, Comunduntc do I Exército que, segundou puhlicuciio
refcrid:t, 1-!Unclumuvu todos os hrusilciros u juntos procururcm uchm
snluçôcs, snluçôcs cfctivumcnte hrusllc:irus, nucinnuis, puru todos os
prohlcmn': '" polllicm, cconômicos c socinis. s~ csttl dcclnrnçno do
General Comnnduntc do I Exército corresponde, cfctivumcntc, 11 um
po~lo ~c vistu cu um sentimento dominante nu Governo, pclu pri·
mctru vct, cm multn tempo. cst<.lll vendo UlJUclc umunhcL·cr 11 que se

um se recusasse it conversn niín havcriu di:'tlogo. Pnrtuntn. V. E."\• ftl·
isso com Jlrnpricdudc: c é u cxultuçiío dos diíllogos, de todos
ns di:'dng<ls cm todos os setorcs du vidu, que procuro fH~~:cr ncstn
tlf'lnrtunidadc.
Quanto muis ccdn se !:nncluum us convcrsus. melhor. Niin tiín
pou~.·as tJIIC impe~;nm o entendimento. mus não t:mt:Js que dccep ..
ciuncm :tns que ns ucomrunhum c nos que dela purtidrmm. Acollw·
mn'i rnr i'iso mesmo, com simrutiu ns convcrsus. Sem clus. tulvc~~:
rwdu se consigu. C'nm elus, ulgunHt cuisu se rmlc nhtcr. AlgunHJ L'nisa
tJUC sirva a tndn10. rnrquc sirvn it distcnsün, it dcrnncruL'iH c an Pais.
(: pr~o:cisn U!!liUrdur lJlll! lHilrU vez SC OUÇU U f111IUVrtt 'JliC n pnvu
hra<ilciru c<pcra: "lluja luz!" (Muito hcm! I'Himus.)
culi~~::1

C'OMPt!RHCHM MAIS OS SRS. SENMJORES:
Rru~u Junior- Dom feio Oondim- Puulo Gucrru- l.~d' Cu·
vulcumc- Au~uslo Frunc1>- Dirceu C11rdl\so- .I ou•> Culnwn-

Amurai Pci.xulo- Oustuvo Cupancmu- Mugulhucs Pinto- Fr:m·

I
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co Montoro- Orestes Quércia- Otto Lehmann- Lcnoir Vargns
-O tu ir Bcckcr- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portella)- Sobre n mesn, projeto de lei que serl1 lido pelo Sr. I•-Secretário.
(; lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 19, DE 1977
Estipula prazo para a condusio de Inquérito relativo a
apuraçio de falta arave do empreaado estável.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O aluai parágrafo único do urt. 494 da Consolidação
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-lei n• 5.452 •• de J• de
main de 1943, é substituldo pelos dispositivos abaixo:
"Art. 494.

.. ................ , ············ ········· ....... ..
;

§ I~ O inquérito u que se refere este artigo serú pro·
ccssndo cm rito sumuríssimo, devendo estar concluído em 2
(dois) unos, no máximo, n contar dn distribuição da inicinl.
2• Não concluído o inquérito no prnzo previsto no pa·
rágrafo anterior, o cmpregndor scrú obrigado n readmitir o
empregado no cargo que ocupava no ser suspenso. com os
salários e demais vantagens devidas a partir dessa

*

readmissão."
Art. 2• O artigo 495 da CL T passa u vigorar com a seguinte rc·
dação:
"Art. 495. Reconhecida u incxistônciu de faltn grave
praticada pelo empregado, c não tendo ocorrido n hipótese
do parágrafo 2• do urtigo 494, ncu o empregador obrigado a
rcadimiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários e dcmnis vun·
tngcns a que terh1 direito no per iodo da suspensão.
Pnrúgrafo único. Caso, por força do disposto no
parágrafo 2• do artigo 494. o empregado jú tenha sido
readmitido, o empregador deverá cfctuar o pagamento pre·
visto no presente urtigo. com referência ao perlodo
compreendido entre a datn dn distribuição da inicinl do in·
quérito cu du reudmissüo."
Art. 3• O disposto no parágrafo I• do artigo 494 da CL T, se
nplicu nos inquéritos em andamento, que deverão estar concluídos
no pn1zo mí1ximo de 2 (dois) anos, a contar da vigônciu do presente.
diploma legul. sob pena de efetivur-se a readmissão u que se refere o
purúgrufo 2• do urtigo 494 da CL T.
Art. 4• Estu Lei entrurí1 cm vigor nu data de sua publicução.
rcvogadus us disposições em contrllrio.

E nem mesmo scrú tranqUilo o seu ingresso noutrn cmpresn, neste
período, porquanto:
I) existem decisões dos tribunais trabalhistas afirmando que, ao
subordinar-se hierarquicamente u outros patrões. o empregado libcrwrin u cmprcsu anterior do ónus pccuni{lrio do urtigo 495
(pagamentos dos salúrios do periodo da suspensão, uma vez
absolvido o trabalhador);
2) dincilmente obterú salário idêntico ao que vinha recebendo:
3) a própria consccuçilo do emprego serú problemútica, pois a~
demais empresas receiarão abrigar um trabalhador processado por
fultu gn1vc c que, uma vez inocentado, deixará, por certo. o trabalhe
muis rcccn te.
Fnz ..sc ncces.~túrio corrigir as falhas do instituto, no que se refere
i1 demora- normal ou provocuda- nu decisiio dos inquéritos.
O projeto ora apresentado visa. exatamentc, u atenuar os efeitos
da indefinida suspensão do empregado cstllvel submetido ilapuruçiio
judicial da pri•tica de falta grave. Parn tnnto, substitui o atual pari•·
grafo único do urtigo 494 da CLT (que assegura a manutenção da
mcdidu prevcntivtl uté: a dccisilo do inquérito), por dois novos
dispositivos prevendo-se. rcspcctivumcn.tc:
a) o proccss:amcnto do inquérito cm rito ·"umnríssimo e su.:1
conclusUo no prazo mítximo de 2 unos. :a contttr da distrihuiciio du
inicial;
b) u ohrigutóriu readmissão do empregudo suspenso, com o
pugumcnto dos saUtrios c vnntagcns vincendus. caso ~~ upuracão não
cstcjt~ cnncluida no pruw tt'ntcriormcntc indicudo.
Por outro lado. modincu-se o urtigo 495 da mesma Consolidução. pnru dcixur cluro o procedimento do empregador na hipótese de
ubsolvição do empregado. untes ou depois de vencido o pruzo para
conclusão do inq·uérito.
Fin:llmcntc, o artigo 3• da propositura mundu uplicm o prazo
pura ultimução das providôncias de apuração da falta grave aos
inquéritos cm undamcnto. os quais deverão estar concluídos no
pr:tzo moíximo de 2 (dois) unos, n contar d.:t vigt:ncin dn nov:t lei, sob
penu de o emprcgudor ser forçudo u udotnr us medidus previstas no
puri1grafo 2• do urtigo 494 du CL T (reudmissuo do cst{lvel, com pugamcnto dos sttlítrios e demais vuntugcns u partir do retorno ao cmgo).
A utenuucào dos prejuízos causados pcht suspcnsiio preventiva,
utravés da ohrig:uória rcudmi.são do empregado upós 2 (dois) :mos
dn inst:tur:tcão do inquérito aindu não decidido. ~justa. Mesmo qui!,
no fimtl. vcnh:t :t ser reconhccidu u príttictt de faltu grnve, amcriormcntc :'t readmissão, o p:tg:tmcnto de s:t lltrios. ••pós o retorno
compuls6ritl, tcrít sido compensado peln cfctivu prcst:tcào de ser,viços pnr purtc dn trahulhador.
Pelas razões cxpostus. confiamos nu nprovução do presente pro·
jcto. com os eventuais uperfeicoumcntos introduzidos pclus Comis·
sões cspeciulizudus,
Sala das Sessões. cm 15 de marco de 1977. -Franco Montoro.
I.F.GISI.tl ('t1 O CITA Dtl

Justificação
A fim de proteger os interesses do empregado estúvel, o artigo
494 du CI.T determina que, somente depois de upurudu cm inquérito
a prí1ticu de fulta gruve, scrú permitida a sua dispensu.
Mus o m'esmo urtigo admite u suspensuo do empregado
ucusudo, e permite a manutenção dessa medida preventiva ati: u de·
cisilo nnul do processo.
O rcturdumento dos feitos nu Justiçu do Trubulho- hoje infeliz·
mente normul - somudo its medidas protelntórins tomadas muitus
vezes pelo empregador, fazem com que os inquéritos só sejam decididos, 3. 4 c ntó 5 unos após u sun instuuruçilo.
Desse modo, u mcdidu de proteçilo no trabalhador estl1vel
ncnbou por se trnnsformar cm risco permanente, pois qualquer falha
nu execuçilo das tarefas durlt ao patrilo motivo pura nbrir inquérito e
suspendê-lo lndennldumcntc. E. como u suspcnsilo umu vez uplicudu
se tornn lrrcvogúvcl, o trubnlhador ucusado du prAtica de falta ~ravc
passarú unos sem receber os snlllrlos e as demnis vuntagcns do cargo.
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DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
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. Art. 494. O emprcgudo ncusudo de falta gruve podcrít ser su~
pcnstl de suus funções, mus u suu dcspcdidu só se tornarit cfetivn upó
11 inquérito cm que se verifique u procedCncin da ncusaçào.
Pnrítgrufu único. A suspensão, no cuso deste urtigo, pcrdurur
utê n dccisàn linnl do processo.
Art. 495. Reconhecida a inexistência de fulw grt1vc prt1ticad
pcl<> cmprcgtldo. fictl o cmprcgtldor obrigado t1 readmiti-lo no se
viço c t1 ptlgar-lhc os Stlh\rios t1 que teritl direito no pcriodo dt1 su
~cnsilu.
' ' ' • ' '

' ' • ' '

• "

' • '

• ' '

' • '

' ' '

' ' '

'

"

o ••• '

' ' '

' '

"

' • '

' '

"

' ' • ' ' '

(/1.1· C'oml\',\'iit•,\' de• Cmt.l'lllul('c7o c• Jl/.1'/h'u ,. eh• IA'J:I:\·Iur~
SoC'/u/.1

332 Quorta·felru 16

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçõo 11)

(:O S(:G'UINTE O DISCURSO i'RONVNC/AIJO I'E/.0
SR. ANGE/.0 C'tli.MON /IE M, CVJtl TRtlNSCRI(tlO
t SO!.ICITA {)tf:

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Passa-se ii

ORDEM DO DIA
Item I:
Vntac:io, crn turno Lmicn. do Requerimento n~' 3, de
1977. do Senhor Scn:rdm Lnurivul Bnptistu c outros
Scnhmt:s Scn:tdurcs, solicitando a tntnscrh;iio, 'nos Amlis do
Senado Federal, dos discursm prnfcridns pelo F.xcclt:ntíssimn Senhor Prcsidcntl! da Rcplrhlica, General Ernesto
Gciscl c pelo Ministro Ângelo Calnwnn de Si1, no dia 9 de
fevereiro de 1977,
Em votuciin tl n:ljucrimcnto,

Os Srs. Scnndmcs que

11

aprovirnt. qucirum pcrmttneccr

scntudns. (Pausa.) t\ rrovudo.
Scr:í feita :1 transcrici'in solicitadu.

r: O SI:'GV!NTE O DISCURSO PROFERIDO PELO
I'RJ:S/11/i,\'TJ: J:RNJ:STO GE/SEI.. CUJd TRANSCRI·
(',1 O 1:' SOI.IC!Ttl /1:1:
"t\n crnpnssur Vos!<iH l:xccl~ncia no c:lr!!o de Ministro dt: Estudo
da lndústriu c do Comércio, ucho oportuno dc:stucar u importânciu
que este M inist~rin tem para o dcsenvovimcnto do Pufs. 1: um
MioistC:rin r~.:lativumcnh."·novo. criudo no tim du décadu de 1950, mas
que ~ 1 hmca. no conjunto de suas atrihui_côcs. numcros~1s cncurgos de
cxtnwrdin:íria impnrt:inciu paru o Pu1s. Bastu cons1derar que lhe
cahc. rr:llkamcntc. tr~llar dos problemas du indústriu c do comércio.
Cuhc-lhc u funçüo princirul de dirigir o Conselho de Dcscnvolvi'mcntn 1ndustrial. ('ahc·lhc atuur no campo i.ltl comércio c, inclusive,
cm grundc pnrtc, do corn~rcio exterior. SUo :1 c!c su~ordinudus uma
série de nutnrquias, como Instituto do Acúcur c do Alcool, o prohle·
muda hnrraclw, n prohlcmu do cufé. o Instituto Brasileiro do Café.
Estiín suhnrdinmlns n clc. pn1ticumcntc, todos os problemus dtl
sidcrur~ia do P:~is. inclusive :1 empresa de c=cnnomiu mista Siderhri1s.
.Trata o Ministério de tnd<1S os insumos hl1sicos que nós procummos
desenvolver nn sentido de chcg:~rmos, i1s proximidades do uno de
19HO. ii mltll•SUJiei~ncia dn P:~is. AÍ estrlo os não-ferrosos, rrohlcmus
dn cnhrc, do zinco, do ehumh~1, do cstnnho. Estilo os prohlemas dos
rcrtilizantcs. cst~n os prnhlcmus du indústriu pctrm,urmica c nssim
pnr diante. Stl cstu cnumcrac~n de cncurgos nHlstru u trnnsccd~nci:~
que o Ministério tem c o seu estreito interrci:Jcionumento com o
desenvolvimento do f>nis, vulc dizer, com todu u ítrcn económica. Por
se trutnr de um Ministério rclativ:uncntc nLwo c por ter estes encur..
go~. uns quuis cu uindu quero Hcrc:sccnt:tr os relativos li úrcu de
seguros c {Jrca de turisml1 c ainda ns dtl companhia de ítlcalis.
Ele aind:1 se ressente n:1 sua c.xccução de 11~1111 estrutura ndcquu·
da. Os seus ~Jil:ldros siio de dil'icil rccrutmncnto. rwrquc os trnhulhos
silo cspccilie:unente de alta tL.:cnnlogia, c o re~:rutumcnto de seus
l'um:innúritls é semrrc C\trcnmmcntc difícil. Niln nhstuntc isso, n
Ministi:rin vem dia a di:~ pn1gn:dindo c se dcsincumhindn :.t cnntcntl)
de s11u tilrcl'~l. Nns llli:ISI! tr~s ~tnos Uc nH.:u Clovcrno, creio que n
Ministi:rin dn lndl1stria c do Cnrnêrdu se dcscmpr.mht1UillUÍin hcm,
reulitou 11 ~JIIC pôde c CtHlpcrnu cxtruordinuriillnentc puru :1 rculi;.o.u ..
çiln dns pro~r:unus do (inverno. Eu espero que, ugoru. soh umu novu
nricnt:u;flll do Senhor Ministro Ãnpclo Culrnnn de Sú, o Ministêrin
prosseguirít nessa trilhu c se uperrciçourlt cudu vez, se entrosnrít cudu
vez muls nu politieu do Governo c virít rculizm uquilo que todos noS
dcsejumns pura ~xito c ruru o hcm de nossn Purs. Cnnnu cm que
Vnssn Exccl~neill estar;'1 !1 nhur:t dl!stc C:JrfHl c ~1uc nÕ(l me f:tlturít
cnmu suu vnlinsu !.'tHlrcraçào c lhe de.~cjn blitl c multus l'clicidndcs
nn seu thwn cnrpo,"
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"Senhor PreSidente da Rcpúhlicu, Senhor Vicc·Prcsidcntc c
Senhores Ministros:
Vossu Exccl~ncia ucahu de me distinguir com umu honru que
recebo cnm humildndc, cnm o intuito de servir :'1 convocuç:io que
me fni feita pura integrar 11 cqldpc do Ministério de Vossa Excclên·
ciu . .l:'1 intcgruvu 11 equipe de Vossn Excclênciu, subordiniido uo
Ministro Mi~rio Henrique Simonscn. Procurei, ii frente do Banco do
cumrrir nclmcnte 11 oricntuçüo que foi traçada relo ministro
da Fazenda ram o desempenho daquela grande instituiçüo, dentro
dus minhus possihiJid:1dcs, realizar 11 tarcfu que me foi atribuídu.
Eswhclcci com o nosso Ministro Simonsen o melhor dos rclucio·
n:uncntos, integmdo, portanto. na politica traçada por Vossa Exce·
lência. Entendo que a minhu convocação se deve :'1 prcocupacão que
tem Vossu Excclf:nci" c <.jUC demonstrou desde a suu primeira l'aht
nos ministros, em 19 de nwrco de 1974. de contar com equipe intcgmda c cocs:t soO u lidcruncu de Vossa Excel~nciu. Posso, com tod:t u
uhnu c cor:u;iio. Lrunquilizar Vossa E.xcclêneia que proct. ... rei
corresponder (t confiunçu cm mim dcrosit:tdu, me nomcnndn paru
Ministro de Estado da Indústria c do Comércio. Nüo roururci
csrnrcos pura cumprir a minh:t missão.
Como Vossu Exccl~nciu destucou, n missiio é ltrdua, é um verda·
doiro dcsulio. f:: um Minislério novo, com umrlas rcsronsubilidudes
pc:runte u comunidade: nucionul. Pode Jicar certo Voss:t Excclênciu,
de todas {IS formus procururci honrar a dcsignuciio que recebi hoje~
corrcspondend(.1, portunto, i1 conliunçu que Vossu Excelênciu dc:po·
sitnu cm mim."

"""ii·

O SR. PRESIDENTE (Pctrõnio Portclln) -Item 2.
Disl!uss:in. cm turno (mico (upreci:tcão preliminur da
constitucinnulidndc, nos termos do :lrligo 296 do Rcgimcnto
Interno), do Projeto de Lei do Scnndo n' 203, de 1975. do
Senhor Scnudor Alc.1undrc Costu, que iscntu do Imposto
sohrc u Circu/uçUo de Mcrcadoritts todus us opcruçôcs in· ~
tc-rest:Jdu:lis que destinem qLmisquer produtos uos 5 (cinco}
Eswdos de menor rcndu per caplta do Nordeste. c dí1 outrus
prtlVidêncius. tendo
Pi\ RECER. soh n'' H24, de 1976, du Comissõo:
- de Constituição e Justiça, relu inconstitucionulidadc,
com voto vencido do Sr. Scnadnr Hclvídio Nunes.
Em discussiío lll"'rn.ietn. (P:1usa)
Ni10 huvendLl quem quciru usur du pu/avra, dccl:tro-u cncerrudu.
Em votuçiin. Os Srs. Senmlnrcs que o aprovam. queintm per·
m:tneccr sentados. (Puusnl
Rcjcítudn. A nwtériH ser:'t arquivuda.
É o seguinte ll prnj!!to rejcit:tdn:

PROJETO DE LEI DO SENADO No 203, DE 1975
(Compkmcnt:lr)
Isenta do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
todas as operações Interestaduais que destinem quaisquer produtos aos 5 (cinco) Estados de menor rendu per cupitn no
Nordeste, c dtí outras provldênclus.

O Cnngrcssn Nucinnal decre1u:
Art. I'·' Fi~:mn iscJttus do lrnrosto sohrc :t Circui:Jçãn de Mcrcu·
dnrius tndus us npcructics intercstaduuis que destinem qunisqucr produtos uos 5 (cinco) Estudos de menor renda per caplta do Nordeste.
* I' O prazn de tempo pelo qual vigornri1 o disrosto no caput
deste urtigo scrí1 de 5 (cinco) uno.~. a conlllr de (o de junciro de 1976,
tcrminnndo n) I de dc1.cmhru de 19HO,
2\1 o rmlw do purl'tprufo untcrinr [')t1lil:r{l ser prorrogado, desde
;lUC ll~ nh,ictivos lh.:J'inidm IICSIII h:i dei,cm de s~:r rlcll:tlllCniC
minpid'"·

*

I
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Art. 2• A substituição de quulqucr dos Estudos conccituudo>
como sendo os de menor rcndu p~r caplla do Nordeste por outro.
somente podcril ocorrer quando nndo o pruzo estubclccido no urtigo
nntcrior. o mesmo valendo no cuso de qualquer prorrogução que se
torne nccc,\SÍiriu.

Art. l• Pura u denniçlio dos 5 (cinco) Estudos de menor rendu
per caplta do Nordeste serão utilizadas as estimutivus de renda
intcrnu. c:tlculudus pclu Fundução GetUlio Vargas, c as estimativas
de populm;Uo dbs Estudos respectivos, realizndas pela Fundução
JBGE.
1• Porturiu du Sccrcturiu de Plunejumento da Prcsidõnciu du
Rcpúhlícu divulgurí1 onciullnente, com pelo menos 30 (trintu) dius de
antcccdênciu du cntrudu cm vigor desta lei, ou de suas prorrogucõcs,
os vulorcs correspondentes à rendu per caplta dos 5 (cinco) Estudos
que as tiverem menor no Nordeste, c, juntamente. os dados
referentes a todus as dcmuis unidades estaduais da rcgiUo.
~ 2~' Decorrido um ano dn public:u;ão da Portaria mcncionndi!
no purí1grafo untcrior, c assim sucessivumcntc, a Sccn:turia de Plunc~
jmncnto du Prcsidéncin da República furÍI publicar novos resultados
de estimntivus de rcndus interna c per capitados Eswdos do Nor~
deste.
Art. 4\' Esta lei cntru cm vigor na data d1t sua publicação, rcvog:!d:is us dispnsíçõt.:s cm contrário.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla)- Item 3.
Discus~ào, cm primeiro turno, do Projeto de Lei do
Scnudo n• 93, de 1975, do Sr. Scnudor Nelson Curnciro. que
nhrig:1 as empresas do Distrito Federal, que comerciam no
rumo de curros novos c usados, u terem loc:ds privativos de
I!Siacinnamento. c dú outras providências, tendo
PARECERES, sob n•s 1.046 u 1.049, de J97ó, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça, pelu constitucionulidadc c
juridicidudc:
-do Distrito Federal, fuvorilvcl no Projeto:
-de Economia, favor[lvel, com voto vencido, cm scparndo. do Sr. Scnudor Agcnor Muriu: c
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas,

*

fíiVnrÍIVcJ,

Sohre u mesa, requerimento que scrí1lido pelo Sr. )\•-Secrct:'1rio.
É lido c uprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 21, DE 1977
Nos termos do urt. 310, ulíneu c, do Regimento Jntcmo, rcquei·
ro udiumcnto du discussão do Projeto de Lei do Scnudo n' 93, de
!975. u nm de ser fcitu nu sessão de 14 de ubril pró.ximo.
Sul a dus Sessões, cm 15 de março de 1977,- Osircs Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Portclla) - Aprovudo o
requerilllento, o projeto ngurur:'! nu Ordem do Dia dll scs~iio do dia
14 de ubril próximo.
REQUERIMENTO N• 22, DE 1977
Nos termos do urt. 310, ulínca c, do Regimento Interno, requeiro udiumcnto da discussilo do Projeto de Lei do Senado n•' I63, de
197(,, a Jim de ser feita"'' sessiio de 14 de abril próximo.
Sulu dus sessiles, en1 15 Ue março dc t977. - Oslres Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Petrünio Portellui- Item 4.
Di~cussUu, cm rrimcirn turnu, dn Projc:lo de LJi do
Sl!nudn n\' 16J, de 1976, do Sr. Senador Anwrul fJcix.otn, que
dit novu dcnomimu,;;1o un Instituto de ~"fellidnn Lcgnl do
Distrito Fedcrul, tendo
I'AREC'ERES. soh n•s 97> 11 1!75. de 1976, dus Comi>·
-de Constltuiçilo e Justiço, relu eonstitucionulidadc c
juridkidade:
-de Educuçilo e Culturu, J'uvorí1vcl: c
-do Distrito Fedcrul, J'uvorí•vcl.
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Sobre u incsu, requerimento que será lido pelo Sr. I•·SecretMio.
I~ lido c uprov:~do o segt.lintc
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portclla)- Aprovado o rcqué·
rimento, u matéria será incluída na Ordem do Dia da sessão do dia
14 de abril próximo.
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portclla) - Está esgotada a
matéria constunte du Ordem do Dia.
Hl1 ort1dorcs ínscritos.
Concedo u pulavru ao nobre Senador Evandro Carreira.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Estimuludo pelo chumumento ao diálogo. pela solicitação à
troca de idéius, cstimuludo por esse desejo ardente que a Nação expe·
rimcntu. nestas últimas semanas, de uma troca de idéias, de um esgri·
mir de pensamento, puru que se possa apreender, para que se possa
compreender o momento político internacional e nacional.
Mercê desses estímulos é que eu me aventuro a fazer umas
digressões cspcculutivus em torno do assunto. Quiçá, eu não seja
muito temerário. mas us solicitações são tantas para o di{tlogo que
me encorajei. c espenderei um ponto de vista meu, uma observação
minhu. resultado de um estudo meticuloso, de uma observação que
venho fuzcndo desde os primeiros discursos proferidos pelo ilustre
Sr. Presidente da Rcpúblicu dos Estados Unidos da América, Sr.
Jimmy Curtcr.
Sr. Presidente. Srs. Senudores, há um poder que õ inquebrantá·
vcl, é indomilvel: há uma forçu que õ inviolável. porque resulta do
primeiro. toque divino com a unimalidade. Essa força é u idéia, prin·
cipulmente a idõia·forçu. É a idõiu que, brotundo no cérebro humano. mticulu c mranju filosofias e doutrinus que empolgam c assoberbam o homem. Hi1 umu idéiu-forçu que nós não podemos ignorar, u
nUo ser que queiramos buncar o avestruz. Esta idéia-força. convcnhumos com sinccridude, com purezu e honestidude de propósitos,
esta idéiu se espraiu. estu idõiu se difunde, esiu idéiu empolga carueteres, ê a idéhl·forca do comunismo.
É depois de me debruçar detidumente sobre a bagagem do ilus·
trc Prcsidcr'lte dos Estudos Unidos, atualmente. que cheguei à conclusão. nus linhas c entrelinhas, que este ilustre homem 'público repre·
scnl:l, hoje. o í1picc do pensamento piramidul sociológico do povo
nortc-amcricano, que dcpois de uma experiência cruenta na Cori:ia,
no Vietnum. principulm'entc no Vietnum do Sul, quando depois de
terem morrido cerca de um milhão de vietcongues estes continuuvum
por dcbuixo da tcrm. como homens tutus, alimentados por punhudo
de :moz integral. cavundo túneis de quilómetros e quilómetros puru
cmcrgir no meio dc um aeroporto ou num forte norte·aniericano.
inecndiil·lo c destruí-lo. Mcrcõ de quõ? Mercõ du idõia-forçu da qual
estavam imbuídos. Depois da experiõncia sul·vietnumita. quando os
amcricunos J'orum obrigados u ddxar todu a Indochina francesa,
ubandonando, inclusive, o Cumboja, o Laos e a Tuilândiu, mercõ de
unw idéiu~J't>rçu que se impregnou naqueles povos. u ponto de expulsar .a mninr potência do plunetu, possuindo o maior ui-sena! bélico,
mesmo de armm convcncionuis.
Sr. Scnudmcs, os arquitetos, rollticos, sociólogos e guerreiros
americanos rl!snlverum se debruçar sobre o problemu: que. força
poderosa ~ cssu que, depois de pussurmos 72 horas. três dius,
hmnburdeando com napalm, com desfolhuntes, todu estrudu que
oonduz nwtcri:li bélico uo Vietnum do Norte, logo após o bomburUcin. saem os victcongues, como formigas do solo, dispostos u'
reencetar u mesma Jutu? Que será que os impulsiona? Que coisa é
esta <JIIC move este povo, a ponto de resistir a todo o impacto belicoso que cstnmos jogando cm cima do Vietnü? Os urquitetos guerreirns, os SllCilllogtlS, os untropólop:os. 0s polfticos se debruçurum
""" scricdude sohrc o rrohlcmu c conclu!rum, Sr. Presidente, Srs.
Scnadnrcs, lJUc nUn sc gunhu umu guerru com urmus, mus com
idéia.<. umu c.1pcriêndu vinda do próprio Cristiunismo que derrubou
o lmp~rio Rum uno com o "umu t1 teu próximo como u ti mesmo''.
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que vinhn dn experiência curtagincnsc das gucrms púnicus do cclcbér·
rimo cntrcvcro entre u Grécia c Tróiu. Todas cssns ~ucrrus foram
punhas com idéia c não com forca.
Os estudiosos umcricnnos conclufram que a cxpcriénciu sul·
victnumiltt é o último dado, o Ldtimo informe que eles deveriam
compreender. E o resultado de todo esse estudo. de toda cssu medi tuena, de todu CSS~I cJahoruçiio de gnbinctc, somatório de todas US
cxpcriéncins c intervenções ouncric:uws, até cm Cub~1. quundo um
puis incipiente rcchucu unw inv~1são m1 Baía dos Porcos. apoiada c
or1wnizm.lu pelo próprio Governo nmcricHno.
Que força é cstu, que poder é este, que impulsiona esses povos
que nrrcgimentn esses homens pnru morrerem no cnmpo de bntalh~l.
sem soldo, sem pi'io?
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pmcce nté pueril que cu, um
humilde Scm1dor vindo do Amnzon:1s, avente estu tese no ccnl1rio du
mliior univcrsid:1dc brasileira, que é o Sentido da República. E ati:
hoje nüo tenhamos acordado purn este aspecto profundo du
prohlcmlllicn intcrnacion:il. Que forca é esta que movimcntn, que
uglutim1 c faz com qLie o comunismo se espraie, amcncc a África c:
nos deixe, no nosso qucridt~ Brasil, merci:' de atas de cxceção, apavn ..
mdos c rcrplcxos, com medo, u quulquer instante: de uma
hecatombe, de umu subversão de costumes c das tradicclcs.
Sr. Presidente, Srs. Senndores, ê ~~ idéia-forcu do comunismo.
uma idéia que vem ineg:welmentc se espraiando. Como lhes disse
untcrimmentc, n Scnl1nr Presidente dos Estndos Unidos dn América
do Ntlrtc surprcemh:u estu vcrdudc prim:'iri:1 c elementar c tomou
uma decisão, como síntese que é do pcnsamento norte-mncricano,
t:mto Hssim n é que, tendo sido deito com menos de 51% dos vot<lS
dos clcitorc:s nurtc-nmericanos, o fnstituto Gallur constatou, nu
scmuna passad:1, que a sua popularidade ussoma o percentual de
71%. agom, nos EstadtlS Unidos,
E.;tc homem surpreendeu uma vcrdadc primC1riu: sô se comhutc
uma idéia-fMçu com outru idéiu-força, Scnhort~s!
Nilo é com violência, não é com rcprcs:l/ia rmts com outrn idéht·
fnrc;u!
Tnlvcz Crislll, ll supc:r-homcm, o supcrgênio, tivesse pcrcchido
:t,> trilhur u c~tminho de João Batista para as gucrrillws, com o intui·
to de dcrruhl!r us regitlcs rnmnnas na Ga/iléiu, tivesse pcrcehido que
:1quclc não era o caminho. o caminho cr:1 :t ídéia .. força do
Cristi:tnismo, u idéiu '.h> mnor, <~.única ídéin que era antípoda c que se
contr:tpunhn i'l idéia ~rue c.xpressav:m1 :ts h.:giõcs ronwnas. u idéi~t· d:t
forc:t c do materialismo. E Cri~.;to deu :t guin:td:t de I XO gr:Íus,
prnvnc:nndo, quem s:1hc. a :tnimosidade de Judas. que se julgou tr:tí·
do c resolveu trair. porque, se não fosse Judas, não existiria Cristo,
Pois, Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece-me c:ssa digressão,
result:tdn de meses c meses de: csreculação, muccrnndo o rosto cm
cima dos jnrrwis c das revistas. <JUC o Senhor Presidente da RcplthliCtl dos EstadllS Unidos resolvt:u pruticar urna lição primltriu: :tntcpnr
it fdéiit-forc;u do comunismo, u idéia-força da dc:mocmcia. a idéi:t·
forcu dolihernlismo. qut: é muito maior, mais potcntt:', mais viril do
que a idéiu ll>IHlititria do comunismo. Se annlisurmos fato pnr l'uto,
utn por :11o. compnrt:.tmcnto por comportumcntu, do Senhor
Prcsidcntt: c de todo o seu séquito, cheguremos :1 essa conclusão
insnnsm:'tvcl: ele se conscientizou de que hl1 nccessiditdc de umn
mfstica, boi necessidade de uma idéiu, de umu chama, de um mdor, de
um :melo profundo dt: realizuc;ôt:s çle tH.:m-estur, que o curnunismo
oferct:c tcoricHnh.:rllc: que us n:pl1blic:1s toUtlití1ri:1s que se dizt:m
comunistas, us:tm cnnw estandmtc, como handciru f:llsa. Mus que,
nu renlidude, não passam, nada mais nadn menos, de trutocrucins.
Sr. Prco.;idcntc, Srs. Scnndores. desejo ler ttl!:luns excertos que
cspccul:u.;àtl. O Jornul O Estudo de S. Puulo, dt: 16
de ju nci rn de 1977. diz n st:puintc:
"Dediquei todn minhu vidn nos direitos humunos c des
ocupnriio um lugur priorittlrio cm minha gcstiio como
Suhsccrct:'trio de Estudo pur11 ussuntos lutino-umcricunos".
arriman:~minha
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Com essas palavras, o recém-nomeado Terence Todmun respondeu, ontem, ao desembarcar em Snn José da Costa Rica,
onde exerceu atê agora o cargo de Embaixador dos EUA, /ls
acusações de grupos hispano-americanos que o qualilicaram
de "Indiferente aos direitos humanos". Todmnn disse ainda
que as relações de seu pais com a América Latina
"constituem uma das mais importantes metas da admi·
nistrução Curter, que oferecerá "melhores relações e programas de cooperação para o progresso e para o desenvol·
vimcnto".
Esw é a opinião de um sub~ecretítrio.
Leio, agoru, no Jornal Correio Brazlllense, de 13 de março:
"GOVERNO CARTER NÃO PEDIRÁ DESCULPA
Atlanta, Geórgia {UPI)- O Vice-Prcsidente Walter
Mondale afirmou que embora o Presidente Jimmy Carter
não pretenda ser "intransigente" ou "desafiar outras nações", o Governo norte-americano não apresentará desculpas por tratar a questão dos direitos humanos com tanto vigor.
Falando durante o juntar anual do Diu de Jefferson Juchson Mondule agradeceu ao Partido Democratu de Geórgia por ter ajudado seu candidato a vencer us eleições, pondo
um fim ü desavença entre o Norte e o Sul do Pais, iniciada
antes du Guerra da Secessão,
O Vice-Presidente também mostrou-se favorável aos
planos do Governo de criar mais empregos pura a população
jovem c arcar com as despesüs de hospitulizaçüo.
Mondale Aplaudido
Mondule foi muito aplaudido quando se rercriu aos
pronuncimnentos de Carter sobre os direitos humanos, que
caus:mun scverus críticus por purte do Klcmlin."
Sr. Presidente. por parte do Kremlin. Pelu primeira vez nu histó·
riu do comunismo. conseguiu o liberalismo democrata penetrur nas
suus muralh~1s, cmpurrur um cuvulo de Tróia lt1 dentro dus suas
murulhus- é idéia.forçu de respeito aos direitos humanos. Porque
ela é pedra angular, pedra basilar da democracia. Sem direito
humuno nüo ht1 democracht, hlt um urrcmedo.
Continuo lendo:
"Apesar de não pretendermos um· confronto com
nenhuma n<lçiio- salientou Mondale- não abriremos mão
du dcfesu dos valores muis sugrudos desta nação.''
Y~j:1m o :tspcctn místico. Como estão dundo cotrítter místico i1
idéia de defesa dos direitos humanos, porque é a única maneiru du
dcmocrucia sobrcviver, Srs. Scnudort:s:

"Não ubriremos mfio du defesu dos valores muis sugrudos desta nação, entre os quais destaca-se a liberdade
individuul, que não é um privilégio guruntido pelo Estudo c
sim umn doldivu de Deus",
"Durante seu pronunciumento, Mondulc não ~t: referiu
espccificumcntc its nucõcs que forum criticudus por Curter
devido it violução dos direitos humunos, como a União Sovi~t icn cu C ori:iu doS ui.
De :1cordo com o Vice-Presidente, o Governo norte-um erica no dcvcrí1 trutur essus questões com diplomucia, mus o
Presidente Curtcr continuurít a defender tiS libcrdudes individuais,
Pretendemos fuzcr prcvollcccr os vulorcs b(tsicos do povo
nortt:·americu no'',,,
-Valores bltSieos do povo nortc-umcricuno.
"l'nr isso luturcmos pelo r&spcito nos dirt:itos humunos
cm nosso pu is c no mundo", disse.
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"Nüo nos desculparemos por defendermos us liberdudes
individuuis - nu verdade nos orgulhamos disso. Estou
orgulhoso por terem os lideres norte·americunos tratado
dessa qucstUo de formu tiio dura,"

Sr. Presidente, ugoru me abastono num excerto de hoje, 15 de
murço, inserto no jornal O Estado de S. Paulo, que õz:
"CARTER IGNORA A ADVERTI::NCIA RUSSA
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Nôs, que recebemos todo esse putrimônio cultuml de respeito i1
lihcrdauc. aos direitos fundamentais do homem. Sr. Presidente c Srs.
SeiHtdorcs, nüo podemos nos ulhci:.1r, neste instante, c deixar de
compreender o que í: m:.tis importante:, senhores. Se riu uma prova de
incupacid<~dc nossa, incapacidade de raciocínio, de unguluçüo históri~
ca, de visuulizaçiío proféticu, se nós niio víss~:mos ncstu atitude o
anseio, o desejo de imprc~nur o Gcidcntc de umn idí:ia·forçu, umu
idí:in~força capuz de se untcpor !t uvahmcha comunistu.

Como nós deteremos o comunismo no mundo? Torturundo, joWashington- Um porta-voz du Casa Branca revelou
ontem que, ulém de seus pronunciamentos públicos, o gando no mar. violentando, levando cm cima de avião c jogando de
presidente Jimmy Curtcr tomou outras iniciativas pelas vias dei'. mil metros de alturn'? Nüo, Senhores, nós nunc~t venc~:rcmos
diplomi1ticas, até agora mantidas em sigilo, cm defesa dos esta gucrru. como niio gunhuram os bem intencionados sul~vietnumi
direitos humanos, c continuurú suu luta nesse campo, apesar tas democratas que foram ntrí1s do cunto de sereia da violência, du
ngressào c da tnrturu.
dos protcstt>s do Krem fim.
A informação do porta-voz J ody Powcll foi feita a
Quero situar bem a minh11 posição. Nüo estou me comport11ndo
proptlstio do urtigo publicado domingo pelo Pravda c como um mnericanista do norte. mas estou me comportando como
repetido ontem pela TASS, que fuz clara advcrtênciu ao um humnnist:t c um universalista. porque o problema \tos Direitos
governo nortc-americuno de que u distensão c us conversa- tio Homem interessa não a uma frontciru, u um parulelo, u um
ções sobre redução de armas estratégicas serão prejudicadas meridiano mas sim a todo o orbi, porque í: um direito fundamental.
se Cartcr mantiver sua campanha em defesa dos direitos O home;:m m1sccu com ele, com cssu aspiração de pensar por si meshumanos. O jornal desmente u tese de que a questão dos mo, de poder exrrcss:1r :1 sua vontade e nüo ncur :1 mercê do juldireitos hum:mos estaria desvinculado do ou'tros assuntos gamento C tln arbítrio. Um julgamento que ni'io tem contrnditório,
referentes às relações entre os Estados Unidos c u URSS, um julp::unento que pode licm a mercê de um mal-cstur hepúticodizendo: "É preciso notar que se manifesta certa dualidade hiliar. tle unw afccçün 11síquica qualquer cm que o ítrbitro determina
entre us palavras c os atas do governo norte-americano. Por a pena múxima porque entendeu que ela deveria ser aplicada,
um lado, são sugcrid~1S conversações fundamcntudas no
Sr. Presidente. Srs. Senadores, faço questão de situar a minha
espirita de mútua conõança; por outro, são encorajada>
posiçüo. O tmscio qm: temos de cncontrm succd:ineos, dt: mult~plicar
c~1mp:mhas anticomunisws c unti-soviéticus de carútcr sc,sao leque de opções energéticas, nos levou a um acordo nuclear com a
cionnlistu sobre os direitos humanos.''
1\lcnwnha. Certo c justo. E muito certa t: muito justu t: muito
p:tlriôtica <~ atitude do nosso Presidente. Profundumcnte soberuna,
O Krcmlin jí1 percebeu que o objetivo da política internacional
unrmaciio de potestas c com a qual eu me solidarizo ad lnfinltum,
de defesa dos direitos humanos tem um alvo maior, que i: justamente·
mns com rclacüo a direitos humanos, Sr. Prcsidt:ntc c Srs. Senudores,
a violuçào dos dircilos humanos na Rússia c nos seus países sutélitcs.
modus ln rebus.
E. com isto, nõo pretendo, de modo algum. ofender o nosso
"O porta-voz disse que prosseguem normalmente os
preparativos pnr:l viagem. no nm deste mês. do SccrctílriO ilustre Prcsi~cntc du República, pelo contrí~tio, far·lhe·ei justiça.
Apenas leio o que diz o relatório enviado no Brasil pelos Estudos
de Estudo Cyrus Vuncc a Moscou, para continuar as SAL T,
Unidos.
ucrcsccntundo: •• As discussões sobre urmas estratégicas sfto
Neste rcl:.uório são fdtos cncômios ao nosso ilustre Presidente
que. confessemos, durunte o seu Governo, inegavelmente, procurou
deter, umainur qualquer ofensa aos direitos humunos. Haja vista o
cuso do Gencrul Comandante do 11 Exército de Suo Paulo, Sr.
Ednurdo d'Ãvilu Mcllo u que o relatório se refere. permitam-me.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ficn, portunto, patente que este
· fazer uma lciturn.
cnfoquc primacial que o Senhor· Presidente dos Estudos Unidos da
Amí:ricn do Norte cst(t dundo nos direitos humanos não é grutuito.
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex•
Esti1 inserto num contexto muito maior, que é o contexto de defesa um apurtc'?
daqueles princípios essenciais c busilures du nossa cu hum ocident:ll
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB.,... AM)- Com muita
que siio os principias de liberdudc. Aqueles princípios que eles rece·
honru.
berum, ucrcdito uté, com muior inllui:ncia, porque, povo provindo
da Europa, c principalmente du lnglutcrm, receberam um inlluxo
O Sr. Jarbus Passarinho (ARENA- PA)- Ouvimos V. Ex•
muito grundc du Curta de 1215. 1215, senhores, c o homem jú canse·
com cnc~mtotmcnto, nuts se V. Ex• interrompe o seu raciocínio, nestu
guiu contruditur, antepor u vontade do soberano, u vontude de uma
frnse, hú de me deixar ligeiramente perturhudo. V. Ex• :.10 c.xcmpJifi ..
muioriu, uindu cxprcssu pelos burões ingleses, mus jlt cru uma car os t.:uid:ttlos do Presidente Gcisel corn os Direitos Humanos no
muioriu.
Brusil. disse, c me purcce nUo prosscguirht no raciocínio, "huja vista
Em 1628, este povo nortc-americuno tum bém recebeu, por inllu· o caso do Sr. Ednardo u'Avilu Mcllo". O Sr. Ednnrdo d'Avilu Mello,
xo do Petltlon of Rlghts, depois. cm seguida, do Habcas Corpus meu nohrc colega, cru uinda um jovem oliciul quundo se buteu nos
Act, depois do Bill of Rlghts cm 1689, recebeu estu inllui:nciu muito
c:tmpm du lt:.Hia contru H misí:riu do nnzi~fuscismo mundiul. O Sr.
bem ditu numu expressão umericunu que hoje j(t é corrente como o
Ednurdo d'Avilu Mcllo i: um d.os brilhantes or.ciuis do Exército
good bye: no taxatlon wlthout ropresentailon - não pode huvcr
Brusilciro,jamais comprometido pessoalmente com quulquer tiro dt:
tuxuçiio sem representação. Pois foi este povo que, no diu 4 de julho
ol'r.:nsa i1 dignidndc da pessoa humunu. E cu que nl1o tive t1 privilégio
de 1776, inseriu nu sua Curtu du lndcpcndi:nciu, pela penu magistral
de servir com ele mus que u tlist:incia o vi, quundo t:ru ui uno du Esco·
de Jefferson, u cxprcssiio de que todos os homens siio iguais c têm
1:~ do Estndo-Muinr c ele jít cru instrutor, sinto-mt: na obrigação de
direitos inulien(tvcis it vidu, à liberdude c uo hem-cstur. Povo que tem
dur este aditaml!ntn no discurso de V. Ex•. porque ucrcdito tlUC u
umu hc·runçn assim, hcrançu que também i: nossu, é brasilciru c que
c.\cmplilicn<;lill ni1u tcrll sith> feliz se pretendeu, de algum modo, colo·
recebemos sob o inllum da Revolução Americunu, tumbi:m, c du
curo Clcncr:JI Ednurdn d'i\vila Mcllo como um dns c.'l(ellll11ns dos
Rcvoluciio Frunccsu de 17H'l.
trans!!rcssorcs dns direitos lannttnos no Brasil.
tilo vitais I'Htru a segurança dos Estudos Unidos e dtt União
Sovié:tictt c, a longo prazo, puni os melhores interesses de
todo mundo que podem continuar sem que sejam subordina·
das u nenhum outro assunto."

1
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Scnu·
dorJurbus Pussurinho, V. Ex• não me deixou concluir.

t.:nnswnte umcuca it segurança como urgumcnto pura limitnr
as liherdades políticas. Estes elr.mentos conscrvudores
litmbém vêem com preocup11çào o aumento du força do parti·
do de oposição nnd:~lmcntc reconhecido, distinguindo nesta
tcndenci:t urna :tmcuça ll nHtnutcnção do utual sistcmn de

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Receei que V. Ex•
prosseguisse, já cm outro ponto do seu discurso, abandonando u
frusc. Por isso é que ousei interromper,
O SR. EVANDRO.CARREIRA (MDB- AM) - Em abso·
luto. Nr10 nobre Senudor, cm ubsoluto. cu iu ler o relatório.
Prometi que Jcriu o rclutório nortc-umericuno, onde se ·uchu
inserto o nome do Sr. Generitl Ednurdo d'Avilu Mello. Acredito,
udmito uté como V. Ex• que o ilustre Gencrul não tenhu pnrticipudo
st:quer, ou nUa tcnhu interferido sequer, mus fol sob o seu comundo
c, por cstu ruzão, o General Gcisel o demitiu, o exonerou.
o que vou ler nuo é ruciocinio meu: é do relutório,
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - F.u qucriu que
V, Ex• me permitisse, upenus puru u cconomiu do nosso processo
discursivo, umu paluvru.
OSR. EVANDROCARREIRA (MDB-AM)- Pois nüo.
O Sr.JarbasPassarlnho (ARENA- PA)- Nu medidu cm que
V. Ex• não fizer comentário mas, apenas, leitura de relmório afere·
cido ao Scn'udo nortc-umcricuno, não apartcurei V, Ex• Na medida
cm que o comentúrio, entretunto, for pessoal de V. Ex• como, por
exemplo, "foi por esta razão - V. Ex• acubou de dizer- que o
Genmtl E'dnurdo foi demitido", quando, talvoz, V. Ex• não esteja
scndo. escrupulosamente, seguidor da verdudc quttndo isto ~tnrma. é
que tentarei. como seu colegu, seu udmirudor, interferir no seu
discurso

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Estou ape·
nas me guiundo pelo relatório, E o que ele diz.
O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Quanto ao relatô·
rio norh:-:tmc:ricuno. não estou aqui puru discuti-lo.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Semt·
dor. vou :.1diuntar mais. emboru depois eu leia. Não só o rclutôrio.
como um editorial do diu 12 de março de 1977. da coluna do Custe·
llo, msinada por Marcos Sit Correia, que diz o seguinte:
"Mais de um uno passado, o país recebe de umu voz ofi·
cial. ou quase oficiul. a explicação que nunca lhe fora dada
pura o afastumento do General Ednardo d'Avila Mdlo do
Comando do 11 Exército, em Suo Paulo. Da tribuna da
Câmara. em nome da liderançu do Governo, o Deputudo
Herbert levy- por coincidência um paulista- lembrou "o
ato corujoso" do · Presidente Geisel, ao substituir um
General de quutro estrelas. Comundante de Exí:rcito, porque
nu [treu de seu Comundo teriam ocorrido pressões cupaz~:s de
levur 110 suicídio dois presos políticos."
As especuluções não súo minhas, foram hauridus neste editorial
- nüo contestado ati: hoje, diu 17- e no rel11tório que nos chegou
por viu dos norte-americanos.
Diz o relutório:
"Desde 1964, o governo do Brusil encontra-se sob
controle ubsoluto dos militures, Quundo o gener11l (rcformudo) Ernesto Geisel ussumiu u prresidênciu, no começo de
1974, comprometeu-se publicamente u um relux11mento gruduul dos controles escritos e centralizudos exercidos sobre as
liberd11des civis e polfticus, os quuis forum introduzidos desde
11 Revoluçilo de 1964."
A liberulizuçüo foi real. Vejum como o relutório faz justiç11 uo
ilustre Presidente du Repúblicu, Generul Ernesto Gdsel:
"A liberulizuçüo foi re11l, uinda que graduul, diunte d11s
crescentes dificuldades econômicus e du oposição de elementos conservadores - encontr11dos particulurmente nos divcr·
sos orgunismos de segurunçu - que mencionum umu
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governo,''

"0 partido du oposição obteve bons resultados na clei·
çõcs de novembro de 1974, us mais livres da última década."
Sr. Presidente, Srs, Sen11dores, neste ponto, quero dur um
depoimento como Senador eleito pelo MDB: us clições de 1974 nüo
l'ormn apenas as muis livres du última décudu mus. tiS mnis livres que
.i•í uconteccrum neste Puís, Porque eu jamuis ulcuriu, cu jum~1is
alc:tnçariu o Senado da República como homem pobre. se niio
tive.""'' disposiç1to a tclcvisüo, que nos foi postu em 1974. onde pude
expressar o meu rcnsumcnto e concitar meus concidadãos u votarem
connscn. no M DB.
Inegavelmente, foi n eleição mais limru. mais ruru c muis
democrata. Inclusive. a Lei Etelvina Lins foi postu em prl1ticu, Se
houve arrepios, fon1m mrcrios nuturuis que caractcrizum as
cxcccilcs dentro du rcg:r:.1 gcwl. Mus, :1 verdudc é que u eleição foi
livre. pura:
""As mais livres da última década, inclinando-se cada vez
mais cm dcnunch1r as violações aos direitos humanos e a
qucstiom1r u tltuução do governo cm ussuntos internos e
externos. Em novembro passado o partido do governo venc~.:u na maioria dos municípios. além de conquistar gmndc
vantagem na contagem geral dos votos. O partido oposicionista foi mujoritllrio nn muior purte dos grandes centros urbuuos. As eleições decorreram em clima de tranqUilidade."
E:-:atumcntc, inegavelmente: Vejam como eles estt1o a pur de
toda a realidade brasileim.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- Permite V, Ex• um
ap:1rtc'!
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muita
honnt, nobre Senador.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA- ES)- ApenltS pura poder
colocar, muitos colegas aqui, inclusive do MDB- do MDB uquelcs
que nüo foram eleitos em 1974, mas já se encontruvam uqui - em
condições de um certo conforto. Disse V. Ex• que us eleições de 1974
forum as mais /impus,
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- As mais li·
vres c limpns.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES)- V, Ex• empregou u
expressão ••us mais Iimpus",
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) - ... c livres,
O Sr. Eurico Rezende (A RENA- ES)- Por viu de conseqUên·
ch1. us •Interiores não tiverum condições competitivas nesse setor,
isto é, fornm menos !impus.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- E menos Ji.
vrcs.
O Sr. Eurico Rezende (ARENA - ES) - Quero dizer 11
V, Ex• que tunto os Senudores da ARENA como os Senudores do
MDB. eleitos untos de 1974, vieram puru uqui promunudos de umu
fonte limpidu c Iimpu du vontude Nucionul. Pode V. Ex• ter u justa
vuidudc de ter sido eleito Senador num pleito limpo: V, Ex• pode se
iguulur 11 nós. Mus niio pode nos superur nu limpezu e nu limpidez
dus nossus origens scnutoriuis.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre
Senudor. cu, gcrulmente, nua purticulurizo. Costumo generulizur,
rrineipulmcnte no caso cm tclu.
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lncgavclmcnlc, u1é 74, nuo linhamos clciç<ics limpus, porque
nüo eram livres. An nossn l:tdo, n:t TV c no rítdio. que jít ti Rcvolu·
çüo prudi!,Zulizunt cm 70, talvez, u muis limrtt untes d~ 74, huviu st:m·
prc um censor a nos conter a puhtvra, :~nos c~.:nsurnr cu suspender os
progrmnus, Em 1974. nnn tivemos censores: nós nos cxprcss{tvnmos
livremente c, cluro, cm razão, cm conscqtlênciu, como corolftrio
dcssu liberdade, veio a limpidez, u pureza.
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sadn hmsil..:iro. c, inclusive. u!-i pcsso:as 'Iuc tivcr:tm :t oportunidude
de, untes de V, Ex•. serem eleitas, também. puru esta e pur:t u outru
C'n~:l dcl Cungrc~sn. Evidentemente. cu sei, conhecendo V, Ex• eu
dclicadcl.n n;lluntl de V. E.x'. que niin lhe pussou pclu cuhcç:t ft.lzer
esse tipo~.h.: restrição u m:nhum de nôs, V. Ex• fulou. por cx.cmplo,
nn m:apismo quc desgraçadamente ubrangcu, gcngralic<tmcntc, todu
a úrc:u Amuzõnicu;c ncho tllé que exportou para ulgumn outru Meu
O Sr. Arnon de Melo (ARENA - AL)- V. Ex• me pcrmilc fom U:a Amaltlnia. Eu enfrentei um~a clciç:io. rwr Í.li."o cu pedi 11
V. Ex• permissão paru entrar no que V, Ex• chumou de "nhcnhc·
um npurte~
nhém": cu enfrentei umu clciçiio, cm 1966, cm que o rcmnnescentc
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muilo contruhundo do Par{t, o remanescente dus forças que dominaram o
prazer.
Esl:ldnumcs, como dnminarum o Esludo de V. Ex•. empenhou lUdo
que
tinha pmu rodcr csmngar todu c quulqucr vclcíd:tdc. que cru nos·
O Sr, Arnon de Melo (ARENA - Al) - Nobre Senador,
V. Ex• hf1 de me perdoar pclu interrupção do seu brilhanlc discurso, su. de ctlmluistar n J'ltldcr, E nós conquistnmos. como disse o nobre
mus dcscj:1vu dizer-lhes, u rcspdto do ussumo cm dch:llc, que rui clci· Scmador por Alugnus. cx:uamcntc pt:ln voto do povo na nberturn das
to Governador de Alngous quando uli utruvcssúvamos umu rase urnas. livremente rcalizadus as clciçôes. Entiio. ncgur liberdade l1que·
cxtrcmumcnlc difícil, o Governador considcrundo-se dono do Es· lus eleições é Htinpir, de algum modo, a prôprin Históri:t do Brusil.
tudo. Houve:, pur certo, amcaçus e violências da purte dele, mas nós. · Estou nmis nqui parH ouvir V. E.x• c pant que V, Ex• niin me possu
da Oposiçuo, vencemos us eleições limpamento. O povo ufirmou sua utrihuir. como ninda hú pouco, o tlescncudcumcnto de UJ]I upurte
untes do nwmcnto oportuno. Assim. continuurei u ouvir V. Ex'. me
vontudc nus urnus sccretus,
reservando o dircitn de lhe pedir o upurtc posteriormente.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu o paru·
bcnizo por isso. Vcju, nobre Scnudor, como o Brasil é imenso. Jlt no
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AMl-Nobre Sena·
meu Amuzonns. constatei u adversidade cm vC1rius eleições, quundo a dor, quero fHjr termo ,·, mú comprccnsüo. Quando me rcliro u t:lei·
pclegudu conseguiu eleger u Sr. Gilberto Mcslrinho, o Sr, Plínio Coe· çõcs limp.as. cu us suhnrdino :'a liberdade, Se: c:u niio posso me expres·
lho, inúmerus vezes atruvés d{') mnpismo, utravés da compra e do su .. sllr na tclcvisüo. no comício ou no uuditório rudiofonizudo livre·
borno do vo1o. Congr:uulo-mc que isso lcnhu ocorrido cm vosso mc:ntc. plHquc tenho um censor, tenho uma espudn de D:imocles me
Estudo. mus no meu, infelizmenle, us eleições rorum tomad:1s pelos ntneuç:mdn, CSSU cJ.:ÍCÜO nnn foi livre, C, J10r conseguinte. nÜo foi
pelegos.
limpa. l.impn é m1u~ln cm que o candidulo pllde rulnr no povo como
O Sr. Arnon de Mello (ARENA- Al) -Isso ocorreu no uno se estivesse nn llydc Park, livre, sem peius. E isso :aconteCeu cm 1974:
todos ntls íamos puna a Lrihun<t tclcvisionadu c radiofonil.ad:t e fulít·
de 1950. H:1, portamo, 27 anos.
v:amos. c nlls sujcit:'tv.anws :trcnus ít rcsponshbilidude nossu. una.
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) .:_Isso tambí:m únicu. sem 11cnhum ccnsnr. 1! isto o 'JUC cu quis dilcr, ·E ninguém me
tlconteceu cm nossa terru: nuncu houve eleiçüo livre. Iii. Niio pode: cnntt.:stu!
haver clciçüo livre sem comunic:tçiio livre c: grntuitu. Foi isso que o
Antes, uinda era pinr. Antes de 1970. n cobu c:ra pior,porquc só
Senhor Prcsidcnlc d:1 Rcpúhlicu :uuul nos prodigalizou: por isso,
os endinheirados pndium compr:ar os programus de r{tdio!
ruço jusliçuu ele, c não é de hoje, Srs. Scnudores, í: desde que cheguei
M :ts, Sr. Presidc:ntc,j{t se esv:ai o tempo. niio posso sequer tcrmi·
u esta Cus<l.
nur u rcl:tt~'1rio, mm. ttmunhfl. cu terei u imcnsu sntisfnc;üo de incemo·
O Sr. Arnon de Mello (ARENA- AL)- Nobre Senudor, d(l dú·lns c lc.:r u rcl:.!túrio nnrtc·amcricuno a respeito do Brusil - mus.
licc:nçu puru umn últimn interrupção'?
n:1 minha pcruraçàll, Sr. Prcsidcnlc c Srs. Senadores. quero lembrnr
u nnsso Conselho de Dcfcsu dos Direitos du Pessma, que foi cm tüo
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muilu
hnu hnrn proposto por Bilac Pinto, cm 1956, c que se trunsformou
honru.
Cfl1 lei, cm !964, cstl! Conselho que: cst:'1 dcsutiv:tdo desde 1972, se
O Sr. Amon de Mello (ARENA- Al)- Lembrou V. Ex• que niin me engana :t nH:mtlriu.
vencemos u clciçiio de 1950 cm Alugousscm r!idio c sem televisão.
Sr. Presidente c Srs. Scn:tdmcs, cu tenho tecido cncôrnios, uqui.
ao l'rcsidcnt~ Ernc<l<> Gci<cl. Sei que diriculdudcs se lhe anlcpõom
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Eu o puru·
puru corrigir (lS crrus do puss~1do. como aconteceu. inclusive agoru.
benizo mais umu vez, nobre Senudor. Mus, o problcmu nosso, do
com u Pcrinu.:tral Nnrtc. que ele, parti dt:sutiv(a-lu. tt:vc que ugumdur
brusilciro, é sempre purticularizurmos. Vumos gc:m:rulizur. nobre
quusc três anos puru nno cricar intcrcss~.:s conscrv:tdorcs. Mus, Sr.
Senudor. ou ntao p:unhurcmos cssu gut.!rru contra o comunismo,
Prcsidcnt~.:. quero fuzcr um :~pcln, arcln C:IUiindo esse nosso ilustre
Vumos gcncrulizur. Se ficurmos no "nhenhcnhí:m" pcssnul, nüo
Prcsidcnt~.: nricntu n nwior nrgunisnHl de d~.:scnvolvimento I!Coniimi·
conseguiremos gunhur essa guerra: cstumos em gucrn1, Srs. lsto ~
co da Amuzônia que í: u SUDAM- pam ter cuidudo com os projo·
umu guerru sub-rcptici<a. mus i:,
tos pccuiarins-. tese que defendi, ncsttt Cusa, hú dois unos. qutmdo
O Sr. Jarbus Passurlnho (ARENA- PAI- Pcrmilc o nobre dissc <.lUC" hnvinitat:tlLl indiscriminml:a da Amazônia rc:prcsuntavtl
Senudor que cu cnlrc um pouco no "nhcnhenhém" pcssoul, anlcs um insuli1> uo seu equilíbrio ccosfórico. E, hoje, o Governo, grnçus à
que V. ex• consigu concluir u gucrru, umcs que huja o que lodos clarivldCncia Lln lltlS'Hl Presidente, cstta nrienttlndo no sentido de sô
uprovur projetas pecuaristas puru i1rcus nmnzônicns verdudcirumente
cspcrtlmos, umu vitôriu dus nossus hosh!s'!
Yt~l!tldtlll:tdus r":trtl ~~ ("CCU:'tria C nill~ indiS!.!rimin~td:unente, como CShl•
O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois nilo.
v:t ucontcccndn, nun1n prova inconteste de: ignorianciu bit')lógicu e
O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Acho, nobre Scnu· lill>l<l~ica.
dor Evundro Currciru, ouc, u punir do upurlc do nobre Udcr do
Mt1s, Sr, Presidente, aqui vui ~l meu :tpclo uo nosso ilustre Presi·
Punido do Governo, Scnudor Eurico Rczcndc, V, Ex• hi1 de ler dcnlc da Rcpí1hliea: que ele vcju, na uliludc do Prcsidcnle du
compreendido que um homem hrilhuntc e inteligente cUIIH' V, Ex.• i:, Rcp(ihlicn dos Eswdos dn . Américn, umn lomndn de posi·
naturulmcntc escorregou um pouco, porque <.lllllndo nc!!~' ,, ~·ulidudc, ç:inmistic:n, no sentido de ~mtcrHlrmus unw idéiu-forçu, que é·u liht:·
limpidez ou condiçüu de liberdade uccililvcl pnru upuruçüo de umu rnl democrucia, ~ idéia·forçn do comunismo. Nno 6 com "nhcnhc·
cleiçilo uquclus que prcccdcrumu clciçilo de 1974. cm que V, Ex• foi nh~m" ou com fr:1scs fcitns que se vai ganhar essa guerra, é com uma
juslificudumcntc viloriuso, V. Ex• nlllurulmcnlc ofende lodo o pus· idéia-força. Umn idóia-rorçn, com mfstica, com entusiasmo a ponto
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do pr,·lrritl s:H.:rificin, Devemos cstm dispostos an sacrirido. nté a
rm·,rriil 1nnrtc. parn nos :~nh:pormns i1 :lvHI:tnclw cnmunisl:l, mus.

suhmctidus l1 tortur:l ou u condições cruéis de intcrrogutório ou con-

Hcrcditnndtl c prutic:1ndo u lihcral dcmocruciu.

ucusuçõcs envolvendo us prisões polfticus.

Durante <1 uno de 1975, us prisões políticus cus demincius ac
ubusos uumcnturam cm Siio Puulo e outras cidudcs brasileiras, como

Vitrias formas de ubusos policiais que nua envolvem presos
políticos, incluindo us atividudes do Esquadrão du Marte (um tipo
de orgunizuçiio pura policial que se originou no Rio de Janeiro e se
espalhou por toda parte no nm da década de 60), continuam ativas,
upcsur dus mcdidus tomudus pelo Governo. Os Esquadrões da
Morte, que se ucredita se tratar de associações clundestinus de poli·
ciuis foru de serviço, atucum principalmente os suspeitos e criminosos comuns e suas vitimus mostram sinais do tortura. Um deter·
minudo número de cusos parece envolver rivalidade entre os crimi·
nosos uSS<tssinados e elementos corruptos da políciu, tendo sido
objeto de investigações e processos promovidos pelo Governo.
Certos elementos conservadores radicais, Junto dentro quanto
foru do Governo, começarum a ncar inquietos devido à gradual
distcnsiio promovida pelo Presidente Geiscl. Um grupo extremista
de direitu, u Aliança Anticomunistn Brasileira (AAB), assumiu u
responsabilidade pelo recente seqUestro e espuncumento de um bispo
cutólico c por uma série de atentados a bomba contra meios de
comunicllçiio, a Ordem dos Advogados do Brasil eu sede, no Rio de
Juneiro, 11 Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros.
Nos últimos meses, outros membros do clero católico foram víti·
mas de ações imputúveis a autoridades do Governo: um padre que
protestou contra a tortura de uma suspeita foi assassinado por diver·
SOS onciais da policia estadual (prontamente expulsos du força e deti•
dos), e o Exército deteve c interrogou temporariamente um padre
suspeito de incitar um confronto polícia-posseiros no Amazonas,
(Posteriormente, uma organizuçiio eclesiástica afirmou que o padre
foi torturado, denúncia contestada por um arcebispo que falou com
o padre nu prisão e declarou que este lhe dissera que não sofrera ne·
nhum muu trato iisico- o Governo Federal negou formal e veemen·
temente u ucusação de torturu.)
Numa recente carta pastoral, u Comissüo Nacional dos Bispos
Brnsileiros denunciou os ataques extremistas, u violénciu policial e a
censura exercida pelo Go·•crno sobre um jornal local du Igreja e
sobre declaruções públicas de um controvertido arcebispo. A Comissão exortou o Governo u tomur as medidas devidas pura corrigir a
situuçüo.
Assim, enquanto que os presos nos casos de segurança experimenturam um trutumento melhor, não hâ nenhuma prova de que
tenha ocorrido uma melhoria comparável nus outras atividudes poli·
ciais. Nfto obstunte, a divulgação de ubusos policiais, umu condiçiio
pró-existente à Revolução de 1964 despertou atençiio nas muis ultas
esferus governamentais recentemente, um arcebispo católico que
criticavu o Governo relutou uma declaração do Presidente Geisel
que disse que o Exército e as organizações policiais estuduuis têm
ordens proibindo u tortura e outras formas de maus tratos.
Artigo R• Emboru nu maior parte dos cusos os presos políticos
tenhum ucesso eventuul lt ussistênciu legal c u jul&umento por Tri·
bunul Militur (julg11mento eupeluçiio), nu fase iniciul de pressiio c de·
tcnçiio rurumcnte esse direito é respeitado,
Artigo 9•: Os cusos de pressiio c detenção arbitrAri11s suo
freqUentes, Os Comunduntes de Exército, contudo, vêm adotando a
príttica de emitir comunicudos públicos listando os prisioneiros c, cm
alguns cusos, dundo gurnntius de cumprimento dus disposiÇões leguis.
Artigo 101; Em gerul os presos políticos niio tóm direito 11
audiências justus, em tribunuis impurciuis. Os ucusudos de utentudo
it segurnnçu silo ouvidos cm tribunais militares. Organizuções como
u Ordem dos Advogudos do Brasil, a Associação de Imprensa, 11
Conferénciu Nucionul dos Bispos do Brasil (CNBB) e o partido
oposicionistu (M DB), Movimento Democrútico Brusilciro, tém feito
rccomenduçõcs freqUentes ao Congresso e ao Executivo em rolaçilo ii
violuçiio dos direitos humunos.
Artigo 11•: Vltrias pessous d.:tidus por delitos políticos não
forum lcvudus u julgumento, Un, ;ribunul militar vem exercendo
jurisdiçuo lcgul sobre os cusos julgu,1,, 'essus institncius, us gurue

conseqUência du dcscobcrtu de grllficus do Partido Comunista Brasi·
lciro c alcg:u~õcs de tcntativ:1s comunistus de rcorgunizuçiio do parti-

do e de innltraçüo nas instituições brasileiras.
.
..
No período que se seguiu üs comentadas mortes, num período.,
de três meses, de dois prisioneiros em eustódiu pelas forçus de
scgurunça do li Exército cm Suo Paulo, o Presidente Gciscl removeu
o comundunte do 2• Exército. Seguiu-se grande número de mudanças
de pessoal no comundo de São Paulo c cm toda a estrutura da scgu·
runçu. A purtir duí, os rclutórios sobre urbitruricdudes cm reluçiio
uos presos politicas diminuír:tm consideruvelmentc.

11. Sltuaçilo LeKal
A Constituiçüo de 1967, extensamente modincudu cm 1969,
inclui garantius lcguis reconhecidas internacionalmente c disposições
sobre os direitos humunos como o habeas corpus, iguuldude perante a
lei, liberdade de consciências, liberdude de convicções politicus e
nlosóncus, inviolabilidade de domicilio, inviolubilidudc das com uni·
cuções, proibiçüo de prisões urbitrltrias, guruntiu do direito à dcfesu,
libcrdudc de associação e reuniiio. Todas essas garuntias, contudo,
foram dcbiliwdus por decretos e "atas institucionuis" promulgados
unilutcrulmente pelo Executivo. Um desses decretos é o 477, que
elimina dus mividudes universitúrias qualquer estudante considerado
culpado de atividade politica ilegal: a Lei de Segurança Nacionul
(Decreto-lei n• 898) que se refere ao tratamento a ser ministrado aos
suspeitos de atos contra u scgurunça n:1cional. e ao Ato Institucional

n• 5, que dit ao Presidente o poder de fechar o Congresso, intervir
nos Estudos c Municípios, afastar do cargo parlamentares eleitos e
privur pcssous de seus direitos políticos por dez unos (ato conhecido
como "cuss:.u;ito"),

Durante a administraçiio Gciscl, o Al-5 tem sido usado na
muioriu dos casos para punir u corrupçiio mais do que por motivos
políticos. Cinco pessous- todos legisladores do partido de oposição
a nível cstudual ou federal - tiveram seus mandatos cassados por
cuusas evidentemente ideológicas. ·
·
O status juridico desses atas é complicado pelo artigo 182 do
paritgrafo da Constituição intitulado "Cláusulas Gerais c Transitá·
rins" que aprova e exclui do exame judicial todas as medidas toma·
dus pelo executivo sob esses e outros atas desde 1964. Ali:m disso, o
artigo 182 decluru especificamente que o Ato Institucional n• 5 de
dezembro de 1968 e os outros atas baixados subseqUentemente,
continuam em vigor. Portanto, ao mesmo tempo cm que estas medi·
dus süo considcradus .. cxcepcionuis''. são sancionadus pelu Constituiçiio.
A Constituição tambi:m previ: que o Presidente pode decretar o
estudo de sítio em determinadas situações, mas este poder ni\o foi
usado.
III - Observitnciu dos direitos humanos internacionalmente
reconhecidos.
A - Integridade du Pessoa.
Artigo 3• Continuum a ser relatudas algumas violações, por
purtc do Governo, do direito ii vida, liberdade e segurança da pessou.
Artigo 5• Pr<'SOS polfticos e outms pessoas que fulam em nome
deles ucusurum o Governo nos últimos anos de tortura e puniçi\o
cruel, desumuna c dcgrudante. Estas acusuções, incluindo trechos de·
talhudos de depoimentos dos presos, forum publicadus pelos meios
de comunicuçi\o no Brusil e em outros países. Em alguns cusos, o
Governo ubriu inquéritos sobre us denúncias de ubusos. Ações
corretivas incluírum u rcmoçi\o do curgo dus pessous respons(tvcis
por uhusos cnntm supostos subversivos, A partir, principulmcnte, de
junciro de 1976, defensores dos direitos humunos, dentro e foru do
Brasil, disserum cm declaruçõcs públicas c entrevistus que us pessous
presas nos cusos de scgurunçu nüo estüo, cm grundc purtc, sendo

nnamcnto -

nesse período de tempo surgiram muitus poucus
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tias legais têm sido geralmente observados. (A maior porte dos
processos julgados este uno terminoram cm obsolviçilo da grande
maiori11 dos acusados, tanto nu fusc de julgamento como nu de apela·
çüo), As uçõcs oõciais perpetradas em nome da Lei de Segurança
Nacional, contudo, nem sempre atendem a essas exigências nem ti:m
direito ii apelação.
B. Outr11s liberdades importantes: O Governo, oõciulmente,
nüo estimula 11 discriminação com base em sexo, ruça, pronssilo ou
religião. Ainda assim, há quem alegue que há certo grau de discri·
minuçüo racial dentro da sociedade brasileira. Grupos economicamente marginalizados. como tribos de fndios da Região
Amazónica, têm acesso mínimo às garantias constitucionais, À exceção de um imposto indireto com a nnnlidude de desestimular os viagens ao exterior cm benefício do balanço de pagamentos, e da restrição us viagens às reservas indígenas por razões fundamentalmente
ecológicus c cpidi':micus, o Governo não exerce restrições signincati·
vus ii movimentação dentro do País. Essas restrições, quando exis·
tem, são sempre cm base a razões de segurança nacional ou de prote·
ção ao território Nacional, e o número de individuas ufetados por
elas é pequeno. Há casos de passaportes negados que, em regime de
upoiaçiio, fontm concedidos,
A políticu oõciul do Governo garante o direito à propriedade
privada de acordo com a lei vigente. A liberdade de crença e 1'1: conhe·
cidu oõciulmcntc. Filosonus políticas consideradas subversivas podem ser trutadt1s de ucordo com a autoridade concedida pela Lei de
Segurança Nacional. A preocupuçiio do Governo com a Segurança
Nucional c a manutenção da ordem impõem restrições ao direito de
reunião. A censura uos meios de comunicação contínua, embora
::ncontrc-~e ugorn

em seu nível mais baixo desde meados dos anos 60.

Existe no Brasil um utivo debute público, tanto dos 'legisladores
quanto da imprensa, a respeito dos direitos humanos, liberulizaçiio
política c institucionalizaçiio do sistema utual,
IV- Outros relutórios sobre os direitos humanos.
Em 1972, a Anistia Internacional publicou um relatório sobre as
oleguções de tortura no Brasil, Uma versão atualizada foi publicada
cm 1976. Este extenso relatório fornece um exume em profundidade
dus chíusulus constitucionais e do Executivo referentes à segurança
nacional bem como dos procedimentos relativos aos julgamentos e
atividadcs polici:tis, Também são discutidas as técnicas de tortura e
relatos de incidentes envolvendo torturas, O relatório inclui como
apêndices listas de pessoas que dizem ter sido torturadas e tt1rnbi:m
de supostos rcsponsitvcis por abusos,
Os relatórios :tnuais da Anistiu correspondentes a 1974-75 e
1975-76 contêm capítulos sobre os desenvolvimentos politicas c tis
alegações de violações dos direitos humanos no Brasil durante este
príodo de dois unos c meio. O relatório de 1974·75 resume um estudo
du orgunir.ução que dntll de 1972 e umn de suus conclusões ê que u

tarturu é disscminudu c constitui umu prática onciul. O relatório de
1975-76 cita cusos adicionais de torturu como provu de que tal prúti·
cu continua cm vigor uté o período referido,
O relatório unual du Comissüo lntcrumericunu dos Direitos
Hum:tnos de 1973 uõrmuvu que todas us evidênci~s. reunid:ts c incluí·
das no relatório. levuvnm à presunção de que, no Brusil, ocorrium
freqUentemente cusos de torturu, ubuso c muus trutas. O relatório
unem I de 1975 incluiu cinco novos cusos, invcstigudos pelu Comissiio
de Pris~o c Dctcncõcs'Arbitr(lrius.
,
Em 1975, a Comissilo lntcrnucionul du Cruz Vermelha cfetuou u
convite d<1 Governo brusilciro umu invcstiguçuo nus prisões do Pnl<,
incluindo rrisõcs politicas. Suas conclusões forum comunicudus no
GovcrtH> do Puls, mus nuo forum divulgudus, O rclutório du Comissão lnternacionul de Juristus de junho de 1976 discutiu v(trios cusos
cspccíõeos de tortura duruntc 1975/76, emboru, segundo o estudo,
v1lrius mcdidns tivessem sido tomudus no sentido de rcdur.ir os
uhusos, A Frecdom Housc clussincu o Brusil como um Pufs "rmciul·
mente livre",

Muito obrigudo, Sr, Presidente, (Muito bem I)

Quarta-feiro 16' 339

O SR. PRESIDENTE (José Lindoso)- Concedo a palavra ao
nobre Scnudor Muuro Bencvidcs, por cessiio do Sr. Senador Osires
Tcxeiru.
·
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB -CE. Pronuncia o seguinte discurso,)- Sr, Presidente, Srs, Senadores:
Ao retornar do Tr.eu Estado, sinto-me no dever de trazer ao
conhecimento desta Cnsu u apreensão de milhares de Ccarenses, diun~
te de recente decisüo da Rede Ferroviária Federal, suprimindo deõnitivamcntc a utilizaçrto de um ramal de muita signincuçrto sócioeconómica pnru populaçiio da zona norte do Ceará, Tratu-se do
~rccho compreendido entre os municlpios de Sobrai e Camocim, cuja
tnnugurnção ocorreu cm 1877- h!t um século, portanto.
A medida vem repercutindo negativamente em todos círculos de
opinírto, cxatamcntc porque a sua ndoção bcorre num instante cm
que oGovcrnosc cmpenhn por economizar petróleo e seus derivndos,
cm ruzrm du crise cncr!!éticu que preocupa a todas as Nações.
As lidernnças mnis lúcidas e atunntes do Ceará dicidirnm movi·
menta r-se contr:t n inoportunidade dn providência, reclamundo n sun
sustnçrto por pnrtc do Sr, Ministro dos Transporte, General Dirceu
Nnp:uciru.
Nu Asscmbléin Lcgislntiva, o ussunto foi amplamente debatido,
com o npuiu indiscrepnntc dcDeputadosda Arena e MDB, levando o
Presidente l':tulo Bcncvides, npós uprovnçiio pelo Plenário de reque·
rimcntn suhscrito por vitrios reprcsentuntes daquela região, u cndcre·
cnr telex fts autnridudcs din:tumente interessadas nu solução do gruve
prohlenw.
t\s entidades cmprcsariuis, por sua vez, tomurum posição
cnntrítriu :'t iniciativu oficial, rcivindicnndo a suu revogação, por
cnnsidcril-lu rrcjltdicíul aos unscios de desenvolvimento duqucla im:a
do tcrritllrin ccnrcnsc.
ltcport:tndn-sl! it matêria, u Tribuna do Ceurír, cm circunstancindo cditnriul. assim se coloca diante do impm;sc:
"0 Deputado Huroldo Sanford ventilou, em recente
sessiln d:1 t\sscmpléiu Legishttivu, u notícia de que: o Ministí:·
rin dos Transporte pretenderia extinguir o rumul ferroviflrio
Camocim·Sobrul. Insurgiu-se contru aquela decisiio que,
concrctizuda, cuusur{r gruves danos económico-sociais à zona
norte do Estudo,
T!.!rn ruzflo o purlumentar sobrnlense uo alertar us
lidcrnru;:ts cst:~dmris stlhrc u amcm;u que paira ti uma populut,•iin de ccren de 100 mil h•rhituntes- que povoum os municípios !<it.:rvidt)S por aqucln linha fcrrovitrriu - de perder um
1mnsp,lrlc de massa hurato c regulttr.
O r:tnwl Cmnocim·Sohr:tl foi inuugur:tdo :t 15 de mnrço
d~.: IH77. Duruntc um século. trunsportou pnssugciros c
m_~.:rcttdori:ts, pmmnvcndn o intercilmhio de: riquc1.us c
uproxinwndn pcssn:~s. f!.xtrtnmcntc no complctur cem unos de
cxccl~.:ntc s~.:rvcntia r~:cchc. como "reconhecimento.. ir missiio
cumprida, o triste unimcio de que scr!r punidu com sua supr~:ssiio.

1\ pmvill~ncia ununcind:.r surpreende pnr sun inadcqunçiin c itHlpnrtunid:rd~.:. Cinlpchr o fcrroviírrin, trnnsr.nrte que
merece ser estimuludo, nestn ópocn de economin de petróleo
- pois umu locomotivu diesel gustu infinitamente menos do
que dczcnus de veículos rurticulures, ónibus e cuminhõc:s- c:
frustrn esperançn> fundndas de Cumocim qunnto uo próximo
destino de seu porto. como cscoudouro de mntériu~·primus
du tlrcu periféricu,
1\ paralisuçãn do rumul Cnmocim-Sobrul terin cnln·
mitmars ~.:onseqíléncias para a regi~o 11 que serve. Eliminuriu
um requ~:no '-'lllllércio intermunicipul, rcalizudo por ressoas
humildt:s. qu..: têm naquclu :rtividudc modestu seu gunhu-püo,
dilkil de s~.:r suhstituido nunut rep:iiín pohrc como o Ccurít,
tltldc prclltmrina o suhcmpre~o.
Âl~~:ntuc-sc. ndcrnuis disSl), u circunsttincin de que. no
~.:onlt:XIIl dos 111llT1it:írins ligudos Pelo mC'ncionudn rumul,
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snmcntc t:xistcm agências huncí1rius c do INPS cm Sohral c
('amm:Íill. /\S nrH:rm;lJCS <.h! finnnciun1COIOS, rccchimcntos de
pcnsill.!s c apnscntudurias, pagamcnt~ls de impostos c ohril!lu;i"lcs sncinis silo cfctundos naquclus duas cid~1dcs pelos

gencrnlizudtl cr11 tmJ:r a rcJ,!iiill t.lo Norte do (\:ar:í, preocupados que
esti'in com a po!\sihilidmlc da c.\!irp:t~,:~o <h:ssc ramal dn Rede
Ferrovi(tria Fcd~.:ral. 1\nle ~1s r:mll!s que V. E.,~ trul. 11 esta tribunu,
sohretudo. aqucl:ts que se 11rrnam no rrincipiu de que. embora nüo
lmhitantcs dns municípios situudos uo longo do ramal Cumo- rentltbil o rnmul, ele tem uma sitmifícuçUo social qut: deve superar a
prcocup:tc;ào de rentabilidade. :rdit:mdo-sc n isso os urgumentos dus
cim·S,,hnll.
grandes rcsc:rvns de calc:'trco c.xistcnte.'i /Hl Norte do Estado que
Todm~ c.oiisas fucilid:u.Jcs que rrornovcm conforto e bem
cstur-sociHI scrium cxtintns, m1 hirôtcsc de concretizar-se u poderi'ío, :.m1anbn. servir de rnatêri:t·prima uo Porto de Cumocim,
sem dúvida ncnhunut, :tcrcdito que ni'to o;ô as :tutMidadcs dH
idéia de desligurCumocim do sistema ferroviário nordestino.
Outros pr~juizos gravíssimos advirimn dessa t:strunh.u RFFSA. como us demuis uutoridades do Ministério dos Tnmsportcs
mcdid~1: Çmnocim c CIHIVill nfio h:rhml múis condições de··. tmnuri'ín mt dcvid:r conta os :trgumcntos dtts classes emrn:sari:tis do
vender SUil produção de sal piln\ M;mmh~o c Piauí, )"'orque seu Estudo c decidirão, d:1 mellwr nl:lncir:t possível, est:t tcndêncin
que V. Ex~. com muit:t clnrividêncin. t.:llrn rcrfc:it:r iscnciio, coloca
pcrdcrimn n cnncxi'io fcrrovi:'1ria c. pois. u único meio de
perunte ,, Senadn da Rcpllhlica, numa rdvindicaçfio profundamente
trunspnrtc economicamente utilizável pmu conduzir um
v(tlidu. c que tenho o1 certe/a as :ttltllridadcs c.,ecutivas irno tomnr cm
prndutO de hHiXO vnlnr, 4lle niio suporta . ô'nus do frete
alta conHt. fncc, sohrctudn, aos plmdcrl!vds argumentos que V. Ex•
rodovi:'1rin.
triiZ pur:1 o conht:cimcnto (.lc."iiH Casu. Muito obrigudo.
Comn j:'1 fni amplamente noticiado. e.xistcm imensas rescrv:ts de culd1reo nu zona norte do Estudo, que tem unw
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE!- Agrudcço a
situaçüu privilegiada, jít identificada pelo Ministério da ln· V. Ex•. nobre Líder Osíres Teixciru, u sua conforwdoru munifcstu ..
dústria e do Comércio, pura suprir u siderúrgica de ltaqul, no çUo, especialmente porque reconhece a justcz:t du nosso upclo, du
Marunhiio, que industrializará o ferro de Carajás. O escoa•
nosso.1 rcivindic~l~ào que é. IHljc, de todos os huhit~lntes du Zon:t
menta do culcário se furá pelo porto de Camocim, que pre·
Norte do Cearí1.
cisa ser aparelhado e contar com infra-estrutura de transo Sr. Helvídlo Nunes (.~RENA- PI)- V. Ex• me permite um
porte que usscgurc o nuxo normal c buruto duqudc minério.
upt~rtc'~
Além disso, jú se encontru em ~indiimento u cxplnrw;r10 dils
minas de cobre de Viçosa, cuja viabilidade depende tumhém
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso
da saída pdo porto de Camocim. Pura esse fim, o projeto da
prazer, nobre Senador Helvídio Nunes.
companhi:t rninc:radoru prevê u construção de um ram:tl
O SR. HELVIDIO NUNES (ARENA- Pll- Nobre Senador
ferroviário que se ucoplu com o rumai de Camocim-Sobral,
M:turo
Bl!ncvidcs, nlém du solidnricdadc pcln justiça da cuusu.
à altura de Granja, pura atingir o ponto de embarque
quero,
através
de V. Ex•, também, nesw oportunidade, endereçar
marítimo.
igual 11 pelo ao Ministro dos Transportes e ao Presidente da Rede
Niin se entende que. dentro de tul contexto, udvoguc-sc u Fcrrovíitri:t Federal. Como subc V. Ex", o Piauí é um dos Estudo~
supressüo daquela linha ferrovii~ria, sob o fundamento de que. cm termos de quilomctrugem de estrudu de f~:rro, foi o menos
que sua c.,plonu,;iio causa prejuízo. Dcterminudos scrvicos :lquinhn:.tdu. Ocorre que, h:'t ccrcu de dois ou três anos. aprnxirnud:t·
púhlh:ospodcm ser deficitllrios, nws nem por isso devem ser
mente, foi crrHdicado o tn::cbo Puulist:ln:t, no Pi:tuí, a Petrolinu, ~:m
extintos. porque os benefícios sociais que proporcionam
Pernambuco. Sahc.. se. por outro ludo, qut:, al~m tlc r:tzôcs sociuis, o
compensam. por sua relcvf1nciu. os rcsultudos fin:mcciros ne·
Município de Puulistan:t cnr1tu com grnndcs reservas de gipsitu. que.
gutivos.
:.ttravi:s da viu ferrovi{tria. era transportada rurn os outros Eswdos.
No cuso, cm unillisc, a provídi:nciu é: chocante por suu
De munciru que. ncstu oportunid:tdc cm que V. F..xl' rccl:.tmu que niio
inopartunid~1d~o:, pois rcprcs~o:n\ur'\ ~~ paru\ís~\çUo c. com.:.\!~
seja crrudicado o trecho de estrad:r de ferro <.hl NL,rtc do Cc:tr:'1, tamqCJcntcmcntc. o estrago do mutcriltl cm desuso de unut estrub~m dcseill fuzer um upclo. servindo-me do urmrtc qut: V. Ex• me
turn de trunsportc que é pré-requisito indispcns(tvclit cnmcr- concede,· pum que as :IUtoridades feuerais, restabeleçam o trecho
cializução do calcário c cobre. Isto sem fulur-se na subtmçüo Petrolina-Paulistuna. no Piauí, Muito obrigado a V, Ex•
de ucupuçõcs de pcssaus pohrcs que, nu pen.:urso ütmocim·
O SR. MAURO BENEVIDES (MD!l- CE!- r\gmueço wm·
Sohrul. rcnliznrn pctJUcnus tr:msuçiics '-luc lhes gnruntcm u
subsislênciu da t'umlliu. E os pn:vidénciúrios. rrorrictúrios ru- hém :1 V. Ex9, nohrc S~.::nador lldvídil) Num·s. () upoin qtu: emprcstu
ruis. fH:nsionist:ts dll Fundo Rural, comcrci:tntcs c residentes ao meu pronunci:unenhl, Qudr:t Dt:Lt...: 11 Sr. Ministro dtlS Trunspor·
cm Granja, Murtinópolis, Uruoca, Senador Sá c Massapê, tcs :ttcndcndtHlle nn que tanl,lc a Sobra! t: C:unocirn. tou11hérn u 1':1çn
serilo obrigados u dcslocur·se para Sobrai ou Camocim por cm rd:t~·i'ío :.t esst: impnrt:rntc lrl!~o'lhl fL"rr,n•i(,rh' no Eswdo que
V, E.,~', t:nmtallt:.t di!!llidadl.'. rcprc~clll:t nc~ta Cas:r.
trunsportc rodovi:'trio. gustando m:tis, tendo mais diliculdmlc
(\lHiitltltl, Sr. Prt:!-iidentc:
de llhter conduçUo c ttumcntundu o consumo de !Htsnlin:t.
Scr:'t que todos esses fatores, sintcticumcnte cnumcr:tllus,
J•or SU:t \'t:l, O jt1r11:1J Ü J>o,·o, e111 incisivo tôpjcn de prirncir:t
sfin insuficientes pura CtlntrubtiiUOÇ:Ir OS prejuízos C:lltSi.ldtlS
p:'t~ina,ltCL'!IIu:r na ~..:diç:itl de lwjc:
pclu ranwl fcrrovíítrio C;tmocim-Sohral'?
"btim:t o Prefeito dt: Canhlt.:im crn !JO mil o nítlncrn
Esttt é a intcrrugnçUo qut: lunçumos. com upclo its lide- flCSS(Iil:>. prc\udl!,:;ui:t!\ l'lllll :t dcsuliv:t~·~n do tr:1nSJ1llrlC d~
dcranç;.ts políticns c cmpresuriuis pura que procurem evitar se
pusMt!!-c'trtls m1 linhol Stlhnti-Cunltlcirn. Mu'rtus dc:ssas
consume um retrocesso representado pelo ubundono d~: uma
pcsso:ts cs\nv:tm tllllcm nus csl:t\'tlt.:S sítumlns entre as duns
nhru infru-cstrutural cuju rnunutençUo cm bnt~s condições de
ponta..; d:t linlw p:tr:t marril'cstm ~cu protesto Ctlntru u mcdidu
trüfego s"ri1 unu1 gurantiu-il operucionuliduJe rentbbil das
do Ministério dt.ls Tr:ttP•P''rlt.'" t.' tamhém su:1 conli;1nça cm
rnínernçõcs de c:tlcítrcn c cohre."
LJUC '' PrL.:!\idcrHc da Jh·p~·d,lit.':t ~thlitr:'t a dcsutivw.::iu. Essus
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- V, Ex> me pern11te
pcssn:t"i s~t> vcllh,.., .wrintl!or·c.; :tposcnt:tdLlS pelo
um upurte, nobre Senador?
J.'liNRtiRt\1., rcs..,,,:t.., I,,,J,t\'·. tJUI! rC:.·tn de rcsr,Jvcr prnhlc·
mas cm Suhr:tl. pct.JU'o.'Jit).., -.·ot!lt.'lt.'i:ullcs, colegiais ~h: ~.:scolus
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso
clt: )11 e 21• graus I.! :tlunm d:t tlni\·crsid:tdc dn Vulc du Acurnü.
pruzer, nobre Senador Os ires Teixciru.
Pi1 o ( im•cnttl qttl' ·'llit politit:u \'i..:a :uncs de tLrdo u
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA- GO)- Ouço com bustunte
pftllCl!l'r 11 htuncm, 1\t[.., l! c.:"'e htt~l\l.!l11 L\lH! estú send~l
utcnçilo o pronunciumento de V. Ex• c vt·~·tn,·~, que hlt um unsclo

:I

"i
I

:j

I
,,'
I

Março de 1977

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçuo II)

uhundonadn i1s margens dos trilhos da cstrndú Snhrui-:Camocim, dci.xudo cmno se ~tlgu~m lhe tivesse dclihcrada~
mente quebrudo us pernus. O povo se choca com a contrudiçüo em que caem us uutoridades, fulundo cm r.lcionalizaçào de combustível c cm transporte de massa e na mesma
horu, eliminando umu formu de rucionulizuçiio e de trunsportc de massa, que é o trem.

Por isto mesmo tCnl•SC o direito de cspcrm que os apclos
l'ormuludos pelo Govcrnudor do Estado. pelos prefeitos du
ÍlfCH, pclu imprensa C pelo flfÓflfÍO poVO scnsibilizt:m as
autoridades maiores dn País,"
O Sr. E•eláslo Vieira (MDB - SC) - Permite V. Ex• um
upartc'!
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Concedo o
upurtc u V. Ex•. nohre Scnudor Evcl!tsio Viciru.
O Sr. E•eláslo Vieira (MDB- SC)- Inteligente, dcdic"do e
tt:n:lz intérprete das uspirm;õcs da boa gente do Ccart1, V. Ex•. nesta
l:lrdc. ocupa n trihunu para c~tcriorizar a rrustruçào do Ct:m(l pclu
mcdid:1 tJUC a Rede Fcrrovií1ria rcdcr~ll do Ccur{t :tdot;t, climinotndo
um rnmal fcrrovi{triu <.Juc prestou. prcstu c rodcriu ~linda prcst:tr
maiores serviços o umu regiiio importante do seu Estado. ~ um paradoxo, porque exatamente quando mais deveríamos investir na
modernizacilo c m1 ampli•Jcilo do siste111n ferroviúrio neste País. o
Governo wm surrimindo :ts SlHIS fcrrovius. E não cstü a acontecer
upcn:ts agora no Ccar{t, isto vem acontecendo. nos últimos anos. cm
quase todos os Estudos do Brasil. O Estado de Santa Catarina tem sido prnl'und:llllcnte prejudi~udo por esta politica da Rede Fcrroviitria
Fcdcr:tl. Senador M:turo Bcncvides, o tr:msrortc fcrrovi{trio nUn
apresenta lucro direto nos hali.mcctes anuais, mas uprcscntu tl lucro
indircto. Dcveriumns nhscrvnr, vcrincm a cxtensrtn dos hcnefícios
indirctos un desenvolvimento de uma regirlo, de um Estudo c de urn:t
Nac5n. I~ por medidas dcssu mtturezu- medid:ts t!rrône:ts- que os
nossos rrmlutns siio encurecidos pur:1 o consumo interno c paru
exrnrt:u;ilo. Os tH1ssns ~1pluusos, a nossa udmiraç5o c u nossa
sulidaricdudc ao pronunciamento que V. Ex• fuz cm defesa do
Cc;~r{t, cm dcfcsn dos interesses nucionais.
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CE)- Nohre Senador
Evcl{tsin Vieira. c.xterno a V. Ex• os meus agradecimentos ror essa
soliduriedude uo discurso que proõro nu turdc de hoje. defendendo
uma rcivindil:nçüo de vitul interesse rurn n Zonu Norte do E.~tado do
C'car{t. Façn votos de que. diunte desses aru:los de V,Ex• ...
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)-i'eço um upurtc ...
O SR. MAURO BENEVIDES (M DB- CEl- ... do Sen"do.
Hclvídin Nunes, du Scnudor Osirc~ Teixdrn. ocorru umu rcformuluç~o d:t politica que vem sendo rostu cm prCtticu pela Rede Ferrovi{t·
riu Federal.
O Sr. Agenor Maria (MDII- RN)- V, E.x• me permite um
upurtc'!
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Concedo o
arurtc lltl nohre ·Senador Agcnor Mnriu c. Iopo rnuis o farei uo
cmitH!ntc Scnudor Bcnjumirn l:urnh.
O Sr, Benjamim Farah (MDII- RJ)- Muito ohrigudo.
O Sr, Agenor Maria (MDB- RN)- Scnudor Mauro Ben~vi
dcs, dcixa-nos rcrplcxo u surrcssüo dcssus linhas ferrovi{trias no
Piauí. nu c~urú C, hoje, no Rio Grande du Norte. o carro de
pussugcirn que liga Recife. Joüo Pessoa, it cidudc de Alvucruz, no
Riu Grand~ do Norte, u Nutul. foi suprimido n punir de hoje. Agora,
não c.xistc nwis o trem que liguvu u cidudc do Recife u Jot10 Pcs.mu c
Nutul. Nu rcalidudc, ficou me rcrguntur. Scnudor Muuro Dcnevidcs,
pnr que suprimir u cstradu de ferro numu fusc cm que o Governo
necessita rucilliHtlizur u gasolinu'! Por que surrimir u cstrudu dc fl!rrn,
quundu todos suhcmos lJUC, se o trem é dcticitítrio, muito muis (: u
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cmprcsu rodnvi{tria. Através dus empresas rodovi{tri:ts nós rotgamtls
royaltles, pagamos pelo pneu. c os lucros dessus cmprcsus vüo pur:t o
exterior. Elas não nos pertencem, cnquunto que u cstruda de ferro ê
nossH, é genuinamente hrusilcira. Enti'lo, por que surrimir ;t cstntda
de ferro c licurmos subordinados its empresas rodovi{trius no Pafs?
Quero solicitar a V. Ex• que encarte no seu pronunciamento wm·
hi:m u meu upelu, que nüo i: só o do Senudor pelo Rio Grunde do
Norte. é turnhém o ~tpdo de Pernambuco, du Paruíbu. Eswdos que
cstrto sendo pr~judicudns justamente pela supressão dessa cstrudn de
f~:rrn scculur. Aproveito a oportunidude raru dizer a V. Ex• c ta r~tS~I
que u mcdidu udntuda pcl:1 RFFSA é untipatrióticu. inoportuna e
que. com a suprcssrto dcssus linhas, nrto estú contribuindo pana a
snlu~;ão dos prohlcrnus das clusses muis pobres c sofridas do Pnís.
lll:tS SÍ\11 criando rrnhJcmas compleXOS C dclicudos rum todu eSSU
!!Ciltc que, Lttiliz:tndn O trem, nflo tem fJOdcr aquisitivo pm:t Utilizar
lnt:tçtlCS. os mistos c os rnlprios ônihus. Muito obrigado a v. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Tem sobrudas
nllties V. Ex~'. ScnudM Agcnor Muria. nesse seu lúcido confronto
cntn.' os trnnspnrtcs rndnvi{trin c fcrroviúrio. lncorroro. tumhém, ao
meu discurso o arcln de V, E.x' cm fiwor dn munutencüo de rum~lis
fcrrnvi:'trins nn seu Estado c cm outruS unidades que integram o poli·
ptliH1 d:ts "iCCtiS,
O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
:trartc'! (1\sscntimcntn dn nrudnr.) O areia que os nqhres Senadores
Fvcl:'tsio Vicir:t c Agcnor Muriu lizcram nUa é sô o upclo do Nor·
deste. Quero l:illlhi:m juntar o upelo do Sul, porqÚe o Sul c o Centro
fnr:tm prejudicados pcl:t' suprcssUo de v{arios rumnis fcrrovi{Jrios. o
que i: umu injustiçu, Ainda hí1 pouco o Scnudor Agenor Muriu fulou
que este é n trnnspnrte dn pohrc. rorquc o trem. gcrnlmcnte. tem
primeira c sc~unda cl:tsscs. Confesso n V. Ex• que o trern é um dos
transportes de que mais gosto., Se hít um transporte que me ttgrada.
lJUc me toca tl cnracUo, é o trem. porque h{t convivência nesse
tr:tnspnrtc, h{t cnmunicuc5o, h:'1 um sentimento de afcic5o entre os
ras:m!!ciros, Eu. por exemplo. quando cstuva no lim du minh:t
primcim inf:inci:t, viu,ici rnuito de trcrn. J(t na scgundu inrftncia, vinhu
l!stud:tr cm Siin Puulo. lcvuva quatro dius viajando de Campo
Gr:mdc at6 Srtn Pnulo, quatro dias c quatro. noites. À noite
par:'tv:unns nos hotéis dus cidades, f:1zíamos haldcacão cm Três
Lagoas, cm Araçutuba, em Bauru, em lbirapinn e, õnalmente, chcgí1·
vamos a Silo P:tuhl, lcvúvumos quatro dias c quatro noites. O trem
era muito gr:mdt: c nele vinjavam muit~ts fumílias. muitos
p:ts:\ugciros, todos se cnnhccinm, se cstrcit~wmn c se cstim~1vam. t
uma rt:con.lucão que nunca rnuis se :tp~tgou de minhn memôrin. Or:.t,
cm unw érnca cm que cst:'t ho!Vcndo umcnctt de t!.\:tin~üo dn rctrdlco
- uprcndi nu Escnlu Superior de Guerra, cm 1975. 'I"" dentro de 17
:tnns o rctrt'11co do mundo haveria de se extinguir. é prcciMt :t rcativu·
~;Un dn trem. porque temos grundcs rossihilidadcs hidrclétricm c é o
trem o transrorte idcul. atruvés da energin clétric~1 c. t:.1lvez. de
lHttrns cmnhustivcls que irão certumcntc: apan:ccr - nlguns que jlt
existem. cnnHl u cncr!:!in nuclcm. Em todos os países do mundo,
snhrctudn. nos de nltu cultura como na América do Norte. nn
ln!!httt:rra. nu Fr:mçn. na ltCtli~1. nu Alemnnhn. no .lapi'lo, hú um
arcgn :111 trem: O tr:.tnsportc fcrrovi:'1rio é intcnsissimo C OS trens siío
hnns. Pl)dcr{J haver o inconveniente de l) Ministério achar qw: o trem
d{t prcjuít.n, que é nhslllcto, etc, Mus é porque colllCU·sc aqui um
trem qltc n5o cst{t de ucordo com a épocu, Enquunto nôs
cncnntr:mws, nn .lupnn. um trem que corre: 200/250 km/hora c se
pmmctc um trem lt 400 kmfhoru, no Brusil os nossos trens não
correm a 100 km/hnrn. Aqui cm Brasília. esta Capitul com todo l!stc
araruto c todo este pro!!rcsso, com todu esta hclczn. numa hora cm
qltc nt'ls precis:tmos dt: urn descnvolvimcntll intenso, colocurum
rnitquinas que correm 35 krn/horu. O qut: é preciso é trem utunliw·
dn. vugôt:s conl'nrtítvds c nUo devemos upoiur. de manciru ncnhumu,
a surress5n de linhas J'crr1wi:'trius, Estou u J'uvnr do seu discurso, uo
lado dm meus ~omp;mhcirns que upelmn. juntamente '-'om V. Ex•.
pm:t que n Governo rcc.xuminc cssu uthudc c dê um grnmh: incre·
mentn it l~cdc Ft:rrovit'trlu.
'
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O SR. MAURO BENEVIOES (MDB- CE) -Recolho com
idcgria, nohrc Senador Bcnjumim Faruh. o vulioso
h::\tcmunho dr.: V. Ex•, h:stcmunho du import1inciu do fcrroviíírio
cnmotra.nsrnrlc de massa, idcul puru nossa ntualid:tdc
Os;. Wilson Gonçalves (ARENA- CE)- Permite V, Ex• um
upartc'!
imcns;~
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de V, Ex• um dos maiores Senadores dn Republica que têm assento
ncsw Casu. nu presente Lcgi.~luturu. Meus parabéns, nobre Senador
Muuro Bcncvidcs,

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Nobre Senador
Lítzuro Barbozu, teria que ugrndccer, primeiramente, as suas generosas expressões qu11nto à minha condutn parlamentar nesta Casa paO SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Com imenso ra, depois, cxtcrnur o meu reconhecimento u esta sua espontânea
prazer, nobre Senador Wilson Gonçalves, que, como cu, deve ter adesão :is diliculdades vividas pelo povo cearense. E, pelo que vejo,
ni10 apenas pelo povo ceurense, mas pelos hnbitnnles de ~uase todas
recebido apelos de coc~taduanos nossos cm favor do restabelecimento do ramal Sohral-C•mocim.
·
· · as unidades da Federação, 11tingidus por essa nova política ndotnda
pe/11 Rede Ferrovióriu Federal.
O Sr, Wilson Gonçlaves (ARENA- CE)- Como V, Ex• acaha de presumir, recebi do Prefeito Municipal c da Câmara de
O Sr. Oslres Teixeira (ARENA-GO) - Permite V, Ex• um
Vcrcudorcs de Camocim um telc:gramu, nnteontcm, comunicnndo a
apurtc?
medid" du supressão do trecho Sobrui-Camocim, como medidu
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB-CE) - Com todo
adot:lda pela Rede Fcrrovii•ria Federal. lmediutumcntc me dirigi ao
Qirctor, :w Presidente du Rede Fcrroviárin, fazendo, cm coro com o .prazer, eminente Lider Osircs Teixeira,
Governo do Estado, com ns classes produtoras e, de modo ,g:erul,
O Sr. Osircs Teixeira (ARENA-GO)- Vcrilico que V, Ex• j(•
com n pnvo da Zona Norte do Ceará, um apelo no sentido de S. Sa,
se cncuminhu para o finul do seu discurso. Queria, tão-somente, fazer
rccx:tmin:tssc o problcnw dt: modo u atender às uspiruções c reivindiuma pcqucnu colocuçüo que u mim parece importante. E evidente
c;:tçõcs duqul!la região ccurensc. No instante em que V. Ex•, vindo
~ue V. Ex• ji1 percebe que toda C11su esl(, preocupada com a climi·
d.o Ccaril, ac11ha de 11linh11r todos os aspectos que envolvem o proble·
nucào de alguns rumais ferroviíarios que, se niio dão efetivumentc renma, fazendo-se de muneiru correta e correspondendo realmente, aos
tubilidade, têm seu sentido social c podem, eles mesmos, gerar ri·
:mscios dos cearenscs, quero me solidarizar, de público, com V, Ex•
quezus cupuzes de, amanhã, terem signilicação cconômica pura a
c: sccundm ussim, jú cm Plenúrio, o apelo que V. Ex• ucuba de fazer.
Rede Ferroviária Federal. Ocorre que nos apartes recebidos por
i: rc:~lmenu: inctlmrrccnsívcl que umu região em que níto hlt umu V, Ex•, um deles do querido e sempre contundente Senador Agcnor
rede de cscmtmcnto m;lis apropriada do que a ferroviária, venha a se
Maria, ouvi uma expressão sobre que gostaria de fazer uma retilicaadot:lr css:t mcdid:t apenas por questão de economia. Creio que os
ção. É de que essa providência da Rede Ferroviária Federal é impa·
interesses sociais, ccunômicos c humanos, que V, Ex• salienlou no
lrióticn. Na vcrdude, não h:í preocupação de impntriotismo. Posso
seu discurso, devam prevalecer no sentido de que, revendo o proble· 11dmitir, sim, injusta, Tanto não í: impatriótica que é passivei de vcri·
ma. se rcst;lhclec:tn trítfego n<~quelu reS:ião rara corresronder nos anlicação. V, Ex• ac11bu de receber, inclusive, o apoio de todos os Senaseios dos nossos cocstmluotnos.
dores da Bancudu do Governo, que se mnnifcstnrnm desfavoráveis a·
O SR, MAURO BENEVIDES (MDB - CE) - Agradeço 11 ""' medida, Nu verdade o que ocorre, nos dias de hoje, í: que pecaV, E.<•. nobre Scn11dor Wilson Gonç:llves, o seu aparte, solidilrio, mos pel11 lentidüo do nosso processo de desenvolvimento. Enquanto
ohvimncntc. com a rcivindicw.;iío do rovo ceurense, de forma purticu- p11iscs da Europa e os Est11dos Unidos da América dispõem de ma·
lnr com os que residem nu Zonu Norte do Estado, que, totalizando lh11s ferroviárias extensas c que resolvem extremamente bem os procm tollos aqueles municípios scrv'idos pelas fcrrovius 200 mil habitan- blemas econômicos do transporte de mercadorias, no Brasil, pais
tes, se ólCham [lrCjudicados, diunte dcsSU (')rovidência adotadtt peiU continental, temos dificuldades porque - V, Ex•,. como toda a
Nação, o sabe- a ênftlse dadu l1s ferrovias no mundo verificou-se
Rcdc r:crrovi{tria Fcc.fcrul.
no século p11ssado, A intensa fabricação de veículos de toda natureSr. Presidente, Srs. Senadores:
N iin se con~ehc que, cm meio tts medidas rclucionndus com tt zu, em volumes maciços, fez com que as rodovias se desenvolvessem
r:tcinnalizaçrío du gusnlinit, venham u ser cunceludos ramnis ferrovi[t .. cri"ndo essa dcpcndênciu - u qual hoje choramos e lamentamos rios, mesmo qui! c~tcs cstcjum n comportur-sc dclicitariumentc, que é u dependência do petróleo, Mas o Governo do eminente Pre·
sidcntc Gcisel, sensível a esse prohlemu, preocupado inclusive em
~onfnrmc i.tlt:!!:t a Rede FcrroViiiriu Federal.
r~cgistra:sc. por isso, uma gencrulizudu ins:ttisfuçiio na Zona nos colocur cm guardu com reluçào uo uso excessivo de petróleo, deu
Norte do ('c:arít, di:tntc da cxtincüo do scculnr trecho Sobrui-Cumo- ênf11sc roda cspcci:ll ii ferrovia. no seu Governo, Está 11i, presente. o
dm. por onde se escoava a produçUo rcgionul c utnwés do quul se gmnde Pl11no Ferrovií1rio N11cional que, se não vai melhor, í: exa·
hcnclidavum ccrc:t de 130 mil pesso:ts, segundo o urticulistu de O lamente por dccorrênci11 das nossas diliculdadcs econõmicas. H(• de
se fazer justiça 110 Presidente Geisel, há de se fazer justiçu a este
Po•o.
Governo que d(l prevalência ubsolulu à ferrovia sobre u rodovia, o
Justific:t~sc. a~sim, a minha presença ncstu tribunu,jít ugora com
que, evidentemente. ni:io invulidu n prcocupuçUo, muis justu, de
o :tpnio irlL'quivncn Ut: l:lntus eminentes Scnudorcs.
V. Ex• c que tenho u certeza- repito, muis umu vez- serú uivo de
O Sr. Uzaro Barboza (M DB-GO) - Permite-me V, Ex• um cuidadosa observação da Rede Ferroviãriu Federal S/ A. Pode estar
otpartl.!'!
certo V. Ex• de qui! :r Udcrunçu do Governo, ncstu Cusu, tumb~m
OSR. MAURO BENEVIDES(MDB-CEJ -Com todo o pru- cnvitlarí1 esforços pnr:t, pessoalmente, tratar do problema c vcrilicur
u possibilidade de manutençi\o nüo só do ramal de Sobral-Cama·
:tcr. eminente Sctwllor Uizuro Burbozn.
cim sentto dos rumais que, no pussndo c= presentemente, estilo pussrO Sr, Lázaro Durboza (M DB-GO) - Sen11dor M11uro Bcnc· veis de serem cxtirp .. dos de Rede Ferroviâriu de San tu Carurinu, do
viU~.:s, V. J!.\•, :r estn altura, nito fula mais apenus pelo Estudo dl'
Piauf, c, eventualmente, de outro Estado da Federação. Muito
('carit, V. E;o;~ fala pelo Brusil inteiro, que vê com u maior prcocupn- obrigado u V, Ex•.
cüu a ~upres~rto de ramuis fcrroviítrios numu épocu cm que é do inO SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CEl.- N~~ hó
tcre~sc da Nm;fin que se udotc providêncins cnérgicus no scntiUo de
dlrvidu, nobre Senudor Osires Teixeira, de LlUC ê dus nuns nusptc1osus
111Cihor:rr cnnsidernvclmcnle ltS linhus fcrroviítrius c umplilr-lus, tor11 intcrmediuçi\o u que V, Ex• se propõe de, como Uder do Governo,
notllhl-as cnrnpativcis com o grau de progresso que o mundo c.-.:pcrise.qLl~ncutr estes :rpclos- :~retos de ltlntus Srs. Scnu~orc.s- pttrn. u
mcnta. V. E\ .1, Scnndor Muuro Bencvidcs, sempre souhc honrur c
rcutivw.:no de muitm rumuis fcrrnviúrios que, a parttr de hoJe.
dignifi~:ar n seu mandato nesta Casa. c n suu scnsihilidmlc puru unuliddx:tm Uc fum:innar crn vúrins rc~o:;.mtos do País.
~ar 11."~ prt1hlcrnus m:tis praves c rnuis cruciuntcs do povo hrusilciro fuz
1
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O Sr. Agenor Maria (MDB- RN)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento do orndor.)- Sr. Senudor Mauro Benevides, fui
ciwdo pelo nohre Vicc·Lidcr do Governo sobre umu palavra que eu
disse: imputriótica. Realmente eu repito: é impatriótica. A medida i:
imputriótica, porque quando os trens chegaram no Brasil não havia
chegado, uindu, a indústria automobillstica, que niío í: nossa. Mos o
trem é nosso c representa, neste Pais- como dizia há poucos rnstan·
teso nobre Senador pelo Rio de Janeiro, Sr. Benjamim Faruh -um
sentido de amor transcendental, como o sentiu quando criança,
viajando nos trens. Quem nilo tem suas recordações das viagens de
trem, neste Pais? Com u chegada da indústria automobillstica no
Brasil. cm 1959, a partir de 1960 começaram u suprimir as linhas de
trem c, de 1960 até a da tu de hoje, mais de dois mil quilômetros de
estrada de ferro foram suprimidos. A supressão dos ramais ferrovi{lrios rcprcscntu, nu rculidudc, um gruvc prejuízo à nossu economia porque jamuis poderemos confundir um trem com a empresa
rodoviúriu. Por isso que disse e citei que cru impatrióticu essa me·
dida. Se o Senador, meu querido amigo, analisar com a devida
profundidade chegar{• i1 conclusão de que, realmente, a eliminação
desses trens representa uma medida imputriótica porque utentu contra u própria economia do Brasil. O pneu não é nosso, u borracha
não é nossa. o combustível nüo é nosso, o veiculo nüo é nosso. Nudn
disso é no:"so! Pllgnmos juros imensos puru construir c~sus cstrudus
que estão ui. Dai por que u oportunidade do meu aparte. Muito abri·
gado a V. Ex•
O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Agradeço mais
uma vez a V, Ex•. nobre Senador Agenor Maria, a rcinfa.tização dos
pontos de vista que hú pouco expenderu cm favor das reivindicações
que tnrnunws públicas, u partir deste imt~tnt~.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- V. Ex• permite um
aparte'!
O SR. MAURO BENEVIDES (MPB -CE)- Com imenso
prazer, nohre Senador José Lindoso.
O Sr. José Llndoso (ARENA- AM)- Desejaria fazer uma
colocação r:ípidu, m01s que suponho oportuna, fucc: a certa cano·
tuçtio que os upartes oferecidos ao discurso de V. Ex• tiverum ntl
Cusa. Precisamos const~ttar, :.llravés do processo histórico, que a
estrada de ferro representou no Brasil um momento em que havia
uma lidcrançu cconômicu, um predomínio de interesse econômico du
lnglatcrru no nossn Puís. Com n modcrni?.açào, a impluntw;ào do
uutomtlvcl e das técnicus du cstrudu de rodagem, e uo mesmo tempo
a innuônciu dos Estudos Unidos no mundo, nós como que fomos nos
liberundo da soluçiio estrada de ferro pura a solução rodoviúriu. Niio
é filei! dizer-se qual é u mais cconômica porque isso depende,
nmlmcntc, da ndcquaçào do tipo de transporte e dtts necessidudes
desse trunspnrte. Em longus distimcias, é possível que, economi·
camcnte, seja mais udcquudo o transporte pela estrada do ferro ao
pusso que. cm pcqucmiS distiincius é possível que seja mais adequado
o trunsportc pela estruda de rodagem. A verdudc é que uma justiça
h{l que se fuzcr uo Governo: niio podemos nos prender ao nspccto
puramente sentimental da estrada de ferro - que fala du nossa
meninice, que fnlu do nosso pussudo, que encheu de sonhos u nossu
inffmci:1. Com o prohlemu du rucionulizuçiio du nossu cconomíu. o
Govt:rno niin extingue rumuis de estrudu de ferro por esporte: de
extingue dentro de unu1 pcrspc.:ctivu de= rucionnlizuçfio, porque scriu
realmente umu cnfutizaçiio inadequada pensar que o Governo, por
imputriuti~mo, cstí1 extinguindo este ou uqucle rumai. ~ um processo
de raciorwllzuçUn que se snbrt:põc.: uns nossos devuncios emocionuis
ou scntimcntuis,
O SR. MAURO BENEV!DES (M DB-CE) - Nobre Senador
.lusi: Lindusu, agradeço o upurte de V. Ex• Mus teria que ressaltar
neste inst;mtc, cumo ucrcdito que liz no curso do meu pronunciumcn·
tu, u inopurtunidmlc cu inudcquuçno du mcdidu ugoru udotudu pelo
Governo Federal. Rumais ferroviários jl1 forum, uo longo du Histó·
riu bmsilciru, suprimidos em vúrios Estudos du Fcderuçi\o. No pró·
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prio Ccurú, por exemplo, à época em que era Ministro du Viaçilo o
nosso eminente e saudoso cocstaduano Marechal Juarcz Tl1vora hou·
vc, realmente, extinção de ramais ferroviários delicitúrios. Entre·
tanto, o que surpreendeu, e mais do que isso, estarreceu a opiniiio pú·
blicu do meu Estudo, í: que esta medida passcu u ser adotada no ins·
tunte em que o ferroviúrio ó apontudo como excelente transporte de
massa. Por isso é que houve, realmente, essa surprc!lo, houve esse cs·
turrecimento que achei por bem trazer ao conhecimento da Nucão,
através da tribuna do Senado, contando, com o apoio unânime de
quantos se encontram no plenário, nu tarde de hoje.
Portanto, Sr. Presidente, aqui lica o nosso apelo c com ele a esperança de que o Presidente da REFFSA e o Exm• Sr. Ministro dos
Transportes reformulem essa medida e restabeleçam em todo o Pais
os rumais ferroviários extintos no din de hoje. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Amurai Peixoto) - Concedo a palavra
ao nohrc Sr. Senador Arnon de Mcl!o.
O SR. ARNON DE MELLO (ARENA-AL. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores:
Acabo de visitar Minas Gerais, o grande Estudo do ex-Presidente dcstu Cusa, o nobre Senador Magalhães Pinto, c dos eminentes
comp:mhciros Gustavo Capanemu e Itamar Franco. Não visitei Belo
Horizonte, a admíravel capital montanheira, mas Amxi1, no planalto
mineiro, ao ludo de Uberaba, cuja pecuúria todos nós admiramos, c
de Franca, industrial e progressista Cidade de São Paulo.
Desde 1942 que freqUento Araxá e recebo, com a minha família,
as hcncsscs de suas úg:uus ma.ravilhosus,
Mas não é por causa das águas de Araxá que ocupo esta Tribuna, tomando o tempo dos eminentes Senadores. Ocupo-a pura comunicar uo Senado a homenagem que lhe foi prestada pela Ci1mara de
Vereadores daquele Município atraví:s do humilde orador que fula
neste momento. Recebi dela titulo de cidadão honorário, c o Prefeito do Município, Dr. Awcely de Paula. moço de 36 unos de idade,
cujo nome estimaria que os que me ouvem unotussem como um dos
homens púhlicos mineiros mais capuzes para servir ao Brasil, disse,
falando nu ocasião, que a Câmara de Vereadores homenageava, atra·
vês de mim, o Senado da República.
Saudarum·mc. cm puluvras de extrema gcntileztl, ulém do Prcfei·
to Amcely de Souza, o Vereador Klcber Pereira Valcriano, Presidente do Diretório Municipal do MDB, e autor do requerimento de con·
cessão do titulo aprov:!dO por unanimidade: o Dr. Ademur Rodrigues da Silva Vaie J1mior, Presidente da Sociedade de Medicina de
Amx{• c representante do Sr. Ministro du Saúde, Dr. Paulo de Almeida Machado, nlho daquela regiUo das Alterosas, a quem dirijo o meu
· m:lis profundo agradecimento: Dr. Geraldo Porl1rio, provedor da
Santa C'a<:1 local e Presidente da Rúdio lmbima: c Dr. Waldir 0'
Avilu. Presidente du Ct1mnrn de Vertmdores c membro do Diretório
da ARENA.
Scnsihilizndn, ugrudcci u todos com cstus pu lavras, que descjn
ler pnru m nnhres colegus:
"Senhor Presidente du Câmara de Vereadores de Arux(,,
Senhor Representante do Sr. Ministro du Saúde,
Senhor Prefeito do Municfpio,
Senhores Vereadores,
Meus contcmineos eumigos. minhus Senhoras, meus Senhores:
Profundamente sensibilizado estou eu peht honm com que me
distinguiu esta Cümuru de Voreudores, fazendo-me cidaduo honorú·
rio de Aruxú. ~ um excesso de generosidude dos eminentes re·
prcscntuntes do povo deste Municlpio, pelo quul nada 11z e 110 quul
tunto devo. Excesso de generosidade, sobretudo, do Vereador Klcbcr
Pereira Vuleriuno, que nilo se sentiu impedido, como Presidente do
Diretório Municipal do MDB, de propor u esta Casa conceder o
diploma de Cidudilo Honorário do Municfpio u um Senador du
ARENA, membro dos Diretórios Estadual e Nucionul do seu Parti·
do.
Sou velho frequentador de Arnx6, onde vim pelu primeira vez
cm 1942, por indicução do meu saudoso umig~ Nilo Colonnu dos
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Smllos. 'lUC rnc recomendou no ilustre médico Dr. Mário
Mug:~lhucs. A esse tempo, nilo exisriu uindu o Grande Horel d.o
llmrdro. Hospedei-me. llssim, no Holcl Colombo, de propriedade
du f,uníliu Colombo, cuju umizadc cuhivo e muiro me enaltece.
Desde entuo. liguei-me de 1:11 maneiro u Aruxâ que jamais deixei de,

me. E recordo Donu Luisu, mue de Dona Saro, esposu de Juscelino
Kubitschck, c da esposa de Gubriel Passos, ambos condidutos em
1950 uo Governo do Estudo, o primeiro pelo PSD c o segundo pelo
UDN, a quul me declaruva: "Durante u campanha cleitorul, nilo tive

com ít mínhu fumilin, recorrer às suas águas muravilhosus. Por mais
de vinte vezes. j{t uqui estivemos, minhn mulher, meus filhos c eu, e

sogru do Governudor". Estendendo o lista imenso a filhos de outros
Estudos do Brasil, lembro-me do Brigadeiro Eduurdo Gomes: de
Plínio Burreto, Diretor do Estado de S. Paulo; do otuol Ministro da
Saúde. Dr. Puulo de Almeida Machado, nlho de Uberabu mas
muitos de cujos parentes aqui residem: do General Alcio Souto: do
Senador Ruy Carneiro, do Ministro Oswaldo Trigueiro: do
Marechal Costa c Silva, uns já meus amigos antigos: outros, novos
umigos rcitos uqui.
Assim, sou eu o devedor de Araxú, não upenas pelo bem que me
tem feito it saúde mas uinda pelo cantata que me proporcionou com
grandes figuras do nosso Puls.

duqu i s:limos sempre rccupcrudos, com redobrudo vigor. Em rais
condições, posso di-.cr que, pura nós, Aruxú nüo tem sido propria·
mente :~pcn:~s umu fonte de suúdc, mas um:~ fonte de vida. Dui. ser cu
um dos seus devotos, cuju grutidão se uprofunda com o correr .do
tempo. qu:~ndo umigos se surpreendem com o meu bom aspecto lisi·
co. benesse das {lguus de Ar~tx(t,

AMIGOS
Recordo os grandes amigos que aqui fiz, entre os quais José
Adolfo de Aguiar. cntuo Prefeito do Município, com cuja famíliaDona Silvéria c seus n!hos José Ananias c José Adolfo, já falecidos, e
Alonso - mesmo depois de desaparecido seu ilustre chefe,
mantenho as melhores relações.
Além destes, alegra-me citar a amizade que me liga a Geraldo
Porfirio, dirclor du Rúdio lmbiára, a qual bem revela seu espírito

empreendedor. e Provedor da Santa Cusu de Aroxá, onde tem
dcmonslr:tdo suus reconhecidas qualidades de administrador
humuno c capaz: ao Dr. Milton Tomasowich e Sr. José Antônio
França, aos quais eu cujas famílias renovo neste ensejo meu reconhecimento pelas atenções que, ao longo do tempo, nos têm dispensado:
a Oluvo Drummond, jornalista àquela época e hoje Procurudor·
Gmtl du Rcpúblicu cm São Paulo, que, como repórter do Estado de
Minas, foi o primeiro a cnrrevistar o então Governador de Alngoas,
hóspede do Gr:tnde Hotel de Araxá.
SERVIDORES DO BARREIRO .
Niio posso esquecer tumbém, nesta mesma oportunidade, meus
bons amigos do Barreiro. muitos dos quais aqui vieram, honrundome com us suus presenças. Seria muito longa a enumeruçuo dos
funcionitrios do Governo do Estado ou da Hidrominas, servindo ao
Grande Hotel e its Termas do Aruxá,já aposentados ou não, homens
ou mulheres dos mais modestos aos mais destacados, credores da
nossa gratidão. Desejo, poróm, neste breve registro, signincur-lhes, a
cada um c a todos cm geral, o grande apreço que me merecem e
ulirmu•-lhes que terei sempre muito prazer em ser-lhes útil, hoje,
como cidudüo tlr:txucnse, muis do que nunca,
Cumpre-me, todavia, destacar, ente esses bons amigos do
Burreiro, o Diluo. Benedito Rodrigues, velho servidor do desenvolvirncnhl da nwgnílicu csttinciu mineral, onde reside há cinqUenta e
nove anos, desde quando lit existiu apenas o então Hotel dos
Estrun~ciros, que depois se trunsformou no Hotel Radium, tendo
IISSÍ.Itido nüo somente ii construção do Grande Hotel como il própria
construçuo do Hotel Colombo. Foi ele quem, pelu primeiru vez, nos
levou uo Barreiro, no seu uutomóvel, à minha mulher, aos meus
filhos uinda criunçns cu mim.
OUTROS AMIGOS
E por f11lar cm mineiros, recordo que uqui tumbêm encontrei,
nus minhas primeiras llndunças, v1trios nlhos de outrus bandus deste
grande Estado, como Sandoval Azevedo, então Presidente do Bunco
de Crédito Real de Minas Gcrnis: Josó Maria Alkimin, Diretor da
Pcnitenciúri:t dus Neves: Cu rios Luz, Presidente da Caixa Econõmicu
Fedcrul do Rio de Janeiro: Deputado Rondon Pacheco, que viria a
ser Govcrnudor do Estudo: Ov(dio de Abreu, Diretor do Banco do
Brusil. 11 cujo c:tsumcnto'com a Professora Júlia Santos assisti. Júlio,
lilhu do velho Annundo Suntos, que pelu voz logo encantou .o
cclibuti:rio Ovídio. Lembro especiulmenle Juscelino Kubilschek,
Gnvcrnudnr de Minus Gerais no mesmo perfodo cm que fui
Governador de Alugous, que todos os unos me conviduvu u pussur
um m<:sem Araxít c tunto me ulcgruvu c distinguiuuqui vindo visilur·

c1mdidntn. De quulqucr munciru, vencesse um ou outro, eu scriu u

MOTIVO DA HOMENAGEM
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Detenho-me, entiio, na busca do motivo desta bela homenagem
que os vereadores araxaenses me prestam, e sinceramente concluo
que ela não se justifica senão pelo csperunçu, que eu pura eles possa
rcpresentur, de ser útil a Araxá, como seu povo bem merece. Assim
entendendo, bem avalio a nova responsabilidade que assumo c, em
contrppurtidu, devo, francamente, declarur que as forças que o bom
Deus me conceder estarão sempre a serviço dos araxnensi:s, como,
aliás. dos mineiros, aos quuis me sinto profundamente ligudo, niio
apenas pelos sobrinhos que possuo neste Estado, onde tenho um
irmuo casado com mineira, além de um genro, o Embaixudor Marcos de S;tlvo Coimbru. filho de CurveJo e descendente de nobre
famílias dus Alterosas, mas ainda, c sobretudo, pela minhu condição
de alagoano e brasileiro.
O VELHO CHICO
Niio falo do Rio São Francisco, do velho Chico, o rio da uni·
dade nacional, que, nuscido aqui perto, na Serra da Canastra, em
pleno coração destu grande terra montanhesa, adubo com o solo
mineiro as minhas Alagous. Depois das enchentes,' formam-se ~s
margens do Buixo Silo Francisco pequenos lagos onde em seguido
surge o arroz que os agricultores alagoanos plantam aotes das cheias,
na expectativa da água e do fertilizante que Minas Gerais todos os
unos nos fornece grutuitumente.
PSICOLOGIA DO MINEIRO
Fulo da própria gente, da psicologia do mineiro, que, tão
profundo nos seus sentimentos, procura sempre escondê-los,
upresentundo·se como um ser frio quando nele realmente crepita o
chamo interior da vida mais intensa. Asscmelha·sc, a to! respeito, o
mineiro à riquezu geológico dus Gerois, cujo ouro se encontro no fnti·
mo da terru fria.
O humunismo do mineiro é coisa que não se discute. Aqui, o
que vale, untes de tudo, é o homem. Nunca vi ninguém mais humano
que o mineiro. Mais humano e mois inteligente. Não creio que seju
exutu a história do mineiro comprador qe bonde. Por quê? Nilo
conheço tipo de pessou muis precavida . .Ao l,opgo dos anos, tenho
convivido cotn muitos mineiros de diversas classes sociais. Silo oté
desconnudos em demasiu: Antes de tomar uma decisuo, refletem e
ruciocinam u muis nua poder; de modo a não se engunar nunca, nilo
purur nem retroceder. 'Os urúbes têm um ditado segundo o quul, "se
voei: se deixo engunur pela segundo vez, u culpa é sua". Com o
mineiro. nilo hlt possibilidude de engano pela segundo vez,, porque
nilo huverú primeiro, tuis us cuutelus de que se mune, embora se
muntcnhu sempre cordiul pura com o próximo.
PRUDt;NCIA E HUMILDADE
Cómo suu prud<:nciu, que nilo permite atitudes precipitadas, suu
modestia e humildude nua se conciliam com. exibicionismos. Amu
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ao subcr cspcrur, tunto como:~ simplicidade, scju quul for suu situação sociul, seu stntus.
TumbC:m u montuniHI nos predispõe :'1 modcruçno, :'1 rcncxão, ao
umudurccimcnto, Não é no Himalaia que os mestres cspiritualistus
cncontrnm clima prnpicio :'1s suus docuhrw;õcs?

SERVIR AO BRASIL
Assim, SI! u montnnha facilitH.:I concentração, Mi nus tem condições pma melhor servir ao Brasil, Mercê d11 J'aht1iosa diversir.caçüc
de seus produtos, cstif sempre rm:puradu u conviver com todus ~1s
crises, lranqUilamcntc vcnUn, pcnsundo c cmprccnd1.!11do com pcrspicilcin c clurivídência. Trah;:dha inl'atig~lvclmcntc mas cm silêncio.
silêncio multiplicndor de cncrf!ius. o qual não signilica omissàt1, c
sim prcpuro puru açi10, c:Jutclosa, por~m sempre firme c cni:rgic~l.
Fulo do papel que Mi nas. Centro do Pu is, desempenha no Bra·
sil, com udmirúvel forcu de cquilíhrio, que, conservudon1, mantém
as nossns tradições, mns niin se anquilos:Jno passudo: cst{l permancn·
temente :ttcntu no presente c uo futuro, permanentemente uccssivcl
uo progresso. Entre suas cidudes existe :t trudicionul c p:~cuta Ouro
Preto, antiga Vila Rica, c existe tarnb~rn a moderna c trepidante
Ubcrlimdiu.
MISSÃO DE MINt\S
Cube realmente a Minas Gerais missüo extrnordinariamcntc
significutiva no contexto nacional. A História nos mostra, por c:xem·
pio, o que tem sido a sua atuação cm favor da liberd<1de. Dcl:1 é Tini·
dentes, o grande milrcir da Independência. Foi tmnhém Minas Gerais que falou, cm nome da Nuçiio nusccntc, no n:picur dos sinos
com que Ouro Prelo recebeu nos começos do século XV li a visita de
D. Pedro I, quando o Príncipe p:1recia querer encaminhar-se pura o
absolutismo~ que contruriava o id~:alismo e o libcrulismo dos minei·
ros c brusilciros.
E. se a História d~: antanho lias apn:scnta Minas como u grande:
defensora da liberdade. u História Contemporânea osti1 repleta Iam·
bêm de episódios relev:mccs nos qu:ds u gente montanhesa vem
ulirmundo seu ~amor uo Brusil c à dcmocraci:a.

unos depois do munifc~to dos mineiros, sob o comando do eminente
Senador M~tlwlhiics Pinto, Minas cnvhtriu us primcints trop~ts pum
cnfrcntnr ns desconsertas cm que se :.afundava o Brasil de 1964,
SERENIDt\DE E PATRIOTISMO
Vulc r~:ssultur a scrcnidudc c o putriotismo com 4uc se conduziu
Minas Gcruis, no decorrer de muis de dois anos de processo de detc·
rior:u;iio da :~utoridudc que tomaru o rumo du comunizac;iio do País.
Mi nus estava, porém, vigiluntc c prontu para :.1 uçUo. Dois unos :.nn~.:s
du cclosUo do movimento armado, aqui, em Arnx{J, rcunirum .. sc, pnr
iniciativa do seu Chefe do Poder Executivo, numerosos Governado~
res de Estudo, para examinar u situaçüo que se criaru.
Lembrou, cnl"o, o hoje Senador Mugulh"cs Pinto que o Brusil
vivi:~ um impasse c crn preciso .. sair logo do impasse" ... Ch~:gou acrescentava o Governador Mugalhfics Pinto - a hora d~: dccisôcs
que nrw podem scr :.llliudas",
E. u ~de uhril de 1963, ussim fuluvu. com a autoridade de Chefe
do Governo do Estado:
- .. Dcscncndcou-sc no País um proc~:sso de ilcgalidudc. Mi nus
cs1i1 preparada pura muar cm defesa da ordem c da lcgalidude."
TRIPLICE PAPEL
Cumpriu Mi nus liclmcnte a sua missfio. dentro daqueles rrinci·
pios que, na década de 40, t\lceu de Amoroso Lim:1 '"o bem dcscrc·
vcu:
"O p:1pel que a Suíça poderia representar no Velho Mundo de cquilihrio mornl c sobrétudo de equilíbrio político. como encruzilhada da :lima lmina e da alma germânica. da trndição cristã, ortodo·
xu c interotloxa, da culturu nórdica c mcditcrrãnc:.a - esse: tríplice
papel de compensação, de equilíbrio e de moderação í:, cm grande
purtc. o papel de Minas no Brasil. O amor da ljbcrdadc, que l'az da
Suícu. urcsur da suu fruqueza, um buluartc tão importaritc no jogo
das furçus politicas cm cena, ê tnmbêm o que poderú fazer, um dia de
Mi nus Geruis l) h~iluartc u novu democrucia brusildra. que porven·
tura venha a suir de um mundo em ruínus e sobretudo das lutus do
socialismo c do individualismo conccmpori1neo."

REVOLUÇÃO DE 1930
Min:1s criou condições p11ra a Rcvoluç"o de 1930, protestando
contra o arremedo de dcmocrm:ia em que, então, vivíamos, e
contribuiu Uccisivmncnte p:m1 :.1 su:.t vitóriu. Contou-me l..indolfo
Collor,- de quem é lilha a minha mulher, que há mais de 37 anos
me ncomp:1nhu nos tumultuados c~aminhos da vid:1 pnlíticu, depois
de, desde mcninu, huver sccrctmiadu seu pai, - que, em nns de
setembro de 1930, lendo t\nconio Carlos, que se comprometera com
a Revolução, sido substituído no Governo de Minas pelo velho Ole·
gúrio Mucicl, foi :a Belo Hori1.ont~: convcrsur a n:spcito com o novo
Govcrnudor. Expôs-lhe toda :1 sitLwção, fulou-Jhc longamente dus
providênci:1s tomadas pelo Rio Grande do Sul quanto :1os prepar:lli·
vos rcvohtcionúrios mas não ouviu nem uma paluvru de Olcgúrio.
Escranhundo o seu silêncio, que muito o construngi:J, perguntou·lhe:
- Fultu dizer-lhe nwis ulguma coisu, Presidente'!
- Falta sim - respondeu. de pronco, Olcgi1rio Macicl. Falt:J o
Rio Grnndc do Sul marcar o dia c a horu da Revoluçt10. Min:JS scni
fiel aos compromissos que moisumiu utruvés do Presidente Antonio
Carlos.
MANIFESTO DOS MINEIROS
E REVOLUÇÃO DE 1964
Vitoriosa n Revolução, qu:llorzc unos depois Minas crguiu u suu
voz nrucular. cm manifesto ussinadn por numerosos mineiros, entre
eles Milton Cumpos, Pedro Alei."'· Virgílio de Mcllo franco, Maga·
lhncs Pinto, Dt'trio de Almeida Mag:dhàcs, Luiz C:tmilo de Olivcir:~
Neto, Aduucto Cardoso c tuntos outros, puru protcstur contru o
dcsvirtuumcnto Jos idcuis rcvolucionilrios c defender o cumprimento
dns comprnmissos as~umidos com o povo brnsilciro. E, ca(do o
Governo c rcstuurmlu u ordem constitucional dcmocrútica. vinte
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OS BRASILEIROS PODEM CONFIAR
Podem. pois, os brasileiros conliar c:m Minas Gerais. qu~ cominua indormidu na consciência dus suas responsahilidadcs purn com o
Br:1sil c pnru com os princípios cm que ele se ~tliccrça. Se ela nmH:a
faltou ta cxpcctutiva nacional, muito menos lhe falwr!t agoru I! no
futuro, ciosa sempre dus nossas tradições c solidltria sempre com u
nosso destino. O mineiro, na suu serenidade c mansuctudc, é determimado c inllcxívd, seguro c forte.
Mas a atuucrto de Minus Ger~ais niao se restringe :to plun·o politi·
CO, ultrapassa-o. Nilo foi um mineiro. Juscelino Kuhstchck, que
Brasília c deslunchou no País o processo descnvolvimentistu?

r.,

NORDESTINO
Nordestino, lilho de um dos nossos menores Estados, enquanto
Mi nus é um dos maiores do Brnsil, não tenho complexos por isso, c
reconheço c proclamou posiçiio de lidcrunçu da grande terr:1 nlllnta~
nhcsn no conjunto nucion:.d. A sobriedude, u contcnçãu, o hom senso
dos mineirl1S niio colidem ~:om os nossos C.'l(truvusamentos cmw.:io·
mlis. ns noss~JS pui.-.:ôcs. us nossus ufctividudes, Como jú uccntuei,
nôs, os nordestinos. cncontrumos nos mineiros um:1 ~:mrcspondi:ncia
de sentimentOS que nUo Se exprimem J1CIOS geStOS espl!li.ICU!Urt:S 111:!111
pelos cntusiusmos, mus pela moderaçtlo, p~:la vid:t interior, pela
profundidude.
ATRA(ÃO PELO SUL
Muiln
R~:ulmcntc

s~:

nludl.!' ii utruçilll qm: o

Sul~:.xercc

sobre o nordcs,irll\,

nós deixumos a nossu terru, mas não tungidns pelo clima
inclemente ou simplesmente dominudos pelo espírito du nvcntura e
sim, mais propriumcntc, iJnpulsionmlos pclu ncccssidudc, cm husca
de meio mHior onde encontrar um lugar uo Sbl. ê de ulugounn~ a
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muior "olôniu de nordestinos de Suo Paulo, que já teve, aliás,- c no
exemplo bem se espelho u unidade nocional - um governador
ulugouno, Albuquerque Lins, como teve um mineiro, Bernadino de
Campos: c um numincnse, Washington Luis.
O mineiro uma ficar na terra em que nasceu, mas, ainda assim,
niio deixa de ucolher bem e ceder lugar aos nordestinos, como a
Alberto Deodato, de Sergipe, que neste Estudo foi eleito Deputado
Federal e Presidente do Diretório Regional da Uniilo Dcmocrâtica
Nacional: Francelina Pereira, do Pinuf, atunl Deputado Federal e
Presidente da Aliança Renovadora Nacional: Itamar Franco, da
Bnhia, Senador da República e ex-Prefeito de Juiz de Foro: José.
Branduo, alngoano, que em novembro último foi eleito vereador de
Araxú.
VISITA AO VALE DO JEQUITINHONHA
Minas bem represento, através de suas regiões tiio diversas, o
próprio Brasil. Há alguns unos, telefonei no entilo Governador
Rondon Pacheco c lhe comuniquei que desejava visitar Minas Gerais.
-Com a maior alegria o receberemos - respondeu-me gentil·
mente o Governador, Vamos ver a cidade industrial de Belo Horizon·
te.
- Nuo- disse-lhe eu, rápido. O que desejo é conhecer o região
mais pobre de Minas Gerais: o Vale dcJequitinhonha.
Com a amabilidade que lhe é peculiar, colocou o Governador à
minha desposiçüo o pequeno avião da empresa estatal encarregada
do Vale. Acompanhado de seu ilustre Diretor, o saudoso Fidelcino
Vianna, por sinal, baiano, que reunia no seu idealismo militante a
sua proverbial corugem c capacidade de servir, lâ estive eu por dois
dius, visitante cidades e entrando em conta to com os seus habitantes.
-Esta é uma região mais pobre que o Nordeste mais pobredeclurei, então, nos jornuis.
PIA UI E ALAGOAS
Quando perguntava o alguém sobre algum problema local, só
recebia uma resposta:
-Dele está cuidando o Deputado Francelina Pereira.
Era a sensibilidade do piauicnsc Francelino Pereira tocada pelos
sofrimentos de uma gente em luta contra as doenças, a fome, o anal·
fabetismo.
Levou-me depois·o avião o Montes Cloros, que é o inverso da
medalha. Ali se encontram instaladas indústrias do mais alto valor,
finunciadus pela SUDENE.
Mas o que mais me encantou mesmo foi ver cm regiilo tüo
despojada de recursos, a cidude de Divisa, servida, através da Bahia,
pela energia de Paulo Afonso, a grande cachoeira encravada em
território alagouno. ~ a contribuição do meu pequeno Estado e do
Nordeste ii reg lU o mais pobre de Minas Gerais.
APELO AO GOVERNADOR
Minhas Senhoras, meus Senhores:
Antes de concluir meu ugrudecimento, desejo fazer um apelo ao
Governador Aureliuno Chuves, cujo valor pessoal e cujo patriotismo
bem conheço, pura que ajude i\roxâ o ir pura frente, o que coincide
com a suu filosofia de Governo, segundo a qual o homem é a meta
prioriti~ria. Obru benemérita do Governador Benedito Vuludures,
lemos no pórtico dus Termus do Barreiro estes dizeres: "Em 19 de
abril de 1944, inuugurumos estu obra, construfdu pelo Governo de
Minas Gertlis cm beneficio da saúde do povo. Getúlio Vurgus. Benedi·
to Vult~dures".
Tem, assim, o Governo do Estudo u responsabilidade de prole·
gera todo custo este tesouro, esta fonte de vida puru os brasileiros,
dotundo Aruxú dos meios necesslirios à suu sobrevivênciu e defen·
dendo·o dos ussultos do progresso.
E ao Sr. Prefeito, que visitei paru prestar-lhe us homenagens do
meu apreço, com os meus ugrudccimentos pelus gencrosus pulavras
que uqui pronunciou u meu respeito, os meus upluusos e minhas feli·
cituçõcs pelo empenho que demonstra cm resolver os problemas
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deste admirúvel Município, o cujos representantes renovo meu
profundo reconhecimento pelo honroso tflulo que me concederam,
especialmente uo vereador Kleber Pereira Valeriuno, uutor do
requerimento aprovado unanimemente por esta Câmuru c que tão
amavelmente se referiu il minhu pessoa no discurso com que abriu
esta solenidade",
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
DOC'UMéNTOS A QUE SE REFéRé O SR. ARNON DE
MELLO, EM SEU DISCURSO:

Araxi (Minas Gert1is)- A Cíimara de Vereadores desta cidade
realizou sessuo extraordinária e solene para entregar uo Senador Ar·
non de M eilo o titulo de cidadão honorúrio de Araxá, que )he foi
conferido unanimemente em novembro de 1975, a requerimento do
Vereador Kleber Pereiru Vuleriano, Presidente do Diretório Munici·
puldoMDB.
O salão du Cíimara Municipal estava repleto de figuras de
todas as classes sociais. O Ministro da Saúde, Dr. Paulo de Almeida
Machado, filho desta região, fez-se representar no ato pelo Dr. Ade·
mar Rodrigues da Silva, Presidente da Sociedade de Medicinu do
Triüngulo Mineiro, que fulou em seu nome, saudando o novo cida·
dão araxuense. Abrindo a scssüo solene, o Presidente da Cümara,
Vereador Wuldir Benevides de Avila, nomeou uma comissão de três
vereadores pura introduzir no salão o Senador Arnon de Mcllo, que
se encontrava em outra saia, na companhia de sua Exma. Senhora,
Do nu Leda Coflor de Mcllo, e de amigos.
Ingressando. sob pulmas no recinto, o Senador Arnon de Mello e
Senhora foram convidados pelo Presidente, Dr. Waldir Benevides de
Avila, a tomarem assento na mesma mesa que presidiu os trabalhos.

VEREADOR KLEBER VALERIA NO
Depois de dizer das razões da reuniüo extruordinúriu da Cãmuru
Municipal, o Dr. Waldir Benevides de Avila concedeu a palavra ao
Vercudor Kleber Pereira Vaieriano, que pronunciou o seguinte
discurso:
Neste momc:nto, cm que o Brasil atravessa uma de suus fnses
mais difíceis. tanto política quanto econômica, o diálogo é, mais do
que nuncu, nccessilrio. Os problcmns nucionais niio mais poderno ser
resolvidos por simples decretos. Há necessidude de um consenso
nucionul punt encontrurmos soluções capuzes de atender à maioria
do povo brusileiro.
Es!ic consenso serít ulcuncado através do que se convencionou
chamur diúlogo nucionul. Niio o diálogo uniluterul, muito comum
cm nossos dius, em que cada facçüo procura as soluções que melhor
lhe convcnhum, mas um di(liogo amplo, nu busca de soluções
coletivus.
Ao som do frevo, do cnrimbó, do baiilo, do samba, do choro, do
modu de viol11, da toudu ou do rusqueado, reunumos nu mcsu de
conferi:ncia u poesia, 11 inteligénciu do homem do norte e do nordes·
te: a ulegriLI e o humor do curiocu: u pressu do puulisw: a ponderação
c dcsconnança do mineiro: u corugem eu determinuçiio do gaúcho: e
conversemos, fruncu e sincerumente, sobre o grnve impusse brusilciro. A rcsponsabilidude pelu horu presente é nossu •. de todos, c nos cu·
be encnntrur soluções.

DIÁLOGO
Se problemas internucionuis nos 11fet11m, procuremos o'
mecanismos udequudos à nossr. defcsu. Se o comunismo internu·
cionul niio nos convém, repudiemo-lo com todas as nossus forçus. O
comunismo fracussou cm todos os países onde foi impl11ntudo e niio
constitui modelo adequado uo Brasil. O povo brasileiro é de formu·
çuo crislii c liberal, jumuis admitindo regimes uteus c uutorit(lrios.
Por outro ludo, o cupitulismo nuo é 11 nossa formu ideul. Os
regimes cupitulislus promovem a dcsigu11ld11dc de clussc, 11 escr11viduo
opcrC1riu. O imperiulismo dos ricos, prineipulmente dos uortc·llmc·
ric11nos, tumhém nuo é pura nós conveniente. Busquemos cntlio u
nossu 'soluçüo, o nosso modelo,

I'
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O diítlogo é passivei, bastando que cada um se prive de seus
Norte-Nordeste c o Centro-Sul", 1968: "Problemas do Nordeste",
próprios interesses, buscando sempre, o interesse geral.
!%9: "Dcsiguuldadcs Regionais", 1970: "Participaçüo do Poder Lc·
Que fuçumos de nossos partidos pollticos bandeiras de luta e gislativo na Evoluçào do Brusil", 1971: "Alimentação e Nutrição",
nuncu burrcirus a impedirem o nosso progresso. Construamos o Bra1972: "Distrihuiçiio de RcniJa e Desenvolvimento", 1973: "Vinte
sil do futuro, diulogundo. fi pura isto que temos as nossas Casas • Anos de PETROBRÃS", 1974: "Portugal c as Colônias du Áfricu",
Legislutivus. ~ pura isto que nos reunimos nesta noite, cm sessão
1975. etc.
Misto de politico, empresário e escritor, i\rnon de Mcllo é grun·
festivu da Ciimuru Municipul de Arnxá.
de umigo c udmirudor de Aruxá, que visita desde 1942. O seu amor
ARNON
por nossu cidude fez de seus filhos, também, amigos de Araxú, que
Ao homenagearmos uma au• mais ilustres figuras politicas e visitum constantemente e onde passuvam o carnaval nos unos de suu
empresariais do nordeste brasileiro, estamos homenugeundo todo o
infitncia c adolescência. Mas ó amor de Arnon de Mello por Araxú
País. Nascido u 19 de setembro de 1911. em Rio Largo, Alagoas, Ar·
nüo o fclancnus um visitante dos mais ilustres e assíduos. Fé-lotambém um de nossos divulgadores. Consta que nos corredores do Sena·
non Mfonso de Farias Mcllo, filho de Munoel Mfonso de Mello e
de D. Lúcia de Farias Mello, í: nosso homenageado de hoje. Casando, quando niio cstit falando de seu Estado, de sua gente, csti1
do-se. em R de dezembro de 1939, com D. Leda Collor de Mcllo,
fal:tndo de Ar:t~it. seu clima. suas águas. E é cxatamcnte este carinho
filhu de Lindolfo Collor, o primeiro Ministro do Trubulho do Brasil
por nossu eidudc, du purtc de tiio ilustre homem público, que di1
c uutor da nossa Lei de Previdência Social, o Senudor Arnon de
maior hrilho a esta noite.
Mcllo tem cinco filhos:
CONCLUSÃO
Leopoldo, casado com Regina Cozzo c integrante da Rede Glo·
bode Televisão:
Preludo Scnudor Arnon de Mcllo:
Lcdu Maria, casada com o Embaixador Marcos de Salvo Caim·
Já se disse que o homem i: cidadüo do mundo. O ser-humano inbra, representante do Brasil nu Costa do Marfin, África:
tegra uma comunidade universal. Nilo seria uma simples lei que iria
Ana Luísa, jornalista, dirigente das Sucursais das Gazetas, no conferir uma cidadania. O titulo que esta Casa lhe outorga nesta no i·
Rio c em Brasília:
te nadu mais ê do que a gratidão de um povo amigo. Queremos neste
Fernando, casado com D. Lillibeth Monteiro de Carvalho, e .. muito nhrigudo'', neste gesto simples. porí:m sincero, cstreitur :.linDiretor Superintendente da Gazeta de Alagoas e da Organização Ar· <.ill m:lis ns l:u;os dC nmizude que unem qs.mineiros :10 ollugo:mo.
non de Mel lo:
Formulamos votos a Oeus pela suu saúde e de seus familiares,
Pedro, dirctor da .. TV Gazeta de Alagoas.
para que possamos, por muitos unos ainda, ter a alegria de recebê-lo
Arnon formou-se em Direito a 8 de dezembro de 1939, no Rio cm nossa cidade, de hospedá-lo em nossa estância.
de Juneiro. Jornulistu, trabalhou nos Diários Associados e foi
A D. Leda os nossos respeitos e a alegria de tê-lu entre nós. Ao
proprietítrio do Dlirlo Carioca, do Rio de Janeiro. Como jornalista e Leopoldo, Fernando e Pedro, à Ledu Maria e Ana Luisa o nosso fraempresário, está ligado às seguintes empresas: "Rádio Gazeta de Ala· terno e carinhoso abraço.
gous: jornal "Gazeta de Alagoas", "TV Gazeta de Alagous" e Gráfi·
RF.PRF.SF.NTANTE DO MINISTRO DA SAÚDE
cu Editoru Guzeta de Alagoas, todas com sede em Maceió, Alagoas.
Falou em seguida, como Representante do Senhor Ministro dn
POLITICO
Saúde, Dr. Paulo de Almeida Machado, o Dr. Ademur Rodrigues do
Como politico, foi Governador do Estado deAiagous de 1951 ti Vale Júnior. Presidente du Sociedade de Medicina de Araxá, que as·
1956: foi Presidente da UDN de Alagoas. Elegeu-se Senador da sim se expressou:
República em 1962, reelegendo-se em 1970, com mandato ati: 1979.
"Exm• Sr. Dr. Waldir Benevides de Ávila- Presidente da Cii·
E membro da Comissão de Economia, da Comissão de Minas e Ener· mura Municipal de Arnxá.
giu c da Comissão de Relações E~teriores e membro suplente du
Exm• Sr. Dr. Araceli de Paula, nosso prefeito municipal.
Comissuo de Educação, do Senado Federal. Sua atunçilo como
Demais autoridades, senhores vereadores, minhas senhoras,
Senador tem sido das mais destacadas. Representou o Brasil nus meus senhores:
Conferências Atõmicas de Viena, na Áustria, em 1967 e 1968: e no
E~m• Sr. Dr. Arnon de Mello, mui Digno Senador du Rcpúbli·
Congresso de Rudioisõtopos de Tóquio, no Japão, em 1967. lnte· cu •.
grou n Delguçilo do Brasil à Conferência lnterparlumentur de
Dentre as várias razões que o Ministro Paulo de Almeida Ma·
Copcnhugue, Dinamarca, em 1967: e à Confcrêncin lnterpnrlumen· chado teria pura se sentir feliz em participar desta assembléia, eu me
tur de Belgrado, Iugoslávia, cm 1968: u Delcguçilo do Brusil it permito salientar apenas duas: de um ludo, a amizade fraterna que o
Conferí:nciu do Parlamento Lutino•Americuno de Brasília em 1971 c liga a essa figura fmpnr do Senado Federal, Senador Arnon de
Snntiugo do Chile cm 1972, a Dclcgaçilo do Brasil à Reuniilo do Mello: e, de outro lado, o amor à terra que o viu nascer.
Parlamento Europeu cm Estrasburgo, nu França, em 1968. Fez purte
Entretanto, mercê de suas ocupações à frente do Ministério da
du Deleguçilo do Brusil à Assembléia Geral da ONU, em Novu Saúde, que o impossibilitam de aqui comparecer, pediu-me que o re·
Iorque, cm 1973. Em 1974 integrou a Dclcgaçuo do Congresso prcsentusse, que e~ternusse u esta Casa os seus cumprimentos, os
Nucinnul it Conferênciu dos Parlamentos Latino-Americano c seus parabéns pela justa iniciativa de oficializar um amor jú de lon·
Europeu. em Luxemburgo.
gos unos, como disse o Vereador Kleber Pereira Veridinno, qual o do
Senador Arnon de Mello por nossa terra.
ESCRITOR
Pediu-me ele que transmitisse à população urnxaense, através de
Como escritor, jú publicou numerosos livros, entre os quuis os suus lideranças, os seus purubí:ns por tão feliz iniciativa. Pediu-me
seguintes: "Os Sem Trabalho da Politica", em 1931: "África, Viugcm aindu que fosse portador do seu ubruço fruterno uo Senudor Arnon
ao Império Português", cm 1940: "Uma Experiência de Governo", de Mello, com os seus votos de felicidade pessoal, e, neste abraço, es·
em 1957: "Energiu Nuclear", em 1970: "Desenvolvimento Cientifico tivessem contidos os seus votos a Deus pura que cumule V. Ex• de
c Tecnológico", 1970: "Pesquiso", em 1970: "Emigruçilo de bênçuos u fim de que continue n sun carreira de homem público· ím·
Cientistas", 1967: "Ciência c Democruciu", 1969: "Brnsil, pussudo e par, permunccendo sempre como um exemplo de ciduduo do Brasil."
Presente", 1972: "Educação e Progresso", 1973: "Aiugoas, Petróelo
c PETROBRÃS", 1972: "Pdé no Senado", 1968: "Respostu ao Sena• GERALDO PORFIRIO
dor Edward Kennedy", 1971:, "Vereadores", 1966: "Açúcur: Futor
Depois de falnr o Dr. Adcmur Rodrigues do Vale Júnior, rcprc·
de E'1uilfhrio da Unidade Nucionnl", 1974: "Novu Politica do scnt!lntc do Sr. Ministro du Saúde, o Prcsidcnt~, Dr. Wuldir Bcncvi-
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ocs de Avilu, concedeu u pulavru ao Dr. Geruldo Porfirio Botelho,
Provedor du Sunta Cusu c Presidente da Rúdio lmbiuru, que pronun·
ciou o seguinte discurso:
"Caríssimo Senador Arnon de Mello:

Niío sei, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, seu geração que succ.
deu à minhu seria cupuz de identificur alguma coisa estreitamente

HISTORIA PÁTRIA

Nus oportunidades quase sempre: raras. mas nem por isso mc:nos

vinculada à históriu deste Pufs, quando ouve csst: sobrenome Collor.

grutincuntes, cm que tenho ocupudn esta tribuna, comcço invariuvel·
mente por enaltecer us funções do Poder Legislativo.
Tanto muis ru1.üo tenho hojc pura enultecô·lo, quanto muis me
lcmbro de que esta homenagem se dirige a uma das flgurJs mais im·
portuntes do Congresso Nacional.
·
· ·....
!;: uqui, ncstu Casu, Senhor Presidente e Senhores Vereadores,
sob este teta e cm cima deste piso, que se aiscutcm c se analisam as
aspirações lcgftimas da nossa comunidade. E, com tal participaçuo,
estu Casu cnviu uo outro Poder, não menos responsável e nüo menos
rcspcitúvel, os instrumentos legais de que ele necessita pura conduzir
c promover o progresso do Municlpio e obcm-estar do povo araxaen·

Niio sei, porque tantas silo as reformas do nosso ensino, tantas silo as
modificações dos curriculos escolares, que honestamente nem posso
di~er seu nossa mocidade, sobretudo aquela que hoje estuda, conhece realmente os fatos muis importantes da História Pátria. Conhecêlos não apenas atravês de uma cronologia de datas c de pessoas, mas
principu!mente e sobretudo, afim de que se possam analisar t
utuação eu participação das figuras históricas, visando u que se traga
puru a vida presente ou pura o exemplo do futuro aquilo que, como
disse certa vez o Embaixador Osvaldo Aranha, de saudosa memória,
seja válido e aproveitado, e recusando aquilo que deva ser recusado.

se,

SOBRENOME COLLOR

PODER LEGISLATIVO
Ao referir-me ao Poder Legislativo, evoco, com grande saudade,
aqueles tempos difíceis em que o Pais emergiu de uma longa ditadura, e em que tive, por desvanecedora delegação de grande parte
dos meus concidadiios, u honra de tomar assento numa dessas cadeiras.
Transcorrido o tempo, feitns c refeitas as transformações, decorrentes do progresso, da evolução, estamos hoje num estágio em que
me confesso democrata por vocuçilo.
·
Gostaria de ver o Poder Legislativo, já nilo digo hipertrofiado
das suas funções, como ocorreria no sistema parlumcnturistu, porém
menos atrofiado nus suus atribuições. Entretanto, este é por outro
Judo, o preço que se deve pagar, em certas circunstâncias, para atender às conveniências superiores c aos interesses maiores da nucionali·
dude. O que nos conforta e nos anima é que este Pais, em cujo ccnú·
rio legislativo, V. Ex•s, Srs. Vereadores, ocupam um lugar, caminha,
cautelosamente embora, para a recuperação total daquelas normas
condizentes com u vocação do po~o brasileiro, segundo cujos princi·
pios "o Poder emana do povo e em seu nome é exercido". V. Ex•s,
Sr~.

V!!rcadort:s. rcrrr.:scntHm nc:stn Custl HS usriruçõcs du nnssn CO·
munidndc. c tanttl mais :1umcnh1m ns nossus asrirucõcs de crcscimcnh1 c os IHl,sos dc:sr.:jns de hcm-cstar snCÍtll, tanto mnis numcntnm ~IS
n:s~t,nsahilidadcs de V. r:x~

SENADOR ARNON
Di riu, pedindo a V, Ex•s, Sr. Presidente c Senhores Vereadores,
que me relt:vem essu incursiio em terreno mais ou menos teórico,
que, uo que parece, nudu t~m a ver com os motivos pelos quais esta
Cümuru foi hoje convocada. Esses conceitos, repito, nascidos de uma
observação provinciana, mas Jastrcudu em largos e longos anos de
vivência politica, siío emitidos em homenagem à formação politica
do nosso homcnageudo.
(\mhc~.;u

a de

o Sl!nador Arnun de Mclln ht'1 ulg:Lms ;mos, Liguei-me

pM 11111:1 lHHlriH~a

:~dvém.

c ~:strcllll amit.:ttlc. c o nosst) rclucionnmc1l\o
prnvavclntcntc. U:1 nossa nliniduUc Uc idêlns c considcrnçiics,

Ao lembrar-me do sobrenome Collor, meu espirita recua no
tempo, lú pelos idos de 1929-1930, quando este Pais, ainda engalinhando, exigiu, através de calorosa munifestuçilo popular, alguma
coisa que o reformasse, alguma coisa que lhe modificasse u estrutura
políticu e, cm conseqUência disso, o arcabouço administrativo,
Surgiu então um nome, na cúpula dos articuladores do histórico
movimento de I930, o do Deputado Lindolfo Collor; integrante da
mesmu gcrnçiío de Jouo Neves da Fontouru, o homem da casquinha
de noz; de figuras do porte político e da coragem pessoal e clvica de
Batbtu Luzurdo, o homem "do quem vem iâ"; de Maur(cio Cardoso,
que, em tempos tiío difíceis como os que vivemos hoje, porque também tempos de trunsiçno, exerceu o Ministério da Justiça.
Estendo-me nestes detalhes aos presentes e à minha terra,
através das ondas da Emissora local, pelo alto significado que deve
ter pura o povo brasileiro, sobretudo para as gerações mais novas, o
sobrenome Collor, que a Senhora do Senador Arnon de Mcllo usa.
UNIÃO MELLO-COLLOR
Em scguidu, decorrido nlgum tempo, houve umu uniiio, que se
diria, lltê, de contrihuiçiio à própria unidade nacional, através da
constituiçiio da fumília: um Mello de Alagoas, unindo-se a uma
Collor do Rio Grundc do Sul. Desta união, resultaram rebentos quc,
digo porque sci, ji1 comcçum u honrar o sangue que lhes corre nus
vci~1s,

Estu homenagem uo Scnudor Arnon de Mello se estende, por
conseqUência, it sua Scnhoru, segundo cu u entendo e por isso o pro·
clamo, porque todo aquele homem público que serve de modelo its
nossus gcraçõcs de hoje c 1\s gerações futurus, homem público da
estaturu dc Arnon de Mcllo. só consegue gulgar os degruus du escuda
de sua gloriosu curreiru, se tiver uo seu ludo o estímulo permunentc,

Ctlnstantc, u palavra de conflunçu daquclu que uniu 11 suu vidu ii vidu
Uch:, fH\rU cnfrcnt~\r todufi llf> !Uh\S e todm;. as vicissitudes.

SENTIDO DA HOMENAGEM

,, lJIIC pam mim C1>nstitui llltltivo Uc: muitt) dc:svunccitncnto,

Neste ponto, devo abrir um parêntese pura di~er que niio i: em
função de ser seu amigo, nua 1: em funçUo de receber a honra de suas
atenções que emito n.,;te instante elogios à sua pessoa. Meu jeito e
meu carlttcr jamais permitiriam que, numa solenidade deste porte,
com tanta signiflcaçiio, du minha boca salssem palavras que nilo estivessem estreitamente ligadas ao meu pensamento e no coração.
·Pediria ugoru licençu ao Senador Arnon de Mello, com quem
tenho convivido muito, como jó disse, e de quem tenho h11urido constantemente idé:ius magnfncus a fim de compor u margem desta
Naçilo, pura estender u homenagem que lhe presto, ncstu tribunu, 11
sua excelentlssima senhora, Dona Leda Collor de Mello, uqui tum·
bf:m presente,

ç~n

Diria uinduao Senador Arnon de Mcllo, figura du maior proje·
dn Scnmlo Fcdcrul. lJliC u ru:ssou humll SI! conJHiiLii de 'rgmtl·

dudcs dcsiguuis, Com cxcccno du nossu proccdênciu, du nossu

nutur<lll divina. " resto ê desigual. Do mesmo modo, as ratões que
informam homenagens como a desta noite também diferem. Hío
homcnugens de ugmdccimcnto u benesscs recebidas. Hlt homenagens
cm l'~tncUo de C.lifh:runcns futurus .. Hlt homcnug:cns rundudus em txrundcs motivos c utê mesmo sem nenhum motivo,

O Senudor Arnon de Mcllo não representa para Araxlt a
rn:ttcrlulilladc: de ulg:umu coisu di! sentido tumbém mutcrinl, que ele

nos tcnha dudtl, Rcprcscntn muito muis: rcpresentu o e.<Crnplo do
homem pithlico modclur, representa o c.1cmplo do hrusileiro

j

!l
!
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profundamente preocupado com os problemas fundamentais da Pãtriu. Representa, utruvós de sua convivência, a transmissão da sua
subedoriu, du suu experiência, a todos quantos com ele convivem. E
ucrcscenturiu que em Araxú só não convive com Arnon de Mcllo
quem não quiser conviver com Arnon de Mello. Porque, dificilmente, no imenso cenário dos homens públicos de alto gabarito desta
Nação, nós encontramos uma figura tão accessfvcl, uma figura tão
simpática, que, desde o primeiro contacto, abre ao seu interlocutor
as maiores bases. Esta homenagem vai vinculá-lo ainda mais à nossa
terra,

ARA XÁ
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gente aruxanesc, numa afetividadc mútua, Arnon de Mello jú cru
araxaense, Araxújti considerava Arnon de Mello como seu filho.
Alegra-me parabenizar a Câmara por este reconhecimento. E
aproveito o ensejo pura prubenizar também, pelo bom cumprimento
que deu à suu missuo, este Legislativo, com o qual tive a honra de
trabalhar durante um ano e seis meses, o qual soube sentir, com o Po·
der Executivo de Araxlt, todas as vicissitudes, todos os dramas e to·
das as necessidades da nossa gente, e, como nós, soube captar todas
as nossas possibilidades, todas as nossas perspectivas. Somados Po·
der Legislativo c Poder Executivo, tivemos u satisfação e a honra de
proporcionar a Araxti as condições necessárias parn esta arrancada
gigantesca que. mercê de Deus, estamos dando pura o futuro.
A~r:tdecido u cstu Ctimuru, desejo dizer que divido com todos os se-

Somos uma cidade que, apesar de somente agora despontar
para uma grande riqueza industrial, tem uma tradição turística que nhores vcrc:ndorcs cstu nntcvistao que tenho do futuro rudioso c prodeve ser preservada, resguardada. Homenagens desta ordem vão tra- missor du minhu terru.
zer, como conseqUência imediata, ainda mais, os propósitos do NÃO APENASAFETIVIDADE
homenageado de divulgar nus altas rodas cm que convive as virtudes
Mas, certamente, Senhor Senador Arnon de Mello, caríssimas
du nossa estância, a magnitude do nosso clima.
autoridades, u Câmara, ao prestar-lhe tão alta homenagem, não se
Há cerca de dois unos passados, numa conversa informal com o pautou apenas pelos laços de ufetivídude, não se pautou apenas pelo
entiio Vice-Presidentc da República, Almirante Rademnker, disseromantismo do amor do Senador Arnon de Mello por Araxn e pela
lhe eu; "Araxú é uma cidade privilegiada." E, cm resposta à sua
reciprocidude dos sentimentos de Araxú para com os sentimentos do
pergunta, acrescentei; "Privilegiada 'pela oportunidade que tem do
Senador Arnon de Mello. Outras pessoas se enamoraram destu terra
convívio permanente com os grandes homens públicos deste Pafs." E
e, no entanto, não receberam a mesma homenagem. Nu suu sabcdo·
continuei. falando-lhe de outro aspecto da situação de Arnxâ: "O
riu, Poder Politico que 1:, a Câmara divisou no Senador Arnon de
Senhor. por exemplo, de bermuda, cm pleno dia, num~ das salas do
Mcllo algo mais que um simples admirador de Aruxá. Divisou nele
clube social da cidade, está conversando com um nrnxacnsc, Nilo há uma dus mais impolutus figuras da vida pública nacional. Divisou.
medida pura estabelecer a distância que existe entre este nraxacnse de em Arnon de Mcllo, um batalhador pela causa dcmocr:lticu. Viu cm
provinciu c V. Ex•. ulçadn à altitude de Vice-Prcsidente da Repú· Arnon de Mcllo um entusiasta revolucionário. Viu em Arnon de
blica. Acentuei ainda que, "mercê da boa convivência, muito Mcllo () mlministrudor 'du longínquu Alugtms, qut: teve, no seu
poderíamos postular às autoridades que nos visitam. dada a mandato, grandes desafios. E porque teve e aceitou grandes desafios.
receptividade que encontramos em função mesmo desse convívio."
foi um dos maiores, scniio o maior Governador que aquele Estado já
Estu 1:, segundo a minha impress'ào, a minha certeza, a razão
teve.
fundamental da concessão desse titulo de cidadão honorário no
Senador Arnon de Mcllo. Estou certo de que, a partir de hoje,- se NO GOVERNO DE ALAGOAS
isto for possível, se no seu coração, que sei que é muito grande, ainda
Quundo ttssumiu o Governo das Alugoas. o ilustre Senador
houver lugar para mais amor, - S. Ex• será muito mais araxanese,
Arnon
de Mello encontrou um Erário insuficiente pura us grandes
muito mais vinculado à nossa terra, aos nossos interesses, às nossas
aspiruções. Posso concluir, assim, dizendo que, nu área federal, necessidades do Estudo. Mas captou de imediato a simpatia c ú con·
Aruxlt encontra um novo apoio, uma nova sustentação para as suas fiança dos seus cocstuduanos, c, partindo, bravamente, pura uma
reivindicações de carúter coletivo, visando ao beneficio comum da obra de Governo solidária, foi uma figura que deixou marcus cm
Alugoas, foi o homem que abriu estradas, foi o homem que usfultou,
nossu comunidude,"
foi o homem que deu dimensões gigantes àquele Estudo que o mapa
teima cm m0strar pequeno.
DISCURSO DO PREFEITO
Arnon de Mello, com seu urrojo e sua coragem c com seu tino
Foi o seguinte o discurso do Prefeito de Araxá, Dr. Araceli ,de
politico c com suu vontudc de fazer prevalecer o interesse coletivo
l'uulu. que enmpureceu à solcnidude acompanhado de suu exce·
ucimu do interesse purticulur, enfrentou, também, a inconseqUência
lcntissimn csrnsu:
dos seus desufetos. Mus nilo perdeu nunca a serenidude e, tendo
"Excelentíssimo hnmena~cud<l, Scnudor da República, Dr. Ar· construido c asfaltudo rodovius. colocou Alagoas nu estradu ccrtu.
nnn de Mclln:
Administrador arguto, administrador corujoso, o ilustres
A Cümara Municipal de Araxá tem·sc pautado, através de uma
Senador Arnon de Mello fez do seu pequeno Estado um dos grandes
longu trndiçiio, cm conceder o titulo de cidadania àquelas pessoas
Estudos du Uniilo, um dos muis respeitados Estudos brusileiros.
que, reulmcnte, fazem jús u esse titulo. A nossa galeria de homens
ilustres u cada ato legislativo tem sido enriquecida grandemente.
Nós que, como ele, também defrontamos um processo
Provu evidente foi este ato legislativo, de autoria do vereador udministrutivo de desenvolvimento, sabemos o quanto ê curto o
Kleber Pereira Valeriano e referendado por todo o plenário, de pruzo puru nquclcs que querem trubulhar. Às vezes i: mesmo nccesslt·
outorgu da cidadania no ilustre Senador Arnon de Mel! o.
rio que tcnhumos u corugem suficiente paru resistir às
Mas a Cílmaru, representante das aspirações populares, como incompreensões quundo desufiumos o tempo, porque o tempo ê cur·
foi dito c como é fato, apenas ratifica, através de um ato legal, aqui-. to.
lo que o sentimento popular, que a alma e o esplrito dos araxaenscs,
Aqueles que querem trubalhar nuo se podem dur uo luxo de
jít houveru anteriormente consagrado.
cspcrur que todos os ventos cstejum fuvorltvcis. iõ noccsS<\rio ter coraHOMENAGEM JUSTA
~cm puru cnfrcntur us intempéries c os mures cncupclud~>s. E aqueles
Por isso, nós entendemos que, desde que o Senador Arnon de, que Cl>nl1nm cm si mesmos irruditun conliunçu.
Mello se upaixonou por Aruxá, se enamorou de suas águas c do seu
climu, se ufeiçoou à sua gente, houve uma reciprocidade, u contar de SAUDAÇÃO
1942. Neste Pafs sem fronteiras, que desconhece as delimitações dos
Nós suudumos no ilustre ex·Govcrnudor de Alugous umu Jiguru
mapus, os ucidcntes geográficos que separam os povos, tendo desde exceutivu. Mus suudumos tumbém o eminente Scnudor du Rcpítbli·
longu da tu havido este contuto entre o Senador Arnon de Mcllo c a cu. o homem que fuz purte du Cümuru A!tu do Pufs, c que comprecn·

(
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de, pt!rfcitumentc, o processo de transição que: utrnvcssu u Nução
Brasilr.:ira. Processo de trunsiçúo, que muntém abertos o Poder
Lc~islativo c o Poder Judicií~rio para que, ao lado do Poder Executivo, se forme este trip~ no quul se usscntam os postulndos sugrudos dt~
democracia. Arnon de Mcllo entende perfeitamente que u dcmocrn·
cia de hoje não tem mais o romantismo de antanho: ele entende perfcitumcntc que outros são os tempos. Então. ê necesslario que o pró~
prio rc~ime seja adapLUdo ao tempo. Então, ó necessário que Legislativo, Executivo c Judiciário se irmanem, um compleLUndo o outro,
um suprindo us dcnciCncius inerentes a cudu qual.
DIÁLOGO
É preciso que nesta fase de transformuçiio hnju realmente o
diillogo. Mas o diiilogo sadio cm que se tenha por r.nalidadc única c
c-xclusivouncntc a Nação Brmilcirn.
É preciso que. irmanados, comprcendnmos o momento cm que
vivemos. c que integremos cstn N:1çüo no contexto mundiul,
sítuandn·sc ;1 ~osicfio brasileira cm face das dcmuis ~osiçõcs,
1~ rm:ciso que haja, rculmcnte, esta transicno: que haja. renl·
mente, este di(dogo: é preciso tudo isso, sim, mus que esse diídogo se
raca uhcrtamcntc. com u consciênci:1 de que. se não formos fortes
in tcrnurncnte, seremos fucilmcntc vencidos por problcmus externos,
Senhor Scn:tdor i\rnon de Mcllo:
Aruxít estí1 cm festas, Araxá lhe rende um tributo de apreço, c
lhe rendendo este tributo," cid:tdc prestll suu homenagem uo Scn:tdo
da Repúhlicu. u este mesmo Senudo que abrigou no p:~ssudo vultos
ilustres de grundcs políticos mineiros c que nu utuulidmlc ucolhc
outros !!r:tndcs nomes do nosso Estudo.
F. com unm sutisfuçfio muito grande que nós suhemos c sentimos
que a hancmf:1 mineir:1 neste momento ganhu muis um representante
c que Ar:L\{1 pas!<la a ter no Senado du Rcpúblicn mais um
n:rrcscnt:mte. Isso rm:1 n{ls é unu1 ulcgria imcnsn. Senhor Senador
1\rnnn de Mel lo.
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dever de g.rutidfio homenageando umu figura tiio expressiva, tão
imrortuntc no ccnitrio politico brasileiro como o Senador Arnon de
Mcllo.
A nossa querida cidade de Aruxit ulcgru-sc cm ver chegado o
momento de prestar :1 sua homenugcm u um ilustre brusileiro que, jf1
por cerca de 40 unos, se tornou, por sua vnntude, por sua simpatiu,
um nosso contcrnineo.
Ncstu noite, unte todos os Vereadores, unte as autoridades uqui
presentes c o rovo que uqui se cncontru, nós vamos prc:stur uo grundc Scnudor d<t Rcpúblicu, Dr. Arnon de Mcllo, nossn sinceru
homenagem.
Convidumos u esposa do dignissimo Ministro da Saúde,
Dr. Paulo de Almeida Muchudo, u Senhora Apurecida de Almeida
Muchadtl. que aqui nos honra com 11 sua presença, puro entregar o
titulo de cidadão honoritrio de Araxituo eminente Senador Arnon de
Mçllo.
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Evelásio Vieira.

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB-SC. Pronuncia o seguinte
discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil apresento um dos maiores indices de crescimento dcmogrltr.co do Mundo. Sua população está provavelmente na ordem dos
115 milhões c, dentro de apenas 23 anos, mantido o aluai índice de
crescimento, ultrapassará os 200 milhões de habitantes.
Crescimento tilo fantástico gera uma série de problemas que exi·
gcm inteligônciu, sabedoria, clarividência, esforço e destemor, para
superit·los.
Nu ltreu du educação, especiulmente no que tunge nos recursos
humunos, reside o exemplo mais eloqUente.
Com o rltpido aumento populacional, há o conseqUente cresci·
mcnto vertiginoso das taxus de matricula.
No período de !960 a 1970, em apenas lO anos, as matriculas
nos untigos cursos primário, ginasial c colegiul elevuram-se na
ARAXAENSE
proporção de 72%, 278% e 319%, respectivamente. Uma média nnuul
de 7.2%, 27,8% e 31,9%, respectivamente. Nos grandes centros urba·
C'nnw uraxacnsc desejamos abrir um pequeno paréntcscs, nesttt
/bota, rar:t S:IL\dUrlllil,-t, aqui. tumhém, :1 fip.Ur:l SÍil!!UJar do
nos, onde u concentruçilo humana cresce de forma espetncular, esses
E,cclentíssirnll Scnhnr Ministro da Sul1de, Dr. P:1ulo de Almcidu
índices <llingirum cifr:ts surpreendentes. Aqui em Brusilia: 1.013%,
6.155% c 26.014%.
.
M~1chmfn. profundamente cnc:lixudo nestu terrn de Araxú. pois
viveu uqui !!rHndc p:~rtc du sua vida c hoje aqui se faz representar
Tui crescimento de matriculas tem, evidentemente, obrigado o
pelo ilustre médico Dr. Adcmnr Rodrigues do Vulc Júnior. É muito
recrutamento, no merendo de trabalho, de recursos humanos em
igu:tl proporção.
grundc tnmht!m nossu :tlt.:griu cm termos, uo nosso l:tdo, :1 csros:t do
~r. Ministro. Donu 1\purccidu dcAimcidu Muchado.
·
Ai reside cxutumente o grande "culcanhar de Aquiles" da educa·
Tuis circunst:ind:ts vém complctilr esse clima de festa, esse clima
ção em nosso meio.
de ~.:uforiu.
Numa uprcciução mesmo sem profundidade, qualitativa e
Arux:"t é issn. Senhor Senador Arnon de Mdlo. Aru.xít é o quuntitutivumcntc, dos recursos humanos dispon(veis e cm ativida·
snrnatório das trmlil;lics dn pnssndo. Ar:t.\:'1 é o ronwntismo dm
des no mercado de trabalho, vamos encontrur um pninel desalenta·
dor.
Úl!lHIS, AnL\Ít é esse clima hcnfuzcjo, Arux:'a é unut cidndc cosmopoli1<~ ror nutureu1, mas Arnx:'t é uma cidade que, sohrctudo, c ucimu de
O magistério, a cada uno que passa, vem sendo exercido por
tudo, ~ahc rcspcit:tr. sn hc cnaltt:ccr c rcvcrcnciur os valmt:s.
pessoas menos hubilitudus, menos qualificadas. Estlt-se tornundo
V. E.v. lJUC ocupou os muis ultos c digni!lcuntes curgns no seu
sempre muis difícil u conquista de elementos hnbilitndos u cumprir
sutisfatoriumente a função de educador. Aumenta extruordinariaEstmln. rH'ls sahenws tptc V. Ex•, estando no ScnJido, nüo cst{l no
mente 11 fug:t no ensino. provocundo um déficit que se uccntuu em
ltltimnt.kurau. Existem certas ressoas, pura us qÚuis niio hil o último
dcgr:nr. El:ts vfto suhindll, suhindo uté que um diu, sem que se
csculu muior. Segundo estamos informados, no Rio, 4 professores
rerccha. cnntinu:un suhindo, enlrum pela.~ nuvens, c ll seu nomt: licu
por diu ubundonum o magistério.
IHI histt'lri;t,"
E por que isso cst(l n ocorrer, u cada ano, repetimos, em maior
número'!
I'AI.AVI<AS DO PRESli)ENTF. DA CÂMARA DE VEREAPorque no Brusil o professor é, de um modo gcrul, mui rem une·
DORES
rudo. Nüo ~unhu pura viver dignumente. O seu snldrio é uté mesmo
Apth a k·itura du cnnccssiin do titulo, o Presidente da C:imuru
humilhuntc, dcgrudunte.
de Vcre:tdnrcs. Dr. Waldir Bcncvidcs de Ávila pronunciou us scguinRecebendo sulltrios simplesmente nviltuntes, o professor. com
tndu o seu amor c u sua vocnçfio pnru o mngistério, deixa-o, in·
lC's r:tlavr:ts:
"Chc!!umns ao momento culrninnntc dcst:t Scssiio. E é purn nós,
p.rt:ssandn cm outr;l utividude, de munciru u obter rendimentos que
\'cn:adurcs. c par:~ IHhi, ur:1xacnses, tllntl sutisfuciio muito grnnde
lhe pr<>porcioncm certu dignidude de vidu.
receber IH!~Iit Cas:t rcrsonulid:u.lcs IÜO importantes I! 1~0 distintas.
Os bons, os habilitudos, os quulificudos deixum o exerclcio do
Rcprc~enlilntcs do povo uru.xacnsc, mnis l\11111 vc~ cumprimos um
magistCrio, uli permanecendo- nu muioriu- os menos capuzes.

!'
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Nns últimus séries do cmino fundumcntal c no segundo grau, é
rtlro ncharmos professores que, tendo conhecimento a respeito de técnicus de unsino, psicologitt do adolescente, etc, coloquem-nos cm prftticn. A flguru do professor de "cuspe c gi1." aumentu. Aatividadc de
professor é, cm csc1.lla sempre muis crescente, tida como .. hico ..: cstu
a triste c duru realidade, neste Puís.
Hoje í: muito comum o professor lecionar pela manhii numa cs·
cola, i1 turdc numa outra c à noite numu terceira, u fim de conseguir
rendimentos que lhe possibililcm a subsistência c o pagamento da
prestação da cusa udquiridu com financiamento do BNH. E preciso
que se diga também que muitos, para conseguirem J turnos de aulus,
têm que se deslocar de sua cidade pura outras, cobrindo distfincius de
muitos quilõmctros. Nesses deslocamentos, pura não terem seus suJ(t.;
rios dctcriorudos utilizuvum o transporte ferrovi{lrio. o que jf1 nüo
estú muis sendo possível puru muitos, porque u Rt:dc Fcrrovif1riu F'e·
dcral estí1 eliminando esse tipo de transporte no Pais, a protexto de
não dar lucro. como se nos Estudos Unidos ou,Europu tumht:m não
houvesse deDclt, no setor ferrovifirio.
Quem assim i: obrigado uagir tem vont:1dc, disposiçlio. condi·
ções l'isicus e psíquicas adequadas pura passar trabalhos aos seus alunos que irão éxigir sua correçào fora de sulu de nula'? Positlvumentc
que não. De há muito que essa importante tarefa desapareceu.
Dolorosamente, o nível da educação no Pais é cada vez mais de·
cadente. Quuse que diariamente encontramos nas pi1ginas dos jor·
nuis as mais credenciadas autoridades do ensino H lurncntt~rcm o seu
baixo nível.

Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, de todos os países que alcun·
çurum o cstilgio de desenvolvidos, foi devido, principalmente. lt ins·
1ruçiio, i1 cducuçiio, ao sabt!r, à cultura. Povos que se instruírtlm, que
vi mm nu educação o cuminho mais rúpido puru o seu dcsenvolvimcn·
to: c os Governos, us elites invcstirum nessu í~rcu. :1lcancando um
gr:mdc desenvolvimento: o JapUo, pruticamcntc destruído rela Se
!!linda Grande Guerra: u Alcmunhu. que se recuperou rnpidamcntc.
Tivemos o mihtgrc nlcmüo. depois du última guerra mundiul. Ti·
vemos o milagrejupont:s cm função da cstruturu da cducm;üo. da cu I·
tura. do sahcr. da tecnologia.
No Brasil, infelizmente, entru governo, sai governo. mus
nenhum deles evidencia u suu consciência, a sua responsabilidndc pu·
ra u cduc:u;iio neste País, acontecendo o mesmo com :1 elite dcsh: nos·
so querido Brasil. I! lustimi1vel! ~deplorável!
Quase que diuriumente encontramos nas púginas dos jornaisrepetimos- declarações das maiores autoridades, c autoridades insuspeitas. muitus delas niio f'iliudus ao Partido da Oposição, a criticar
asperamente o desdém dus autoridades federais pelo ensino.
No penúltimo exume vestit>ulur dn Univcrsidudc Cutólicu uqui
de Brasíliu, dos 440 clussincndos upenus 15 conseguiram atingir em
mutcm:'tticu o índice de uprovução desejado: 60% de ucertos.
A propósito, cxtr:1imos de um documento oncial o seguinte:
.. A gravidnde do problema se avoluma st: :nentarmos
paru o f:1t') de que, no mundo de hoje, cada VC;! mnis recai no
professor u dignincunte, mas árdua, tarefa de formaçilo de
nossas futuras gcr:1çõcs, jú que tt vida modernu solicitH cada
vez mais u participuciio do casal cm utividadc fClrn do l~1r.
Temos de convir que o professor inevituvelmentc cnsim1 o
que vê c o que nfio crê. Ao professor ~ difícil t:vítar dl!ixur
transparecer a seus alunos seu ponto de vistu sobre valores
que st10 :1 essência de nossa sociedade. tais como a nuturcza e
o potcnciul do homem. a natureza t: u import:inciu da wrdudc, o valor do individuo, o signincudo da liberdndc, o valor
da famílin, a natureza do "bom" ou do "belo", Urge, portanto. que t!lrcfa de tal responsabilidade passe a ser descmpenhad:l por elementos criteriosamente sclccionados e tCcnicumentc preparados. Elementos estes que, além do conhecimento cspccílico de sua matérin, dcverfio sc:r indivíduos de
rcput~tçào c montl ilibadus, conhecedores das modernus e
diferentes tí:cnicns de ensino. da psicologiu hum:mu, incluindo tcndêncius pura u compreensão de si mesmo e dos outros c
da ordem social cm· que ocorre o processo cducucíonnl. :1li:m
de sutisruzcr us exigt:ncius leguis pura o exercício do magistério, cxprl!ssus utruvês de mtigos especílicos d:t · Lei n11
5.fi92/71 c da Resolução n•DI/74 do Conselho de Educacão
do Distrito Federal, c consubstanciados para o Distrito Fcdcr:d pela Portaria n• 18, de 18 de junho de 1975, do Exmo.
Sr. Sccrctilrio,dc Educaçr10 c Cultura."

O Sr. Benjamim Farah (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço com muita
honra o Senador Benjamim Furah.
O Sr. Benjamim Farah (M DB- RJ)- Quero cumprimentar o
nobre Senador pelo seu oportuno discurso. Realmente í: um tema fus·
cinante, mas paradoxal, porque nos termos cm que V, Ex• esti1 ubor·
dando o problema do ensino, cita ao mesmo tempo a situação dos
professores, O ensino é uma das coisas, mais importantes do Pais. To·
dos os pulses que conseguirum desenvolver a cultura, se tornuram
grandes. Aí está o caso da Alemanha, da França, da Inglaterra, ltú·
lia, Japão, Estados Unidos, enlim. todos. Os países que têm uma cul·
tura avançada, têm uma indústria avançada, ti:m uma situação privi·
legiudu no mundo. Mus hi1 uma situação paradoxal! Porque no Bra·
sil, enquanto um professor é um modesto funcioni1rio, um pobre fun·
cionário, um esquecido funcionário, nesses outros países o professor.
é uma criuturu altamente remunerada e altamente credcnciadu. No
Brasil o professor é relegado a um termo secundário, infelizmente. O
professor, no Brasil, é um dos servidores do Estudo mais mui pugos,
já citei, aqui, várias vezes, o cuso dos professores do Pedro 11. Aindu
hú pouco tempo foi uma deleguçuo do colégio Pedro Jl·visitur o Mi·
nistro Golt>ery ao Couto c Silvu c um dos professores, com seguramente uns 43 unos de magistério, um professor de umu culturu fon1
do comum, entrou puru o colégio com 24 unos, jogando pum fora du
ctitedru eminentes professores, ele conquistou u cíltcdru, que í: o Sr.
Huroldo tisbou, o contracheque dele é de 3 mil c 500 cruzc\ros! Com
43 unos, é um ordenado de um funcionilrio subalterno. De modo
que, com um mugistêrio mnlpngo, nós nuo podemos tcr,di~umos assim.nqucln cncmnciu que precisilvnmos ter. E tlinda m:lis, um professor, como V. Ex• o bem diz, ê preciso trubulhur cm vilrios lugares puru poder viver. Eu uprovcito 11 oportunidudc para ~:11.cr um apcl<~, a
nm de que o Scnudo, 11 Nução olhem um pouco nHIIS pura os professores. V. Ex• cst{l certo, o seu discurso é opnrtunll c nu:rccc toda u
nossu soliduricdude.
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Scnudor Benjamim Furuh, 11 munil'cstllçuo de V. E.x• pela c.xpcriênda, cm cspcciul,
dus coisus du cducuçuo, dl1 uma esplêndida contrillld,no ao modesto
discurso que estnmos u fuzcr ern fnvor du cduciiçil(l, Pcrl'citt~mcntc
éorreto. O desenvolvimento du Alemanha, do Jupuo. ~~~ Sní:dn. da
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J'ura ser possível cncontn1r ~:lemcntos que precnch:un tais rt·
quisitos. é pn:ciso, untes de muis nndu, oferc-ccr umn remunerw;ãu
cnmpulívcl com u clevuda responsabilidnde pois, com u que hoje é
orl!recidH, niio é possfvcl,
Eindispcns:ivel que se v:~Jori1.t t: se proporcione un mugistérin ti
suH verd:u.lciru impnrttinciu. u suu nlta signilicaçào.
Com r~:muneraciio jllstu, trurcmos novum'ente :h escolas os
elementos capuzes de dur u noss:t educuçào us níveis dcscjudns.
i~ imperioso d~:.~pcrturmos pura 11 sillmcão de calamidade cm
que se 11prol'und:1 <t nossu cducm;àn.
Como poderemos explonn· nbjetivnmt:ntc as nossas imensurí1·
veis riquc1.us nnturuis. trunsft)rllHIIldil-se cm hens t'lleis, se nih) prermran1os C'lnvenicntcmcntc u nossa mnddudc',1 Sem instrui·IH, ed1u.:i1·li1,
jmmlis atinp.ircmos u snnhadu c desejada m.:ta de pais rt:almcntc
desl.!'nV~llvido.

~lUC

llrpe portHnto, que us :nlloridudl!s, u rwss:\ elit~:. tndm :tqucles
dircta ou indiretarucnte estilo envolvidos ~.:nm o f"rtll'L'ssn de
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Educaçüo Nucional utcntcm para u grnvidudc du situação,
busquemos juntos soluçüo capuz de trunsformur esse tris·

dl~'>~Jcrtcm:

tt:, dolorns~1

Al~uém

c vergonhoso pnnorumu.

podcri1 dizer: a soluçüo é dinheiro, c dinheiro sunciente

o Governo nUo tem, pOrque priorit(trio tnmbém é suúde,
suncmncnto, trnnsrortcs, ugriculturn, liberdade, democrucia, direitos

hunwnos, dívidu externa, etc. t: vcrdude. Nuo temos dinheiro
sulicicntc. mas temos meios puru equucionur os problcmus dn cduCtlçiio brasilciru,

Fultu-nns upcmts coragem, corugcm e Qecisiio, decisão de
estadista, como aquele de retroceder no pi uno do depósito restituível
d<t gusnlii-m.
Tenhamos coragem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de decidir
cm cohrar o ensino nus F.scolus Oficiuis de 29 c 31' Graus, proporcio ..
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dudeiru consciénciu puru o valor da educução c possamos dar nos
brusilciros, a todos, educação não só no I• Grau, no 2•, no 3• Grau,
como tmnbí:m ao nlho do pobre o direito dele poder ingressar no
ensino superior, pura nós prepararmos a nossa mocidude a nm de
que este País possa, mais rapidamente possível, ulingir aquele estágio
que nós desejamos, de Puís desenvolvido,
Erum as considcruções que tfnhumos, Sr. Presidente, ugrude·
ccndo u V. Ex• c uos compunhciros pela honn• du escutu.
Mais cedo ou mais turdc. huvcrú uma consciência plena entre os
responsítveis pelu educuçilo e a corugem e us decisões tuo reclamadas
surgirão pura o hem do povo e da Naçiio. {Muito bem!}
O SR. PRESIDENTE (Amarai Peixoto} - Concedo a palavra
ao nobre Senador Dinarte Mariz.

nund'1 uns carentes de recursos financeiros o Crédito Educativo e
tudo no camrw cducacionul csturít solucionudo.

O SR. DINARTE MARIZ PRONUNCIA O SEGUIN·
TE DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

;\ idéi:1 niin é nov:1, niio é nossa, mus delu purticipumos
inteiramente. eis por tJUe hít muitos unos hntnlhumos pclu suu
rnnteri:tlitu~;Uo.

Continuaremos clumundo, Sr. Presidente. porque julgamos que
nfio estumos fulando num deserto.

O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Permite V. Ex• um
upartc'?

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC}- Ouço, com mui tu

O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto}- Concedo a palavra
ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.} S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra uo nobre Senador José Lindoso.
O SR. JOSt LINDOSO (ARENA- AM. Pronuncia o seguin·
Ie discurso.}- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Ocupo a tribunu puru registrar, com ulcgriu, u recente nomeu-

honrn. o nobre Scnudor Mauro Bcnevidcs.

O Sr. Mauro Benevldes (M DB- CE}- Nobre Senador Evelú·
si o Vieira, V. Ex• focalizu, neste instunte, um tema da maior

importimcia pan1 os destinos da nacionalidude. E sempre que V. Ex•
vem it trihuna desta Casn, o fnz com uquelc cuidado na abordupem

dos temas que são objeto dos seus pronunciamentos. Esse problema,
focalizado no trecho anterior do seu discurso, relacionado com a
rcmuncruçiio cond'ignu pura o proressorudo brasileiro, reulmente

vem sensibilizando, acredito, setores de opinião de'lodas as Uni·
dades da Federação brasileira. No meu Estudo, por exemplo, os
proressores oli~.:i•lis, utmv&s de sua entidade de clussc, dirigi rum um

memorial ao Ministro Ney Bruga,

apelando paru que S. Ex•

encontrasse umu modalidude de subsidiur as despesus que o Estudo
do Cear{t tem com tt cducaçiio c, desta rorma, podcriu essa Unidade

oferecer aos professores que integram os quadros do professorado
de 2\' grnu UI1HI remuneruçiio ü ulturu das necessidades e d~1 própriu
dignidade do magistério cearense. Não sei, realmente, qual o destino
desse memorial. Nüo sei se o Ministro Ney Braga jú se manifestou
sohre ele. O fato é 4ue lú, no Eswdo do Ceará, os professores conti·
nuam u aurerir Urnn remuneraçiio muito uquém de suus reais neccs~
sidadcs.

O SR. EYELÁSIO VIEIRA (MDB- SC}- Senador Mauro
rlcnevidcs: provavelmente, esse memorial enviado pelo Ccurí1 u
S. Ex• o Ministro du Educuçiio está 11 ornamcntur os arquivos

daquele Ministério.
Educaçiio ê um assunto sério: instrução ê fundumentul pura o
desenvolvimento de nosso povo, Mas, infelizmente, desgruçadu·
mente, Gtwcrno c elite nUa tCm umu consciênciu puru o vulor, puru
esta prioridade n(tmero um, dentre tantus prioridades deste Pais.
Temos n<;Ld o exemplo: u bancada governista, integrudu de tuntos
}mnu:ns tttlcntosos, cupnzcs, que têm dudo muito por este Pu is, que
tem umu lidcrunçu intcgrudu iguulmcntc por pessous mercccdorus du
maior udmiraçUo, rnus que, inrcli7.mcntc, quando se percute um
ussunto lh:ssu importtinciu, nós ricumos u verilicur que purccc que estllmns falando no deserto, por que nlao surge, pelo menos, umu r.uluvm do Governo rmru defender o Governo, puru dizer por que o Govcrnn se nwntém nessu situuçào, ncsst: comportnmento omisso cm
rcl:t~;iio num assunto de tumunhu importíinciu.
Mus, continuurci nessa trilha a clnmur. nu cxpcctutivaugrud{!vcl
di! ttuc, mais t.•cdo ou rnuis turdc. nós tenhumos, neste Pais, 11 ver-

çüo, pelo Senhor Presidente da Repllblica, do eminente Professor
Otilvio Hamilton Mourão puru Reitor du universidade do Amnzonns
c ussinalur. :w mesmo tempo. os relevuntes serviços prestudo :10
nosso Estudo pelo ex-Reitor, Professor Adcrson Dutrn.
A indicação de Otávio Hamilton Mouriio, além de ser sustcn·
tadu pela quase unanimidade do Conselho Universitário, contou
com o apoio do Governador Henoch Reis c das lideranças politicas
amt~zonenses.

Sem dúvida nenhuma, está ele preparado para o exercício dos
magníncos labores da Reitoria, pois, tendo sido Vice-Reitor do
governo universitário anterior. contu com invej{lvel ucervo de servi·

ÇOS u Educação, desde quando moço ainda, fo: admirúvel professor
do nosso prestigioso Colégio Estadual, antigo Ginúsio Amazonense

··o.

Pcdrn 11", e ulçundo-se t1s lides do mug:istério univcrsitúrio,

continuou conciliundo o princípio da autoridade com o diltlogo fran·
co com os estuduntt:s, ldcntilicudo est{t com os moços nos seus idcuis

de estudo pura, com o necessário preparo intelectuul, servir i\ coletivi·
dude e ao pais.
Tem o Professor Humilton Mouruo - descendente que é de
tradicional fumflia do Amazonas, cujos ancestrais purticipurum, nos
albores deste século, da funduçiio e das atividudes du primeiru uniwr·
sidade brusileiru, que foi u Universidade de Manuus- umu visiio
cxuta do problemu universitário nos seus mllltiplos uspectos, e isso
lhe garunte gestüo promissoru, dundo continuidade no trubulho do
preclaro Reitor u que sucede.
Sentimo-nos purticulurmenle felizes porque, neste ensejo, uo
enultecer, snb o sol du esperunçu, o Reitor recém cmpossudo pelo
eminente Ministro du Educuçuo, o nosso ex-colegu de Senudo, Ncy
Brugu, posso levantar um elenco dus utividudes desenvolvidas pelo
professor Aderson Dutru.
Nos unos de munduto do Reitor Aderson Dutru, desenvolveu-se
um trubulho proflcuo, sempre discreto, mas ultumente importunte
puru os destinos du Univcrsidude do Amuzonus, puru cuju rculizuçiio
contou ele com upoio mutcriul e estimulo dm Ministros du
Educuçiio, Scnudor Jurbus Pussurinho c Ney Brugu, ulí:m du colubo·
rtlçilo de divcrsus entidudes congêncres do Pais, utruvês de ceie·
bruçiio de convênills.
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f~ villidn cnumcrur-sc tllgunws dus principais metas ulcunçadus
nu Administr11çuo Adcrson Dutr11, como:

- Reconhecimento de 16 dos 19 cursos entuo m:ullidos peln
Univcrsidtldc, J')ondo nm i1 frustraç!Jo de milhurcs de jovens amuzoncnscs que hiJ muitos unos uguarduvum seus diplomas:
- Criuçfio de sete (7) novos cursos, do muior interesse d~1 rcgino, H suhcr: Agr'onomia, Engcnhurin El&tricu, Estatística, Estudos
Sociuis, Física, Geologia c Licenciatura cm Ciêncius Billlógicns:
- Cclchrnçuo de convênio com 11 Univcrsidndc Fcdcrnl do Pnrn·
nit, gnr11ntindo v11gus nos cursos de Engcnhnrin Florestnl, Enge·
nhurin Elétricu c Enpcnharia Mcctinicn pura n mocidade amazoncnsc:
- Cclchraçiio de convênio com n Univcrsidndc Fcdernl do
Ccur(J, pun1 guruntir Vt\~us cm Engcn!u1riu de Pc5cu:
- Cc!cbr:Jçüo de convênio de coopcrucn() didütico-cientínc<t
com lllnstituto Nucionul de Pesquisus du Amulõnitt (INPA), cm ruzuo doqu:tl cstuo sendo ministrados, pelo INPA, Cursos de Pôs-Gm·
duacilo cm Botimica, Ecologin, Entomologia c lctioloBin:

- l'romoçuo du Reforma Universitária. u dc.pcito de não
dispor u lnstituiçuo de base f'isicn adequada, subido que, como aindn
hoje ocorre, as utividndcs didútic,ts c r1dministrntivas continuam dispersus cm qunsc três (3) dczenns de prédios, locu!izudos nos muis diferentes pontos dn cidudc:
-Promoção du unificacrw do Concurso Vestibulur. colocando·
o no nível do que hí• de melhor no P11is:
- Instalação du Fuculdade de Engenharia cm prédio novo,
cedido pelo Governo do Amazon:ts:
- lnstuluçiio da Biblioteca Central e reupnrdhumcnto dns
bibliotecus setoriuis, elevando de 2 pura 28 o número de bibliotecú·
rios a serviço dos consulentes: •
- Instnl:tção do Setor de Processamento de Dudos, que já tem n
seu curgo u Administr:tçuo Ac:tdêmicu cu Administrnçào de Pcssoul:
- lnstulução dos L:tboratórios de Resistênciu de M:ttcri:tis, de
Físic:t c de Qulmicu, em itre:t cedid:t pclu Escolu Tí:cnicu Federal do
Amuzonas:
- Elaboração do Plano Diretor do "c:tmpus" univcrsititrio. u
nível de unteprojeto, trabulho submetido ao MEC cm 1973:
- Regulurizaçiio, com upoio financeiro do MEC, dn situação
do ••cumpus"' univcrsití1rio, indenizundo propriet{lrios de terras
cxpropriudus:
- Constraçiio, com o upoio fln:tncciro do Dcpartllmcnto de
Educação Física e Desportos do MEC, aa primcirtt ctapn do Centro
de Esportes, no "campus" universitúrto, compreendendo: u) prédio
pura suJas de aulas: b) prédio paru vestiitrios e cantinu: c) piscin:t
sem i-olímpica: d) duas quadrus polivulcntes 110 ur livre: e)"cumpo de
futebol e pistu de atletismo: e início da construção do GinitSio de
Esportes:
- Construção iniciadu do novo umbulatório do Curso de
Odontologia e du cantina da área de saúde:
- Construçüo. com npoio Jin11nceiro do Dcpurtumento de As·
santos Universitúrios (DAU), dus instulucões provisórias pum li
Fuculdude de Tccnologiu c o Instituto de Ciências Ex;IIIIS, uo Judo do
Centro de Esportes:
- Aquisição de três (3) pri:dios nu cidude, onde se encontrum
instulndos o Instituto de Ciêncius Exntus, os Cursos de Furmítciu e
Odontologiu e o Depurtumento do Mutcriul;
- lnstuluçuo do Centro Rurul Univcrsitítri<l de Treinamento e
Acào Comunititriu- CRUTAC -.nu cidude de Couri. neste Estn·
do:
- Cupucitucuo, u purtir do 1973, do pessoul docente, em centros de J"t~s ..gruduuçUo nncionuis c cstrungciros. cn111 os seguintes
resultudos prtitic<>s uté o momento: pussou·sc de <lito (R) docentes

cspcciuli?.ndos, cm IY71, pnnt trintu c dois (32) cm 1976. cnqunnto
que os docentes com mcstrndo pnssamm de dois (2), cm 1971, p11ru
trintucum(31).cm 1976:

- O Est11tuto du Universidade foi reformulado: tendo sido
uprovudo o Regimento Gerul:
- Modcrniznçfio adnlinistrativa du Universidade, purticulurmcnlc ntls campos da t\dministrucfio Académicu, dtl Administraçito Financciru, du Administr:u;ito de Mutcriul c du Administruçfio de Pcssoul.
Preslilndo nossu homcnugcm no ex-Reitor Adcrson Dutru e
munifcstundo nossu conlinnçn na suhcdorh1 c opcrosidude do Professor H~1milton Mourão, cstumos seguros de que u noss:t Universidade
continumit u se desenvolver. dentro dl'S superiores objctivos da
fnrmução de pessoal. pmn guruntir o esforço do Governo de desenvolvê-lu. reVelando e mobilizando ns seus extrnordinúrios recursos.
O Professor Otitvio Mourão, além dos desunas normais que suscita o
cmpol!!antc trah~1lho com 01 mocidildc•. dcvcri1 lcvM uvunte, como
mcw prindpal. a construçiio do "cnmpus'" universítí1rio paru que se
ulcancc n~t' s\l ~~ nccc~s{lriu opcrnciomllidtldc, mas u cr\!scc:nlc quu!ificm;iin lln pc:ssm1l s~1ído dtts noss~1s Escolas pun1 aquc!c!l objetivt.'S
muiurc:s. {Muilo hcm! Plllmus,}
O SR. PRESIDENTE. (AMARAL PEIXOTO)- Concedo n
palavru ao nobre Senador Ynsconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ. Pronunci:t
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Sena~ ores:
Acabo de receber o Relatório Geral de 1976 du Secrewri:t
Municipal de Educaçiio e Culturu da Cidnde do Rto de Janeiro.
elahorudo pelu dinf1micu cducudont Professara Ten:zinha Suntivu,
que vem imprimindo um ritmo de trabalho a esse órgão dn
Administrnçào do Rio de Janeiro, digno nuo só de ser louvado.
como ortt o é feito por mim. utravés du trihunu do Senado. m~1s. wmhêm, de ser irnitudo pelus suus congênercs cstuduuis, j!1 que a elicíên·
cia d:1 ilustre cducadoru t: mestra criou vcrdudcira filosoliu no cumpo
educacional.
Sr. Presidente. tUo importunte ucho o presente rt:httório da
Prnfessoru Terezinha Snruivu, que cncuminho um excmplur do mcs.mo i1 Bihlintcca do Senado dn Repúblicn. rcvelnndo, com esse gesto,
mcrecidu homenugc:m tt eficiente e laboriosu educudont.
Eru o que tinhn 11 dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmns.)
O SR. PRESIDENTE (Amaral Peixoto)- Nada muis havendo
que trutur, vou enccrrur u sessão, design:mdo pum n cxtruordinltriu
dus IS horns c 30 mi mitos. unteriormentc convocadu. u seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

. Discussão, em turno único, do Parecer da Comisslio de Relu·
Exteriores sobre 11 Mensagem n• 2, de 1977 (n• 20j77, na ori·
~cm), <le 18 do j11neiro de 1977, pela quul o Senhor Presidente du Rc·
pt'thlicu submete uo Sen.tdo 11 escolhu do Scnh<>r Sérgio J.uit l'ortcllu
de A~uiur, Emhaixudor do Brusiljunto uo D<lmlniu de Trinidud·To·
h11gll, puru, cunHtlativllmcnte, cx~rccr 11 funçito de Emhai.1ndor do
Rrusil junto 11 G runudu.
~i\es

O SR. PRESIDENTE (Amur11l Peixoto) - Estít cncerrudu 11
scssih1.
( Lt'I'WIItl·.l't' t1 ,\'t'.\'Uio eh 18/wrtl.\' e !O minuto.\', I
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ATA DA 13'~ SESSÃO, EM 15 DE MARÇO DE 1977
3'~ Sessão Legislativa Ordinária, da 8'~ Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPRESIDtNCIA DO SR. PETRÚNIO PORTELLA

;1s /8 NORAS E 5J MINUTOS, tiC/IAM-SE PRESENTES
OS SRS. SI:'NtiDOR!;"S:
Adulbcrto Scm1- Altcvir Leal- Brugu Junior- Evundro Car·
rt:ira - José LindllSo - Cuttt:te Pinheiro - Jarbus Passurinho Renato Frunco - Alcx:mdrc Custa - Henrique de La Rocquc José Sarncy- Hclvidio Nunes- Potrônio Portellu- Muuro Senovides- Wilson Gonçalves- Agcnor Maria - Dinarle MarizJcssé Freire- Domicio Gondim- Milton Cabral- Ruy Carneiro
- Paulo Guerra- Arnon de Mcllo- Luiz Cavulcante- Augusto
Frunc<> - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Heitor DiasLuiz Viu na- Ruy Santos- Dirceu Cardoso- Eurico Re7.endeJoiio Calnwn - Amar:il Pci.xoto - Roberto Saturnino - Vuscnncclus Torrt:s- Benjmnim Faruh- Nelson Curnciro- Gustuvo
Carancnw - Itamar Franco - Magulhfics Pinto - Franco Mon·
toro -

Orestes Quérclu -

Ottn Lchmunn -

Lázuro Burbozu -

Osircs Tci.xcira - Mendes Canalc - Saldunha Derzi - Accioly
Filho - Leite Chaves- Evclúsio Viciru- Lenoir Vargas - Otair
Bccker- Daniel Kricgcr- Puulo Brossard- Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Petrônio Portella)- A listu de presença
acusa o cnmr•.trccimcnto de 56 Srs. Scnudorcs. !·havendo n(uncro
rcpimcntal. declaro :1hertu n sessiio.
Niio hi1 E.'pcdientc :1 ser ldio.
J>ass:J·Sc !1

ORDEM DO DIA
Discussiu.l, cm turno único, do Parecer da Comissiio de
Relações Exteriores sobre 11 Mensagem n• 2, de 1977 (n•
20(77. na origem), de IR dcjunciro de 1977, pela qual o Senhor Presidente du República submete uo Senudo a escolhu
do Senhor Sérgio Luiz Pomlla de Aguiar, Embaixador do
Brasil junto an Domínio de Trinidud-Togabo, para, cumuluti·
vumente. exercer u funçiln de Embaixador do Brusil junto u
Gmnudu.
A nwt~riu constante dn Ordem do Dia d~1 presente scssiin, nos
termos d:1 ulinca h do url. 402 do Regimento Interno, dcvcril ser
uprcd;ldil cm scssiiu s~.:crctu. Puru que se cumpru u dispositivo!
rcgim~.:nt:ll. snlicito as
rmwid~ncius ncccssí1rins dos Srs.
I.'UilCÍtlll(lritlS,
tA -"''.\'.wio tonw-se .H'Cft'ltl eh /8 hora.\· ,. 3J minuto.\· ,. mlw
a sC'r l'lihlim eh' 18 ltorCis t' 40 mfnuros,}

O SR. PRESIDENTE (Pctrônio Pnrtcllu) - Hil orudores
ÍllSL'rÍttlS,
('nrH.:cLio u palavn1 ao nobre S!!nudnr Nelson Cnrnciro.
O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Pronunciu o
sc!!uirrtc discurso.)- Sr. Presidente. Srs. S!!nudorcs:
Os ho"ipit:ds do município dtl Rio de Juneirn. hcm como os
PtlS\ttS de S:tL1de. cstUo funcinnundo com umu deficiênciu d~.: 40% de
111~dh.•os c Licntistus. Bnstu cst~.: dudo puru que nos upcrcc:bumos du
~rul'idudc do prohlcmu de suúdc pl1blicu duquclu cidudc, O
atcndi1ncntt1 médicn·hllspitulur d!!cui continunmcntc, uo mesmo
tcmpu que muitos m~dicos se demitem, huscundo outru rormn de
vidu.
1\ imprcnsH f'ncalit:u cnnstnntcmcnte prohh:mus llo setor nu
t.'ilpit:ll do l:"itado do Rit1, cm cujo interior u situuçiiu é ipuul ou pior.

Rccliilllllçtlcs. d~o:nlmcins c.: apelos de cnriocus nos vêm cm clcvudo
númcrtl, 11:1 cnnlirmuçUn de que a cidudedo Rio de .Junciro cncontrusc cm ré"i"iÍill:l"i cnndiçilcs nn tocuntc tiO S!!\Or de Sulldc.
r>nutra fnrmu nüo podcriu ser. Médicos e dentistas du rede hospitulm c dos Postos de Suúdc Pública percebem vencimentos de
CrS 2.1100.00 (dois mil c seiscentos cruzeiros), muito abaixo do que
qualquer truhullwdnr sem muior especinlizuçUo. ~um cscftndulo que
médicos c dc:ntistus pcrcchum remuneruçr1o tão ínfimu. Muis grave é
que sclriii:J de umu situuçüo totnlmcnte unõmalu e, assim, injustiõciJ·
vel. B;1s1a mencionar que um·Tornciro·Mccúnico, com urcnas t:nsi·
no ~inasiul, percebe, cm Furnus, Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros)
por mCs!
Sr. Prcsid~.:ntc. evidente que com vencimentos humilhuntcs, o curillCU j;1mais poder{! dispor de assistência médico-hospitultlr a que ruz
jus. 1~ um proccdimentl'J dcsumuno puru com médicos e dentistas, como n é rar:l com toda a rnrulaçüo, pois todos se tornum vitimas desSI! ahsurdo.
Nin~uém contestaril que CrS 2.600,00, mesmo acrescidos de
,lO'.'k nad:1 representam par:! um médico ou odontólogo. Niio hú como dispor de pcssoul em número udequudo us ncccssidudes du popul:u:tlo carincu. Nem como exigir de profissionnis tUo infimamente rclllLIIlcrados qu~.: c.'<crç:~rn cnm satisfnçào sua rrofissão.
Nad;! justifica esse ahsurdo, Não se J')Odc r~llur cm dificuldad!!S
linancdra~ nu csc:nsscz dc vcrhus. pois a s:t(lde hf1 de ter uhsolutu
rrioridac.lc nas prcucupm;ôc:s dos governantes. Eis porque me animo
a l'ormulm um :1pcln anCr,wcrnadnr Furiu Lim:1 c uo Prefeito MarL'clo,; THilHlÍtlllll s~.:ntidt, de concederem imcdiutn ·c cnndignn rc::1just~.:.
de vcncimc11ln aos uhne!!ndos médicos c d~.:ntistus dos hosJ')ilais cariocus c dos Pnstns de Sm'1dt:. Estn umu mcdidu que SI! impõe uté mesmo
pura prcscrv:u;iio da administração d<1 Estado c de suu cu pita I. Nno
acredito que (invcrnudnr c Prefeito menosprezem n suúdc do cnrioc:1
:1n pr1111n d~.: udmitircmtumunho despropôsitn.
Muitas as mcdid;1s ~1uc se. fuzcm ncccssúri:1s pura n hnm ntcndimcntnm~t.licu-lwspitnlar dllS cnriocas. Mas u primeira. mnis import:lnt~.:..: ur!!cnte. é u de assegurar u esses rrolissinmlio,; rcmuncr:u;Un i1
alturu de .;u:~s rcspnnsnhilidmlcs.
i: vc:xatllria cssn situação ti que ucuhn dc.nu: rcl'crir. Espero. Sr,
Presidente, que meu upcln scju ouvid<.l pelo Gnvcrnudnr c pc:ln Prefeito. a lilll de lJLII! rnnhmn firn ti Hbsurdo que dc!'ÕC cnntrn u Estudo c
:1 cidndc do Riu dt: .lnncim.
'
I: r:: o que tinha a dizer, (Muito bcrn!)

O SR. PRESIDENTE ( Pctrtinin Pnrtellu)- Cnnccdo a p:davra
iltlnohrc Scnmlnr V<~sconcclns Torres.
O SR, VASCONCELOS TORRES (ARENA- RJ, Pronunciu
o scgu intc discurso,)- Sr, Presidente, Srs. Senudores:
Recentemente, o Presidente da Ciu, Siderúrgicu Nucionul,
Engenheiro Plfnio Cuntunhede, fez umu visitu uo Sindicato dos Metulúrsicos de Voilu Redonda, o que agradou profundumente u
'iidcrunçu classistu du l1reu, de. vez que, ineguvelmente, o Presidente
du CSN vem muntendo bom diAlogo com os empresudos.
Nu oportunidude, u direçuo do Sindicuto fez us seguintes reivin·
dicuçõcs uo dirigente du Ciu. Siderúrgicu Nucionul:
I) Siluuçilo do terreno dou do pclu CSN puru u construçilo du
novu sede do Sindicuto:
2) Assuntos rclutivos ll uposentudoria cspeciul dos rnetnlúrgicos
'que completurem 25 unos de serviço, Inclusive serventes e ujuduntes:
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3) Pagamento da "girafa", em caso positivo, que seja cfetuudo
no mês de muio- que tem o seu primeiro dia dedicado uos,traba·
lhudores:
4) Aposentudoriu do metalúrgicos que ingressurum nu CSN em
1944, assim como u inclusão dos que ingressaram em 1945 e 1946,
que cstiio com mais de 30 unos de trabalho naquela empresa, já que o
Governo Federal visa u vulorizuçiio do homem.
Ali:m dessas reivindicuções, existe uma que, por sinul, venho
trutu ndo seguidamente no Senado, que é a da aposentadoria aos 25
unos de serviço, com a inclusão das horas extras.
Era o que tinha u dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Petrõnio Portellal - Nilo há muis
orudores inscritos.
Nudu mais havendo que tratar, vou encerrar a se&<ào, designan·
do para a próxima a seguint•

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n•4, de 1977, do Sr,
Senador Braga Júnior, solicitando a transcriçiio, nos Anuis do Se·
nado Federal, do urtigo intitulado "Falácias de uma Crise", de
autoria do Jornalista Edson Lobão.

CONSULTORIA·GERAL
INFORMAÇÃO N• 1/77
Excclentissimo Senhor
Senador Petrônio Portetla
DO. Presidente do Senado Federal
Cumprindo determinuciio de Vossa Excelência, prestamos, a se·
guir, as informações solicitadas à Presidência desta Casa pelo Ministro Antônio Neder, do Supremo Tribunal, atinentes ao§ I' do artigo
27 da Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral) e ao§ I•
do artigo 75 du Lei n• 1.341, de 30 de janeiro de 1951 (Lei Orgánica
do Ministério Público da Uniiio), cuja inconstitucionalidade foi
argUida em Representação do Senhor Procurador-Geral da
República junto àquela egrégia Corte.
ti- No que tange à Lei n• 4.737, de 15 de julho de 1965 (Códi·
go Eleitoral), o que se pode informar i: o que abaixo se segue.
Esse Código teve origem em projeto de iniciativa do Poder
Executivo, tendo sido enviado ao Congresso Nacional pelo Presiden·
te Humberto de Alencar Castello Branco, com a Mensagem n•
227{65. vin~a ao Parlamento acompanhada de Exposição de Mati·
vos do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Dr. Milton Cum·
pos.
III - No projeto aprovado pela Câmara dos Deputados o
dispositivo argUido de inconstitucional(§ I' do artigo 27). do projeto
do Poder Executivo, tinha a seguinte redução(§ 2• do artigo 29):

-1-

"Art. 29., ................... , ........ , .. , .... .

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 51,
de I976 (n' 1.2 14-C/75, nu Casa de origem), que dispõe sobre a fubri·
cuçiio de detergentes nào-biodegrudáveis, nus condições que especi·
nca. tendo
PARECERES, sob n•s 675, 676e 677, de 1976, das Comissões:
-de Economia. favorável, nos termos de substitutivo que apre·
senta:
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici·
dude do projeto e do substitutivo du Comissão de Economia; e
-de Sadde, favorável ao substitutivo da Comissão de Econo·
mia.

-3Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
71, de 1976, do Sr, Senador Nelson Carneiro, que dispõe sobre adis··
pensu de 11presentação de atestado de vida, pura efeito de recebi·
menta de proventos, por parte dos aposentados de qualquer sistema,
tendo
PARECERES, sob n•s 781 a 783, de 1976, das Comissões:
-de Conttltulçio e Juttlça, pela constitucionalidade e juridici·
d11de, com 11 Emend11 n• 1-CCJ, que apresenta:
-de Se"Jço Público Civil, favorável no projeto; e
-de Leslllaçio Social, favorável ao projeto e à Emenda
n• J. CCJ,

-4Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n•
120, de 1976, do Sr. Senador Benjamim Faruh, que dó nov11 red11çilo
110 I•, do 11rt. 477 d11 Consoliduçilo d11s Leis do Trubulho, tendo
PARECERES. sob n•s 989 e 990, de 1976, das Comissões:
-de ConstltulçAo e Juttlça, pela constitucionalidade c juridici·
d11de e, qu11nto uo mérito, favorável; e
-de Le&lslaçio Social, contrário.

*

O SR. PRESIDENTE (Petrônlo Portell11) - EstA encerrada a
sessi\o,
(l.mmta·.r~ a .ff,\',l'àtJ

Quarta•felra 16 355

tis IR horas e ,lO minuto.\',)

§ 2• - No Distrito Federal, obedecidos requisitos
estubelecidos no purúgrufo anterior, o Procurador Regional
Eleitoral será um dos Procuradores da Repúblicas de I• Cate·
geria".

IV- Vindo ao Senado, o Projeto recebeu numerosas Emendas,
entre as quais a de n• 21 (correspondente à n• 91 de Plenário), assim
ulterundo o§ 2• do urtigo 29:
"Exercerá as funções de Procurador Regional, junto ao
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, o Procura·
dor Geral do Distrito Federal".
V - Essa Emenda, aprovada pelo Senado Federal, foi aceita
pela Ci1maru dos Deputados (OJTcio do Primeiro-Secretário da
Câmara 110 Senado cm 8·7·65), incorporando-se, portanto, ao pro·
cjto.
. .
O autor da Emenda foi o Senador Euncu Rezende, que a JUStlfi·
cou dessa forma:
"1. O projeto que institui o Código Eleitoral, por ser lei fe~eral,
determina. no seu urtigo 29, que "Servirá como Procurador Reg1onul
junto u cudu Tribunal Regional o Procurador da República no
respectivo Estudo, c, onde houver mais de um, aquele que for
designado pelo Procur11dor Geral da República":
.
.
2. Toduviu, no Distrito Federal, como é do atual Cód1go Ele•·
torai (Lei n• l. 164, de 24·7· I950), funciona como Procurador Re·
gionlll o Procurador Geral do Distrito Federal, ex vi do seu artigo

IS.P•

3. Dn mesmn formu, ainda em vigor, o Regimento Interno do
Tribunlll Regionul do Distrito Federal (Resolução n• 57, de
11·4· 1958) prescreve no seu urtigo 28:
"Exerceril us funções de Procurador Regional, junto ao
Tribun11l, o Procur11dorGerul do Distrito Federul"
4. A ruziio é obviu: o Procurador Geral do Distrito Federal, que
é tamb~m dos Territórios Federais, ~cargo exercido cm comissuo,
sendo d11 connunçu imediata do Presidente da República e do titulnr
du pustu du Justiçu.
'
0
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5. (:,pois, um servidor fcUcral. como o cu Procur~1dnr Ucrul du
Rcruíhlh.:a. igualmente nomeado cm comissüo,
6. Assim, pnrccc injusto que o Procurndor Geral dn Rcpúblicu
exerça as suas funçilcs junto uo Trihunal Superior c o mesmo não
ocorra com o Procurador Geral do Distrito Federal junto uo Trihun:ll Regional do Distrih1 Fcdcnll. como vem ocorrendo.
7, Desde a cri:u;~o da .lustiç~l Eleitoral, o Procurudur Geral do
Di~trito Fcdl!ral c.\crcc as suas funcôt:s junto ao Tribunal Rcgionul
d11 Distrito Federal, rois ~ scrvidl'>f federal.
X. Dcmnis, nii1l se justilica :t designação de' utn dos Procur:l~ ..

IX- Vcrilic:r-sc, do cxp<lsto, que o Código Elcitorul (de 1965),
por J'or.;:r de Emcntl:r do Scnndo Federal, npcntrs repetiu preceito dn
l.•i Or~;inic:r do Ministério Púhlico (de 1951). ncsl:r inserto pelo
Poder E"<~.:t.:utivo,
X- Estns. Senhor Presidente, us inform:u;ões que pudemos colher nos processos lr.:,gislativos referentes lts du:ts leis citad:ts, naquilo
que intcrcSSi\ :tO redidll l'ormul:tdo pelo Colcndo Supremo Tribunnl
Federal, atr:tvés do Ministro t\ntônio Nedcr,
X I- Sem mais, rcnovHnhlS u Vossa Excelência protestos deres-

dores d:~ Rc'pl1hlica de I' cutcgoriu pura funcionur no Tri~unul Rc- ·

lln~<ilí:r. 14 de mnrço de 11)77,- Paulo Nunes Augusto de Figucl·
redo, C'tlllstdtor (icr:tl.

gional dtlDistritn Fcdcrnl. qu~mdo. cm Brasília, nUa h{t aindu, e sequer. clciçôes para vereadores. No momento, o Trihunul Retiiomd
do Distrito Federal estfi adstrito ;,tos 3 Territórios Fedcrnis, onde só
cxistcm cleiçilcs p:tra dcput;tdos federais. de 4 cm 4 unos, c mesmo
assim de um deputado pnru cadu uma dcssus 3 circunscrições federais.
1), O Prm:11mdor Geral do Distrito Federal, por ser, também,
dos Territôrios Fl.'der:tis. conhece, c hcm, os seus prohlcmas, uma
vez que, pelo Decreto-lei n'' 6.HH7, de 21-9-1944, é obrigado a fnzcr
corrcicfin :mual nl!sscs mesmos Tcrritôrios (art. 146).
10. E.xen:cndo :ts suns funcõcsjunto ao Tribunal Elcitontl. nüo
:tcarretH tinus para o Tesouro Nacional. visto receber os seus
vctu:imentos comtl Proeurm!or Geral do Distrito Fedcrnl c Territórios.
li. Sob o rnnto de vista pragmútico, não se justilic:~ u dcsigna•.:ttn dc um dos Prn~.:madorcs du Rcpltblica, de I' categoria, para fundonar .ittnto :10 Tribunal Regional. qu:mdo, cm Rntsília, nU o h{t clci~tll.:s tcr:tis. por outro lado, repete-se, o Procurador Gcrnl do
Distrito Fedcr:tl c Tcrritôrios conhece, com profundidade, por dever
dl.' nfído, os s~.:us prnhlcnws.
I~. l>css:t fnrma. é justo se mantenha n princípio vigorante cm
no..;..;a cndilk:u;fio. llllc s~.:mrrc confiou :to Prncumdnr Gcrul do
Di..;trihl F~.:dcral funct,~.:s junto :to Tribunal Regional dtl Distrito
r:cd~.:ral. E i..;so. além de ~ocrcntc com ns próprius funções do Procur:tdnr Cicral do Distrito Fcdcrnl. uindu constitui medida de
ecnnomi:t pm:t os cofres plthlicos. num momento de contcnçilo de
dc.:spcs:ts. que: repete :1 dcsignaciio de um Procurndor da Repltblica
para tc.:r jun~;õcs. cxciLtsiva, cm um Trihunal Rcgion:tl de utn:t capital
onde nilo h:"t clcic,ics.
Brasíli:t, ~5 de jLtnhn de 1965.- u) Senador Eurico Rczende"
VI - O prnjctn, suhindn it aprcciaçüo do Presidente d:t
Rcplthlic.::t. l'oi por :stc sancionado, cm IS de julho de IQóS, transl'orlllltrlllo-sc 11:1 l.ci ,,. ·'.737 de 15 de julho de 1965 (Código Elcitornl),
nela l'igtmttH.lo, conw ~ 111 do urt. 27, a mcncitm:td:t Emcnda nl' 21,
dn Scn:tdll,
Vil - Rcl:rtrvamcntcir Lei n'' I.341, de JO de jnnciro de 1951,
(l.ci Org:"tnica do Ministério Plthlico), cahc informar que. tal como o
C'ôdigo Elcitnr:tl. decorreu dc unteprojcto do Poder Executivo, cnvi:tdn :to Congresso Nncinnul pelo Prcsidcntc Eurico Dutnt cm 9 de
maio Ue 1950. instruido com E.xposiçilo de Motivos do Ministro da
Justka. Dr. Adroaldo Mcsquitn,
VIII- No referido unteprojcto, ussim se dispunha no urligo 71,
1

~

I 1•:

"Art. 71. St.:rvtr:"t cnmn Procurudnr Rctiiomtljunto tt cud:t Tribunal o Prol.'ur:alor llll Rcpl1hlica no Estmln: havcndo mais de um,
:tllllcl~.: ~111c l'llr dc..;i!!n:tdn pclo Pr11Curudor Geral da Rerúhlic:t.
~ J•.• No l>istritn Fcdcraln cargo ser(t c.'<cn:idu pelo Procurndnr
Cil.'r:tl d:t.lustica d11 f)j:-;tritn Fcd~.:r:tl".
Nl.'m na C':imara dos Dcputudos, nem no Senado Fcdcr:tl. fui o
di..;plhitivn cm apret;11 nhj~.:1t1 de.: Emcnd:t, relo que, somente com a
rt.:dat::ln li!!dr:tmcnte llltldilicmla, J'oi inl:lufdu nu corpo da·Lci, onde
P<~'~'~llll a Ctlllstituir o~ I~' dll :trtigo 75, vcrhis:
"1\rt. 75 ....... , ............ , ............... , , ...... , .
~I'·' No Distriltl Federal, scriio us funções de ProCllradnr Rc~io·
nall':li..'itor:tl C.\crcidas relo Procurador Geral da Justiçu dn Distrito
J.'cdcr:rl",

peito~.: consiUcr:tç~n.

PARECER N• S/77
Sobre Contrato de Mamutcnção c Assistência Técnica de
Máquinas Olivctti.
Ent.:aminha-nm o Senhor Dirctor·Geral. pura exume, proposta
rnra rcnovnç"o do contrnto cht Olivctti do Brnsil S/ A, cobrindo
a~..;i~ténda t~cnir.:a d;t~ m:"tquinus Olivctti, com vigência uté 31 de
dct.cmhrn dn corrcnlc ann. no vulor total de CrS 235.742,00.
11 - Prr.:tcndc-sc, rnis, unut rcnovuçào de contrato, isto é, um
novo Clllltntto com a Olivctti do Brasil S/ A. rura efeito de munutençi'io· c assistência técnicu dns m:'tquinus Olivctti, a vulcr uté 31 de
dc:t.cmhrn do corrente itno.
Trutn-sc. ilssim, dc assunto vinculudo uo Ato n~' 9 da Comissrto
Diretorn. que, por ele. haixou normas sobre licitacrtO para obrus c
cnmrrns do Sen:tdo. c. embora emitindo-se quanto it contruwcüo de
serviços, n~o dci.\ou ~~ matéria cm branco, pois dctcrminou u arlicaçiln C'omrlcmcnt:tr dn Dccreh)·ld nl' 200, c este, em seu urtigo 126,
~ 2'·'. letra d, expressamente prevê a dispens:1 de licitação.
"Na :tquisiçi'in dc materiais, equipamentos ou gêneros
que stl podem ser fornecidos por produtor, empresas ou
representante Ct)lllt:rci:tl exclusivos, bem como na contrutuc~n de !'!Crvic.;os com J">rtlfissinnais t>u firm:1s de notóriu
~.:spcd:t Iizat;nn."

III -No cnso presente, :r Olivctti do Brusil S/ A i: a [abricantc c
:t distribuidor;t cxclusivn das rn{tquinas Olivctti, cnquadrando-sc,
~ls\im. no p~.:rmissivn do disposto lcgal :tcimu transcrito.
IV - 1\ prnibi,·itu de reajuste nos pn:ços dur:.mtc a vigênciu do
C'nntr:no. nMma t!llc o S~.:nadn houve por bem udotar, cst{l implícita
no Cnntr:ttn. :t ser rcsnlvilln, pelo Sen:tdo, cm rug:amcnto certo de
duas pnrcclns, uma n 30·1>· 77 c outra a 30-12· 77.
V- As cl:'tLtsulas c cnndicõcs di! minu"ta soh exame silo clúusul:ts unil'ormt.:s, adotadas cm tndos os contratos rculizudos, paru o
mesmo 11m, por :tqucla Firma. scndo, udemuis. idênticus its do
ctmtrntn anterior.
VI - Ante o cxrnstn, se o Senhor Primeiro-Sccretúrio, com
aroio no urtigo 126, ~ 21'. letra d, dll Decreto-lei n" 200, disrensur,
nu caso, a licitacilo, n contrato rodcr{t ser lirmudn. tul como
prnpnsltl mtminuta.
llrnsilin. 15 tlc marco tlc 1977. - Poulo Nunes Augusto de
Figueiredo, Consultor Cloral.
PARECER N• 6/77
Sobre mlnutu de "Acordo de Monutençõo" apresentado
pciu "ICL do Drosli-lnternncionol Computadores Ltda",
paro ossistêncla u duas mdqulnos Flcxowrlter, lnstalodus na
Subsecretaria du Dlbllotecu,
:\ Senhora Dirctorn dtr Suhsccrcttrritr da llihliotcctr cnctrminha,
ao Scnhor Dirctor dn Suhsccreturin do Pulrimônin. proposta du
emrrc~u cm rel'erênci:t, "lJLIC irí1 suhstituir u Sing:cr Dusiness
Muchincs no atendimento :'ts duns rn(tquinns Flt!xowritcr utilizudus
na tluplknçiro de lichtrs ctrttrlugrr'rlictrs dtr Suhsccrcttrritr dtr llihliote·
!.!it". Refere-se uinda u cxrct.lient~· a uma prtlpnstu "pura um compl~.:·
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to serviço de rcvisl10 cm umu dus ml1quinus ucimu mcncionudus",
sulicnt:1~do u urgê:ncin du suu

cxccucUo,
ll .- A propostu puru revisão em uma dus m(lquinus niio se
cncontru no processo. Assim, uter·nos-emos uo exame du minutu de

"Acordo de Munutcnção",
III- Trntu-~e de formulítrio impre~~o. típico dos contrato~ de
udcsUO\ em que se inserem cUtusulas dignos de ulgumus obscrvuçõcs,
que se seguem:
a) o item 3, do verso do. instrumento, prevê o atendimento a
chamados, "dentro do expediente normul du !CL, sem cobrança
udicionul", Nilo se especiOcu quul seria o "expediente normul du
JCL", c não consl!l, em nenhum documento integrante do processo,
endereço dtt Empresa nesta Cupilul, huvendo, em expediente de
1•·12·76, a indicação do endereço da sede, em São Puulo.
b) sob o titulo de exclusão de cobertura, se incluem "peças e
ucessórios de outru fubricuçüo que não u JCL.", Oru, pelo expediente
de I•·12· 76, ucostudo uo processo, u proponente declara que "ussu·
mirit todus us responsubilidudes, obrigações e direitos du Singer
Business Muchines" c que "durá completu continuidude uos
negócios du Sínger nus úreus de Murketing. suporte de Software e
Serviço de Munutençào u todos us linhus de produtos utí: entüo
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comcrciulizados cm nosso Puis pclu Singcr Businc:ss Mnchincs".
Logo, scriu de convcniênciu. para maior clurczu quunto i1 t:.xtcn~no
dus obrigações du proponente, que se eliminasse do in~trumcnto, na
parte referente i1 r:xclus5o de cobertura. n expressão "pecas c
uccssórios de outru fubricacuo que nua u ICL", porque ao '!'"' ··
pr~cndc do documentou !CL não b a fabrícuntc ou distribuidota d<>>
mitquinas, mas suces.soru du Singer.
c) o critério de reujustumcnto pelos índices dus ORTNs é
admitido p~ltt Lei n• 6.205, devendo-se csp~cificur, cntrctunto, que
incidinl upenas sobre o saldo dev~dor existente.
d) sendo conhecido c determinado o horúrio de funcionamento
dtts m:'tquimts, deve ser excluídu a chíusulu de acréscimo de 50% no
preço, ~~ que se refere u última "observucno" do verso do instrumento do ucordo.
Com us ress:tlvus acimu referidas nrio vemos óbice legal it
ussinutura do .contrato, desde que o Senhor Primciro-Sccrct:'lrio.
usundo u eompeti:nciu que lhe conferem o Ato n• 9, de 1973. du
Comissiio Dirctora, c o artigo 126, puritgr:tfo 2•. d, do Decreto-lei
n• 200, haju. por hcm. di.<pensur u licítaçiio,.
llrasíliu. 15 de murço de 1977. - Paulo Nunes Augusto de
Figueiredo, Consultor Geral.
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