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ATA DA 171• SESSÃO, EM }9 DE OUTUBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDJl:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO-

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard ~Eunice Michíles 
- Evandro Carreira- Raimundo Parerite- Aloysio Chaves - Jarbas Pas
sarinho - Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney -
Bernardino Viana- Almír Pínto- José Lins- Mauro Benevides- Cunha 
Lima- Humberto Lucena- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Gilvan Ro-

cha - Passos Pôrto - Luiz Viana- Dirceu CardOS'o - )oào Calmon -
Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Gastão Müller
Vicente Vuolo - Affonso Camargo - Evelâsio Vieira - Jaison Barreto -
Lenoir Vargas. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo OÚJflero regimental, declaro 
aberta a sessão. 
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Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 111'-Secretário. 
E lida a seguinte 

Brasília, 28 de setembro de 1979. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do 

País a partir de 29-9-79 para, devidamente ~utorizado pelo Senado, na forma 
do art. 36, § 29 da Constituição e art. 44 do Regimento Interno, participar, na 
qualidade de Observador Parlamentar, da XXXIV Sessão da Assembléia Ge-
ral das Nações Unidas (I • Período). ... . . • 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa ÉXce:Tência protestos de alta estima 
e ãístinta consideração. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O expediente lido vai à publi· 
cação. 

Hâ oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. (Pausa.) 
S. Ex' não estâ presente. 
ConCedo a- palavra ao nobre Senador _Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN· 
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR· 
MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex• me perdoe, mas acho que 
essa fórmula não é regimental. O Uder da Maioria pode pedir a palavra em 

, qualquer momento da sessão, mas transferir o tempo dele para outro Senador 
que não seja um Yice-Líder, o Regimento n~~_Eern:tite. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Pedirei a palavra nobre Se
nador, e em seguida nós continuarem_os a discussão, para evitar problema re
gimental. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Pois nãO. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Aloysio Chaves, que falarâ por cessão do nobre Senador Gabriel Her
mes. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores; -

Na sessão de sexta-feira última, o nobre Senador Evandro Carreira apre-. 
sentou ao Senado uma versão pessoal a respeito das observações que colheu 
durante a visita que a Comissão de Assuntos Regionais do Senado e a Comis
são Parlamentar de lnvestigação da Amazônia, esta representada pelo seu 
Presidente, o ilustre Senador pelo Amazonas, e pelo Senador que usa da pala
vra neste momento. 

Nesta exposição, tive oportunidade de, através de apartes, deixar perfei
tamente claro que o nobre Senador Evandro Carfeira transmitia um ponto de 
vista pessoal. E muitas observações feitas por S. Ex• foram aqui retificadas 
por mim e pelo Senador Mendes Canale, como Presidente da Comissão de 
Assuntos Regionais, que naquela oportunidade declarou que irá reunir a Co
missão para fazer um relato dessa visita, o qual será depois também apresen
tado ao plenário desta Casa. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Ama
zônia pediu ao Senado a prorrogação do seu prazo, prorrogação que lhe foi 
concedida por mais quatro meses, e somente após concluídos os seus traba
lhos, as suas investigações, é que será elaborado o relatório. Este relatório 
apresentado à Comissão, posteriormente, na forma regimental, será levado 
ao conheci,mento do Senado, quando será analisado, discutido e votado. 

De sorte que, em virtude de uma imposição de ordem regimental, e até 
de ordem ética, como Relator, estou impedido de antecipar julgamentos e 
conclusões, em resumo, de emitir julgamentos que possam implicar numa an
tecipação dos trabalhos que a Co_m__issão ainda estã desenvolvendo. Não po
demos prejulgar os fatos, muito menos como Relator da Comissão. 

Respeito os pontos de vista de carãter doutrinârio c alguns científicos, 
que o nobre Senador Evandro Carreira expõe há muito tempo nesta Casa, e, 
invariavelmente, os traz a debate, sempre que tem oportunidade de falar 
sobre assuntos relacionados direta ou indiretamente com a Amazônia. 

Portanto, a primeira observação que me competia fazer, hoje, a respeito 
deste assunto, é dizer ao Senãdo que o ilustre Presidente da Comissão de As
suntos Regionais fará um relatório à Comissão que preside e, depois, ao Ple
nário do Senado. E a Comissão Parlamentar de Inquérito fa-lo-á, na oportu
nidade regimental, também à Comissão e ao Senado, não podendo antecipar 
conclusões, nem julgamentos. 

Mas, o ilustre Senador pelo Amazonas cometeu alguns equívocos que 
ainda hoje precisam ser retificados, para que não fiquem registrados nos 
Anais desta Casa, sem o reparo que se torna indispensável, que me parece 

deva ser feito para situar o problema de maneira correta, facilitando o julga
mento dos fatos que estão quase que diariamente sendo submetidos ao conhe
cimento do Senado Federal. 

Em primeiro lugar, ao que me consta, segundo todas as informações de 
que disponho, a área pretendida pelo Projeto Jari não é da ordem de 3 mi
lhões e 600 mil hectares, que corresponderia a 36 mil quilómetros quadrados .. 

Enfatizo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não estou aqui tomando 
posição em defesa do Projeto Jari. Pelas razões que antes aduzi, ~ PC?ia po
siçãO que na vida pública, ao longo de mais de 40 anos, sempre me coloquei, 
com absoluta independência e com a dignidade inerente ao exercício desta 
função de Senador da República, digo ao Senado, única e exclusivamente, a 
verdade dos fatos que conheço em toda a sua extensão. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex'" um aparte, 
nob_re Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA)- Acho que a advertênCia 
que V. Ex~ faz é cabível por um aspecto e não é cabível por outro. É cabível 
para evitar equívocos e interpretações maliciosas e até maledicentes; mas é 
descabida no momento em que todos nós julgamos a personalidade V. Ex• e 
tod~. a_ sua trajetó~i~ ~e vida de magistrado, de professor, homem que chega, 
como chegou a este Senado, cercado pelo respeito de seus contemporâneos e, 
acima de tudo, pelas suas posições probas e íntegras. De maneira que, quan
do V. Ex .. faz advertência, repito, ela só serve para aqueles que não conhecem 
V. Ex .. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Muito obrigado a V. 
Ex• pelas palavras com que registra a minha posição ao longo de mais de 40 
anos de vida pública neste País e, sobretudo, em nosso Estado. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, esta área de 3 milhões e 600 mil hectares, 
repito, jamaiS tive conhec_iiilento de ter sido pleiteada pela empresa. Mas é 
possível até que a empresa pense numa área dessa extensão ou maior. 

O que tenho conhecimento efetivo é de que, criando no Estado do Pará, 
à época em gue eu era Governador, o Instituto de Terras, encontramos um 
pleito dessa ~mpresa sobre uma área muito menor, e a propriedade que lhe foi 
reconhecida por esse órgão foi, iriicialmente, de 60 mil hectares, e, mediante 
legitimação de posse, mais 290 mil hectares, o que atingiria um total de 350 
mil hectares, representando 10% do número que foi aqui apresentado, creio 
que com bases em notícias saídas em jornais; Pelo nobre Senador Evandro 
Carreira. 

Este assunto foi examinado e resolvido, e mais, Sr. Presidente, um assun
to desta natureza não pode ser resolvido apenas rio âmbito do Estado. Pri
meiro porque as terras, ainda que estivessem sob o domínio do Estado, para 
transferência à uma ern_;presa estrangeira, teria que obter, previamente, apro
vação do Governo Federal, através do Ministério da Justiça e do Conselho de 
Segurança Nacional. 

Com relação à viage_m em si, a Jari, Sr. Presidente, os fatos, na sua rigo
rosa exatidào, são os seguintes: O nobre Senador Evandro Carreira, por inú
meras vezes nesta Casa, protestou contra a circunstância de que os membros 
do Senado estavam impedidos de visitar o Projelo Jari, e que nos anos ante
riores havia lutado insistentemente para iealizàr-uma viagem desta natureza e 
não consguiu concretizá-la. Repetiu essa declaração na Comíssão Parlamen
tar de Inquérito. Cõfo(iuei-me, eritão, como Relator, à disposição do eminen
te Senador e colega, para iniciar as démarches, no sentido de facilitar a ambas 
as Comissões essa vísit.a, que me parecia indispensável ser feita por ambos. 

_Como o nobre Senador Evandro Carreira declarou na Comissão Parla
mentar de Inquérito, que não poderia utflizar os meios de transportes da em
presa e não poderia permanecer no Jari um minuto sequer sob o teta desta 
Companhia, cuidamos, junto ao Líder da Maioria, de obter o apoio da 
EN ASA, que-deslocou um navio até o Porto de Monte Dourado, um pouco 
acima de Monguba, para nele permanecermos, ficarmos hospedados, inclusi
ve perrioífafmos. 

Essa viagem a EN ASA fez com extrema solicitude, vencendo dificuldade 
administrativa. 

Mas o Almirante Eugênio Frasão, que é um homem público extraordi
nário, uril -oficial que honrou e honra os quadros da Marinha de Guerra Bra
sileira, imediatamente colocou à nossa_ disposição, desde Belém, navio da em
presa qu~- dirige com superior descortino. E honrou-nos com sua companhia 
nessa viagem. 

De Belém para J ari nós nos deslocamos num avião que serve à empresa, 
embora como uma alternativa tivéssemos o avião da SUDAM à disposição, 
se houvesse necessidade de ser empregado, segundo me comunicou o Presi-
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dente da Comissão de Assuntos Regionais. Mas o avião da empresa é um 
avião que faz uma linha normal, viagens em que conduz visitantes, funcio
nários de qualquer nível; não foi uma viagem especial para as duas Comis
sões, mas viagem em que foram inúmeras pessoas, funcionários de diferentes 
níveis, de diferentes categorias da empresa. Foi nessa viagem que seguimos 
para Jari, e o nobre Senador Evandro Carreira acompanhou-nos, sem nenhu
ma restrição. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) - Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Nobre Senador, quero decla
rar a V. Ex• que ninguém me falou na opção de avião da SUDAM; a única 
alternativa que nós teríamos era o avião da Jari. Disse eU ao ilustre Presidente 
da Comissão que isso já criava uma dependência, e o ilustre Presidente da Co
missão me garantiu: "Nobre Senador, nós não deveremos nada a Jari, esta
mos no cumprimento de uma missão e os meíos que ela nos vai fornecer são 
meios nacionais, porque são nossos. Ela vive em territófío nosso. Não temos 
por que recusar." Não havia 6iúra opção, pelo menos do meu conhecimento. 
Se houvesse outra opção eu teria aceitado, porque, quando entrei no avião, 
procurei até ver se os demais não tinham pára-quedas, eu estava sem pára
quedas. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Sr. Presidente, prosse
guindo, depois da declaração feita pelo nobre Senador Evãndro Carreira, 
quero esclarecer a V. Ex• que quanto ao prograll'l:a, esse assunto jâ foi sufi
cientemente esclarecido na sessão do Senado sextaMfeira última. }'ai recomen
dado que se pedisse à empresa um programa-sugestão para essa visita, como 
indispensável para se ter uma idéia de como se iriam desenvolver os nossos 
trabalhos durante a nossa permanência naquele projeto. Esse programa ten
tativa veio ao Presidente da Comissão de Assuntos Regionais do Senado Fe
deral que acolhendo observação minha e de outros Srs. Senadores, propôs 
que se fizesse uma alteração logo no início, no sentido de ant_es de começar a 
visita aos diferentes setores do projeto, houvesse uniã-exposição sobre_a em
presa, os projetas em geral, uma exposição de carâter preliminar. Imediata
mente, recebemos a resposta concordando com a alteração. 

Em J a ri, antes da reunião, foi comunicado aos Srs. Senadores que qual
quer alteração, acréscimo, poderia ser feito ao pTõgrama. Mesmo assim, se 
outros acréscimos não fossem feitos, i qualqUer momento, a empresa se colo
cava, a partir daquele momento, à disposição dos Srs. Senadores e da comiti
va para fazer qualquer visita ou prestar esclarecimentos adicionais. Assim 
realmente se realizou. A Comissão Parlamentar de Inquérito, o Presidente e o 
Relator - que no momento ocupa a palavra - os membros da Comissão de 
Assuntos Regionais, concordaram também, em face de uma exigência natural 
feita pelo Senador Evandro Carreira, que S. Ex• indicasse alguns jornalistas e 
assessores, para acompanhar a Comissão nessa viagem. Eitfvirtude das difi
culdades financeiras de ordem constitucional, para a despesa de CPI, o pró
prio Ministério do Interior, aquiesceu em cobrir as despesas. E essa equipe de 
jornalistas, de cinegrafistas e um assessor em assuntos d~_pQ!!!:_ição, todos fo
ram indicados, escolhidos, pelo nobre Senador Evancfro Carreira. Foi essa 
equipe que documentou fotograficamente a visita, atravéS-de-filmes comuns.e 
de outras tomadas feitas durante todo o percurso da Comissão dentro do 
Projeto Jarí. De sorte que se depois surgiu alguma incorreção no jornal Esta
do de S. Paulo, incorreção em virtude de notícia enviada pelo jornalista que 
nos acompanhava, é evidente que isso se deve a um fato que escapou à pró
pria previsão do nobre Senador Evandro Carreira, qua-ndo constituiu a· equi
pe de jornalistas e de Ciriegrafistas que nos acompanharam nessa viagem. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, permita-me 
mais uma vez um aparte'? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Eu não co~Vi~ei nenhum jor
nalista. O convite foi apenas dos cinematografistas e do téc~icO em poluição. 
Os jornalistas foram designados - se não me engano -pelo Comitê de Im
prensa e, diga~se de passagem, que o jornalista enviado pela Folha de S. Paulo 
reproduziu, com autenticidade, o que se passou. Ele não fez nenhuma ilação 
subjetiva. -

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Nobre Senador, se foi 
o Comitê de Imprensa do Senado ou se foi V. Ex•, porque eu não a ti'z e os ou
tros Senadores com certeza, também não a fizeram, a indicação partiu do 
eminente Presidente da CPI, pelo menos com relaçãO aos cinegrafistas e ao 
técnico em poluição. De sorte que esta notícia estampada pela imprensa 
parece-nos que surgiu em virtude de uma observação feita por um dos jorna
listas que acompanharam as duas Comissões nessa visita do Senado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, há outra observação que deve ser feita. 
Diz o nobre Senador Evandro Carreira que saímos no sábado, recusan

do um banquete da empresa, fato confirmado pelo nobre Senador José Lins, 
porque realmente ocorreu. Mas ocorreu, Sr. Presidente, porque, em conversa 
entre nós Senadores, verificamos que alguns Senadores achavam que tería
mos que gastar 48 horas para sair de Monte Dourado e chegar a Belém num 
pequeno navio da EN ASA, numa chatinha, prazo que o Senador Evandro 
Carreira achava excessivo e, nessa hipótese, como a única saída possíve! seria 
a de avião, S. Ex• já cogitava de regressar no avião da empresa. Como, sobre
tudo, precisãvamos_ dar apoio, jâ então apáio moral e apoio administrativo 
ao eminente Presidente da EN ASA, c}üe havia aquiescido em deslocar esse 
navio, colocando-o à nossa disposição, procurei uma fórmula que pudesse 
conciliar os interesses de todos, permitindo a volta, via fluvial, no navio da 
EN ASA. E a fórmula encontrada foi exatamen-fe eSSa. Encerradas todas as vi

. sitas- e mais visitas não houve, porque ninguém pretendeu ir a qualquer ou
tro setor do projeto- nós partimos de Monte Dourado, pedindo desculpas à 
empresa por não poder comparecer ao jantar e jantamos a bordo, recebendo 
e continuando a receber a hospedagem fidalga do Almirante Eugênio Frazão. 
Dessa _maneira, foi possível viajar o fim da tarde de sábado, a noite de sába
do. o dia de domingo, e chegar segunda-feira em Belém. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, permite-me 
mais uma interferência? · 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- O que V. Ex• acaba de dizer 
nega totalmente as ilações tiradas pela nota da redação de O Estado de S. 
Paulo do dia 28, quando disse que nós não nos interessamos em questionar 
Jari; não nos interessamos e abreviamos a nossa viagem, quando ainda tinha
mos programa a cumprir. Este é o ponto que quero salientar: é a maledicência 
de O Estado de S. Paulo em distorcer, em tirar ilações, em concluir, em inju
riar, em apodar, sem nenhuma base e fundamento, porque disse que abrevia
mos a viagem e não cumprimos o programa, quando cumprimos todo o pro
grama. Não nos interessava era o banquete da Jari. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA)- Nobre Senador, tem 
V. Ex• inteira razão nesta parte, quanto ao cumprimento do programa. Con
cordo inteiramente com V. Ex•. Essa declaração de V. Ex•- ê bom que o Se
nado a registre- pois mostra que se mais coisas a Comissão de Assuntos Re
gionais e nós dois pela CPI não vimos na Jari foi porque não pedimos para 
ver. O programa foi esgotado, foi cumprido integralmente, como diz V. Ex•. 
Concordo, nesse ponto, plenã.mente com V. Ex•. 

Realmente, para o domingo de manhã, estava programada uma visita, 
uma viagem de lancha até a Cachoeira de Santo Antônio, cujo potencial hi
drelétrico constitui objeto de um pré-projeto que o grupo Jari pretende desen
volver, se obtiver o apoio do Governo Federal, para instalar, nessa área, uma 
hidrelétrica. Todos nós concordamos em que essa vísita tinha um caráter pu
ramente social e que não interessava aos objetivos em si da comissão que lã se 
encontrava, e prescindimos do convite para descer pelo Amazonas e chegar
mos realmente segunda-feira a Belém e prosseguirmos de acordo com o cro
nograma que estava estabelecido. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB - AM) - Ilustre Senador, mesmo por
que nós já tínhamos visto de avião. Era, portanto, redundante essa visita. Era 
apenas para consumir tempo, pois já 'tínhamos visitaClo a cachoeira de avião. 
Nós tivemos uma visão muito mais ampla de avião do que indo de navio, se 
fôssemos. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- Nobre Senador, mais 
uma vez tem razão. Sexta-feira narrei este fato a V. Ex'. Nós sobrevoamos a 
região da cachoeira, podendo observar o seu potencial, como também toda a 
região objeto do prOjeto. Há uma região que está sendo objeto de plantio de 
gmelina e de pinos e a região que já está sendo explorada industrialmente 
para alimentar a indústria de celulose. V. Exf. tem iríteira razão nesta parte. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tambêm parece-me que um ponto que 
deve ficar registrado no Senado é o de que ao Porto de Monguba e ao Porto 
de Monte Dourado podem ter acesso navios de 20 a 30 mil toneladas. Oitenta 
mil toneladas, corno mencionado pelo nobre Senador, constituem, realmen
te, um dado elevado, uma cifra não digo exagerada, mas, talvez, resultante de 
meras reportagens sem base em elementos mais concretos, em ordem técnica. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, V. Ex• está se 
referindo ao trecho Monguba-Monte Dourado. Estou falando atê Monguba. 
Monguba comporta navios atê 80.000 toneladas. 
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--------------~--------------------~--~----------------~---------------------------------------------------~ 
O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA - PA) -Senador, não vamos 

insistir neste ponto ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• está se referindo ao tre
cho Monguba-Dourado. Estou me referindo ao trecho Tôquio-Monguba. t 
diferente. --

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA)- V. Ex• tem que concor
dar comigo que sessenta, setenta ou oitenta míl toneladas, para o tema centra[ 
que está em discussão, é uma questão despicienda. Mas, a bem da verdade, lá 
nos foi dito que até Monte Dourado poderiam chegar navios de vinte mil to
neladas, e a Monguba, navios de trinta mil tone~adas. Isto rnesn:io depois 
que a Marinha de Guerra fez um serviço de balisamento batirnétrico do rio 
Jari, que está hoje, como viu V. Ex• totalmente balisado, a distâncias de qui
nhentos a quinhentos metros, por bóias que servem para assinalar o canal li
vre à navegação. 

Mas, Sr. Presidente, já advertido pOr V. Ex•, desejo também retificar 
uma informação de que em Monte Jari há apoio logístico para divis_ões mili
tares, e dois grandes campos de aviação. 

O nobre Senador verificou que desembarcamos num campo que tem cer
ca de 1.800 metros de extensão de terra batida, em pista empiçarrada. O se
gundo campo em que desembarcamos só dá acesso a DC-3, em São Raimun
do, dentro do projeto de arroz, pois é uma p-ista: muito menor, feita aprovei
tando, inclusive, a escavação para a macrodrenagem destinada ao projeto de 
arroz. E, finalmente, até de uma maneira assim arriscada, descemos numa pe
quena pista que é, na realidade, um trecho da estrada, já dentro do projeto Ja
ri, no meio das plantações, para examinar, in loco, as condições de reconsti
tuição do solo com a floresta homogênea. 

Eram essas as informações, diria no jargão jurídico, a latere do que foi 
feito ou foi dito pelo nobre Senador Evandro Carreira, que eu desejava trazer 
ao Senado, reiterando que não estou aqui para defender o Projeto Jari, não 
estou aqui discutindo o mérito dessa questão porque, como Relator, não pos
so prejulgá-la, e no momento oportuno darei ao Senado o meu relatório. 
Mas, para retiticar alguns pontos que amanhã divulgados, sobretudo falando 
V. Ex• na mjnha presença, do Senador José Lins e do Senador Almir Pinto, 
e, na sexta-feira última, na presença do Senador Mendes Canale, pudesse pas
sar algumas das suas assertivas sem esta indispensável retificação. 

Muito obrigado, Sr. Presidente (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Presentes 33 Srs. Senadores. Não há quorum para deliberação. 
Item I: 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Pro
jeto de Lei do Senado n• 190, de 1976 (n• 3.044/76, naquela Casa). 
de autoria do Senador ltalívio Coelho, que introduz parágrafo no 
art. 84 da Lei n"' 4.215, de 27 de abril de 1963, excluindo da incom
patibilidade prevista no caput do artigo os Vice-Prefeitos Munici
pais, tendo 

PARECER, sob n• 548, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o substitutivo. (Pausa.) 
Não havendo oradores declaro-a encerrada, fican_do sua votação adiada 

por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da CâriJ.ara n9 51, 
de 1979 (n'? 2.737, na- Cãsa de origem), que inclui representante do 
Ministério da _ _I_n_d_(ls_t}"ja e do Comércio no Conselho Nacional de 
Trânsito~ tendO-

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 512, de 1979, da Comissão: 
- de Transporte, Comunicc.ções e Obras Públicas. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada, ficando sua 

votação adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- ~gotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

O Sr. Murilo Badaró (ARENA- MG)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Murilo Badaró, para uma comunicação. 

O SR. MURILO BADARÚ (ARENA~ MG. Para uma comunicação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Transcorre hoje o 1529 aniversário do Jornal do Commercio do Rio de Ja
neiro, o mais antigo jornal do Brasil, em pleno funcionamento e prestando
conforme a sua famosa tradição- os meUwres ser_viços à cultura e aos inte
resses do Brasil. 

Ê longa a sua história, e no tempo destinado a esta breve comunicação 
não será possível, sequer, descrever alguns dos mais importantes acOnteci· 
mentes que gravitaram em torno da vida desse jornal, e mesmo gerados por 
ele. 

Esse texto, que passo à taquigrafia para que faça parte integrante do meu 
pronunciamento, contém o esboço histórico desta longa vida desse órgão da 
imprensa brasileira, que teve entre os muitos homens que o dirigiram uma fi. 
gura notável gue foi Francisco Clementina Santiago Dantas. 

Em 1959, vinte anos atrás, paSSou a pertencer à cadeia dos Diários Asso· 
dados. e o gênio de Assis Chateaubriaod impregnou o Jornal do Commercio 
do dinamismo, da independência e do sentido cívico de que ele soube sempre 
impregnar os órgãos da sua vasta e poderosa cadeia de imprensa. 

Com estas palavras, Sr. Presidente, deixo consignado nos Anais as mani
festações de aplauso a Cste jornal. 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MURILO BADARÚ (ARENA - MG) - Com muito prazer, 
nobre Senador. Ouço V. Ex• 

O Sr. Adalberto Sena (M DB - A C) - Não estando presente o nosso 
Líder, na qualidade de mais idoso dos emedebistas presentes, eu quero dar 
toda a solidariedade da nossa Bancada a esta justa manifestação da homena
gem de V. Ex• 

O SR. MURILO BADARÚ (ARENA,.... MG)- Agradecendo o aparte 
do nobre Senador Adalbefto Sena, encerro, aqui,- as minhas considerações. 

Era o que tinha a dizer. (MuitO bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MURJLO BA
DARÓ NO SEU DISCURSO: 

OS 152 ANOS DO JORNAL DO COMMERCIO 
DO RIO DE JANEIRO 

Transcorre a !I' de outubro mais um aniversário do Jornq.l do Comme-r
cio. O mais antigo diário do Rio de Janeiro e o segundo mais antigo do Brasil 
e da América Latina circula ininterruptamente há 152 anos. Completou, em 
1977, seu sesquicentenário e marcha agora no sentido do seu bicentenário. 

Fundado ._em 1_827 por Pierre Plancher, livreiro e editor parisiense que 
para o Brasi_l emigrou em 1824 __ e que logo à sua chegada lançara o jomal 
Spectador Brasileiro o qual, três anos depois, deixou de circular, o Jornal do 
Commercio prosseguiu sob a direção de Pierre Plancher mas registrado com o 
nome do filho, o jovem Emílio Seignot Plancher. 

Até princfpios do Século XX havia divergências quanto à data e aos pro
prietários do Jornal do Commercio na época de sua fundação. Noventa anos 
após sua fundação, coube ao redatoi--chefe do Jornal do Commercio, Felix Pa
checo, esclarecer, definitivamente, a questão, Em seu notável trabalho, publi
cado a 19 de o_utubro de 1917, .. Um francês brasileiro", esclareceu Felix Pa
checo haver pertencido a Pierre Plancher a hQ!lra de ter fundado o Jornal do 
Com-mercio, uma continuaÇão do Spectador Brasileiro, ambos saídos da mes
ma oficina e do mesmo dono. 

A 9 de junho de 1832, venderam os Plancher, sua tipografia e jornal a 
dois patrícios - Junius Villeneuve e Reol Antoine Mougenot. Ao voltar à 
França, Pierre Plancher dirigiu-se aos brasi_l_eiros, através do Jornal do Com
mercio, em artigo de despedida, dizendo do bem que queria a esta terra e a seu 
pOvo, deixando um pedaço de seu coração à sua segunda pátria, o Brasil. 

Junius Villeneuve, o novo proprietário, fez o Jornal do Commercio pro
gredir, notadamente;--depois de ínichiào o governo pessoal de D. Pedro II, em 
1840. O período dos Villeneuve duraria de 1832 a 1890. Seu sócio Real Antoi
ne Mougenot retirou-se em 1834. 

Desde 1837 contou Villeneuve, durante decênios, com seu sócio e paren
te por afinidades Francisco Antonio Picot, ver-dadeiro diretor e propulsiona
dor do jornal. 

De 1842 e_m diante aperfeiçoou seu patque grãfico e, durante certo tem
po, publicava com exclusividade, os debates do Senado Imperial, apoiava o 
Partido Conservador e gozava de grande prestígio. 
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Junius Villeneuve partiu para a Europa em 1844 e faleceu em 1863. 
Sucedeu-lhe seu filho Julio Constâncio, depois Cond"e de Villeneuve que, 
como diplomata, estava sempre ausente. Nesse período que vai até 1890, 
Francisco Antonio Piccit Sempre o substituiu. Foram cinco os homens notá
veis que sucessivamente mantiveram, através do tempo, o programa do Jor
nal do Commercio, durante o período dos Villeneuve: Moreira de Castro, Pi
cot, Adet, Luiz de Castro e Souza Ferreira. Entre--os m-ãis notáveis redatores 
citam-se José Maria da Silva Paranhos, depois Visconde do Rio Branco, au
tor, em 1851, das "Cartas ao Amigo Ausente", que levaram Honório Her
meto Carneiro Leão a Convidá-lo para secretário da missão ao Prata. Dentre 
os colaboradores, salientava-se Carlos de Laet, que mantinha a Seção intitu
lada ••Microcosmo'', folhetim de largo prestígio na ocasião. Numerosos ~cri
tores nacionais- e estrangeiros-colaboraram no jornal nesse período, como 
Francisco Octaviano de Almeida Rosa, Justiniano José da Rocha, Manoel 
Odorico Mendes, José de Alencar, João Mendes de Almeida, Joaquim Ma
noel de Macedo, Pinheiro Guimãtães, -Gonçalves Dias (redator parlamentar), 
Ferreira de Menezes, Homem de Melo, Xavier Pinheiro, João Francisco Lis
boa, Santana N eri, Joaquim N abuco e outros. Entre os portugueses, Gerva
sio Locato, Pinheiro Chagas, Guilherme de Azevedo, Augusto de Castro, 
Guerra Junqueiro e Oliveira Martins. 

Em 1890, o Conde de Villeneuve pa~sou o jornal a José Carlos Rodri
gues, seu antigo correspondente nos EUA e na Inglaterra, que assumiu a di
reção no dia 17 de outubro. Homem de profunda cultura e carãter, fái urn 
mestre incomparável que dominava as mais diversas matérias: Ampliou o jor
nal, fazendo dele um moderno aparelho de informações, s-em, no erit3i:lt0, 
quebrar seu feitio- conservador e austero. 

Neste período emergiu como redator-chefe um grande jornalista- An
tonio Pereira Leitão que, magisftalmente, conduziu-o Jornal do Commercio 
na ausência de José Carlos Rodrigues. As famosas "Cartas da Inglaterra" de 
Rui Barbosa foram publicadas em I 892, obra de grande valor histórico e lite
rário. José Veríssimo era critico literário e colaboravam nomes como os de 
Visconde de Taunay, Eunápio Deiró, Alcindo Guanabara, Araripe Junior, 
Alberto Ramos, Afonso Celso, Urbano Duarte, Oliveira Lima e muitos ou
tros. Em 1908, José Carlos Rodrigues constituiu sociedade com Antonio Fer
reira Botelho, cuja dedicação e amor ao jornal quis, desta forma, retribuir. 

O comendador Antonio Ferreira Botelho dirigiu o Jornal do Commercio 
de 1915 a 1923. Com sua experiê-ncia equilibrou e manteve o jornal no perío
do da I Guerra Mundial, conservando-o dentro de sua linha sóbria e impar
cial. 

Substituiu-o o antigo redator-secretário e redator-chefe Felix Pacheco, a 
quem o Jornal do Commercto deve o inestimável serviço de documentação, 
pois coligiu documentos, cartas, informações e tudo o que estava espalhado, 
com o que pôde formar um histórico real sobre a vida, fundação e formação 
do jornal. 

Felix Pacheco foi MiniStro das Relações Exteriores no Governo Arthur 
Bernardes, senador, membro da Academia Brasileira cte-Letras, tendo perma
necido à frente do Jornal do Commercio até 1935, quando faleceu. Coube o 
cargo a outro antigo redator, Elmano Cardim, também membro da Acade
mia Brasileira de Letras, que permaneceu dUrante 21 anos no posto, honran
do as tradíções do velho órgão. 

Em 1957, o Professor Francisco Clementina Santiago Dan tas, adquiriu o 
Jornal do Commercio. O então presidente da Comissão JUI-1dicã Interamerica
na e catedrático de Direito Civil da Faculdade Nacional dC:--Direito, pouco 
tempo permaneceu à frente do tradicional diário. Foi a 111 de outubro de 1958. 
precisamente no dia de seu 1319 aniversário de furidação, que ocorreu violen
to incêndio no edificio-Sêde do jornal, mas nem ãssim deixou de circular, 
graças à solidariedade dos demais jornais cariocas q1:1e lhe proporcionaram 
pronta ajuda. 

A 2 de abril de 1959, o Jornal do Commercio era adquirido pelo jornalista 
Assis Chateaubriand, que o integrou aos "Diáfio.S AsSOciados". Hoje, além de 
João Calmon, presidente do Condomínio Acionáiio Cfós DA, o jornal tem 
como diretores Martinho de Luna Alencar, Manoel Gomes Maranhão, Iba
nor Tartarotti e Josê Chamilete. 

Solidamente estabelecido como um dos elos mais fortes da organização o 
Jornal do Commercio busca manter os seus padrões ao nível do que tem sido 
através dos tempos, adaptando-se às contírigências atuais. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- V. Ex•serã atendido e a Mesa se 
associa à manifestação qtie V. Ex• acaba de proferir.---

Tem a palavra, como líder da Maioria, o nobre Senador Jarbas Passari
nho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Líder da Maioria, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 

Senadores~ constrange-me ter que pedir a palavra corno Líder da Maioria 
para tratar de um assunto pessoal, porque eu fui citado nominalmente. Mas 
aqui estou à disposição do nobre Senador Evandro Carreira. Disse a S. Ex• 
que eu pediria a palavra para que grande parte do meu tempo fosse concedida 
a S. Ex' 

Mas, gostaria, de início, de fazer duas afirmativas. A primeira, reafir
~ar, ratificar o que disse, -~qui, no início desta legislatura em relação à po
Sição do grande cientista que é o Almirante Paulo Moreira de Souza. Era eu 
Governador do Estado do Parâ e S. Ex• chegou ao Porto de Belém, coman
dando o navio "Almirante Saldanha", navio que fazia levantamentos ocea
nográficos, é claro! E, naquela altura, nos deu uma aula sobre o problema de 
pesca no Brasil. Citou a sua experiência dos levantamentos litorâneos e mos
trou que uma mesma guarnição, com o mesmo tipo de equipamento, traba
lhando nas costas de Santa Catarina e trabalhando nas costas do Parâ, tinha, 
em Santa Catarina, o quádruplo da eficiência que teria no Parâ. E explicou 
com razões que, no moment~, seria roubar o tempo do meu ilustre Colega 
pelo Amazonas, se eu nelas ~e detivesse: o problema de âgua fria, o proble
ma de plâncton, a riqueza de plâncton e, automaticamente, a maior quantida
de de peixe e, a partir de cada especimen, o m~ior volume desse especimen. 
Então, me deu este conselho: "Governador, se eu fosse o Sr., não me preocu
paria de maneira nenhuma co_n:J. a pesca no Parâ, não só a litorânea como a 
interior. O que o Sr. deveria fazer, o que os paraenses deveriam fazer é explo
rar o camarão, porque o camarão tem aqui, na foz desses rios, em uma quan~ 
tidade simplesmente fora do comum. E esse camarão, uma vez vapturado e 
exportado, lhe proporcionaria comprar de Santa Catarina o peixe para ali~ 
mentação popular, por preço_ que lhe ficaria extremamente barato, mesmo 
com o custo de transferência". Esta foi a posição de S. Ex• para mim. É um 
homem de tal respeitabilidade, de tal dignidade, que tão pronto eu tenha as 
notas taquigrâficas do que es~ou dizendo aqui, voU remeter a ele, ao Almiran
te Paulo Moreira, e tenho cer.teza de que ele confirmará o que me disse. Esta ê 
a primeira posição. 

A segunda posição, é ieiativa aO artigo de ontem e a reação do meu 
nobre Colega pelo Amazonas. Eu reafirino tudo o que está dito no artigo, 
sem o menor ânimo de atingir a quem quer que seja. Só lastimo que o Sena
dor pelo Amazonas defenda esse congressista a que me referi, porque ele é in
defensável; e é indefensável porque, como está colocado aqui, evidentemente 
o nobre Senador Evandro Carreira há de éompreender que-o meu julgamento 
só poderia ser este. O que está dito aqui, claramente, é que urn Congressista 
que visita um determinado projeto que ele previamente atacou, na presença 
de seus colegas congressistas e de outras testemunhas teria dito que estava na 
hora de fazer uma autocrítica porque se havia equivocado em relação a afir
mativas anteriormente feitas, e depois muda de opinião, então isso como me 
foi vendido, isso como me foi dito,' estava evidentemente me dando o perfil de 
um congressista indefensável. São dois pontos para o início da nossa tertúlia, 
que não é o caso, mas para o início do nvsso debate. 

A palavra está com V. Ex• 

O Sr. E>andro Carreira (M DB- AM)- Muito obrigado, nobre Sena· 
dor Jarbas Passarinho. Primeíro, vamos ao caso do Sr. Almirante Paulo Mo
reira de Souza. É lamentável que um homem dr seu gabarito faça uma afir
mação negativa a respeito da vocação piscosa da Amazônia ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Esse seu, ai, é pos· 
sessivo em relação a ele ou a mim? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Não. Não, a ele. Ele que fez a 
afirmação. V. Ex~ apenas se respalda nele. 

Ê lamentável que um homem, tão bem informado, faça uma afirmação 
dessa natureza. É possível até, ilustre Senador Jarbas Passarinho, que, àquela 

·época, ele não estivesSe muito bem informado a respeito da vocação ictiológi
ca da Amazônia. Debruçado com muita acuidade sobre a pesca na orla maríw 
tima, não tivesse conhecimentos profundos dessa vocação piscosa da Amazô
nia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se o nobre Sena
dor me permite, uma vez que vamos dialogar, com o respeito que sempre tive
mos um com o outro, mais do que isto, com a amizade L[Ue nos une, ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM) - Pois não. 

O SR.JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... V. Ex•há dees· 
tar lembrado de que o nobre Almirante Paulo Moreira de Souza foi, antes de 
comandar o navio Almirante Saldanha, foi o Superintendente Nacional da 
SUDEPE e ele ofereceu um documento chamado "Política Nacional de Pes
\:'a", ondejá defendia princípios semelhantes a esse. Então, não foi apenas um 
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efeito dos levantamentos oceanogrãficos, que ele realizou, que o levou a afir
mar que era melhor trocar desde logo o camarão exporládó pela compra de 
peixe na área de Santa Catarina. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ouço V.Ex• 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA)- Neste primeiro item da colo-
caç-ào feita por V. Ex•, o fato histórico a que alude está comprovado, no de
correr do tempo, pela implantação de uma grande indústria de pesca maríti
ma, no Estado do Pará, para aproveitar a abundância de camarão existente 
no litoral Nordeste deste Estado e do Amapã. Essa indústria, hoje, está ex
portando para o mundo inteiro e constitui, pelo menos em relação ao Estado 
do Pará, urna das fontes mais íffiPoi-130tes êfo ·seu comércio externo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E onde se concen
tra, como V,_ Ex• disse, hoje, uma das frotas camafoneiras mais expressivas do 
Brasil. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Exatamente, e isto veio com
provar inteiramente, nesta parte, as prevÍsõCs-dOIJUSire Almirante que V. Ex• 
acabou de mencionar, de quem também ouvi uma exposição muito convin
cente, àquela época, sobre esses problemas, sem embargo da potencialidade, 
sem dúvida alguma, ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Claro. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- ... piscosa da Amazônia. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- São cinqüenta mil 
qui!ômetros de rio navegável. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA) -~Menos, talvez, nos rios, e eu 
digo isso sem ter estudos, e o próprio Semidor Evandro Carreira também não 
os possui, estudos técnicos desta área. Menos nos rios, e talvez mais nos gran
des lagos. Nos imensos lagos, nos lagos da terra firme, e naqueles lagos que 
Paulle Coiote chaffiou de lagos ganglionários, que se estendem às margens do 
Rio Amazonas, e servem, como fenômenos de interferência, para manter o 
nível mais ou menos constante dos rios. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Que é preciso ser 
imenso para ser chamado de grande, com o de Santarém. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA)- Lagos grandes de Santarém, 
l,agos grandes de Coruá e outros tantos. Então, nestes lagos, (jue também são 
abundantes no Estado do Amazonas, nós podemos desenvolver uma indús
tria de pesca. E será uma das grandes fontes de riqueza da Amazônia, inques
tionaVelmente. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARÉNA - PA)- Ouço V. Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exatamente esta a informação 
do ilustre Almirante, que eu reputo homem estudioso do problema ictiológi
co brasileiro, teria-sido, naturalmente, uma resposta mais ou menos açodada, 
afirmado que o Brasil não tinha condições piscosas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA_:_ PA)- O Brasil? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - A Amazônia. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A Amazônia inte
rior. Mas, Senador Carreira, acho que podemos nos pôr rapidamente de 
acordo em relação a este ponto e passar ao segundo. Porque a afirmativa do 
Almirante Paulo Moreira é a afirmativa de um cientiSta. A afirmativa de 
cientiStas, como V. Ex• está salientando, ela depende, evidentemente, do in
ventário que a ciênCia prodUz a ca-da momento; êPossível que hoje já se tenha 
outro tipo de informação mais volumosa a esse- respeito. 

Ele não negava a possibitidade de pesca interior, como agora mesmo 
enriquece o meu discurso o aparte do nobre Senador Aloysio Chaves, ex
Governador do Estado do Pará, é um homem que tem a seu crédito, entre ou
tros muitos notáveis serviços, o de ter fundado o- Núcleo de Altos Estudos do 
Amazônia, exatamente para estudos dessa natt.ir~za, na Universidade do Pa
rá. 

O que ele dizia é que evidentemente nós devíamos nos voltar para onde, 
evidentemente, a vocação fosse maior, e a vocação litorânea da Amazônia era 
o camarão. Isso é que me lembro ter sido a nossa discordância aqui, no início 
dessa legislatura, e talvez a única discordância que tivemos~ O que, evidente
mente, não nos coloca em posição conflitante frontal em todos os assuntos 
que discutimos sobre a Amazônia, absOlutamente. 

Nós também discordamos em relação ao traçado da TRANSAMAZO
NJCA; eu me lembro que debati com V. Ex'- V. Ex• precisava ter ido, como eu 
fui. como foi o Senador Aloysio Chaves, na mesma comitiva do Presidente 
Figueiredo até a TRANSAMAZONICA, para verificar urna incorporação 
daquela área ao ecumenismo nacional, do ponto de vista económico, da SUi.l 

produção, para verificar -que," n-o Pará. a TRANSAMAZONICA tem signifi
cação. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Eu nunca neguei a TRANS
PARAENSE. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex•, exatamen
te, me lembro que, salientava que ela ainda não havia chegado ao Amazonas. 
Então veja que os pontos de vista conflitam em parte. 

Agora, o segundo ponto, que é da minha importância, e que devido à 
premência do nosso tempo eu quero lhe dar essa oportunidade de debater, é 
quando digo que, de mim eu não sei o que é mais nefasto ou nefando, que foi 
o que parece que mais feriu V. Ex,:_ "s_e_ o capital estrangeiro colonizador, 
como o piaticado pela Charter Companies, que ficaram tristemente célebres 
na Ásia e na Âfrica, ou se os falsos patriotas, muitas vezes nada mais que me
lancólica mistura de pusilanimidade e demagogia". 

Nobre Senador Evandro Carreira, esta frase é pensada, ela 'não foi um 
arroubo, ela não foi dita num momento de exasperação, ela foi dita com certo 
sentimento até de frustração de quem viu o que vi e descrevo no início do meu 
discurso. De quem viu se botar fora toda uma tecnologia de silvicultura e de 
industrialização do mogno, que deveríamos estar hoje possivelmente muito 
avançado, se de 1960 para cá, tivéssemos desenvolvido; tudo püsto fora ape
nas por um ódio xenófobo, apenas por aquilo que, infelizmente, dava razão a 
Alberto Torres quando dizia que a origem do patriotismo estava no ódio tri
bal, de que uma tribo não poderia tolerar urna tribo vízinha ou próxima. Não 
é isso o patriotismo, evidentemente, que Alberto Torres criticava com tanta 
razão. 

Devemos analisar aquilo que for mais útil ao nosso País. Podemos ter 
ponto de vista divergentes nesta análise, mas algumas coisas são fundamen
tais. Por exemplo, se nos oferecessem a possibilidade de explorar, com capital 
colonizador, qualquer parte do Brasil, não apenas a Amazônia, eu estaria, 
também, na primeira linha dos que combatem, porque não aceito capital Co
lonizador. Acho um crime. Agora, botamos fora uma tecnologia desenvolvi
da, alemã, para fazer o que depois? Para permitir que os nossos cablocos 
que)massem, como queimarp, desde o tempo pré-cabralino, as nossas flores
tas, desde o tempo dos índios, que estavam aqui antes de Cabral. Queimam 
para plantar mandioca. Aí nos sentimos felizes, palmeamos e somos patrio
tas. E na queimada disso, na produção da coivara, se queimava exatarnente o 
mogno que ainda não era adulto. 

Esta é a minha frustração, e por isso chamei tão nocivo o capital estran
geiro colonizador, com uma posição aprioristica de ataque, sem que a pessoa 
que ataca, se comprometa a apresentar, sequer, um ponto concreto, um fato 
concreto, na sua tese, que justifique o seu ataque. 

Então, nesta parte, pedi a V. Ex• que excluísse da sua pessoa, ou melhor, 
da pessoa do congressista que V. Ex• está querendo defender, para que nós 
não entrássemo em questões subjetivas; quanto ao resto, estou à disposição 
de V. Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Pois não. Mas, quero me 
debrl!çar um pouco em torno deste seu ponto de vista, nobre Senador. Discor
do de V. Ex•, acho que o período pré--cabralino poderia nos levar até o perío
do prê-incaico ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Pré-colombiano. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- ... e a floresta amazónica não 
foi destruída pelo silvícola, nem pelo caboclo. nem peto aborígene. A mossa 
que ele faz na cultura de mandioca é uma mossa muito pequena, que se re
constitui com facilidade, fere muito de leve a epiderme da floresta. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre Senador, 
antes de nos aprofundarmos na divergência, veja bem o que eu declarei: o que 
declarei ê que ficamOs felizes quando botamos fora uma companhia que ti
nha knmt.-'-how, para explorar mogno, que valia petróleo, como se petróle:o 
fosse, naquela altura, 100 dólares o metro cúbico FOB, Belém, e em seu lugar, 
deixamos que a velha tradição brasileira lá ocorresse; e então, vi nesse mesmo 
lugar, quimadas que haviam destruído mogno. Eu não disse que o índio de
predou a floresta; de maneira que, a partir daí, o argumento de V. Ex-' não 
correspondeu, eu não disse isso. 

_O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Não, mas V. Ex• disse que é o 
autóctone, é o caboclo brasileiro ... 
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, voltamos às 
práticas préMcabralinas naquela área, que deveria estar sendo explorada para 
mogno. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Exatamente, mas ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Senador, 
por Deus, V. Ex• pretende plantar mandioca em lugar da floresta de mogno? 
Pergunto-lhe, prefere plantar mandioca numa floresta de mogno? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Não, em absoluto. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então, estamos de 
acordo. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exato. Mas, V. Ex• não me 
aponta nenhuma grande queimada feita por aborígene para plantar mandio
ca. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não afirmei isso. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- As queimadas que existem ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não afirmei isso. 
O que afirmei é que noS sentimos felizes porque saíram aos alemães. Sentimo
nos talvez confessadamente incapazes de fiscalizarMlhes a execução. Em segui
da esta mesma área foi- queimada para plantar mandioca, não a área toda, 
nem poderia ser. Sabe por que, nobre Senador? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Mas, quem a queimou, nobre 
Senador? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA.:._ PA)- As queimadas na
turais do nosso cabloco: 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Uma parte da área ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agora, veja bem. 
Nem eu poderia dizer o que V. Ex• está querendo me atribuir, porque eu sei 
que a floresta de mogno é compacta, da ordem de 50 quílômetros de frente, 
desde a área do Araguia-Tocantins até o Acre. Não havia caboclo reuni-
do que pudesse queimar isso tudo. ---

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Sim, certo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então, veja bem 
que não é essa a minha colocação. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Sim, rnas-:não são só os caólo
cos que queimam. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Mas, vamos ao 
cerne do problema que é o principal. 

O Sr..Evandro Carreira (MDB- AM)- Pois não. Nobre Senador, esta 
posição de tecnologia de ponta que V. Ex• parece defender, de uma IMPEX e 
de quejandos ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não me exponha 
além daquilo que eu assumo corno compromisso. Em nenhut:n momento, eu 
declarei... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• está dizendo que nós 
deveríamos acatar um know-how, uma tecnologia de exploração da floresta 
amazónica para aproveitamento do mogno. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Fõtã de dúvida. 
Mas, V. Ex• já transferiu isso para tecnologia de ponta. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Mas é a tecnologia de ponta. 
Eu lhe explico por que é tecnologia de ponta. Porque nã_o há outra ~e:cnologia 
para aproveitamento florestal a não ser de ponta. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas, Senador, ao 
contrário. O que· nós estamos agora mesmo firmando, ·inclusive no Ministério 
do Interior, é exatamente buscando uma tecnologia ... 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Buscando porque não existe. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... buscando uma 
tecnologia para o desenvolvimento, para a exploração económica da floresta. 

O Sr. Evandro Carr~ira (MDB- AM)- Porque não existe. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- I' A)- Então, se os ale
mães jã possuíam essa tecnologia, pelo trato no Sudeste da Ãsia, era de 
incorporar-se ao Brasil, através da fiscalização nossa, para que ela não se fi-

zessem em detrimento da nossa riqueza natural. Essa é a minha tese. Parta 
dessa tese e eu aceito a crítica. 

O Sr, Evandro Carreira (MDB - AM) - Nobre Senador, não existe 
ainda nenhum know-how para o aproveitamento ra~ional da floresta amazô
nica. Eu asseguro a V. Ex•- e V. Ex• sabe disso- o que nós estamos fazen
do, o próprio Projeto Jari- aí é que está a periculosidade dele; a alta pericu
losidade do Projeto Jari é que ele é um experimento, estão fazendo experiên
cias de silvicultura no J ari que nós não sabemos, o Brasil não está somando 
ao seu banco de dados. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vamos então nos 
colocar de acordo, rapidamente: primeiro, não há tecnologia aqui desenvolvi
da para o desenvolvimento de uma silvicultura na Amazônia. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exato, não há, porque é uma 
floresta completamente diferente e não pode ser comparada, nem se estabele
cer uma analogia com floresta africana, ou filipina, etc ... É uma floresta com
pletamente diferente. 

Bom, essa posição que foi tomada pelos nacionalistas - que V. Ex• 
acha que até, talvez, tenham um prurido desagradável, ou coisa que o valha, 
eu não me -lembro da expressão exata. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu ajudo a V. Ex•: 
eu chamei de nacionalismo epidérmico, porque eu acho que uma das coi
sas que conspiram contra o verdadeiro nacionalismo é o nacionalismo feito 
de clichês, feito apenas de slogans, de ausência de conhecimento, e V. Ex• há 

-de concordar comigo que este é um mal! 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Mas nobre Senador, permita
me! Nós somos um povo pobre e sempre colonizado. Então, criou-se este pa
vor: nós temos pavor, hoje, do colonialismo, nobre Senador._Então as formas 
que temos, os recursos que temos de luta são esses talvez até de pichação, é 
um recurso desesperado. Quando vemos urna Amazônia depredada, quando 
vemos, nobre Senador, que se entregou uma jari florestal, 400 mil hectares, 
sem nenhuma fiscalização durante 12 anos. Agora no Governo Figueiredo é 
que está começando a haver o interesse de fiscalização; agora, a partir do mês 
de junho é que se instalou uma agência da Capitania dos Portos no local. En
tão, há de convir, nobre Senador, que esse sentimento nativista tem que usar 
de todos os recursos para se defender. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - Faço um apelo ao 
meu talentoso colega que discutamos tese por tese, se não nos perderemos 
numa avalanche de afirmativas. Veja V. Ex• primeiro a sua afirmação que 
me parece muito ilustrativa para o que estamos discutindo. V. Ex• çliz: ··Te
mos terror e pavor de colonização". Todos nós temos; talvez por isso então 
algumas atitudes açodadas sejam tomadas antes que elas tenham base sufi
ciente para isso. O meu temor Senador Evandro Carreira- e sempre reco
nheci em V. Ex• desassombro, além de capacidade- é que confundamos as 
coisas. Porque se desmora-liza uma campanha nossa, na medida em que nós a 
façamos sem base concreta. Então quando eu chamo nacionalismo epidérmi
co, quero descaracterizar esta ação que para mim é puramente aventureira e 
talvez voltada para obter dividendos imediatos, do que do verdadeiro nacio
nalismo, que coloca os interesses do País acima de qualquer outro interesse, 
pessoal, grupaf ou de outras nações. Veja bem: não é só por estarmos apavo
rados que começamos a gritar. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Nobre Senador, discordo de 
V~ __ Ex•. _Acho_qu_e __ esse-nacionalismo-tem-nuanças-.-V-.- -Ex'- não há de que-rer 

.encontrar um nacionalismo, vamos dizer, sedimentado numa aculturação 
muito grande. Então ele se manifesta em vãrio's matizes, de tem uma policro
mia, V. Ex• há de convir isso, mas é nacionalismo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E possível que 
para isso eu seja daltônico; é bem provável. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E possível, nobre Senador. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Porque, para essa 
policromia, entre o nacionalismo feito apenas do verbo, sem conseqüência, eu 
sou daltônico. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Acredito que V. Ex• tem todo 
o interesse em esclarecer uma posição sua. Mas a verdade, nobre Senador, é a 
seguinte: não podemos fugir deste recurso. É a única maneira de luta que te
mos. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, nobre Sena
dor. Eu, aliás, convoco V. Ex• para uma maneira mais nobre. O talento de V. 
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Ex' não pode ser desperdiçado com esse tipo de campanha. Ao contrário, o 
talento de V. Ex', por exemplo, toca num ponto que foi o único que eu levan
tei... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Não posso negá-lo. 

O SR.JARBASPASSARINHO (ARENA- PA)- ... equevejo agora 
também traduzido por V. Ex•, quando o Projeto Jari se instalou. A dúvida 
que eu tinha sobre a aculturação das espécies-vegetais alienígenas na área bra
sileira, primeiro. Segundo: qual o efeito disso sobre o ecossistema nacional, 
ou, dizendo melhor, sobre o amazónico?- não vamoS ser tão arrogantes e 
ambiciosos em falar de ecossistema nacional, mas no amazónico. 

Hoje temos infOrmações de uma professora, que o Dr. Aloysio Chaves, 
Senador, aqui meu colega de representação do Pará e que muito me honra de 
tê-lo como tal, conhece bem. É a professora Clara Pandulfo. Ainda há dias, 
no Jornal do Brasil, a professora estava fazendO urita declaração que,- do pon
to de vista técnicO, até agora, o Projeto Jari é_ ir:reprochável. Nada levava a 
crer que tivesse havido qualquer dano, em relação ao ecossistema daquela 
área, da bacia do Jari e, conseqUentemente, qualquer prejuízo para a Nação 
brasileira, em relação a este projeto. O que entretanto me deixa prevenido, em 
relação a esses nacionalistas epidérmicos- mas faço a justiça de não incluir 
V. Ex•, acho que é mais bem prOfundo, por isso lhe exorto a não ficar apenas 
ao lado da tese nacionalista epidérmica- é porQue fui lá, na SPEVEA, que 
deu origem a essa SUDAM, membro técnico. E. como membro técnico, pas
sei meses, porque o meu tempo durou o tempo do governo do Presidente Jâ
nio Quadros, como Presidente da República. Mas anos a fio aquela área pas
sou sendo embalada nos ,sonhos de uma silvicultura, de uma produção de 
fábrica de celulose e papel e passaram-se os 350 anos de vida naquela área, em 
nada. Chega este homem e coloca do seu próprio bolso, como V. Ex• sabe, 
720 milhões de dólares no seu projeto ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, parece-me 
que o Banco do Brasil ou o Banco do Desenvolvimento Econômico, avalizou 
cerca de 250 milhões de dólares ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Isto para o total 
de 900. 

nome era sintomático. Levou-nos todo o dinheiro e não produziu um meio 
quilo, que fosse, de celulose em papeL Caímos no conto do vigário de um fa
moso chinês que levantou o projeto e, no fim, tínhamos que comprar a celulo
se na Europa, para produzirmos o papel. Mas disso ninguém reclamava; dis
so os "patriotas" estavam tranqUilos- os patriotas que eu ponho aí é entre 
aspas - e os nacionalistas epidêúriícõs- tambéin, quando o nosso nacionalis
mo nos obrigaria a denunciar coisas dessa natureza. 

Pois, muito bem. V. Ext- viu lá o que eu ainda não vl. Víu uma fábrica de 
celulose de papel em plena produção. Por quê? Porque se discutia intermina
velmente na Amazónia que a nossa -riqueia é de-vfl,riedades, o que é indiscutí
vel, que é enorme naquela área, que num só hectare dá mais de cem espécimes 
vegetais diferentes, enquanto que em toda a floresta do Congo Belga em 150 
mil hectares deu 120 espécimes diferentes. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E por que estão homogenei
zando? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Porque nunca ob
tivemos, nobre Senador- e aí V. Ex• me deu um grande aparte --porque 
nunca obtivemos um resultado para a pasta múltipla. Porque se falava no 
projeto lsogrand, da França que nunca se realizou, então, como não se pode
ria fazer pasta múltipla, procuraram o mesmo espécime vegetal dentro de I 
hectare, de 2, de !00 e era tão caro que vir::i.Va antieconômico o projeto; em 
conseqUência esse homem pensou numa homogeneização da floresta, nin:.. 
guém tinha pensado antes, Gme/ina arborea e o pinus, e lá V. Ex• viu a homo
geneização. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Então, nobre Senador, para 
produzir pasta múltipla não negamos a vocação heterogênea da floresta ama
zõnica com uma tecnologia de ponta para produzir celulose. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Absolutamente. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB - AM) - Apenas preocupados com o 
consumismo e com o imediatismo do papel. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A conclusão de V. 
Ex• nào me leva a ela aderir. Nós nada negamos, a ime11sidào da floresta 
amazônica que leva em toda a sua área cerca de 5 milhões de quilômetros 
quadrados, a imensidão da floresta amazónica está agora testemunhando um 
projeto de homogeneização de floresta com espécimes que são alienígenas. É 
um projeto que, referentemente à imensa superfície da Amazónia, é pratica
mente nada. Não se trata, portanto, de abandonar a floresta para fazer toda 
ela, a parte de cá, homogênea. Então, por que V. Ex• não promove, eu, o Go
verno e todos nós que até hoje ilão fomos capazes de promover, um projeto 
dessa natureza pela pasta múltipla? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB -AM)- ... e o projeto está hipotecado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Isso para o total 
de 900. A mesma--preocupação que tem o nobre Senador Aloysio Chaves a te
nho eu. Ninguém vaí ine colocar na pichação da rua para dizer que hoje pedi 
a palavra para defender o famoso Sr. Ludwig contra o meu colega do Senado. 
Não. Estou defendendo o Brasil. Estou querendo é que, dentro do Brasil, te
nhamos a op-ortunidade de transformar riquezas potenciais em riquezas reali
zadas; agora, dentro do Brasil, com a decisão nacional. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, se o raciocí-
0 Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E por que se deixou esse proje- nio desenvolvimentista predominar, virá a pasta múltipla, virá o dendê, virá o 

to doze anos alienado? cacau, virá qualquer uma das culturas homogêneas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Verifiquemos. V. 
Ex• estava numa fase, eu entrei nela e V. Ext- sai para oUtra, Eu voU -na-pe-rse
guição até o final. .. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Não, nobre Senador, V. Ex• 
nào tem razão .. !=- V. Ex•, ao pedir a palavra, disse que o tempo seria meu e 
quem o está oCUpando é V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Para defender as 
teses que V. Ex' levanta, o tempo é seu. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• não está defendendo as 
minhas teses, está defendendo as suas. ----

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Estou me consa
grando a V. Ex• Veja só: V. Ex• levanta a tese e eu combat_o. O que é isso? O 
tempo é seu. Eu estou sendo um reflexo aqui. Aliás, nem poderia ser ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Eu só faço levantar. V. Ex~ 
não deixa, sequer ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) -0 debate entre nós 
dois não me permitirá mais do que ser reflexo~ ãpenas reflexo. 

V. Ex• há de me permitir. Colocam lá a quantia de setecentos e vinte mi
lhões de dólares. Produz a primeira fábrica de papel celulose de que a Amazô
nia tem n.otícia. Antes havia na SPEVEA- V. Ex• sabe disso- aos tempos 
que é bom não recordar,- um projeto que levou dinheiro brasileiro, levou 
dinheiro do contribuinte brasileiro, do povo brasileiro e ficou muito caracte
risticamente situado- num lugar do Amazonas chamado "Desaperta". O 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu só não quero é 
que venha daqui a 500 anos, já levamos trezentos e não chegamos lá. 

O Si~ EViúHiro Carreira (MDB- AM)- Não, nobre Senador, o que te
mos que discutir antes ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Qual é a objeção 
de V. Ex•'? 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- É a seguinte: é que a decisão 
da tecnologia a aplicar Oa Amizónia não pode ficar a critério de Daníel Lud
wig, nem da SUDAM;-nlã.s de um debate nacional profundo e sério, e exaus
tivo. Não de um grupo, nobre Senador! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Estou de acordo. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E isso que nós discutimos. 
Nós não sabemos aindã as conseqüências de 4, ou lO, ou IOO mil hectares de 
gme!ina. Nós não sabemos, nobre Senadod -

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu ouvia V. Ex• 
ainda há pouco, e V. Ex• dizia que o projeto teria qile ser levado pelo Estado. 
deveria ter sido desenvolvido pelo Estado.~ a crítica mais contundente e jus
ta. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB -AM)- Do ponto de vista de pesquisa, 
nobre Senador. Mas não o que está se fazendo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Deixe-me concluir 
a frase. 
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~------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Eu pensei que ei'a em relação ao projeto de homogeneização. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- Sim, mas pesquisa de homoge
neização. Não é ficar de 100, para 200~ para 400 mil, para I milhão de hecta
res. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Bem, V. Ex• dizia 
que isso devia ser feito pelo Estado. Não foi? 

O Sr. Evandro Carreira (M DB - AM) - Certo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vou retomar a fra
se; pois eu agora retomo a primeira: V. Ex• acaba de fazer a acusação mais 
justa a nós até agora, falta dizê-lO, para com o destino da floresta amazôníca, 
porque durante todo este período nós não fomos capazes sequer de pensar em 
homogeneização de floresta. 

Passei pela SPEVEA, fui Presidente da Comissão de Recursos Naturais e 
os únicos projetas que existiam na SPEVEA, até aquela altura, os únicos pro
jetas eram exatamente de obter a pasta múltipla com uma única forma de nós 
nos beneficiarmos da riqueza. Agora, terilos um projeto a ser instalado, está 
na fase de previabilidade no Tapajós, para ser instalado sob os auspícíos do 
IBDF. 

O Sr. EvandroCarreira(MDB-AM)- Nobre Senador, com a permis
são de V. Ex•. antes de nós decidirmos sobre pasta múltipla ou não, nós te
mos que decidir sobre homogeneização ou não. Então, à luz de experimentos 
de homogeneização da noresta amazônica, nós já temos de longa data, nobre 
Senador. V. Ex• conhece o experimento da zona bragantina, o experimento 
da Fordiândia .... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perdão, nobre Se
nador, mas isto não é homogeneização de nada. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, permita-me 
concluir- o experimento da Fordlândia, com I milhão de pés Hevea brasi
lienses que foram dizimados por um fungo. O experimento com pimenta-do
reino ... E cultura homogénea. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Nobre Senador, 
por favor ... V. Ex•. em primeiro lugar, hã de estar atento ao que nós discutía
mos. Discutíamos,um projeto que estã trazendo elementos alienígenas, espé
cimes alienígenas para o Brasil, e é a única razãO pelii qual eU pensei que V. 
Ex• possa vir a ter razão, quando diz que não sabe o qoe poderá acontecer em 
relação ao ecossistema. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Exato! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Porque são especi
mes não nativas, não estão no habitat delas. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permita-me, nobre Senador ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agora, V. Ex• fala 
em erro, da retirada da seringueira nativa do Tãpajós. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E não deu certo. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então, não foi por 
isto! 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Foi, Excelência. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• não me res
ponderá porque foi, porque ninguém ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Respondo. A homogeneidade 
da Hevea bfasilienses fez com que o Wicrocyclus ulley adquirisse virulência e 
dizimasse aquela floresta. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) -Numa linguagem 
rebuscadamente latina, nós seguiremos ao nome dela ... 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - É o "mal das folhas". 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perfeito. É o "mal 
das folhas". 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exalo! É um fungo chamado 
Wicroc)'clus ul/ep. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Pois bem. Não se 
trata de homogeneidade. Trata-se de distanciamento que está sendo posto em 
dúvida, porque os agrónomos brasileiros, inclusive, nlO Iõr3m c3~azes de dar 

uma decisão sobre isso. O diSiandamento que se diz existir, por exemplo, 
numa floresta nativa, quando se procura dentro do habitat. se encontram 
duas a dez árvores, no máximo, de seringueira, a hevea brasilienses, então essa 
distância entre elas talvez não permitisse que o "mal das folhas" se alastrasse. 
No momento em que se fez covas juntas umas das outras pra produzir no hec
tare quinhentãs espécies, essa diferença entre o hectare cultivado e o hectare 
nativo, então, a partir daí se expôs aquela plantação ao .. mal das folhas". 
Essa é uma discussão que ainda hoje há dentro do antigo Instituto de Pesqui-
sa da Amazônia. -

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador, V. Ex• me 
concede um aparte? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA- Ouço o nobre Se
nador Aloysio Chaves, em seguida V. Ex• 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - V. Ex• tem inteira razão, 
nobre Senador Jarbas Passarinho ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• nobre Se
nador Evandro Carreira, ataca muito seguidamente, eu ten~o que me defen
der. 

O Sr. Evandro Carreira (MDD- AM)- Eu pensei que V. Ex• fosse me 
dar o seu tempo para falar. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Peço ao nobre Senador Evan
dro Carreira que não seja tão egoísta que não me permita, outro amazônida, 
roubar alguns minutos do tempo precioso do nosso eminente Senador. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB·- AM)- Não, com muita honra, mas é 
que não pude, ainda, anatomizar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas nem poderá 
dentro desse tempo, nós teremos outras oportunidades. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Apenas, nobre Senador Jarbas 
Passarinho, V. Ex• tem toda a razão, está baseado em dados científicos incon
testáveis, quando afirma que até hoje não temos na Amazônia nenhuma ex
periência válida, mesmo a nível de plano piloto, razoável, para homogenei
zação da floresta com espécies nativas. O INPA, Instituto Nacional de Pes
quisa Amazónica, que V. Ex• acaba de se referir, visitei-o na ocasião em que 
dele era Presidente o ex-Ministro da Saúde, Dr. Paulo Machado, estava de
senvolvendo alguns trabalhos neste sentido, inclusive com o parapará, com a 
ucuúba ou virola, com o morototó e outras espécies nativas que têm o cresci
mento rápido e podem ser utilizadas para fabricação de pasta de celulose. 
Mas a falta exatamente, nobre Senador, da existência de pesquisas de elemen
tos neste sentido, é que levou muitos. compelidos a fazer o reflorestamente 
em virtude de compromisso assumido com a SUDAM, a utilizar espécies es
tranhas à região, pois nós não temos as sementes, nós não temos os viveiros, 
as mudas. Se alguém pretender neste momento plantar 50 mil pés de para pa
rá, morototó ou de ucuúba no Pará, não poderá fazê-lo, porque não há mu
das disponíveis. então não há, na realidade, primeiro, nenhuma experiência 
válida para homogeneizar a floresta com espécies nativas da região. Há estu
dos, alguns bem desenvolvidos. E quanto ao manejo da floresta em condições 
econôtnicas,-lembro a V. Ex•, que conhece muito bem, o trabalho feito pela 
SUDAM na região de Santarém e Curuaruna. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muito bem. Sena
dor Evandro Carreira, reconheço que ainda que eu dedicasse- eu estou con
sagrando o meu tempo a V. Ex•- mas se eu o consagrasse de modo a calar e 
apenas ouvir, 'eu não estaria lhe respondendo desde logo algumas premissas le
vantadas. Mas ainda que fizesse isto, nós não esgotaríamos o ponto de vista 
de V. Ex• neste período de tempo. Acho que a matéria nos permitirá a opor~ 
tunidade de discutir em profundidade. Por isso, eu tão gostosamente aquiesci 
ao pedido de V. Ex~ para que fizéssemos uma Comissão Parlamentar de In
quérito. Porque podemos ouvir naquela Comissão, com tranqUilidade, horas 
a fio, sem preocupação ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, V. Ex• há-de reconhecer que eu já dissera, da tribuna deste Senado, o 
reconhecimento de todos nós pelo fato da constituição dessa Comissão Parla
mentar de Inquérito que se deveu única e exclusivamente ao interesse e à 
força política de V. Ex•. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) -A todos nós. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM_)- Não, porque senã'o ela não te
ria sido constituída, como não o foi na Câmara, como foi torpedeada na Câ-
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mara a de Direitos Humanos, e V. Ex• conseguiu que ela o fosse aqui. Isso aí 
nós não podemOS negar a V. Ex~, e é exatamente por isso que eu trago à baila 
a sua reportagem, o sell trabalho jornalístico, porque acho que V. Ex• é digno 
de que ele seja debatido aqui, porque do contrário eu silenciaria. Mas a colo
cação de V. Ex•, que eu tenho certeza que se nós discutirmos, se nós esmiuçar
mos, talvez consigamos modificar essa interpretação de V. Ex.• quanto ao na· 
tivismo, quanto ao nacionalismo, que V. Ex• geralmente coloca numa faixa, 
vamos dizer, de xenofob-ia, exacerbamento, ou de esquerda temerária. E o 
que eu acho é que essas manifestações todas são váliadas, nobre Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- E o único ponto 
de discordância que eu tenho com V. Ex• Eu acho que algumas são tão dano
sas quanto o capital colonizador, coloco na mesma posição. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Não, nobre Senador. Permita
me, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Fazem-nos mal. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Mas é porque falta o debate. 
Elas acontecem exatarnente por falta do debate. Se nós debatermos, se elas 
aflorarem e nós consentirmos que haja um debate, que se esgotem as discus
sões, em torno do assunto ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - O debate está 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Acredito. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - E uma colabo
ração para q~ue V. Ex'" não se sentisse mal sob o teto da Jari. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E quero dizer a V. Ex• que não 
foi desperdícío. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu não disse que 
feL 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- O problema Jari agora está 
vindo a debate; essa Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi constituída 
há qu(.ltro meses, estava completamente sufocada. Não fossem essas posições 
tomadas pela Comissão e, talvez, até por mim, a imprensa marrom não teria 
tocado em CPI da Amazônia; prefere perder-se em outros assuntos de me
nos importância, quando o problema da Amazônia é que deveria estar em de
bate e enfoque. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Em matéria de im
prensa marrom, eu, outra, vez, fico daltônico. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, quero dizer a 
V. Ex• que a contribuição do navio da EN ASA foi inestimável. Primeiro, por
que nos deu cobertura num território extranacional. (Risos.) 

aberto. O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu não diria que 
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)_- Exatamente. Então é isso que V. Ex~ é um exagerado, mas é um apaixonado ... 

nós temos que fazer. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nesse ponto V. 
Ex-!' me permite uma restrição pessoal, 9ue eu lhe_ façÕ com muita tristeza. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Pois não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Fico com o ponto 
de vista do Senador Aloysio Chaves, quando disse que estando o debate em 
pleno curso, estando a comissão no desenvolvimento das suas i~estigações é 
prematuro, mais que prematuro, é perigoSo, rTiai.S que pé"rigosÓ, ê danoso que 
o Presidente da Comissão defenda os seus pontos de vista pessoais, como se 
eles fossem pontos de vista comprovados. Isso ê perigoso. 

O Sr. Evandro Carreira- (MDB- AM)- Mas nobre Senador, ê por 
isso que sou o Presidente da Comissão, porque tod9 mundo conhece a minha 
posição beligerante. Sou um conservacionista _declarado, e é exatamente por 
isso que os meus colegas não poderiam ?Ceitar que eu tivesse aprovado o pro~ 
jeto Jari. Quando eu disse que o projeto J;tri meredã urna autocrítica, não era 
da minha parte mas da parte de certos setores, de setores que parecem a V. 
Ex-!' às vezes exagerados, mas que são muito bem illtecionados por desconhe~ 
cerern. Então, merecia uma interpretação como experimento que poderia ser 
válido para o Brasil se manejado por brasileiros ou, pelo menos, assistido por 
brasileiros. Nobre Senador, eu_ quero pedir a V. Ex• •. bom patriota que é, para 
que interfira junto _às autoridades ConStituídas - nós do MDB não temos 
forÇas para tal, a não ser solicitando aos colegas do partido oficial que inter~ 
fira junto a essas autoridades- para, de imediato, meu ilustre Senador, par~ 
ticiparem daquelas investigações. Não são investigações esporádicas, não, 
mas investigações diuturnas, cotidianas. O projeto Jari precisa ser acompa~ 
nhado pelas autoridades brasileiras, imediatamente, em todos os setores! 
Urna visita de três ou quatro dias, ou de uma semanã, não tem condições. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Tai uma colo-
cação respeitáveL -

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Pois não, logo 
após. Estou querendo me recuperar do julgamento do Senador Evandro Car
reira, dando mais tempo a ele. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- MA)- Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, antes de irmos a Jari, eu disse a todos os meus colegas das duas Comis
sões que 3 ou 4 dias na Jari, dependendo de recursos da Jari, dependendo de 
locomoção na Jari, porque lá ninguém tem sequer automóvel particular, to
dos os veículos são da J ari... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Veja V. Ex•queeu 
consegui que a ENASA, Empresa de Navegação da Amazônia, colocasse 
aquele navio lá, e V. Exf sabe quanto custou aqUilo aos cofres da União? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Não. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Trezentos mil cru
zeiros! 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Não, não é um apaixonado. 
Nobre Senador, só que a extraterritorialidade da Jari não tem os maiizes da 
extraterritorialidade de 100 anos atrás: ela é sutil, ela é sub-reptícia, ela é mui
to bem camuflada. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Vamos aos fatos 
concretos. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Ilustre Senador, garanto a V. 
Ex' que se nós conseguirmos uma lancha, e chegarmos no beiradão e, dis
farçadamente, saltarmos do beiradão, em Monte Dourado, em um daqueles 
barcos atravessadores, e tentarmos entrar em território da Jari nós não entra
remos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vamos fazer a ex
periência. Eu não sei de que V. Ex• se disfarçará mas eu aceito um disfarce 
qualquer, até de padre, se for o caso, que não tenho grande vocação. Mas va
mos juntos. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Eu vou disfarçado em Daniel 
Ludwig e não entro. (Risos) 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Ele é um homem 
de 82 anos e V. Ex• esbanja juventude. Esse disfarce ficaria meio suspeito. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- É para mostrar a V. Ex• como 
as entradas e saídas do projeto são controladas com correntes de ferro estica
das. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Mas, Senador 
Evandro Carreira, estamos juntos. V. Ex• não tenha dúvida que contará com 
a Maioria desta Casa, tanto quanto conta com V. Ex•, para obviar qualquer 
dificuldade, para denunciar qualquer abuso. 

Aí é que eu distingo o nacionalismo epidérmico do verdadeiro. Permita
me só que eu conclua isso, porque V. Ex~ não eStá fazendo justiça a minha po
sição. 

O que eu chamo de nacionalismo epidérmico é ficar perdido no conceito 
de valores e não trazer um dado concreto para a discussão. !:: dizer .. não pres
ta porque eu acho". 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• acusa o nacionalismo 
epidérmico d~ catar votos. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não. Sou homem 
que atê agora não fugi àquilo que afirmo. O que eu digo, aqui, é que nós te~ 
mos por obrigação nossa, porque foi nossa escolha, ninguêm nos obrigou a 
ser candidatos a Senadores, nós temos por obrigação procurar o voto do po
vo. Então, a grande diferença que eu quero estabelecer ê esta: um Milton 
Canipos- diria: "Estou certo ou estou errado; se estiver certo afirmo, qual
quer que seja a conseqüência em relação ao voto que deixó de receber". É isto 
que eu queria que fôssemos todos, talvez e_u estej_a querendo em demasia, mas 
que nos aproximássemos dele. 
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O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador, ninguém até 
hoje negou, pelo menos que eu saiba, com relação ao tema que estamos de
senvolvendo, ninguém -negou essa posição. Nobre Senador, eu nunca disse' 
que o Projeto Jari era válido para o Brasil. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- f. importante V. 
Ex• me dizer isso. --

0 Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Eu nunca disse que estava fa
zendo autocrítica. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Também é impor
tante, repito. Quero ser até instrumento dessa declaração de V. Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Eu discuti, na intimidade, com 
o seu colega, que o Projeto Jari merecia uma autocrítica por parte de certos 
setores. Nós poderíamos aproveitar a experiência que para mim era válida se 
feita e controlada por brasileiros, porque aqueles dados, aquelas informações 
não estavam sendo acumuladas por nós, 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Neste ponto eu 
quero me apressar e dizer que estou inteiramente de acordo com V. Ex' Se o 
Projeto estiver sendo desenvolvido sem acompanhamento de autoridades 
brasileiras específicas para o caso, é um erro tão grave que deve ser corrigido 
instantaneamente. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Instantaneamente. Muito 
bem, nobre Senador! E o Projeto Curuá-Una é mais Ou menos semelhante, 
naturalmente sem a parafernália de que dispõe o Sr. Daniel Ludwig. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• me permite um aparte, nobre 
Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Pois não. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Agradeço a V. Ex• a oportunidade 
do aparte. Integrei a Comissão que visitou o Projeto Jari e diante do debate 
que aqui se trava, sinto-me na obrigação de dar também a minha opinião 
sobre o que vi. Julgo, nobre Senador, como V. Ex•, tão prejudicial ao País a 
defesa irracional de investimentos estrangeiros, cofio o negar-se a validade 
das experiências que ali se realizam. Considero o que eu vi, nobre Senador, a 
maior experiência de integração da floresta amazónica na economia brasileira 
e, talvez, a única experiência válida para utilizá-la em benefício da comunida
de nacional. Na·ârea do projeto foram, de início, feitos os necessários estudos 
de base, levantamentos geográfico, topográfico, pCdológico, florestal, etc. 
Foram estudadas as características da floresta, identificadas as espécies ali 
existentes; escolheram-se mais de 100 espécies autóctones para serem experi
mentadas como produtivas; mediu-se a produtividade da floresta heterogê
nea, da floresta natural; e chegou-se, nobre Senador, às seguintes conclu
sões: a floresta amazônica pode produzir cerca de 100 m~ de madeira, por 
hectare, quando totalmente cortada. O tempo de recomposição dessa floresta 
é desconhecido, mas possivelmente serâ superior a 20 anos. Portanto, a pro
dutividade anual da floresta natural ê baixa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Da homogênea? 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Da floresta natural. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Da heterogênea, 
não? 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Heterogênea. certamente. lO muito 
baixa. Identificaram-se, por hectare, todas as espécies e escolheram-se 56 de
las como capazes de serem testadas para aproveitamento na economia flores· 
tal. Dentr:e essas 56 espécies, depois de novos estudos, foram escolhidas 16 es
pécies. Essas 16 espécies estão sendo testadas. Mas, na floresta heterogênea, 
na floresta natural, elas participam apenas com 5% da produção de madeira 
aproveitáveL Pois bem, nobre Senador, diante desse dilema de ferir a floresta 
amazónica, temendo destruir o seu habitat e vulnerar a ecologia e a alternati
va de utilizâ-l.i integrando-a na economia brasileira em benefício do homem, 
faz-se uma experiência -ap.Iicando-se 780 milhões de dólares, sem um tostão 
do povo brasileiro, para verificar como a floresta poderia ser aProveitada. 

O que ali se faz hoje jã-riâO-e-uma eXperiência. O qUC ali se realiza é um 
projeto de substituição parcíat -isto é, descontínua ao longo do espaço
de floresta heterogênea por floresta homogénea bem ordenada, cientifica
mente implantada. E quais os resultados? Depois das experiências feitas, 
escolheram-se duas espécies iniciais: Gmelina arbórea e o Pinus caribae. 
Hoje essas duas espécies estão ocupando -respectivamente 63 rnil hectares, e 
31 mil hectares. Hoje a empresa já começou a produzir papel, ou melhor, ce
lulose. A gmelina estã produzindo, em 6 anos, mais do que a floresta hetero-

gênea, em 30 anos, nobre Senadorl E tudo isso segundo se vê, sem prejuízo 
para a ecologia, sem feri-la. O que se estâ verificando é que os solos estão me
lhorando de condição. Todas as características físicas e químicas do solo es
tão sendo melhoradas. b essa a experiência que ali está sendo realizada. Há 
12 mil empregos criados. A mão-de-obra circula livremente naquela ãrea. Em 
frente à ~ari, em área da própria empresa, estâ a cidade chamada Beiradão. 
Eu ali estive por duas vezes e visitei, nessa cidade, a subprefeitura, a delega
cia; a SUCAM estâ lá instalada. Em·Jari estão sendo acompanhados ostra
balhos pela EMBRAPA, pela SUDAM, pelo IBDF e pelo INCRA. O BE
FIEX está ali presente. Estou de acordo, nobre Senador, de que hâ necessida
de de que o País tome consciência maior desse projeto e melhor o analise para 
que dele tire conclusões corretas e patrióticas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ÁRENÁ-- PA) - Neste ponto, 
nobre Senador José Lins, se me permite, estou inteiramente de acordo com o 
Senador Evandro Carreira. E V. Ex• começa a me dar a resposta por anteci
pação. 

O que me pareceria absurdo é que num projeto desse vulto, num experi
mento dessa natureza, que já não é um canteiro apenas, mas milhares de hec
tares, isso fosse feito à revelia das autoridades brasileiras específicas, ou seja, 
do pessoal que deva estar voltado para o campo da agricultura, para o campo 
de silvicultura- que infelizmente não fazemos-, enfim, para toda a área do 
Ministê:rio da Agricultura, como o IBDF, fora o Instituto de Pesquisa a que o 
nóbre Senador Aloysio Chaves se referiu. 

O que eu quero saber é se este acompanhamento é sistemático. Eu peço, 
mais como amazônida e menos como Líder, que a Comissão se debruce neste 
ponto, a Comissão Parlamentar de Inquérito. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Permite, nobre Senador. so
mente esta interferência? (Assentimento do orador). O que o Senador José 
Lins acaba de dizer foi fundamentado, única e exclusivamente, nas palavras 
dos informantes da Jari. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Diga-se de passagem, na sua, 
maioria, nacionais. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Não apoiado! 

O Sr. Almir Pinto (ARENA -CE)- Nacionais! Peço o testemunho 
dos meus colegas. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Não apoiado! A maioria dos 
dirigentes não é nacional. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - A celulose, por exemplo, é ... 

O Sr. Evandro Carreira ("JDB- AM) -Nobre Senador. não diga is
so. Não apoiadó, a maioria não é nacional. A maioria nacional estâ nos técni
cos de segundo plano, nobre Senador. Não nos de primeiro plano. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• me permite 
terminar? 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador. essas infor
mações, todas elas, são discutíveis e polêmicas. Aí é que está a questão, nobre 
Senador. Não foi possível à COmissão comprovar esses dados. Não foi possí
vel levantar. Não foi possível nos assegurarmos dessa ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Em uma visita, 
não seria. 

O Sr. EvandroCarreira (MDB- AM) -0 fator convencimento não foi 
suficiente, porque são palivras, apenas palavras. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas a Comissão 
tem condições de i_nvestigar isso. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- A Comissão vai registrar isso. 
Vai registrar e estamos registrando, hoje, nas pâginas do Senado. E é isso que 
peço. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu me permitiria 
sugerir ao Presidente, ao Relator e mais a dois membros que estão coinciden
temente aqui, que a Comissão fizesse uma reunião só para avaliar essa visita e 
saber quais as medidas que, em seguida, deveria tomar. Seria talv~z mais pro
dutivo do que apenas discutirmos em plenário, com limite de tempo: 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Mas, nobre Senador, fica des
de já este pedido a V. Ex•, sobre a interferênc!a imediata do Governo no pro
jeto Jari... 
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Como pedido, está 
deferido; como sugestão, de um prezado companheiro, está aceita com a 
maior alegria. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- A presença imediata de todos 
os órgãos de pesquisa no Brasil, todos os órgãos, desde o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais até o INPA, CNPq, EMBRAPA, CEPLAC, EMAN
TER, SEMA, todos os órgãos instalados e acompanhando diariamente o 
projeto, porque a Jarí, -iOda vez que é visitada, é arrumada adredemente. 
NoS ouvimos isso, e o Senador José Lins ouviu, de um técnico. O jornal reci
tou o seu nome e talvez, hoje, ele esteja na rua despedido. Ele nos disse: A J ilri 
foi toda arrumada para chegada dos Srs. Tudo foi preparado meticulosamen· 
te. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Mas era difícil ar
rumar 30 mil hectares.~. Esse arrumar aí, talvez seja como passar Kaol nos 
metais ... 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM) --Nobre Senador, a extraterrito
rialidade da Jari autoriza e dá tempo para todo tipo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• há de per
mitir que se conclua o aparte do nobre Senador José Uns ... 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Nobre Senador, eu concluo com 
muita rapidez. Estou de pleno acordo com o nobre Se~ador Evandro Carrei
ra e acho que, quanto a isso, nenhum de nós discorda . .t que a experiência-é 
tão grande e, no meu ponto de vista é tão importante, e há absoluta necessi
dade de que o Governo acompanhe rigorosamente o que ali acontece, ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E dia a dia. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- ... nã_o só com o sentido da fiscali
zação, que é indispensável,.. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) -Claro. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- ... mas para obter, pa~a aproveitar 
todos os resultados que estão sendo conseguidos em silvicultura, em expio
ração mineral, em agricultura e em pecuária. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Aliás, eu li uma re
ferência no jornal - não sei se era verdade- de: uma análise, pelo Senador 
Evandro Carreira, sobre uma experiência de cultUra de peixe, que teria sido 
feita na área. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - Seria iniciada ... 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Eles pretendem, eles dizem 
que pretendem, com o tempo, fazer essa experíêncía. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE))- Apenas, concluindo: se o Projeto 
Jari não fosse de uma_ empresa estrangeira, tenho a impressão de que ela seria 
olhada como a maior experiência para a integração da Amazônia, em termos 
racionais, ecologicamente defensáveis na ·economia brasileira. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E é por isso que o 
nobre Senador Evandro Carreira se zanga quaTido fãro-na- xenofobia. Não te
nho ódio do sujeito que não nasceu no meu País, aõ contrário, se el6 -Chega e 
me ajuda a desenvolvê-lo, devo até lhe agradecer, Agora, estoli certo que, se 
não acompanharmos, sobretudo, o capital estrangeiro que não se aplica de 
graça, que não é de benemerência social, se não acompanharmos a sua evo
lução, poderemos ser explorados, poderemos ser prejudicados, como foi a Á
sia, como foi a África, mas não é o nosso caso, razão pela qual acho que 
V, Ex•, quando diz que o projeto já eStá- sendo acompanhado, já começa a 
me dar um alento. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Acredito que esse acompanhamento 
deve ser· mais aprofundado, mas acredito também, nobre Senador, que, se 
essa empresa não fosse estrangeira, estaria sendo elogiada; empresas estran~ 
geiras há muitas no Brasil, no entanto, ao analizar um projeto que tende are
solver um dos maiores problemas brasileiros, muitas vezes nos esquecemos 
disso. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, 
concluirei. Meu nobre colega Evandro Carreira ... 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- O meu tempo ~tá esgotado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- O seu tempo aca
ba de se esgotar. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- V. Ex• esgotou meu tempo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• sabe que 
coritará com o meu à sua disposição a qualquer momento, apenas que V. Ex' 
levanta tantas questões que nós,-tendo de corresponder à agilidade com que 
V. Ex' o faz, naturalmente temos, também, que nos servir do tempo parares· 
pender. Acho que o assunto não está esgotado e poderemos prosseguir. 

Apenas eu chamaria a atenção, Sr. Presidente, para concluir, que insisto 
na diferença danosa que há entre fazer nacionalismo epidérmico e o naciona· 
lismo respeitáveL Há dias vimos, e o nobre Senador Evandro Carreira deve 
ter visto, como eu, um programa da televisão, em que se mostrava a região de 
Nova Olinda. Então, vi o mal que se estava prestando, sobretudo, à juventu
de brasileira, a todos que não foram contemporâneos do anos 50; ouvia-se os 
moradores de Nova Olinda e perguntava-se àqueles moradores se ali havia ou 
não petróleo, e to_dosJ::les garantiam que havia e que o poço tinha sido cimen~ 
tado, exatamente porque alguém tinha tentado boicotar a produção de óleo 
no Amazonas. Ora, eis aí uma experiênCia que eu vivi, Sr. Presidente, e duvi~ 
do que alguém possa dizer Que me excede nos cuidados e no zelo para com o 
meu País. Por defender a PETROBRÃS no passado, já fui mal interpretado, 
E uma experiência que vivemos e tíve oportunidade de citar aqui ao Senador 
Paulo Brossard, quando discutimos: Nova Olinda foi perfurada em toda a 
sua extensão de bacia sedimentar e, desgraçadamente, para nós, os resultados 
foram negativos,- foram apenas traços estratigráficos que, uma vez atingidos 
pelas sondas, se esgotaram em pouco tempo. Isso estou cansado de dizer aqui 
e repetir, entretanto, para milhões de brasileiros, que viram aquela reporta~ 
gem, ficou a dúvida sobre o patriotismo, a decência com que as pessoas que 
tinham a responsabilidade de dirigir a PETROBRÁS, àquela época, se con
duziram. 

O Sr. Evandro Carreira, (MDB- AM)- Nobre Senador, não sei se es~ 
tou certo, V, Ex• conhece mais o assunto, mas li qualquer coisa a respeito, 
não posso situar agora, mas parece-me que quando fizemos 30 ou 40 furos, na 
Amazônia, numa -área semelhante, nos Estados Unidos, foram feitos 30 mil 
furos. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) -Isso são coisas di
ferentes. Eu não poderia comparar, também, a ração norte~americana com a 
ração brasileira; o rugby com o futebol; são coisas diversas. Os americanos 
têm a chamada Lei de Acessão. Então, quando eles encontram petróleo em 
qualquer ponto, porque quem é dono do solo é doilo do subsolo, tod_o o 
mundo corre para perfurar o mais depressa possível, para retirar da estrutura 
o óleo que ali está contido. E acontece, Senador Evandro Carreira, que, mui
tas vezes, o vizinho d<.~,quele local onde foi encontrado, o dono daquele local 
onde foi encontrado o óleo faz perfuração dirigida, inclinãda, para encontrar 
a estrutura e sugá-la para tirar um pouco do seu óleo também, Então-, os Es
tados Unidos são um paliteiro. Os Estados Unidos tinham mil e tantas son~ 
das, quando o Kuweit tihha seis, meia dU.zia de SOhdas. No entanto, o K uweit 
era o terceiro produtor de petróleo do mundo. Veja V. Ex'- que este tipo de 
compração é extremamente perigoso. Não se pode fazer. 1:. pior do que com~ 
parar a banana comprida com tromba de elefante, que ainda se parecem um 
pouco. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB - AM) - Nobre Senador, V. Ex• deve se 
lembrar: quantos furos foram feitos, exatamehte, em torno de Nova Olinda? 

O SR.JARDASPASSARINHO (ARENA- PA)- Em torno de Nova 
Olinda, o que é preciso não é o número de furos, nobre Senador. O que é pre
ciso saber é se há correlação dos poços que foi feito em distância exata, preci
sa, para permitir que se tenha uma idéia de toda a área sedimentar ali pesqui~ 
sada. Então, não se fura a cada metro contíguo um do outro. Furam-se poços 
de maneira que esses poços, com o correlacionamento que fazem, possam 
permitir o levantamento coinpleto da geologia da ãrea. E isso foi feito em 
Nova Olinda. No período em que estive na Superintendência da PE
TROBRÁS, foram furados cinco, cinco- poços, em torno daquela ãrea, e o 
distanciamento deles em áreas precisas e corretas, de maneira que nos permí
tiu chegar a conclusões definitivas sobre_ aquela área, porque não eram con
clusões preliminares; elas eram definitivas, na medida em que encontráva
mos o embasamento. E essa razão. Não é comparar o número de furos do Te
xas, com o número de furos d~ Nova Olinda. E saber se os fUros são ou não 
suficientes para se ter um mapeamento geológico. Isso é que~ importante. 

Sr. Presidente, concluo. Agradeço ao nobre Senador Evandro Carreira 
por ter-me dado a oportunidade de debater com ele os pontos iniciais e preli
minares desta questão. Insisto, sr·. Presidente, que não estaria a favor de ne
nhum capita(coionizador. Mas nenhum povo do mundo, em sendo suficien
temente inteligente, abre mão à experiência estranha, desde que esse povo sai
ba se comportar e fazer com que essa experiênCia alienígena seja um vetor e 
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um fator em favor do seu desenvolvimento nacional. 1:: essa a esperança que 
tenho, inclusive no trabalho que realiza esta Comissão Parlamentar de In
quérito, que hâ de nos dar, ao termo das suas pesquisas. uma idéia concreta a 
respeito, não apenas do Projeto Jari, mas da ocupação da Amazônia brasilei
ra. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Com a permissão do nobre Se· 
nadar José Lins, que é o próximo orador, concederei a palavra ao nobre Se
nador Lcnoir Vargas, na forma do art. 16, item VI, do Regimento Interno, 
para uma comunicação inadiável. 

O SR. LENOIR VARGAS (ARENA- SC. Para uma comunicação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a representação de Santa Catarina, 
no Senado Federal, tem permanentemente c continuadamente se manifestado 
em torno da grande aspiração catarinense, que é a constituição da siderúrgica 
de Santa Catarina. Os debates aqui têm se travado em torno de várias po
sições e, naturalmente, a representação catarinense dll a tonalidade da sua vi· 
vência parlamentar em cada uma das posições que vem assumindo. Mas, nes
tes últimos dias, no Estado de Santa Catarina, um fato que considero de gran
de relevância se verificou e um passo muito acentuado foi dado em favor da 
conquista desse grande objetivo catarinense. E para que os Anais do Senado 
registrem este acontecimento, porque vem registrando os debates que sucessi
vamente aqui se fazem, através da palavra dos nobres Senadores Jaison Bar
reto e Evelásio Vieira, vou transcrever, pela leitura, telegrama que recebi do 
Sr. Governador do Estaao, -Sr. Joige Bornhausen, em que transcreve comuni
cação que fez ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, a propósito 
desse passo importante, ao que me parece, no sentido da concretização dessa 
grande aspiração catarinense que é a SIDERSUL. 

O telegrama está vazado nos seguintes termos: 

19.10.79 - :P.einaldo/Gelrl., - (ç-nt.l'!'. 0 "<:-'t: LF"'inH> VI\~AIIi"'} ~r:S~"~ -
72/1 

611l56SEFE BR 

t.82171GOSC BR 
PALACIO DO GOVEit>NO, FLORIANOPOLIS, 28 SETEMBRO 79 
TELEX NR 3179/CASA MILITAR 

SENADOR LENOIR VARGAS FERREIRA 

SENA!IO FEDERAL 

BR.t.::iiLIA - PF 

SOLICITAN:JO lrHErtESSE DE VOSSA EXCElE~j(;(A- PARi O ÁSSUNTO TRANSCREVO 

TELEX ENVIEI HOJE EXCELErlfiSSIMO SENHCR PRESIDê:-NTE Rt:f>iJBLICA. CORDIA 

!-'ENTE JO~GE KONDER BORNHAJJSEN GOVE~NADOR E-STADo .. SiNiA-CATARINA. 

CCE LE rH I SS I MO SENHOR 

JOAO BATISTA F'IGUEIREDO 

DIGNISSI~:C PRESIDENTE DA REPUBLICA 

BRA.SJLIA - !JF 

SENHOR PRESIDENTE, 

TENHO A ELEVADA HONRA E A GRANDE SATISFAGÃO !!E CO~U~liCAR A VOSSA 

EXCELENC I A QUE, ATE PIDE NOO AO CC~v I TE QUE FOfiNULE I, REUNI RA~·-SE. / 

HC.JE NO PALACIO DO GOVERNO AS MAIORES ORGANIÚl90ES UiF~ESARIAIS 

DE SANTA CATARINA, AS QUAIS\SEJAf.t: -·'ELEciRO "Aso i\LTONA, CONSUL, 

EMBRACO, FU~D ISAO TUPY, CRHiER, HER I NG, TRANSBRAS I L, PERD IGAO, / 

ELIANE, USATI, BONATO, -MOTORES WEG, SADIA, ARTEX, CEVJ.L, HANSEN. 

ESSAS ORGANIZAEIOES, REPRESENTANDO UM FATURAI':ENTO ÁNUAL :lE 45 
BILHOES GE CRUZEIROS E OiPREGANOO 65 NIL PESSOAS, DECIDIRAM CONS 

ÕITUIR A SANTINVE!i.T- SA~TA CATARINA INVESTI~ENTOZ E Pt.RTICIPA

OOES S.A., SDI3 O CC~TROLE PRIVADO, CO~l OS SEGurNTE5.-CEJETIVOS: 

- ATUAR EM ATI V IDADES RELACIO~t.DAS CO~: A PR0t-'C6AO OE JNVESTI~·E~JTOS 

INDUTORES DA ECONO!o'IA 00 ESTADO •• 

- PARTICfPAR EM NEGOCIOS E EMPREEND'rr-~ENTÕS- E ~4A AO~!trJ(S"rR-A':'JAO DE. 

EI-1PRESAS, PROPRIAS OU OE TERCEIF.C:s,· E~: SANTA CAiARI~A., 

-PARTICIPAR DA AOMINI~IRAeAO OE PRO.JETC.S :JESTir~ADCS :. RF.GJCE.:. Co:.:: 

TE!lPLAOAS POR PROGRAMAS ESPECIAIS !JE. INCENTIVOS, ESFE.O:IAU··E.int NC 

~ROESTE 00 PA 1 S. • 

CO('IP!>Etl.tR CONTA TOS E QELAC: IONM>~E:.NTOS ENTRE- I NVJ!ST 1 !)CffES ~O bRA

SIL E no EXTE:.RIOR VISANDO A ATRAIR CAPIT.AIS O"CRfSCO Poi.RI', Ai•LJCA

!:~.0 Et-1 PROJETOS INDUSTRIAIS DO ESTA:lO., 

- i'?O:!.CVER Er-"F'~EE •·m lf·'ENTOS OU CESfOES VOl..'ff,JiCU _;l,f?l• C I :Ji:ii~·-:<. ~·"i C 

.;IHICIF'A•1AO DE !lA,:frA C.AiA~I.tJA N~::J EXrc:,·· "'' ··:; .. • 

lJA to1ESI-"A RCUNJAO OECIDJr.Ar1 AINDA ('ti EhfTRESA'fHOS PRESOHES "1.:>UE A ~~ 

t'tiRA I.'~ICI.\TIVA DA SANTINIJ[3T SERAH ASSUMIR O CO~TROLE. ACIONARil~ 

DA ~I!JER~liL, NO NUCU:O REFÉr.ENTE A ACIJ\RIJl:; LM·INA•JAO, CUJO 

EUTO DltUl!:ilu~lAt·:UHO C·LINHA DE PP.OO!J!AO DEVE.RAO SER !JtFINIIlt'$ 

U~EVEt'ENTE 0' ABSOLUTA SINTC.'HA CO~· A ORitNTAl.JAO O.t CONSIDER. 

CO~; ESSE PA::i::iO-, tMIN(NTE. PRE.::I11JENTE. C COVER~lO DE SArJTA CATARINA 

$UPERA A ULTii·.A OliJêüAO CRITt:.RIO:i.MtEiHé FCR~1ULA:JA !'ELO SENHOR t-\1-

NI:::iTRO DA INJUSTRIA E CO~"ERCIO PROF. CA~'ILO PE~NA, A R(SPEITO DC 

PROJETC SIDERSUL. 

DESTA FORMA, E E·t-: COrJCOR:>ANCIA COM OS ENTENDIMENTOS HAVIOC.>S, 

CO~~PLEXC CARBO-SIDERURCiiCC SE CCJ'IPORIA DA SEGUINTE ~1ANEIRAI 

-PLANTA DE GASEIFICABAO OE CARVAO, CONSTITUÍ~.JDO-SE NUMt. UNIDADE 

PRO:WTIVA !)A PETRC5RAS, PARA GEP.AR GAS REDUTOR PARA A PLANTA DE 
fiE'JUaAO üiRETA E GAS CCW3USTIVEl PARA A PLANTA DE ACIARIA E LAr:INA 

t!.l.C. 

-PLANTA. :JE REDU9AO !IIRETA,.CO~STITUI!','JO-SE NUMA UNIDADE PRODUTIVA 

:JE UPA DAS SUBSIDIARIAS D.l. Sll)ERBRAS, JAH EXISTENTES, OARA PRO!JUZIR 

43n.OOO TONELADAS/ANO :JE FERRO ESPONJA, DAS QU.AJS CERCA DE 100.000 

P"'RA ATENDER A SIDERSUL E O RESTANTE PARA Ó PROPRIO CONSU~JO DO GRU

PO SIOERBRAS, SUBSTITUI~IDO COJUE E COI-'3USTIVErS (~:PORTADOS. 
- I'LA~TA DE ACIARIA E LAI-TI~AaAO, REPRESENTANDO .l. UNI!l.:._oe: PRODUTIVA 

A :ARGC JA SIDERSUL- SIOERURGICA SUL CATARINENSE S.A., PARA OF'ERAP. 

SE.JUNDO U!~A DAS ALTER;~ATIVAS JE LI~JHA :lE PiWDÍJF.IAO ATU.l.U'ENTE E~ 

ANALISE CONJUNTA CO~: O CC:.JSI:lER. A SIDERSUL - SI!JERUP.GICA SUL CATA 

RINENSE 5.·.:.., ATUAU:ENTE PERTENCENTE AO ESTADO DE SÃLITA CATARINA, 

PASSARIA PARA 0 .l,~1B!TO DA INICIATIVA PRIVADA, SOB A LIDERAfSA DA 

SANT I NVEST. 

CUMPRIDAS ASSIM, SE!JHOR PRESIDENTE, TODAS AS PROVIDENCIAS A CARGO 

DE SANTA CATAR'INA, F!CANOS NA EXPECTATIVA DO SEU ELEVADO PRONUNCIA 

fo€NTC QUE CERTAt-iENTE éOÍiCRE'TIZARAH Ul•i -ANSE-IÕ HISTORICO DO POVO CATA 

RfNEJilSE, HOJE ENRAIZADO EM TODúS OS ::iEG~iENTOS 0.\ POPULASAO CONO A 

HAIO>i DAS SUAS ASPIRASOES. SOBRETUDO PORQUE. SE TRATA DE UM EMPREN 

DIME'\ITO DE I~PORTANCIA ESTRATEGICA PARA AECONC"lJA NACIONAL NO Ct.M 

P0 !lO RACICNAL APROVEITM~ENTO DOS RECURSOS NATURAIS DO PAIS VISAOWC 

REOtJ::IAO !lA :JEPErJ:JE'ICIA EJ!EP.GETJCA EXTERNA, COt·lPATIBILIZADO AINDA 

COM AS POLITICAS DE OESCE'lTRALIZAi3AO INDUSTRIAL E OE VALORIZAsAO DA 
CPORTJ.:NIOAO!::S SC:GICrJAI? !J! TR~3ALHC·, WP'ERt.õiVOS DO PROGRAMA DE 

GOVERtJO DE VCSSA !::XCELEm:IA. APROVEITO ·.il. OPCRTt!tUDÀDE PARA RENOV:.R 

A VOSSA EXCELENCIA AS EXPRESSOES DO MEU R~Sí'EITCSO APRESO E DISTIN-

GUIDA CONSIO:!:RA.:JAO. ..JORGE KO-NDER !:OP.1JHAUse:~.·- GOVERlJAOOR 

. TRANSPOR ALCI VG EM 2H SETEi·i!!RO -79 t.AS 1110HRS 

Ré-C r OR?n?n/ /<'J> 
Gtlt;,r,..;;;.FE sn 
11H:?t71GDSC !H? 

Esse o fato, Sr .. Presidente, que eu desejava registrar, no momento, nos 
Anais do Senado, para posteriores considerações em torno de matéria tão im· 
portante para o Estado de Santa Catarina, com os aplausos que pessoalmente 
desejo transmitir aOs empresários catarinenses, que tomaram a si esse em
preendimento, que é uma aspiração de todo o povo de Santa Catarina. (Mui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESID-ENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Lins. 

O SR. JOS€ LINS (ARENA - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ausente desta Casa, li estarrecido o discurso do Senador Roberto Satur
nino sobre o III PND. 

Custa crer, Sr. Presidente, que o nobre Líder do MDB, reconhecidamen
te esclarecido, se tenha deixado arrastar por analistas demagógicos a serviço 
de intenções já reconhecidas e_ batidas, eles mesmos, sem qualquer compro
misso com os legítimos destinos do País. Esses analistas, Sr. Presidente, de
senvolvem suas críticas vazadas sempre numa literatura acerba, mas o fato é 
que nem sempre assumem a responsabilidade pelo que eso:evem. Eles a trans
ferem para os que aceitam ou encampam os seus escritos. 

A tendenciosidade desses analistas é total. 
Isso porém, Sr. Presidente, não significa que, nós outros, que com eles 

não concordamos, não devemos cobrar daqueles que os endoçam essa res
ponsabilidade que, mais cedo ou mais tarde, o País hâ de exigir daqueles que 
pensam que a impunidade é eterna diante da história. 

Não dá, aliás. Sr. Presidente. para compreender porque o Senador Ro
berto Saturnino, ao ler esse documento, por seu partido, não nota as contra
dições sucessivas que o permeiam e que por isso mesmo o invaUdarn. 

Ora, Sr. Presidente. esse documento contraditório. lido na tribuna desta 
Casa, diz textualmente que: '~A única real e legítima funçã{) do técnico plane-
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jador é de ajudar a viabilizar uma decisão política, e que compete ao técnico 
apenas estudar as condições de realização e reconciliação das metas escolhiR 
das··. -

Ao mesmo tempo que faz essa definição, o documento aceito pelo M DB 
acrescenta, porém, esse primor de contradição, quando afirma que o III 
PND, justamente porque não impõe metas rígidas, é .. um exemplo do manR 
donismo, fantasiado de imperativo econômico". 

Eis aí, Sr. Presidente, onde estâ o primeiro indício de que "apressado, reR 
petitivo, vago, frouxo e contraditório" como alega o documento, do MDB, 
não é III PND. - E exatamente esse documento cuja característiC-a fundaR 
mental é servir à mais exacerbada demagogia. -

Sr. Presidente, o III PND não é um documento vago. É a expressão mais 
representativa de que "abertura democrática" não é um sldgan vulgar, nem o 
engodo que alguém desejaria que foSse, para usá-lo como instrumento de 
muita demagogia barata. 

O PN D é isto sim- Sr, Presidente, um documento dernOcrãtico e derno
cratizante, contendo objetivos. estratégias, e definições de política, sem a rigi
dez - é certo - das metas numéricas reclamadas pelo SenadOr Roberto Sa
turnino. 

Quem é, portanto, que está exigindo a perrna·n-êilcía ou o retorno da tec
nocracia? 

É o Governo através desse III PND. desffiisl!ITCaCf(Çdesburocratizado e 
fívre das peias dos números que limitam as decisões e os ajustamentos políti
cos ao longo do tempo, e que permite a adequação dos parâmetros ao longo 
das mudanças conjunturais? 

-Ou é essa literatura que aqui foi lida e corn ela o MDB, que reclama a 
falta de metas físicas, fórmulas e cálculos de aritmética -e rigidez, num do
cumento que, sem dúvida, deve se constituir na expressão política das linhas 
de pensamento do Governo? 

A conclusão é óbvia e imediata, Sr. Presidente: uma sociedade que cami
nha para a plena democracia, na qual o econômico se subordina cada vez 
mais ao político e ao social, não deve necessariamente adotar o planejamento 
global, no sentido tecnocrático "fechado", subordinado a metas rígidas e a 
modelos quantitativos com suposta coerênci3. iiliêi'na. -

O plano democrático àe uma sociedade pluralista não necessita ir além 
do enunciado claro das prioridades, dos objetivos, das políticas e das suas li
mitações; ou seja, das "regras do jogo" da vida econô~ica. Este é o sentido 
primordial desse III PND. Mais do que isso seria querer- impor à sociedade, 
de forma absolutamente irrealista, urna verdadeira_ camisa-de-força tecnocrá-
tica. 

Repetimos: o PND define prioritariamente os objetivos a serem alcança. 
dos e as restrições a serem superadas. 

Para atenuar essas restrições são sugeridas várias medidas que, depen
dendo da conjuntura econômíca, poderão ter süa ênfase alterada. Porque é 
certo que, enquanto, em determinadas situaÇões~ ~um ii'íStrllfifênto pode ser o 
mais eficíenre·em 5üTtasele será apenas utilizado de forma complementar a 
outros que se mostrem mais potentes. 

I. Inflação 
Ao contrário do que alega o nobre Senador do MDB, o III PND não dá 

mais realce à inflação do que ao crescimento~ à criação de empregos, objeti
vos básicos do Plano. A inflação é situada claramente, como um dos condicio
nantes, como uma }imitacão a esses objetivos báSii:óS,- ·asSim como -o balanço 
de pagamentos e o problema energético. Limitação que deve ser removida, ou 
pelo menos atenuada, sendo esse precisamente o papel da política antiinfla
cionária. 

O ônus da política antiinflacionária recai necessariamente sobre toda a 
sociedade. Não faz se-ntida Srs. Senadores enumerar vítimas específicas. Po
rém toda a estraté_gia nes-se aspecto é atenuar ao mãximo seus efeitos sobre as 
populações de mais baixa renda, campravadamente os maioreS prejudicados 
com a perpetuação da innação. 

À p. 35 do documento lê-se claramente, que a política antiinflacionária 
será conduzida, visando também a "minimizar os custos sociais associados à 
política de estabilização de preços e a contribuir para a melhoria da distriR 
buição da renda social, dando ênfase à expansão· do nível de emprego", 

Nesse sentido, o plano, efetivamente, enumera políticas e medidas con
cretas. Por exemplo, à p. 36 encontra-se, entre os instrumentos da política 
monetária, a atuação sobre os níveis das taxas de jurQs. Já foram inclusive 
adotadas medidas concretas nesse sentido, recentemente. Todo mundo sabe 
disso ... 

Os subsídios e isenções fiscais serão, de fatO, reorientados, ao contrário 
do que afirma o Senador em seu discurso. À p. 45 do documento estâ dito, 
claramente sobre a política, tributária, que se pl-ócederá ao "disciplínamento 

e coordenação do uso de subsídios e isenções fiscais, como elemento de pro
moção de atividades econômicas, em benefício da melhor utilização dos fato
res de produção, particularmente da mãoRde-obra". 

Outras medidas concretas são relacionadas na estratégia antiínflacio
nária. O controle de preços, por exemplo, é analisado cuidadosamente à p. 
38 do Projeto. Inclusive por suas repercussões, visto que as políticas sociais, 
em particular a política salarial, não devem ser prejudicadas pela política de 
controle de preços. A prova disso está no recente projeto de nova política sa
larial ora em tramitação no Congresso. 

OUtras providências concretas, em especial medidas visando ao discipliR 
namento e aprimoramento -do "opfm rTiatKec·- que visam- não só a reduzir a es
peculação como a combater a inOação, já surgiram e· continuarão a serem in
tensificadas. O inrportante a constar num plano de médio prazo, contudo: são 
as diretrízes e os princípios gerais que resultam nessas, e, em muitas outras 
medidas concretas. 

2. Comércio exterior e endividamento externo 
A política de comércio exterior, obJeto da seção 3 do Plano, se estende es

pecialmente na enumeração de medidas concretas voltadas à promoçãO de ex
portações. Isso porque só através do crescimento acelerado das exportações, 
cuja média de expansão deverá ser, significativamente, superior à das impor
tações e a dos jUrá.S pagos ao exterior, poder-se-á reduzir o endividamento ex R 
terno do País. Isso não constitui "irresponsável otimismo", como acusa o Se
nador. Não, Sr. Presidente, isso significa, queiram ou não queiram os analis
tas apressados, um objetivo de inescapável realismo. Essa é a verdade. 

Nesse sentido, a- utilização -da capacidade ocíosa da indústria, notada:.. 
mente de bens de capital, pode e deve ser dirigida prioritariamente, para as 
exportações. Aliás não é apenas essa sobra de capacidade produtiva. São to
das demais prioridades do governo os programas de: energia, agricultura e 
até serviços de infra-estrutura básica. 

A existência dessa capacidade ociosa é aliás um fato, uma constatação 
que não foge a qualquer analista esclarecido. Ela não terá sido planejada, ob~ 
viamente, rnas aí está, resultante de diversas circunstâncias numa hora em 
que se torna de grande significado para o País. Seria, no entanto, uma tolice 
total não mobilizá-la agora no sentido das prioridades de um plano de ação 
para os próximos anos. 

Ela decorreu, é certo, de um hiperdimensionamento dos investimentos, 
de projeções de demanda futura a taxas que se mostraram irrealistas. Essa é 
uma constatação amplamente aceíta. Não importa, porém, nos alongarmos 
nos diagnósticos e interpretações. Vale mais indicar, em primeiro lugar, que 
vamos utilizà-la; eni segundo, que vamos orientá-la no sentido das prioridaw 
des fixadas no III PND, que decorrem, de fato, do consenso de toda a socie
dade. 

Para tanto, não cogita o Governo de conceder estímulos _à demanda de 
bens de luxo, mas srm de a-umentar as exportações, substituir importações, 
produzir equipamentos destinados à agricultura e agroindústria, à produção 
de bens de uso popular e à produção de fontes alternativas de energia. 

Sr. Presidente, afirmar que as exportações de bens rnanufaturados cres
cem mais rapidamente que as importações dos insumos necessários a essas 
manufaturas é fatO absolutamente trivial, e não requer qualquer compro
vação, ao contrário do que parece acreditar o nobre Senador. Por definição, 
insumos importados constituem apenas parcela do valor das exportações. Lo
go, não podem superar os valores dessas mesmas exportações. 

Outro ponto objeto das cr(ticas da oposição é o referente à política ener
gética. 

Como pode o III PND ••menosprezar o problema energético", como se 
alega, se o mesmo é tratado enfaticamente, logo na introdução do texto, à 
pág. 6, e depois, à pãg. 61 de forma mais ampla? Reafirmamos: A política 
energética constitui prioridade clara e explícita do Governo, assim como o se
to r social e a agricultura. 

Aliás, o documento do MDB é impecavelmente negativista. Para ele, ex
portar bens manufaturados éTriViâvel, porque ••suscita as resistências das eco
nomias centrais do Ocidente", e é indesejável,- porque .. dirige parte da máqui
na industrial a mercados estrangeiros, para subsidiar a sede importadora da
quela outra parte, que privilegia, dentro do País, o consumo do luxo". Por 
outro lado, "procurar na exportação agrária uma solução para o problema 
do endividamento ... é saquear a agricultura", O fato elementar e óbvio, con
tudo, Sr. Presidente, é que o Brasil não emite divisas e, assim, terá que pãgar a 
poupança e outros recursos de qrigem externa através de exportações, Terá o 
MDB alguma outra alternativa a propor? Seria útil então conhecê-la. 

Afirma enfaticamente ó Senador Roberto Saturnino que .. nada na nossa 
experiência econômica recente indica que o 'ci:'escimento econôtnico, dentro 
dos moldes atuais, possa levar a uma diminuição rápida das importações". 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Secào 11) Terta~reira 2 4879 

Ora, isso é óbvio, e estã explícito à pãg. 24. Crescer, nobre Senador, seja 
como for, exige importações. Porém, crescer com peso relativo maior na agri~ 
cultura, reduz o ritmo de crescimento das importações, para uma dada taxa 
de crescimento global da renda. Essa é mais urna razão da prioridade que 
deve ser dada à agricultura. Estamos, com essa opção, deliberadamente fu~ 
gindo aos .. padrões de consumo sofisticado, vigentes nas economias lideran~ 
tes" ao contrário do que acusa o Senador em seu discurso. 

Outro ponto objeto de críticas, Srs. Senadores, fo~_a política de desenvol
vimento tecnológico. 

Ora, às páginas 87 e 88 do III PND estão explícitas políticas tecnológicas 
voltadas enfaticamente para a redução da dependência externa e de incentivo 
à tecnologia voltada para o melhor aproveitamento dos_ fatores de produção 
relativamente mais abundantes em nossa economia. Só assim se reduz a ale
gada supremacia das rnu.ltinacionais. Todas as linhas ge!'aÍs da política tecno~ 
lógica, descritas na pág. 88, se aplicam exatamente nesse sentido. 

Essa é aliás a única política realista Visando a COD.irabalançar o suposto 
poderio das multinacíonais. O III PND não se perde na retórica vazia de-cul
par essas empresas, de todas as mazelas de nossa economia, temática de resto 
jâ surrada e obsoleta, senão que propõe ação efetiVa,· Vís~:úido aumentar o 
grau de autonomia do nosso desenvolvimento, a fortalecer a empresa nacio
naJ - em especiaJ a pequena e média empresas - e a criar maior número de 
empregos, através de estímulos ao uso de tecnologias mais adequadas às nos
sas dísponibilidades de fatores. Além disso, parece já, suficientemente co_n~ 
provado, que as multinacionais, como aliás qualquer outro tipo de empresa, 
cumprem de fato os objetivos do Governo, se adequadamente incentivadas, 
ou mesmo pressionadas, se necessário, no sentido desejado. O que importa, 
sempre, é o adequado e eficiente manejo dos instrumentos da política econó
mica. 

3. Agricultura 

Com respeito à estrãtégra··agi-íCOia do projeto do III PND, o documento 
do MDB alinha críticas--quanto ao tratamerit~ inadequado ao problema da 

.reforma agrária e da reorieniaÇãô-das relações entre a agricultura e a indús
tria. 

A esse respeito, o projeto do III PND é explícito, ao abordar, em vãrios 
pontos, o problema da estrutura fundiária. Na página 60 do documento, está 
escrito que a política fundíáriã -serâ acionada nõ sentido de "premiar o uso in
tensivo das terras e, onerar as propriedades exploradas de modo inadequado, 
ou aquelas inexploradas". 

O nobre Senador Saturnino, nesse sentido, prega uma reforma ••profun
da da estrutura fundiâría" sem, entretanto, explicar o que deveria ser essa re
forma e nem indicar quais suas conseqUências, no curto prazo, quanto à orga~ 
nização da produção. Na medida em que o nobre Senador afirma que essa re~ 
forma agrária seria a solução para todos os problemas da agricultura brasilei
ra, deveria também explicitar o tipo de reforma agrária a que Se está referin
do. 

Recomenda o no .. bre Senador a organização de cooperativas de produção 
e comercialização. Na verdade, o projeto do III PND atende plenamente a 
esse ponto, ao incentivar explicitamente o sistema cooperativo (p. 59).- Além 
do mais, as pequenas e médias unidades agrícolas são consideradas, preferen~ 
cialmente, entre as principais definições da Política de desenvolvimento para 
o setor (p. 58). 

Quando o documento do MDB ataca a agro indústria exportadora, pare
ce estar defendendo um modelo de divisão internacional do trabalho muito 
em voga no passado, o qual consistia na especialização _de alguns países em 
exportar matérias-primas e importar manufaturados. E-sse modelo, definiti
vamente, não atende aos interesses do Brasil, p·or perpetuar formas de domi
nação económica que não se adequam aos interesses do nossO País. 

Trata, ainda, o documento, da reorieiúação das-relações entre a agricul
tura e a indústira. Embora trate-se--de dC:bate ultrapassado, cabe salientar que 
toda a prioridade do Plano, no tocante aos setores produtivos, volta~se para o 
fortalecimento da agricultura, a qÚem competirá-o importante papel de con~ 
tribuir para o abastecimento ínterno de alimentos e matéiias~pdmas; paTa a 
exportação e para a produção de insumos energéticos. Prevê-se assim, Srs. Se
nadores, todo um fortalecimento dos il).centivos ao seto~ agrícola, com racio
nalização de sua aplicação, de forma a evitar alocação ineficiente de recUrSos. 

Os setores agrícola e industrial são vistos, muito mais, como atividades 
complementares e inter-relacionadas, que devem crescer e apoiar-se mutua
mente, do que como atividades competitivas, como parece admitir o nobre 
Senador da Oposição. 

O ilustre Senador alega que o III PND trata apenas indireta e esporadi
.camente os problemas do desemprego e da marginalização. 

Esta crítica é apressada e inteiramente equivocada, posto que o Plano 
parte justamente da constatação, de resto elementar e óbvia, de que um dos 
maiores desafios à Nação é precisamente o de gerar empregos, em número su~ 
ficiente e em época oportuna, para absorver produtivamente, a população 
que se incorpora à força de trabalho e para reduzir o desemprego e o subem~ 
prego existentes. 

A opção feita no HI PND, pelo crescimento rápido de economia, 
fundamenta-se, aliás, na necessidade de criar maior número de empregos no 
menor prazo possível, proporcionando, dessa forma, meios para a demo
cratização das oportunidades de trabalho e para a melhoria da qualidade de 
vida, sobretudo no caso das populações de baixa renda e daquelas em estado 
de pobreza absoluta. 

Saliente-se, ademais, que a estratégica de crescimento, fortemente basea~ 
da na agricultura e na expansão da infra-estrutura social, reflete, precisamen
te a prioridade conferida pelo Governo à criação de empregos, haja vista que 
esses setores são capazes de absorver relativamente, mais mão-de~obra por 
unidade de capital investido, ainda que essa mão~de-obra não possua maior 
qualificação. Além disso, como é sabido, esses investimentos apresentam pra
zo de maturação mais curto. 

Cabe destacar, ainda, que o Governo pretende, com essa estratégia, rede
finir a longo prazo a relação crescimento econômfcojabsorção de mão~de~ 
obra, no sentido de ampliar a capacidade de absorção de mão-de~obra pelo 
sistema econômico. 

Urna leitura mais atenta do Projeto do III PND permite identificar di
versas referências explícitas ao objetivo essencial da criação de empregos, a 
exemplo das referências constantes às páginas 10, 11, 12, 16, 17, 21, 27 e72 do 
documento. 

5. Papel do Estado na Economia 
O documento do MDB, _Sr. Presidente, acusa ainda o Governo, de .. pre

tender desbaratar os instrumentos jâ existentes para controle do curso dos in~ 
vestimentos". 

A opção por uma sociedade democrática, compromisso inabalável inar
redável do Governo, tem como corolário, do ponto de vista econômico, o for~ 
talecimento da economia de mercado, atribuindo-se crescente responsabilida
de ao setor privado no processo de desenvolvimento. 

Isto não significa, contudo, Sr. Presidente, a omissão do Governo nos as
suntos econômicos ou o seu retorno impossívél ao /aissez-faire. 

Pelo contrário, o III" PND explicita, longamente os objetivos e instru
mentos de política econômica que serão usados pelo Governo, no período de 
vigência do Plano. 

De outra parte, assegura que serão resguardados os interesses essenciais 
da sociedade, haja vista a disposição do Governo de participar, como investi
dor e produtor, nas atividades relacionadas com a ~egurança nacional, e nos 
setores cuía exploração se revele inviável, ou que não seja atrativa a iniciativa 
privada (ver p. li, item VI, do projeto do 1!1 PND). 

O que se pretende, em resumo, Sr. Presidente, Srs Senadores, é evitar a 
estatização geral e indiscriminada da economia bra.Sileir·a:. Isso ainda, nos im
porta muito. 

Sr. Presidente, 
Não sei como formulou, a nObni Oposição tantas críticas descabidas, 

tantas apreciações superficiais, apressadas, repetitivas, vagas, frouxas e con
traditórias. 

Sei apenas que elas não honram a quem as formulou. 
Será que, preocupada com outros problemas, já não sobra tempo à Opo

sição para uma análise equilibrada dos problemas brasileiros? 
Se assim for, Sr. Presidente, as dificuldades que ela hoje enfrenta são 

muito mais graves do que concebe a opinião pública brasileira. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (ARENA- A C. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A bela e florescente cidade de Cruzeiro do Sul, localizada na parte mais 
ocidental do Brasil, está de parabéns pela efeméride que assinala o 759 aniver
sário de sua fundação. 

E o seu fundador, o bravo Coronel, depois Marechal, Gregório Thauma
turgo de Azevedo, é relembrado corno prova de gratidão, pois nos idos de 
1904, sem medir obstáculos ou sacrifícios, enfrentando o meio hostil foi àque~ 
las paragens em missão oficial, quando decidiu fundar a Cidade de Cruzeiro 
do Sul como suporte e pólo irradiador do progresso do vale do Juruá. 
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A cidade deitada à margem esquerda do caudaloso rio Juruá, tributário 
do Amazonas tornou-se o município mais diriâmico da área juruaense. 

Sinto-ni.e Sa:tísfeito por ver defluir aconteCim-ento tão importante, porque 
Cruzeiro do Sul, através de seus líderes, sempre esteve solidário aos demais ir
mãos em defesa da: luta pela elevação do Acre à categoria de Estado, o que foi 
alcançado graças ao projeto do Senador José Guiomard dos Santos, também 
colega e bravo como o foi Thaumaturgo de Azevedo, fundador da cidade que 
tem o belo nome de uma das constelações do nosso sistema planetãrio. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, tenho o maior prazer em dar conheci
mento à Casa da seguinte mensagem que enviei através do jorna128 de Se
tembro: 

MENSAGEM 

Cruzeiro do SUl relembra, entre festa e hosanas, a sua data má
xima- o 28 de setembro- que tem significado da certidão de nas
cimento dessa florescente e acofhed-6ra cidade fti.lidada em 1904 pelo 
imortal patriota Coronel Gregório Thaumaturgo de Azevedo. 

Cruzeiro do Sul, desde a sua fundação, já demonstrava a sua 
pujança no futuro, povoado que despontava com a força de um gi
gante, porque seus desbravadores traziam nas artérias o sangue do 
heorísmo de seus ancestrais. 

E recordar esse acontecimento glorioso, no qual materializou
se o trabalho hercúleo de uma plêidade de brasileiro, é render-lhes 
um preito de justiça e reconhecimento, por um ato dessa envergadu
ra, cuja siinplicidade não traduz o sofrimento e as dificuldades en
frentadas para alcançar a materialização de seus anseios e chanta
rern o marco civilizatório de uma raça audaz e rica de história. 

Quando Cruzeiro do Sul comemora, nesta data, suas bodas de 
diamante, é sob profunda emoção que volvo o meu pensamento ao 
passado, para render minha imorredoura homenagem aos patrícios 
que nos legaram esse exemplo pleno de ardor cívico. 

E Cr"i.IZ:eifo do Sul dos dias atuais, com seu desenvolvimento 
homogêneo em todos os seus setores, tem sabido honrar a tradição 
de seus pósteros como também jamais deixará fenecer essa chama 
que continuará iluminando a estrada larga do seu contínuo progres-
so. 

Saúdo Cruzeiro do Sul de Th3umaturgo Azevedo, de Mâncio 
Lima, de João Mariano da Silva, de Francisco Freire de Carvalho, 
de Francisco Riquet, de Craveiro Costa, de Alfredo Telles de Mene
zes, de Boussons e tantos outros merecedores da nossa saudade e 
gratidão, através de suas excelentíssimas autoridades representadas 
pelo Prefeito João Figueiredo; do Podei Legislativo Municipal, 
através do seu Presidente Vereador Deusdedith Soares e do Judi
ciário, pelo seu Meritíssimo Juiz, Dr. Jovino Luz, do seu Bispo, sua 
excelência Dom Henrique Rueth, e do seu 79 BEC, através do seu 
Comandante, o Coronel Tiago Castro de Castro, com os votos de 
que as alegrias desta data sejam o apanágio permanente dos habi
tantes cruzeirenses. 

E este o registro, abrigado pelo jornal 28 de Setembro, surgido 
nesta data, fruto do idealismo do jornalista Jessé Feitoza que ta·m
bém é merecedor dos meus calorosos aplausos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Lê o seguinte discurso.)-
Sr. Presidente, Srs. Senadores: -- --

A extinção das atuais agremiações, jã- Vir'tú_álmente assentada pelo Go
verno; constituirá fato de instabilidade partidârla, com evidentes prejuízos 
para a vida democrática do País. 

Ao definir-Se.Pela medida extfema teve em mira o situacionismo, certa
mente, obstaculizar a crescente expansão das hostes oposicionistas, de que foi 
prova o número de votos obtidos pelo MDB no pleito de novembro passado. 

Mesmo em meio à drasticidade da legislação excepcional, aliada à ina
cessibilidade dos candidatos ao _rádio e à televisão, a pugna de 15 de no
venibro consolidou as bases emedebistas, ensejando substancial aumento na 
composição das bancadas à Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

Com Tsso, d-6Sporitava a nossa facção com amplas possibilidades de ele
ger, para os governos estaduais, representantes seus, numa escalada inevitável 
em busca do poder, que agora se pretende impedir, com a descabida supres
são das legendas em vigor. 

De todas as formas, vêm as lideranças oposicionistas reagindo, vigorosa
mente, ao esquema de ação traçado pelos porta-vozes oficiais, num esforço 
re'_'italizante de que é testemunho eloqUente a realização das convenções mu
nicipais de 26 de agostO, que reU.nirarii, iias comunas mais distantes, correli
gionários dedicados e ardorosos, dispostos a resistir às pretensões governa
mentais. 

Praticamente, em todas as Unidades Federativas, os Diretórios Regio
nais conseguiram alcançar o índice míninlo de núcleos municipais, mesmo no 

. c;:lima de desestímulo suscitado em razão _do farto noticiário sobre a disso
lução da ARENA e do MDB. 

Por- sua vez, o- Presídente Ulisses Guimarães, de maneira candente e 
enérgica, tem-Se enipenhado em embargar o processo de extinção, oferecendo 
exemplo admirável de tenacidade, que muito o engrandece diante de todos os 
segmentos da opinião pública universal. 

Ainda agora, em ~oro _internacionãl, coube ao Deputado Paes de Andra
-ae; em nome do dirigente máximo da Oposição, formalizar, no ·pienário da 
6& Conferência Parlamentar Mundial, a grave denúncia, numa tentativa pela 
repercussão negativa que o fato obterá no seio- das nações livres - de desen
corajar o Palácio do Planalto a levar a cabo aquela nefasta intenção. 

Há pouco mais de 1 semana, coube, ainda, ao comandante do MDB, a 
tarefa de, com declarações de sua lavra, conclamar os brasileiros a uma toma
da de posição no sentido de preservar os atuais grêmios políticos. 

Conforme ficou claramente delineado, não se deseja, para o Brasil, a per
petuação de um bipartidarismo artificial, no modelo estipulado pelo famige
rado Ato Institucional n~' 2, oriundo de grave crise político-militar, vivida 
pela administração Castello Branco. 

Que se chegue ao pluripartidarismo, nos termos preconizados pela letra 
constitucional, não há quem a isso se oponha. 

Nunca, porém, com o fim do Movimento DemocráticO Brasileiro e da 
Aliança Renovadora Nacional, em cujos programas se encontram enquadra
das as legítimas aspirações redemoci3tizantes- de nossa gente. 

Formulo, também, Sr. Presidente, o meu protesto, em nome dos oposi
cionistas cea:renses, na expectativa de que o Congresso rejeitará qualquer pro
posição que, com o rótulo brando de urna reformulação da vida partidária, 
objetive, primordialmente, nulificar todO o gigantesco esforço que o MDB 
empreendeu - ao longo de 14 anos- para tornar-se depositário autêntico 
da confiança da maioria do povo brasileiro. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não hã mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 

para a próxima a· seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado n~' 15~, 
de 1976-Complementaf, de autoria do Senador Nelson Carneiro, que altera 
o§ l~' do-art. 49 da Lei Complementar n~' 26, de 11 de setembro de 1975, tendo 

PARECER, sob n' 481, de 1979, da Comissão de Redação, oferecendo a 
redaçào do vencido. 

-2-

Discussão, em turno único·;-do Projeto de Lei da Câmara n~' 170, de 1974, 
(n~' 1.254/73, na Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de 
motorista de táxi e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 474 e475, de 1975, e 555, de 1979, das Comissões: 
-de Legislação Social- 19 pronunciamento: favorável, nos termos do 

su_bstitutivo que apresenta - 29 pronunéiarrieni6: (Ouvido o Mini~tério do 
Ti-ã.balho), favorável, com voto_vencido, em separado, do Senador Ruy San
tos; e 
- -de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do 
projeto e do Substitutivo da Comissão de Legislação Social. 

-3-

Discussão, em turno único, do PiO]etci de_ Lei da Câmara n9 17, de 1978 
(n'? 203/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a profissão de técnicO ém 
prótese dentária e determina outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 457 a 460, de 1979, das Comissões: 
-de Saúde, contrário, 
-de Educação e Cultura, favorável, 
-de Legislação Social, favorável, e 
-de Finanças, favorávd. 
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-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lel da Câmara n9 37, de 1978 

(n'í' 2.252/76, na Casa de origem), que dispõe sobre protecão contra incên~ 
dios, tendo 

PARECERES, sob n•s 513 a 516, de 1979, das Comissões: 
-de Constituiçio e Justiça -primeiro pronunciamento: pela constitu

cionalidade e juridicidade do projeto. Segundo pronunciamento: pela consti
tucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Finanças; 

-de Transportes, Comunicações e Obras Plíbllcas (ouvido o Ministério 
da Justiça), contrário; e 

-de Finanças, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"" 111, de 1978 
(n• 1.396/75, na Casa de origem), que assegura à mulher que tenha filho me
nor, vivendo em sua companhia, o direito à opção por jornada reduzida de 
trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 503 e 504, de 1979, das Comis
sões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

-6-
0iscussão, em turno único, do Projeto de Lel do Senado n~ 222, de 

1979-Conipleln-enúir; do Senador Tarso Outra, que altera a redação do inciw 
so III do art. !08 da Lei Complementar n• 35, de 14 de março de 1979, refe
rente à competência dos tribunais de alçada, tendo 

PARECER, sob n• 552, de 1979, da Comissão: 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidadc e no 

mérito, favorãvel. 

-7-
Discussão, em turiló único, do Projeto de Resolução n9 1, de 1979, do Se~ 

nador Itamar Franco, que altera o art. 402 da Resolução n9 93, de 1970, alte~ 
rada pelas de n•s 21, de 1971; 66, de 1972; 31, de 1973; 62, de 1973; e 21, de 
1974 (Regimento Interno), tendo 

PARECERES, sob n's 520 e 521, de 1979, das Comissões: 
-de Consdtulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade e, 

quanto ao mérito, favorãvel; e 
- Diretor:a, contrário. 

-8-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei .do Senado n\'1 201, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei dos Regis
tres Públicos, compatibilizando-a com o vigente Código de Processo Civil, 
tendo 

PARECER, sob n• 560, de 1979, da Comissão: 
-de Constltu1çio e Justiçat pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão· às 17 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE6:9-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBliCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A presença dos nossos ilustres pares, no plenário do Senado, ê tão esti
mulante e convidati~a a uma digressão oratória, que me sinto inibido em de
Sénvolver o tema a que me propus. TeÕla que Cãrece de debate, ou pelo menos 
aSsistência que justificasse a sua abordagem. 

No entanto, aproveito o ensejo do discurso do ilustre Senador Marcos 
Freire p3r3-prossCSuir com as cotisideraç3cs em torno do assunto petrolífero 
que não se esgotaram em virtude da exigUidade de tempo impedindo o ilustre 
Senador Marcos Freire de prosseguir. 

Quero referir-me, especialmente, a este caso do Sr. Lcvindo Carneiro que 
diz respeito ao comportamento da PETROBRÁS. 

Sr. Presidente, o nome do cidadão é Levindo Carneiro; ficou sob suares
ponsabilidade, durante alguns anos, o sotor da PETROBRÁS circunscrito 
ao Estado do Amazonas e~ exatamenteesse cidadão que daí a alguns anos, já 
na década de 70, é apanhado com a boca na botija, é apanhado abiscoitando 

propina de empresa nortç~americana para lhe dar preferência na compra. de 
material. 

Conclui~se obviamente, Sr. Presidente, que esse Cidadão já vinha agihdô' 
desta forma desde longa data. Ê de se supor e de se concluir, sem nenhuma 
dúvida, que já por ocasião do parecer, quC Cle assinara, confirmando a ines
xistência de petróleo na Amazônia do ponto de vista comercial provocando o 
entupimento, o acimentamento do poço-de Nova Olinda, estava corrompido 
pela propina multinacional. 

O Sr. Lin~. técnico norte-americano, contratado pela PETROBRÁS, era 
o presidente-técnico, o assessor~mor para pesquisa no Brasil inteiro, e, o Sr. 
Levindo tinha a responsabilidade no Estado do Amazonas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é a mesma coisa que entregar. o Forte 
K nox à guarda de AI Capone. 

Não posso entender, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como é que oBra~ 
sil, interessado em pesquisar petróleo, encontrar petróleo, para saciar o seu 
parque industrial e rodoviário que nascia trôpego e caPenga, pois ~tâvamos 
assentando um setor de segurança nacional, que é o parque de distribuição de 
riquezas, num combustível que não tínhamos. Sempre açreditando no mila
gre, o velho casufsmo, o emediatismo norteando os nossos estadistas de quin~ 
tal. Não posso compreender a entrega do setor de pesquisa, a entrega de sua 
política petrolífera a um técnico norte-americano, pafs exatamente onde se 
assen,tam os grandes monopólios petrolíferos. 1! inconcebível, é de uma inge
ntiída'de a toda a prova a decisão final caber a um técnico estrangeiro, a um 
Mister Link. 

Alêm do Mister Link, tlnhamos o Mister Levindo Carneiro. Nós de
veríamos ter alguém menos comprometido. Acresce que este Mister Levindo 
Carneiro foi acusado, e se não me engano, condenado, há dois ou três anos 
atrãs, por ter recebido propina de empresa norte~americana, e este Mister 
sempre desfrutou de posto relevante dentro da PETROBRÃS. Parece-me que 
chegou a Diretor ou c3rgQ semelhante, a comandante. 

O Sr. Jarbas P ..... rinho (ARENA- PA)- Nobre Senador, permite V. 
Ex• um aparte? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Com muito prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Eu estava no meu gabinete 
e ouvi' V. Ex• enunciar essa qbservação sobre nova Olinda; queria dar um tes~ 
temunho a V. Ex• pedindo que levasse em conta que este testemunho é de or
dem pessoal. Fui Superintendente adjunto da PETROBRÁS, na Amazônia e, 
posteriormente, por dois an.os. Superintendente da PETROBRÁS, naquela 
mesma região. Quando cheguei, como Superintendente-adjunto, a expectati
va nacional era entusiâstica a respeito das possibilidades de Nova Olinda. Era 
Diretor do Departamento de Exploração o Sr. Walter Link, cónsiderado um 
dos cinco maiores geólogos do mundo, a serviço da PETROBRÁS, na explo
ração. O que posso afirmar a V. Ex•, e até que lhe possa merecer, por ter-me 
dedicado à PETROBRÁS e ter defendido sempre o seu monopólio - e, ain
da hoje, quando ela começa a ser agradida já por. võzes cada vez mais nume
rosas - é que Nova Olinda é uma província sem nenhuma perspectiva de 
produção de petróleo, comercialmente falando. Foi furada Nova Olinda 
como num paliteiro se colocam palitos. Foi furada por empresas exclusiva
mente brasileiras, foi furada por uma empresa chamada Dri/ling Exploration 
Company, foi furada por uma eqUipe dirigida por uma tool-pusher norte
americana e todo o resto da equipe brasileira, em suma, trabalhada pela 
PRAKLA alemã, na gravimetria, e, ao cabo disto, ficou constatado, clarissi
mamente constatado, que a existência de petróleo livre, naquela área, deriva. 
va de trapps estratigráficos, ou sejà, de verdadeiras armadilhas, como o ~me· 
diz, geológicas, com baixa facilidade de armazenagem de óleo. De modO que 
tão pronto o poço era perfurado e se chegava a um trapp estratigráfico, vinha 
o óleo dando a impressão de grande força mas, em seguida~ se e-xauria o poçd 
em pouco tempo de exploração. Posso afirmar a V. Ex• que, ao contrário da 
expectativa geral, feita pelos que procuraM encontrar bode expiatório em to
das··essas coisas, o Sr. Walter Link foi de uma seri~ade absoluta na, condução 
dos trabalhos de prospecção e de exploração na Região Amazónica. O boje 
Diretor Walter Campos foi o primeiro geólogo brasileiro daquela área, era 
entãO assistente do geólogo~chefe. O Sr. Levindo Carneiro, a quem V. Ex• se 
refere, era apenas o chefe de perfuração. Era um engeriheiro natural do Piauí, 
homem ensimesmado, que tinha bOm conhecimento de perfuração e não par· 
tia dele a decisão de onde perfurar, apenas a execução de onde perfurar; a 
execução era dele, mas a deciSão de onde perfurar cabia à exploràção; Foi o 
Sr. Lin~ quem dese~volveu, no Brasil, por brasileiro~ a geofísica. Quando ele 
chegou ao Brasil nós dnhamos cinco geofisicos em todo o Brasil. Atrav~s dele 
foi criada a Escola de Geologia da Bahia, a primeira para formar os nossos 
geólogos, independentemente daquela cadeira de Geologia que havia nos cur-
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sos de Engenharia Civil, qUe não durava seis meses, se não me engano, no se
gundo ano. De modo que fiquei um pouco triste quando vi, hã dias, uina tele
visão levar ao público, levar às casas a imagem das pessoas de Nova Olinda 
falando no poço, mostrando que "este poço foi cimentado", porque isso vai 
iludir a consciência micionill; mais uma vez é uma ilusão contra a consciência 
nacional. Os poços fOram cimentados, sim, nobre Senador Carreira, depois 
de serem feitos os raios alfa, os raios gama e a perfuração ter chegado ao limi
te onde deve chegar uma perfuração, que é o toque no arqueano. Quan~o 
chega no cristalino, mão é mais possível achar petróleo. E esse levantamento 
está todo feito e à disposição de qualquer técnico que queira conhecê-lo. De-
pois do Sr. Walter Link a PETROBRÁS recebeu a visita dos franceses do lns
titute de Recherches de Paris. Os franceses não modificaram a orientação da
da. Depois dos fran~es vieram os russos, ao tempo do Presidente da PE
TROBRÁS General Ósvino; fizeram todo o trabalho de reavaliação da Bacia 
Amazônica, e V. Ex•- não vai encontrar discrepância da análise dos russos 
quanto a Nova .Olinda e ao médio Amazonas. Eu sou dos que acreditam na 
existência do petróleo na Região Amazônica, e muito' particularmente na pla
taforma e Do médio Amazonas, não no baixo e no alto, com pequena capaci~ 
dade no Acre. Mas quero, apenas, trazer esse testemunho a V. Ex• porque eu 
era membro da PETROBRÁS nessa ocasião. Veio Link, depois vieram os 
franceses e depois os russos. E agora se reabre para a consciência brasileira, o 
que é um crime pratiCado contra a expectativa nacional, a idêia de que Nova 
Olinda estã nadando em petróleo no seU subsolo e que os postos foram crimi
nosamente fechados. Desculpe-me o" longo aparte. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Agrad.eço a interfe
rênc.ia de V. Ex•, nobre Senador Jarbas Passarinho, mas ainda persiste .a dtívi-: 
da quanto ao veredictum final, a existência de petróleo na Amazônia. Eu esti
ve em Nova Olinda umas trinta vezes e em Nova Olinda, propriamente dita, 
só vi uma -perfuração; não vi esse paliteiro.a que V. Ex• se·refere. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) -li muito fãcil mostrar isso a 
V. Ex•; há vários poços; só ao meu tempo, cinco poços simultâneos. e porque 
não levaram V. Ex• 110 local. Muito mais importante que Nova Olinda, nobre 
Senador, é Autâs-Mirim. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sim, mas fica a 100 
quilômetros de distância. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Não, Nova Olinda fica a 
300, Autás-Mirim a 32. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Sim, mas a 100 quiló
metros de Nova Olinda. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) -A formação geológica, e 
isso é que tem sido·a nossa desgraça atê certo ponto, eu quis fugir da palavra, 
por isso não cheguei à frase- mas, na formação geológica de Nova Olinda e 
de Autás-Mirim a diferença que hâ no topo da formação é que em 300 quiló
metros ela cai um grau de mergUlho o que conspira contra a existência das es
truturas que são clássicas, onde se descobre o petróleo de vulto. Por isso falei 
a V. Ex• em tratos estratigrãficos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM) Compreendo. 

O Sr. Jiubas Passarinho (ARENA - PA)- Mas, Autâs-Mirim para 
nós foi muito mais promissor quando o descobrimos; admitimos que Autás~ 
Mirim ia ser a grande revelação porque ali existe petróleo, mas como aquele 
petróleo, provavelmente, está, sobretudo no médio Amazonas, correlaciona
do com uma fürmação de recifes coraUneos e não das estruturas típicas de pe~ 
tróleo, e cOmo não se trata de cretãceo mas de pró-paleozóico, onde portanto a 
descoberta é muito mais dificil, achamo's que é como achar agulha em palhei
. ro; é bem mais difícil do que achar o petróleo nas estruturas clássicas, bem 
mais dificil! O veredicto fmal, V. Ex• tem razão, não foi dado. Temos o rela~ 
tório de Link, temos relatório de P. de Moura, temos relatório dos franceses, 
temos relatório dos russos, mas a todos esses relatórios eu daria importância 
relativa no tempo. Apenas isso que eu queria também es-clarecer a V. Ex•; 
mas, Nova Olinda tem vãrios poços feitos, e isso eu afirmo a V. Ex• que ocor
reu no nosso período, pois o seu atual colega de partido, meu antigo correli
gionário, prefeito por nós, de Belém, o Deputado Nélio Lobato, era o. Supe
rintendente da PETROBRÁS naquela ocasião. Ele era o Superintendente e 
eu seu auxiliar, e foi exatamente quando se fez a investigaçijo final de Nova 
Olinda, por brasileiros. Foi uma imensa tristeza para mim-s'aber que o Dr. 
Levindo se envolveu mais tarde num problema de ... 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Propina. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- •.• corrupção, propina que 
teria recebido, não sei. Ã época, ninguém suspeitaria nesse homem de coisas 

.dessa natureza. Mas, ainda que fosse, ele não tinha o poder de localizar o 
ponto; esse ponto vinha localizado do Rio de Janeiro, da DEPÉX; quanto à 
localização do ponto compreende-se que aí ê que poderia estar a grande idéia 
sobre a sabotagem: mandar furar onde não tem e não furar onde tem, para 
impedir que se descubra, pois isso seria uma estupidez que não tem sentido. 
Nesta Casa, e eu já disse uma vez, houve alguém que, querendo atacar a PE
TROBRÁS, e nessa êpoca lembro-me que fiz a sua defesa, - pois a única 
voz, naquela altura, que atacava era a do Senador Luiz Cavalcante- mostrei 
que houve quem inventasse uma estória de que os poços do Maranhão eram 
entupidos com babaçu, quando uma broca perfura diabâsio, perfura aço. 
Mas a opinião pública, despreparada, naturalmente, para isso, que ê um as~ 
sunto técnico, acredita que houve quem colocasse babaçu lã dentro. Ora, uma: 
sonda, ainda que ele tivesse o tool pusher. - que é uma expressão que uso, 
porque não há uma equivalência em português, é mais que o capataz e menos 
que o engenheiro da sonda, e em inglês seria o empurrador de ferramenta, -
o too/ pusher poderia ser americano, mas o restõ- da guarnição era brasileira, 
então, não estavam vendo que aquilo estava sendo sabotado, colocando coi· 
sas que não poderiam permitir a contifiuação da perfuração? Isso não 'tem o 
menor sentido. Pois beml O que nós temos por grande azar na ·geólbgia da 
AmazQnia é precisamente esse diabásio extrusivo ou intrusivo. A lava vulcâ
nica tomou conta e vem forçando as rochas metamórficas e se incrustou na
quelas áreas. Não aflora como, por exemplo, no Paranâ e que deu as grandes 
terras roxas de lã e de São Paulo. Para desgraça nossa não aflora. A menor 
profundidade em que se encontra estâ acerca de 600 metros. Mas vai, às ve
zes, de 600 metros a 5~000 metros Com 4 ou 5 lâminas diferentes. Então, 
perfura-se como se fosse nesses quatro dedos de minha mão; passa a sonda, 
.enContra o diabásio e a velocidade de perfuração cai de 18 a 20 metros por 
dia, para 30 centímetros diários, obrigando a mudança da broca normal para 
uma broca de diamantes, para continuar perfurando; e quando- Se livra do 
diabâsio, e encontra~se novamente uma formação mais mole, cai-se no diabá
sio duas, três, quatro ou cinco vezes sucessivas. Esse diabãsio masCarava o 
trabalho de sísmica e prejudicava unla conclusão. Por isso acho que V. Ex•, 
nesse ponto, tem inteira razão. Ainda não se deve chegar à conclusão, pois é 
arriscadissimo dizer-se que na Amazônia não existe peiróleo. ~ muito mais 
provâvel que haja. Agora, a tecnologia de sísmica, a mais avançada do mun· 
do, não ultrapassava o diabãsio. Batia no diabásio e voltava, tanto por refle
xão como por refração. De maneira que aí é que estava a grande dificuldade 
de pesquisar, de que lhe falei, como buscar agulha em palheiro. Desculpe o 
nobre colega o longo aparte. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Agradeço, noore Se
nador. V. Ex• acaba me dando razão, o que muito me enaltece, e confirma 
que todas essas têcnicas não são conclusivas levando o nosso raciocínio para 
os arranjos "alcaponeanos", que as "sete irmãs" sempre exercitaram no mun
do. Diante desse fantasma terrlvel da corrupção, que elas professam diante 
dessa pressão que o monopólio petrolífero do mundo exerce, temos que nos 
acautelar. A confirmação da presença do Sr. Lcvindo Carneiro, no entupi
rnento de Nova Olinda, e mais tarde condenado por corrupção dentro da PE~ 
TROBRÁS nos leva a esta dúvida terrível ... Hã ou não há petróleo na Ama
zônia?.~. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Para ver V. Ex• a ironia da 
sorte. Quando eu cheguei à PETROBRÃS, Levindo Carneiro era um nome 
de glória, porque tinha sido com ele que se havia descoberto o primeiro poço 
produtor de Nova Olinda. 

O SR. EVANDRO.CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente. E nós 
tínhamos grandes esperanças ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Que depois não pagava o 
preço do burrinho de injeção de gâs. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exato. Este poço des
locou o Presidente da República até Nova Olinda. Tive a oportunidade de 
acompanhar uma caravana estudantil que foi ao local, e vimos o poço parar 
ininterruptamente. Logo em seguida taparam o poço, alegando que não era 
comercial. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- E se V. Ex• me permite, 
quando um poço jorra petróleo coloca-se o que eles chamam a árvore ·de D!l
tal, que é uma válvula sofisticada para só ser aberta quando evidentemente se 
desejar; senão o óleo que é su~ente ex.travasa·, vai embora e, p_ior do que isso, 
pode surgir um inCênd-io. V: EXf teiii IiOiícia de que, agÕiã, temos um dos 
maiores incêndios da história de petróleo no mundo, com o poço da platafor· 
ma marítima do México. 
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Aquele óleo, vem surgente, porque estã sendo tocado por gãs. Então, to
cado fogo no gás, para se apagar esse incêndio, havia raras pessoas especiali
zadas nesse tipo de atividade. Enquanto isso, se perdia u~ poço. Na ocasião 
não houve fechamento criminoso de poço algum em Nova Olinda. Ao con
trário, os poços foram até o seu final de perfuração e, finalmente, selados. 
Como disse a V. Ex•, raios-gama, raios-alfa nas paredes, correlação geológi
ca, geologia de poço toda feita para correlação com o-s poços vizinhos. 

O Sr. Mareos Freire (MDB- PE)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Pois não, mas antes 
quero concluir um raciocínio. 

Nobre Senador Jarbas Passarinho, ·são dados que se somam, que sejun
tam e criam esta dúvida terrivel. 

Nova Olinda ê um Município muito grande. Entendi que V. Ex• teria 
dito que os poços perfurados seriam quase que contíguos. 

Compreendi agora aonde V. Ex• queria chegar: são perfurações com 
raios de 50, 100 ou 200 km partindo do epicentro, que seria o poço principal 
de Nova Olinda. 

V. Ex• sabe que continua jorrando petróleo em Autaz-mirim, se estã ti
rando petróleo de Autaz-mirim. 

Esta a conclusão: se continua jorrando desde 1956, se continua saindo 
petróleo de lã, embora em pequena quantidade - se não engano, 50 ou 60 
barris por dia, não chega a cem ... 

O Sr. JarbuPassarinho (ARENA- PA)- Não, não chega. Mas não é 
o fato ~e não che$ar a 100. A lei americana proibe que se retire de um poço 
mais de vinte barris por dia. A questão é que o barril que é tirado de lã, Por 
não ser surgente, e se ele é obrigado a receber injeção de gâs, é mais caro do 
que a mecânica que se usa para retirar o óleo. Então, a isso a PETROBRÁS e 
as com;>ánhias de petróleo classificam como petróleo subcomercial. Quem sa
be,. com o preço do petróleo ... V. Ex• não está equivocado quando assevera 
que não se pode dizer- e nisto eu o acompanharia -que não hã petróleo na 
Amazônia. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Exatamente. Este é o 
meu raciocínio. 

Essas circunstâncias todas, esses componentes todos do problema pe
trolífero no Amazonas nos levam a estas dúvid.as: primeira, a política de pes
quisa conduzida por um norte·americano; segunda, o Sr. Levindo Carneiro 
pontificando na área, e endossando um parecer conclusivo, negando a exis
tência de petróleo no Amazonas ou sua possibilidade comercial, e, a seguir, 
apanhado com a ••boca na botija", recebendo propina de empresa norte
americana; terceiro Autaz·mirim continua jorrando petróleo desde 1956. 

Tudo isso nos deixa uma dúvida muito gran~e. 
Autaz-mirim continua jorrando, numa prova inequívoca de que existe 

petróleo na área. Não é uma fantasia, não é uma miragem. Jorrou petróleo 
.em·Nova Olinda, jorrou em Autaz-mirim,jorrou em outra localidade, jorrou 
gás no Juruã; de maneira evidente se mostra o petróleo no Amazonas. Os trap 
foram constatados cm outras âreas. 

Então, há petróleo. 
Não é possível que uma bacia sedimentar como aquela, imensa, nas adja

cências di: Nova Olinda ou na fronteira com a Amaz.ônia espanhola, ou por 
perto, ou mais próximo, ou mais longe, não exista o grande bolsão comercial. 
Deve existir. O que está faltando é uma continuidade, uma celeridade, um 

. apr_ofundamento ou um~ aglutinação de esforços em .tornq dessa pcs_g~i~.: 
Parece-me que faltou concentração de esforços e recursos, daí merecer 

uma investigação mais séria~ para que pudêssemos, com essa investigação, 
ressaltar o trabalho de patriotas, de brasileiros, como V. Ex• e como outros, 
que podem até ter sido enganados c ludibriados na sua boa fé, como o fomos 
anteriormente, quando, na pesquisa sismográfica- aquelas ondas de pesqui
sa se refletiam imediatamente, como diz V. Ex•, batiam no diabãsio.e volta
vam. Ora, debaixo desse diabâsio podia existir perfeitamente petróleo, por~ 
que as camadas são entremeadas de sedimentos e diabásio, repetindo, sedi~ 
·mentos e diabãsio- como salientou muito bem o Senador Jarbas Passarinho 
- são superpostas várias vezes. São várias extratificações. Podia e pode até 
haver petróleo - não se sabe - talvez a 6 mil metros. Quem poderã afinnar 
peremporiamente que não existe petróleo na Amazônia a 6 mil metros de pro .. 
fundidade? Quem sabe esses diabásios não continuam? Quem sabe é o caso da 
Amazônia, ·em decorrência desse movimento orogenétíco do Terciário, que 
teria levantado essa bacia itercratônica contida pelo Maciço Guiano e pelo 
Planalto C~tral, e que deu origem tambem à Cordilheira dos Andes? Não 
têm origem um pouco diferente. O fato é qUe não houve intensificação, não 
houve interesse profundo de se exercitar essa pesquisa, não houve esse palmi~ 
lhar ... esse palitar ..• 

O Sr. Jo,5é Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex•? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não, nobre Se
nador. 

O Sr. J<>.5é Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador, há um fato impor
tante para julgar a possibilidade da existência de petróleo em qualquer área. 
É que, pela própria natureza da crostá da Terra, existe uma camada-limite 
chamada embasamcnto crist~lino, abaixq da qual nãç pode haver resíduos de 
origem orgânica. Todas as formações posteriores ao embasamento cristali·· 
no ... 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB- AM) - Posteriores em que 
sentido? No sentido de superfície ou de pirosfera? 

O Sr. José Lins (ARENA - CE)- Dã na mesma. As idéias se corres
pondem. Depois que o magma se solidificou, os detritos ~rrancados pelas in
tempéries ... 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) - Pelas erosões. 

O Sr. José Lins (ARENA - CE) - ... pelas erosões, formaram cama
das mais recentes, que naturalmente assentaram sobre aquele embasamento. 
E nessas rochas mais recentes, em terrenos sedimentares que se podem encon· 
trar formações de petróleo. Podemos ter uma pilha sedimentar muito grande. 
Assim o petróleo pode estar a I 00, 200, 300, a I 000, a 2000, a 4000, a 6000 
metros. Porém, se se fura toda essa pilha e encontra, finalmeDte, a camada fi
nal, ou seja, O embasaJPento cristalino, seria improfícuo continuar perfu[an
do. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Nobre Senador, 
V. Ex• ouviu o depoimento do ilustre Senador Jarbas Passarinho que, além 
da autoridade como Líder de sua Bancada, é inegavelmente, um homem de 
uma cultura polimórfica acrescentando o fato de ter ·pontificado na PE· 
TROBRÃS. 

O Sr. José Llns (ARENA -- CE) - fl verdade. 

O SR. EV ANDRO CORREIA (MDB - AM) - E como e um homem 
com paciência beneditina e trapista, quando se dedica a um tema e estuda 
com profundidade, quer dominâ~lo mesmo, e procura dominar, afirmou an
teriormente. em um 'Jparte que me dera, a existência, na Bacia Amazôni~ ~ 
que é uma bacia sui generis- desse cristalino ou diabâsio, em vârias platafor~ 
mas, em vários patamares. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- V. Ex• me permite? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Pois não. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - O diabásio surge, muitas vezes, 
rompendo o cristalino. E pode se .localizar em alturas vârias, nas camàdas se
dimentares. Porêm., se perfurados esses bolsões de diabâsio chegarmos ao 
cristalino jâ não precisamos mais continuar. Esta foi a explicação do nobre 
Senador J arbas Passarinho. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Esse cristalino pode 
perfeitamente estar dividido em estratos. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Posso garantir a V. Ex• que não há 
essa possibilidade. Aliás essa é uma boa informação porque senão teríamos 
que continuar furando milhares c milhares de metros abaixo da superflcie da 
Terra. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM) - Nobre Senador, eu 
quero lembrar a V. Ex• que os seus conhecimentos de Geologia podem não 
estar atualizados. 

O planeta Terra tem mais de cinco bilhões de anos. Nesses cinco bilhões 
de anos, eu quero garantir a V. Ex• que houve movimentos orogenéticos in
findáveis. Poderiamos e poderemos ter cristalinos superpostos a camadas se
dimentares. 

O Sr. José Uns (ARENA - CE) -- Referi-me ao embasamento; não a 
blocos eventuais. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB - AM)-- Não! Mas tudo isso é 
embasamento. Um movimento sísmico pode levar uma camada de cris~alino 
a se sobrepor a uma camada sedimentar; e ao fluir dos anos~ mesmo conside
rando milhões de anos pode outra camada de sedimento se depositar sobre 
este cristalino. 

O Sr. José Lins (ARENA- CE)- Nesse caso o cristalino já não estã 
formando o embasamento. E uma inclusão em outro tipo de rocha. 
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O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- Mas o que é que V. 
Ex•, então, chama de cristalino? E o que vem do centro para a periferia, é o 
que vem empós o magma, o que vem depois da camada pastosa? 

O Sr. José Lins (ARENA -- CE)-- Esse é um problema inteiramente 
técnicO que- rião me parece oportuno. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) -- Mas é importante, 
exatamente. Nós precisamos situar isso, porque estou defendendo a afir~ 
mação do nobre Senador Jarbas Passarinho que afirma que houve ... 

O Sr. José Llns (ARENA-- CE)-- Inclusões de diabásio. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB --AM)-- ... superposições de 
diabásio ... 

O Sr. José Llns (ARENA -- CE) -- Diabásio sim.-

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- ... entre um diabásio 
e outro é possível haver um bolsão sedimentar .... 

O Sr. José Llns (ARENA -- CE) -- De petróleo. É verdade. Isso seria 
possível, embora tais inclusões deteriorem os depósitos de óleo. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- Mas eu gostaria que 
V. Ex• conceituasse o que V. Ex• entende por cristalino. 

O Sr. José Lins (ARENA-- CE) ---0 que chamamos de embasamento 
cristalino é, digamos, a rocha original da Terra. Quando a Terra, depois de 
fundida se solidificou, surgiram as primeiras rochas magmáticas que, hoje,, 
chamamos o cristalino. É o embasamento. Foram as intempéries, as erosões 
de toda a natureza que desgastaram esse cristalino e formaram todas as ro· 
chas mais novas. A vida apareceu nessas rochas mais novas: os vegetais, os 
animais. Foram os vegetais e os animais que forneceram a matéria orgânica 
para a formação do petróleo, do carvão, etc. Então, o que eu me refiro ao 
cristalino, seria. . . 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) -- Só queria fazer um 
reparo a V. Ex• para negar essa afirmação da origem da vida na Terra. Acho 
que ela se originou na ãgua e não na litosfera, não nesse cristalino, mas na hi
drosfera. Depois é que ela caminhou para a litosfera. 

O Sr. José Lins (ARENA-- CE)-- V. Ex• tem razão. Essa é minha opi· 
nião. Essa é a tese uniVersalmente aceita. Posteriormente desenvolveram-se 
formações biológicas, terrestres, marinhas, lacustres, etc. 

O SR. EVAi-IDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- De algas. 

O Sr. José Uns (ARENA-- CE)-- . , . de algas, de vegetais ou de ani
mais que deram origem a jazidas de óleo. Jâ as grandes florestas terrestres de
ram origem à formação de carvão de pedra, etc. Esses são apenas detalhes 
técnicos aos quais só me refi"ro porque V. Ex• mesmo me interroga a respeito. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- É porque V. Ex• co· 
nhece o assunto e eu pretendo estudá-lo, perquiri-lo e quero discutir e investi
gar, juntamente com V. Ex•, para ver se chegamos a uma c-onclusão. 

O sr. José Lins (ARENA-- CE)-- A Amazônia é uma grande ãrea de 
formação sedimentar. Os sedimentos ali se depositaram vindos, possivelmen
te, dos Alpes e do Planalto Central do Brasil. Tai~ sedimçntos, naturalmente, 
guardam, em seu seio, materiais org~nicoS.-E ê-jjoS~ível que haja ali jazidas de 
petróleo e de carvão de pedra explorãveis~ J;: POSSívtf; eCOnOinicamente não é 
obrigatório.- Depende, agora, de nós pesquisarmos bem esses terrenos, por 
método de prospecção que são hoje totalmente conhecidos, verificando d• 
convcmência de dar continuidade a pesquisa, com perfurações. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- Exato. 

O Sr. José Lins (ARENA-- CE)-- O furo é fundamental para revelar, 
afinal de contas, o resultado da esperança que se obteve durante a pros
pecção. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- Nobre Senador, V. 
Ex' hã de convir, que a Amazônia era o fundo de um ma;r interior. 

O Sr. José Lins (ARENA -- CE) -- Exatamente. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- Então já havia, àque· 
la época, quando o mar era interior, uma deposiçàOSCdiriieDtir no leito desse 
cristalino. 

O Sr. José Llns (ARENA -- CE) -- Sobre ele. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB-- AM)-- Sobre este cristalino, 
~atamente, já havia uma camada sedimentar. Com o movimento sismico do 

Terciário, que originou a Cordilheira dos Andes e levantou o fundo desse 
oceano, ê possível, que em certas âreas, tenha havido uma dobra do cristalino 
sobre esse sedimento primitivo, sobre essa camada sedimentar primitiva, nin
guém pode duvidar disso, pode ter havido uma dobra, uma superposição ou 
várias superposições litosféricas cristalinas sobre esse sedimento. 

O Sr. José Lln• (ARENA -- CE) -- V. Ex• me permite? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) -- E depois o processo 
de erosão, de aluvião persistiu não só pelos ventos como pelas águas, e nova 
camada sedimentar se sobrepôs a esse novo cristalino. 

O Sr. José Llns (ARENA-- CE)-- Acontece que por felicidade nossa, o 
cristalino é rígido, ele normalmente não se dobra, ele quebra. Então, pod~m 
aparecer grandes falhas. Nessas falhas podemos encontrar terrenos altamente 
mineralizados. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) -- Exatamente. Quero 
dizer ê que o levantamento de trechos do cristalino em razão de cata~lismos 
podem ter sobreposto terrenos cristalinos sobre terrenos sedimentares, oura
chaduras do cristalino terem permitido a infiltração de terrenos sedimentares 
que ficaram abaixo do cristalino, e nesses terrenos pode haver petróleo. 

Nobre Senador, o que alimenta a nossa grande dúvida, é que petróleo 
jorra nessa ãrea, o petróleo existe em Nova Olinda, em Autaz-Mirim e o litros 
lugares circunvizinhos, a 1.500, 2.000 quilómetros de distância, ainda na Ba~ 
cia Amazônica: na Venezuela, na Colômbia, no Peru, no Equador e na BoH
via, na Bacia Amazônica, não é petróleo na cordilheira andina. 

O petróleo existente na pan·Amazônia, na Amazônia espanhola, está nos 
contrafortes da Cordilheira dos Andes. Exatamente na Amazônia, na flo
resta amazônica, onde hã uma continuidade sedimentar amazôniCa. Não es
tará o grande bolsão petrolífero amazónico entre Nova Olinda e essa área lin
deira? Não será esse petróleo, das nossas irmãs sul-americanas, apenas franja, 
debrum, do grande bolsão amazónico, que poderá estar situado do lado bra~ 
sileiro, na bacia do Juruâ, do Iça, do Negro, do Japurâ. 

O Sr. José Lins (ARENA --CE) -- Tem V. Ex• razão de colocar a per· 
gunta, não hã dúvida. Onde hã sedimentos, sobretudo sedimentos terciãrios, 
de formações adequadas, pode haver petróleo de uma capa superior que não 
deixa o óleo se infiltrar e se evaporar. Quando ele se infiltra e se evapora 
formam-se, muitas vezes, grandes camadas de xisto, que guardam muito pou
co petróleo. Mas desde que haja a presença dessas formações, poderemos ter 
sempre a esperança de encontrar petróleo. A partir dessa esperança começam 
as prospecções. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) -- Exato. 

O Sr. José Lins (ARENA-- CE) -- Sabemos que foram feitos vários es
tudos que não confirmaram a existência de petróleo comerciai, mas corno es
ses estudos nao esgOtaram a questão, V. Ex' tem toda razão em levantar dúvi
das. Por isso acho que o Governo anda ~certado quando admite que outras 
empresas possam, com objetivo comercial, tentar encontrar petróleo, porque 
o mundo todo estâ buscando encontrar novas fontes desse combustível. Os 
contratos de risco poderão incentivar empresas.çom grande experiência a in
vestíf naquelas áreas. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) -- Afirmamos exala
mente que se pesquize nO sentido das fronteiras com nossos irmãos amazôni
cos. 

Foi constatada a existência de petróleo em Autaz-Mirim, em Nova Olin
da, nas suas adjacências, no Careiro, em forma de trapps, corno disse o ilustre 
Senador Jarbas Passarinho, por que não tomarmos uma orientação no senti
do da fronteira com a Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia; por que não pro
curar estes azimutes e começar a perfurar- ria direçào dos poços que lã exis
tem? 

O Sr. José Li'\5 (ARENA-- CE)-- V. Ex• tem toda razão. 

O SR. EVANDRQ CARREIRA (MDB-- AM)-- Quero confirmar o 
raciocínio de v: EX': a última pá de cal na pe5quisa petrolífera rtão é existên
cia de formação cristalina ou diabásica, ê exame pedológico, é perfuração, é 
palitar. Temos que palitar. A PETROBRÃS tinha que palitar a Amazônia 
mas não o fçz, não perfurou com insistência nessas áreas. Tinha que perfurar 
nas fronteiras, a um metro da fronteira com a Colômbia, na direção do poç-o 
que jorrasse; mais próximo do Brasil, a um metro da fronteira com o Peru, 
também na direção do-- poço peruano que jorrasse mais próximo. 

O Sr. José Lins (ARENA -- CE) -- Permite-me V. Ex•? 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB -- AM) -- Pois não. 
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O Sr. José Lins (ARENA- CE)- V. Ex• tem toda a razão. Se esse ra
ciocínio ocorre a nós que não somos esp-ecialistas em petróleo, evidentemente 
terá também ocorrido aos especialistas. Esse é o raciocínio mais simples. 

O SR. EV ANORO CARREIRA (MDB - AM) - Mesmo porque a 
mais ou menos 2.000 quilômetros dessa linde foi encontrado petróleo, em 
Autaz-Mirim, Nova Olinda. Careifo. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - V. Ex• tem razão. 

O SR. EV ANORO CARREIRA (MDB- AM)- Tememos o especia
lista, que geralmente tem uma consciência de aluguel. Aí está a questão. 

Nós brasileiros tememos a capacidade de compra do monopólio petrolf
fero mundial, o poder de suborno. o poder de corrupção, e a prova estã com 
Levindo Carneiro. Este é o motivo do meu discurso, apanhando a deixa de 
Marcos Freire. Levindo Carneiro corrupto declarado era chefe do setor de 
perfuração e assinou o laudo, negando a existência de petróleo na Amazônia, 
Ora, se este homem fazia corrupção em 1965, conclui-se obviamente que ele 
jã era corrupto desde 1955. · 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha.)-
Nobre Senador, restam apenas 5 minutos para encerrar-se o tempo de V. Ex,. 

O Sr. José Llns (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVANORO CARREIRA (MDB- AM)- Jâ vou encerrar. 
Sr. Presidente, só para ouvir pela illtima vez o nobre Senador Josê Lins. 

O Sr.José Lins(ARENA- CE)- Tem razão V. Ex• quando, referindo 
uma série de dúvidas, faz suas perguntas com o objetivo de chamar a atenção 
das autoridades. Mas hã dois fatos fundamentais a considerar: primeirO, é 
normal que os técnicos brasileiros, com wn pouco de bom s:nso, verifiquem 
se há continuidadO das áreas petrol!feras da Bollvia; do Peru, ou da Colôm· 
bia, em território brasileiro, e não há dúvidas que eles fazem isso, nObre Sena
dor. Segundo, ninguém n-o mundo investe dinheiro em perfuração, a parte 
mais cara da pesquisa petrolífera, antes de fazer prospecção, de superfície. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM).:..:. Foi este ci erro da PE· 
TROBRÃS. Ela se iludiu com isto. Foi o que disse o nobre Senador Jarbas 
Passarinho. 

Quando as ondas sísmicas atingiram o diabâsico e retornaram, concluiu
se que era cristalino. Atingido o cristalino, não tinha mais nada o que pesqui
sar. Quando havia e há mais sedimentos abaixo daquelas estratificações. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Nobre Senador Evandro Carreira, 
V. Ex• deve levar em conta que os grandes geólogos não se deixam enganar 
facilmente, nem se deixam levar pelo capricho de empresas cÕmerciais, 
emprestando-lhes apenas o nome profissional. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Modus in rebus ... 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Quero coni isso dizer que os grandes 
geólogos, Professores das Universidades normalmente são cuidadosos e crite
riosos ... 

O SR. EVANDRO CARREIRA (MDB- AM)- Os grandes professo· 
res de Geologia não são empregados de aluguel. Trabalham para as Universi
dades, em tempo integral. Não estão ligados a trustcs petrolíferos. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- Conheço, por dever de profissão, 
muitos desses profissionais. O nome de Link merece o nosso crédito, embora 
enganos possam ocorrer mesmo ao técnico mais versado. 

O SR. EV ANORO CARREIRA (MDB- AM) - Foi tão grande técni· 
co, nobre Senador, que na sua estultícia não lhe ocorreu, perfurando até três 
mil metros. estar enc.ontrando diabãsio, c não cristalino, havendo possibilida
de de haver sedimento debaixo do diabásio. 

O Sr. José Llns (ARENA- CE)- No entanto V. Ex• acabou de ouvir 
que os relatórios dos franceses, dos americanos e dos rusSos são todos con
cOrdantes. Isso significa que os indícios não são realmente promissores, em
bora. .. 

O SR. EV ANORO CARREIRA (MDB- AM)- Mas foram pesquisas 
de soslaio; não foram pesquisas pedológicas, não foram pesquisas de perfu· 
ração. Os outros apenas confirmaram porque não tinham iÍlteresse. Claro 
que não tinham. O nobre Senador hâ de convir que o problema agora é que 
está se tornando angustiante. 

Em 1960, quando foi criada a OPEP por um célebre venezuelano - que, 
se não me engano. morreu ontem ou anteontem- conseguiu aglutinar o Irã, 
a Arábia Saudita, o Kuwait, Líbia, Iraque, em uma organização internacio-

nal que lutasse pelos preços do petróleo, desde que o petróleo vinha caindo de 
preço em 1960. Não havia por conseguinte interesse das "Sete Irmãs" em en
contrar petróleo na Amazônia. Em absoluto! 
· 0-in!Cresse era tapar e aguardar melhor õj)ortUnidade, considerando o 
fato do preço estar caindo no mercado internacional; isto em 1960, nobre Se
~ador. A partir de então o mercado petrolífero tomou novos rumos, éulmi
nando com o fato de 1967, quando os árabes perderam a primeira guerra para 
os israelenses e passaram a controlar decisivamente o fenômeno petrol!fero 
conseguindo a nacionalização de certas ãreas, embora as "Sete Irmãs" conti
nuassem a usufruir de grande parte do lucro; esta é que é a verdade. 

Esses arranjos, é essa tessitura alcaponiana que domina o mercado de pe
tróleo no mundo nos deixa em sobressalto e nos leva a estas dúvidas todas, 
ainda mais quando descobre-se que o Sr. Levindo Carneiro, condenado Por 
corrupção, por receber propina de firma norte-americana, era exatamen~ 
bm dos elementos importantes à época, em 1955, quando se decidiu tapar o 
poço de Nova Olinda e dizer que na Amazônia não havia petróleo. Tudo jsto 
nos deixa com a pulga atrãs da orelha, esta é que é a verdade. 

Aàe&cénü~-se o rato, contO v:--Ex'- disse com muita inteligência: qual
quer leigo deduziria a necessidade de se pesquisar petróleo na linde pan
amazônica: Venezuela, Colômbia. Peru, Bolívia, pois se lâ hã petróleo, a tre
zentos quilômetros, a quinhentos quilômetros de distância, a cem quilôme
tros, por que não hâ no Brasil, aqui do outro lado, se é a mesma faixa, é a 
mesma área sedimentar, a mesma área amazônica? 

Sr. Presidente, agradeço a benevolência de V. Ex• Muito obri~dQ. 
(Muito bem! Palmas.)· 

DiSCURSO PRONUNCIADO PELOS& ITAMAR FRAN
CO NA SESSÃO DE 28·9-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR •. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discur-· 
so.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Dois assuntos trazem-me à tribuna, nesta tarde. O primeiro, é para apre
sentar um projeto de lei, fixando o~ crit~rios para a participação acionâría de 
entidades da administração pública no capital social de empresas de direito 
privado. 

O segundo é pa~a comentar uma série de reportagens, publicada pelo 
Jornal dos Sports, fÚ~dado pelo saudoso Mário Filho- de autoria do jorna
lista Paulo Ourives, intitulada 6'0 Lado Triste do Futebol" e que merece ser 
comentada no Senado Federal, para a análise das nossas autoridades, do Mi
nistério da Educação e Cultura, sobretudo, e do CND. 

Sr. Presidente, como antigo desportista nos meus tempos de colégio se
cundário e universitário, onde tive inclusive o prazer de presidir a Liga Juiz
Forana_ de Esportes Universitários e a Liga Juiz-Foran·a -de Basquetebol, tra
go ao conhecimento do Senado esta série de reportagens, acima referida: 

..Foi difícil reconhecer Capulco, hoje entregue à caridade 
pública, sentado numa calçada do Rio e mais alguns trapos velhos. 

Foi triste penetrar no mundo de Guto, ex-jogador do Flarnen~ 
go, inválido, prisioneiro de um vício e inteiramente desamparado. 

Tião Macalé, enxada na mão e fisionomia congestionada, ten
tando driblar a miséria de forma inteligente, mas não convencendo. 

Esse é outro lado do futebol, a face oculta de uma verdade con
tundente, que entra em campo sem o alarido das torcidas, mas que 
aniquila impiedosamente os seus adversários. 

Dfrfamos: julgo o covarde marcado pela avíltante desigualdade 
de forças. 

Era a hora de se denunciar a verdadeira problemática que en
volve a vida dos profissionais de futebol em nosso País. E o Jornal 
dos Sports. corajosamente, em trabalho de arrojo jornalístico, mos
trou ao povo e ao Governo a dura verdade, nas suas páginas cor-de-
rosa." · 

Será que estamos num País de atletas sem uma estrutura adequada, Sr. 
Presidente? E aqui também nos lembramos de que, cm 1980; o Brasil vai par
ticipar das Olimpíadas de Moscou. Reconheçamos os méritos de um traba
lho, onde a análise lógica e científica da sociologia fez surgir, através do de
poimento do Sociólogo. José Guilber, um trabªJho que fotografou e reportou 
a vida dificil dos ídolos do passado, um trabalho que reproduziu a opinião de 
um ex-dirigente de um clube conceituado, o Juiz Francisco Horta, de um edu
cador experiente, o Professor Darcy Vílaça, responsável por grande parte da 
filosofia educacional de uma instituição como o SENAC, de um Secretário 
Estadual de Educação, Professor Arnaldo, que, como fecho, reproduziu as 
·palavras de um Ministro de Estado, Professor Eduardo Portella, titular da 
Pasta da Educação e Cultura. 
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Esta série de reportagens foi um alerta bem intencionado, onde jornal e 
jornalista, afinados nos verdadeiros princípios do respeito, evidenciaram os 
fatos e buscaram soluções, um chamado a nós, povo e Governo, para que vol
temos as nossas atenções para além dos 90 minutos de uma partida de futebol 
e acompanhemos a vida e a realidade daqueles que produzem o maior espetá.' 
cuJo brasileiro. 

Precisamos buscar soluções e agilizar processos já existentes de atendi
mento, no sentido de modificar o_ quadro geral da vida do atleta, 
proporcionando-lhe condições de trabalho bem orien_tado durante a sua car
reira e de tranqUilidade profissional para depois dela. E aí está o problema: o 
depois. 

Ao final de uma carreira difícil, às vezes, vítima de ilusões proporciona·
das por uma carreira que o abandona na plenitude de sua força de trabalho e 
que o relega a uma condição improdutiva. São jovens que ganham, em média, 
pouco mais do que o salário mínimo. Acreditam na possibilidade, sempre 
presente, da fama e da fortuna; abandonam a escola para dedicar-se única e 
exclusivamente ao futebol. Confiam cegamente na sorte, nos exteriores atrati
vos de uma profissão cruel e impiedosa. Uma carreira que pode levá-los aos 
píncaros da glória, mas que também pode levá-los a uma marginalização fu
tura. Os exemplos estão aí: ídolos de ontem ávidos de calor humano, soli
tários perdedores, entregues até mesmo à caridade pública. 

So_mos um País de jovens que ouvem, vêe~ e amam o futebol. Acreditam 
na: carreira, são seduzidos pelo ucanto da sereia", anestesiados pelo atrativo 
de um futuro brilhante. 

Este alerta, impresso no Jornal dos Sports, no decorrer das dezesseis 
edições da série uo Lado Triste do Futebol", Q)erece n~ssa atenção. Por de
zesseiS vezes nos foi mostrªda a verdade_ira im<:tg_em do prOfissional do fute
bol. Não aquela que estamos acostumados, inadvertidamente, a cU:Ituar, 
como a de um bem sucedido bafejado pela sorte. Pelé, Rivelino, Zico, como 
bem mostrou Paulo Ourives, sãO exceções.- A regra é outra. Dos dezesseis mil 
profissiomiis espalhados por todo o Bra_sil, apen-as a1&uns poucos Se realizam 
social e economicartfente. A grande maioria tranSfórriui:.se numa massa de 
desqualificados profissionalmente, o que é por demais triste. 

f: hora de unirmos forças, povo e Governo, pugnando pelo fortaleci· 
mento das associações de garantias do atleta profissiona}. Essa_~ as~ociações 
já em funciOna·merito em 5 Estados- Brasília, Minas Gerais, Rio-de Janei
ro, Santa Catarina e São Paulo- devem estender-sé a- tOdOs os Estados da Fe
deração pois cabe-nos a incumbência de proporcionar pr-ofissão alternativa e 
promover auxilio e assistência social para os ex-atletas CaferiteS. 

O problema é também nosso e cabe juntamente com essas entidades, em 
nível nacional, erradicar do cenário esportivo brasileiro a figura do atleta ilu
dido e a imagem amarga do ex-atleta carente. 

Parabéns ao Jornal dos Sports, parabéns ao jornalista Paulo Orives, pa~ 
rabéns a todos os figurantes da série .. 0 lado triste do futebol". 

Registro nos Anais desta Casa o Ineu profundo respeito por esse traba
lho jornaliístico de alto nível, onde a realidade de uma classe trabalhadora 
brasileira à luz da ciência é questionada de forma construtiva e gratificante, 
na esperança, Sr. Presidente, de que as autoridades do Ministério da Edu
cação e Cultura e do Conselho Nacional de Desportos tenham lido 4'0 lado 
triste do futebol". 

Peço, também, a ·v. Ex', Sr. Presidente, para que conste dos nossos 
Anais duas séries dessas resportagens uo lado triste do futebol". 

lei: 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, passo a ler o texto do no_sso projeto de 

'PROJETO DE LEI DO SENADO N• DE 1979 

Fixa critérios para a participação aclonária de entidades da ad
ministração pública no capital so<ial de empresas de direito privado e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem 

como as respectivas entidades da administração direta e indireta e fundaçaões 
só poderão participar, a qualquer titulo, do capital social de pessoas jurídicas 
de direito privado quando ficar assegurado àquelas entidades o controle per~ 
manente da maioria dos votos em todos os órgãos de deliberação societária. 

Parágrafo Único. É facultado aos -aciOnistas privadOs, a qUalquer mo
mento, adquirir o contrOle acionãrio da sociedade comprando todas as ações 
de propriedade dos órgãos da administração pública pelo valor patrimoniel 
das mesmas, devidamente apurado na época em que se realizar aquisições. 

Art. 29 Nos contatos de empréstimo ou de mútuo firmados entre entida
des da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal, na 
qualidade de prestadora de capital, e pessoa jurídica de direito privado, na 

qualidade de tomadora de capital, é assegurado às primeiras, hipoteca legal 
sobre os bens imóveis e penhor sobre os bens móveis da segunda. 

§ }9 As entidades da administração di reta e indireta, antes da concessão 
de qualquer empréstimo ou da conclusão de um contrato de mútuo, tomarão 
as medidas necessárias a fim de: 

a) verificar a inexistência de quaisquer ônus reais sobre os bens do con-
tratante privado; e . 

b) avaliar o patrimônio líquido do contratante privado, assegurando-se 
de que o montante do empréstimo não exceda a 30% (trinta por cento) do va~ 
lor apurado. 

§ z,.. O penhor ou a hipoteca constituída nos termos deste artigo será 
transcrita ou inscrita no regístro cOmpetente, na forma da lei civil, no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas. 

Art. 39 E vedado a todas as entidades da administração di reta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios conceder aval, 
fiança ou de qualquer forma responsabilizar-se, solidâria ou subsidiâria
mente, por dividas de pessoas jurídicas de direito privado. 

Parágrafo Unico. Ê nulo todo ato praticado com o objetivo de fraudar 
ou frustrar o disposto neste artigo. 

Art. 4º Os artigos 235, parágrafo 29, 237, parágrafo 19 e 29 e 242 da lei n9 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 235 ........•..••..••....•..•........•..•........ 

§ 29 As companhias de que participarem as sociedades de eco
nomia mista estão sujeitas ao disposto nesta lei, inclusive as normas 
previstas neste capítulo. 

Art. 237 ................... ··--~······················· 

§ }9 A companhia de economia mista somente poderá partici
par de outras sociedades quando autorizada por lei ou no exercício 
de opção legal para aplicar fmposto de Renda em investimentos 
para o desenvolvimento regional ou setorial, observadas as normas 
constantes da legislação especial, relativas à participação acionária 
de entidades da administração indireta no capital de pessoas jurídi
cas de direito privado. 

§ 29 As instituições financeiras de economia mista somente 
poderão participar de outras sociedades observadas as normas cons
tantes da legislação especial relativas à aplicação de recursos de enti
dades de administração indireta no capital de pessoas jurídicas do 
direito privado. 

Art. 242. As companhias de economia mista não são sujeitas 
a falência.,. 

Art. 59 A infringência do disposto nos artigos 19 e 29 da presente lei 
constitui emprego irregular de verbas públicas e sujeita o administrador à 
pena prevista no artigo 315 do Código Penal. 

Art. 69 Esia lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 São revogadas as disposições-em contrário. 

Justificação 

Constitui motivo de grande preocupação para todos os brasileiros o in~ 
cessante noticiário a respeito da malversação dos recursos públicos. É com 
freqüência cada vez maior que constatamos dem1ncias de toda espécie envol
veridO o comprOmetiinerito do patrimônio da Nação em operações econômi~ 
cas ou financeiras de confiabilidade duvidosa. Tantos são os episódios, que a 
população, mal refeita do evento, possivelmente de conseqUências mais gra .. 
vp:; ~inda, o que faz com que o fato precedente acabe por cair no esquecimen
to e jamais venha a ser efetivamente apurado. De pouco adiantam os meca
nismos institucionais existentes, visando a coibir ou mesmo punir a má admi
nistração do erário. Na prãtica, têm eles se revelado quase inoperantes, mor .. 
mente em se tratando de evitar a dilapidaçãó do patrimônio público. 

Com o advento do estado moderno, procurou-se cada vez mais cercar de 
garantias os bens públicos, pois estes não mais podiam ser confundidos com o 
património do soberano. Impunha-se, como conseqUência lógica, a adoção 
de normas que viessem a velar pela moralidade da gestão dos recursos esta
tais. Progressivamente, limitou~se o campo de arbítrio pessoal do administra
dor, submetendo a sua conduta, cada ve:z: mais, à regulamentação legal. Essa 
tendência político-administrativa ganhou amplitude não só no campo mate
rial mas também no campo espacial, porque os reclamos por uma ordem mais 
democrática exigiam a permanente submissão dos destinos da coisa pública à 
vontade popular. A melhor maneira, historicamente comprovada, de assegu
rar não somente a necessária vigilância sobre o patrimônio comum mas tam-
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bém o efetivo comando sobre a aplicação das verbas públicas é pela sujeição 
do administrador ao princípio da legalidade. 

A necessidade do crescente intervencionismo estatal na economia é hoje 
pacificamente reconhecida. Divergem uns e outros apenas quanto à forma ou 
extensão da atividade desenvolvida. Ninguém mais sonha em retornar, pura e 
simplesmente, ao estágio do laisser faire, laisser piiSser e limitar a atuação do 
poder público ao campo da polícia e da justiça. Os próprios empresários, que 
por vezes se queixam do dirigismo estatal, são os primeiros a solicitar ajuda 
quando os negócios não correm a contento. O fenômeno, mundialmente veri
ficado, exigiu uma enorme ampliação do_s recursos colocados à disposição do 
tesouro, e, como não poderia deixar de ser, a instituCionalização de entidades 
com o objetivo de gerir e levar a bom termo a política econômico-financeira 
dos governos. Tão tápida e tamanha ampHtude ganhou o processo que a má
quina burocrática tornou-se __ dcsmedidamente grande, a ponto mesmo de vir a 
ser virtualmente incontrolável pelo poder central. 

Do exposto, evidencia-Se a impe-riosa e- urgente necessidade de serem 
adotadas normas legais capazes de coibir excessos, desvios e sobretudo irre
guladdaders que vêm impunemente ocorrendo na gestão do patrimônio 
público. A descentralização e a desconcentração administrativa, embora ne
cessárias a fim de agilizar o processo deciSóriO, não foram acompanhadas de 
medidas efetivas e eficazes com o objetivo de controlar o enorme poder con
cedido a alguns administradores. Constata-se que o feixe àe ci::nTipi:tências ou
torgado a certos responsáveis pelos destinos de empresas públicas e socieda
des de economia mista em muito excede, na prática, àquele de certos Minis
tros de Estado. Tem assim o projeto ora apresentado o objetivo de suprir im
perdoável lacuna existente no ordenamento jurídico. 

A regulamentação da proposta se insere dentro do espírito da ordem 
econômica e social vigente que toma como base a liberdade de iniciativa, as
segurado às empresas privadas, preferencialmente, "organizar e explorar as 
atividades econômicas" (art. t60, I e t70 da Constituição}. A intervenção do 
Estado se dá apenas com a finalicade de estiffiular e apoiar a iniciativa parti
cular e, eventualmente, em caráter suplementar, para organizar setor que 
não possa ser,desenvolvido com eficácia no regime de compêtição e de liber
dade de iniciativa." Verifica-se dOs mandamentos constitucionais pertinentes 
que não é missão do pOder públíco agir paternalisiiCáiTiente em relação a tal 
ou qual empresa. Estimular e apoiar não significa favorecimento ou conces
são de bene'sses a certos grupos ou instifuições. Estimula-se a atividade eco
nômica regUlamentando-a de forma justa e velando pela corrente atuação das 
autoridades constituídas. Apóia-se a empresa .privada aSs·egUrafldõ ã-tÕdas 
identidade de tratamento. Quando determinadas companhias ou indivíduos 
passam a receber tratamento preferencial, seja por que motivo for, o que se 
dá, na melhor das hipóteses, é concorrênCia desleal e na maioria das vezes fa-
vorecimento ilícito. -

A experiência dos últimos anos revela que uma enorme quantidade de di
nheiro público- provavelmente ninguém sabe até hoje o montante global -
tem sido empregada na vã tentativa-de salvar empresas de há muíto falidads. 
Estas aplicações são Um verdadeiro caminho sem retorno, pois, no final das 
contas, resta invariavelmente ao erário apenas habilitar-se no moroso proces
so falimentar. Verifica-se igualmente c"(,rn freqtiC.tlciaaaplicação de vultosas 
quantias na aquisição de participação acionária, sem direito a voto, em em
presas de confiabilidade duvidosa. suprindo, desta forma, o erário certos em
presádos do capital necessário à implaOtação· de Um ramo de ati v idade. Fi
naltl)ente, para complementar o quadro de desmandos económicos na gestão 
do patrimônio comum, passou-se a conceder, indiscrirriinadamente, aval e fi
nança a certas sociedades e pessoas escolhidas segundo critérios até o presen
te não revelados. 

Para citar apenas dois exemplos concretos da tendência que vem ganhan
do corpo, sendo hoje praticamente a regra geral, mencionaremos a Lei 
n'? 6.524, de 1978, e a notícia publicada no Diário do Comércio de Belo 
Horizonte (11-1-79) relativa à aquisição de Cr$ 15.000.000 de ações preferen
ciais pelo Banco do Estado de Minas Gerais no capital social da Setemp Tra
ding Company. Em relação ao primeiro fato, basta reproduzir o texto do arti
go vestibular do citado diploma: 

••Art. 19 Fica a União aUtoriZada a promover medidas no 
sentido de tornar efetivas a conversão das ci:çôes ortjinárlas que pos
sua no capital social da indústria Carboquímica Catarinense S. A. -
!CC, em ações preferenciais sem direito a voto, e de ceder, a titulo 
gratuito, o direito de subscrição das ações ordinárias que restarem, 
após a mencionada conversão, observado o disposto no artigo 29 
desta Lei." 

Como se vê, a União ficou autorizada a simplesmente doar o controle 
acionário da empresa, já que a operação a ser realizada implica em trocar 

ações ordinárias (com direitO ·a votO) -por ações preferenciais (sem direito a 
voto). Enquanto antes era o Estado senhor dos destinos da empresa, passa ele 
agora, sem nenhuma contrapartida, a ser um mero prestador de capital na 
expectativa de receber dividendos. 

Acreditamos serem dispensãveis maiores córi16rilãfios. 
Em relação ao segundo fato, constata-se, com perplexidade geral, que o 

Banco do Estado de Minas Gerais dispôs-se a investir 15 milhões de cruzei
ros, dos minguados recurso·s estaduais, em urna Ttading Company cuja propa
lada finalidade é "facilitar o acesso de produtos mineíros aos mercados exter
nos." Além de nos parecer existirem selares mais carentes e justificar priori
dade para investimentos desta ordem, cumpre destacar que não consta have
rem sido tomadas quaisquer medidas no sentido de, pelo menos, assegurar ao 
BEMGE o controle acionário d_o empreendimento. 

PareCe ineSmo haver-se sedimel1tado o sentimento de que o dinheiro 
público, quando entregue a ernpresârios privados, não. está a merecer maiores 
cuidados. Assim é que recente alteração introduzida na Lei n'il 6.223, que "dis
põe sobre a fiscalização finance_ira e orçamentária da União pelo Congresso 
Nacional", excluiu expressamente da apreciação pelo TCU as contas das em
presas privadas nas quais a União, os Estados, os Municípios ou entidade da 
respectiva adminiStraÇãO indireta tenham "apenas a metade ou a moniria das 
ações ordinárias". (vide nova redação dada pela Lei-rio? 6.525/78 áo § 39 do art. 
79 da Lei n9 6.223(75). Admite~se pois que o Estado, embora detendo a maio
ria do capital social de determinada ~mpresa, só será parte legítima para exer
cer a fiscalização interna se for, ao mesmo tempo, titular da maioria do capi
tal votante. 

A proposição tem por objetivo reverter esta: tendência, que se nos revela 
profundamente imoral, através da adoção de três ordens de medidas. 

Em primeiro lugar, assegura-se à entidade da administração direta ou in
direta, responsável por investimentos no setor privado, ••o controle perma
nente da- maioría dos votos em todos os órgãos de deliberação societária". 
Desta forma, os destinos da empresa que se beneficia com o suprimento de 
capital público ficam a cargo do Estado. A fim de evitar que a medida acarre
te urna indesejável estatização, prevê-se a possibilidade dos acionistas priVa
dos, a qualquer momento, adquirirem o controle de empresa através da com
pra das ações de propriedade do órgão público, pelo respectivo valor patri
moniaL 

Em segundo lugar, institUi-se uina hipoteca e um penhor legal sobre to
dos os bens do contratante privado que recebe dinheiro público a título de 
mútuo ou de empreStimo. Ê a única inaneira eficaz de assegurar o reembolso 
das quantias mutuadas. Em terceiro lugar, veda~se de maneira absoluta a 
concessão de aval ou fiança por entidade da administração pública. Estes doi$. 
institutos jurídicos s6 devem mei-ecer acolhida na esfera privada, pois são. ~ 
tipicamente favores concedidos em função de aniízade pessoal. Tão graves 
são as conseqüências patrimoniais do aval e da fiança, que o legislador exigiu 
a venia conjugal para a validade da obrig~Ção jurídica no campo civil. 

Por fim, propõe-se a aftenição de diversas normas constantes da lei das 
SOciedades anônimas, a fim de adequã-las à nova sistemática. 

Entendemos outrossim que a pessoa jurídica que controla a sociedade de 
economia mista não deve responder, ainda que subsidiariamente, pelas obri
gações da empresa. Tal orientação, consubstanciada hoje no art. 242, da Lei 
n9 6.404/76, contraria o próprio fundamento de todO o direito societário que 
é ó de afetar determinado patrimônío, e só aquele, a exploração de um em
preendimento. Toda a evolução deste ramo de direito prendeu-se à necessida
de de desvincular o patrimônio pessoal do empresário daquele que se destina 
a operar o negócio. Não vemos por que o Estado não estâ a merecer idêntico 
tratamento qu~ndo age como empresário. 

Estamos certos de que, aprovando o presente projeto de lei, estará o 
Congresso Nacional contribuindo sobremaneira para a moralização da vida 
p.úbliCa b"fasileira. 

Sala das Sessões, . .de setembro de 1979. - Itamar Franco. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.524, DE 11 DE ABRIL DE 1978 

Aut~~_za.a; J.Jni.ão a promover medidas no sentido de tomar efeti
va a conversio das ações ordinárias que possua no capital da Indústria 
Ca.rboqufmica Catarinense--;- I CC, em ações preferenciais sem direito 
a voto _ e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o .congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. l 'ii Fica a União autorizada a promover medidas no sentido de to r~ 

nar efetiva a conversão das ações ordinárias que possua no capital social da 
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Indústria Carboquímica Catarinense S.A.- ICC, em açõCs preferenciais sem 
direito a voto, e de ceder, a título gratuito, o direito de subscrição das ações 
ordinárias que restarem, após a menCionada conversão, observado o disposto 
no artigo 29 desta Lei. 

Art. 2'? Fica a União autorizada a negociar as ações de sua propriedade 
na I CC, sob a condição de imediata reaplicação do resultado da operação na 
aquisição de partes beneficiArias daquela Sociedade. 

Parágrafo único. O preço das 3.ções não poderá ser inferior ao seu va
lor patrimoniã.l contábil, em 31 de dezembro de 1977. 

Art. 3'? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, reve>_gadas 
as disposições em contrário e, especialmente, as Léis n'?s 4.122, de 27 de agos
to de 1962; 4.509, de 30 de novembro de 1964 e 6.101, de 12 de setembro de 
1974; e o Decreto-lei n• 631, de 16 de junho de 1969. 

Brasília, II de abril de 1978; 157• da Independência e 90• da República. 
- ERNESTO GEISEL - Mário Henrique Sirnonsen - Shigeaki Ueki -
João Paulo dos Reis Venoso. 

LEI N• 6.525, DE II DE ABRIL DE 1978. 

Altera a redaçio do artigo 7• da Lei n• 6.223, de 14 de julho de 
1975, que dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da 
União pelo Congresso Nacional. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. I• O art. 7• da Lei n• 6.223, de 14 de julho de 1975, acrescido de§ 

39, passa a vigorar com a Seg-U:fnte rCdação: -

.. Art. 7'? As entidades com personalidade jurídica de direito 
privado, de cujo capital a União, o Estado, o Distrito Federal, o 
Município -ou qualquer entidade da respectiva administração indire
ta seja detentor da totalidade ou da maioria das ições ordinárias, fi
cam submetidas à fiscalização financeira do Tribunal de Contas 
competente, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder Executi-
vo. 

§ J9 A fiscalização prevista neste artigo respeitará as peculiari
dades de funcionamento da entidade, limitando-se a verificar a exa
tidào das contas e a legitimidade dos a tos, e levará em conta os seus 
objetivos, natureza empresarial e operação segundo os métodos do 
setor privado da economia. 

§ 29 É vedada a imposição de normaS iJão previstas na legis
lação geral ou específica. 

§ 39 A União, o Estado, o Disttlfo Federal, o Município ou 
entidade da respectiva administração indireta que participe do capi
tal de empresa privada detendo apenas a metade ou a minoria das 
ações ordinârias exercerá o direito de fiscalização assegurado ao 
acionista minoriláfiõ- p-ela Lei das Sociedades por Ações, não consti
tuindo aquela participação motivo da fiscaliZação prevista no câput 
deste artigo." 

LEI N• 6.526, DE 20 DE ABRIL DE 1978 

Altera a estrutura da Categoria Funcional de Diplomata ( Carrei~ 
ra de Diplomata), do Grupo Diplomacia do Quadro Permanente do 
Ministério das Relações Exteriores 

O Presidente da República, 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. J9 A estrutura da Categoria Funcional de Diplomata (Carreira de 
Diplomata),. Código D-301, do Grupo Diplomacia, do Quadro Permanente 
do Ministério das Relações Exteriores, decorrente da aplicação da Lei 
n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, passa a ser a-constante do Anexo. 

Art. 2'? As vagas decorrentes da estrutura estabelecida pela presente 
Lei serão preenchidas em 6 (seis) semestres sucessivos, a contar do primeiro 
semestre de 1978, inclusive, observadas as disposições legais c regulamentares 
aplicáveis à progressã-o funcional de Diplomata na ocasião do respectivo pro
cessamento. 

Art. 3"' É o seguinte o plano de preenchimento das vagas criadas pela 
presente Lei: a Ministro de Primeira Classe. 3 (trCs) vagas em cada um dos 
quatro primeiros semestres e 2 (duas) em cada um dos dois últimos semestres; 
a Ministro de Segunda Classe, 4 (quatro) vagas em cada um dos quatro pri· 
meiros semestres e 2 (duas) vagas em cada um dos dois últimos semestres; a 
Conselheiro, Primeiro e Segundo-Secretários, 1/6 (um sexto) das vagas por 
semestre. 

Art. 4~' A aplicação das disposições desta Lei não altera o regime do 
preenchimento das vagas atualmente existentes ou que vierem a ocorrer nas 
diferentes classes da Categoria Funcional de Diplomata (Carreira de Diplo
mata), durante o período previsto no artigo 2'? 

Art. 59 As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão 
por conta das dotações próprias do Ministério das Relações Exteriores. 

Art. 6~' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogâdas 
as disposições em contrário.- Ernesto Geisel- Presidente da República.
Antônio Francisco Azeredo da Silveira. 

ANEXO DA LEI N• 6.526, DE 20 DE ABRIL DE 1978 
MINISTÉRIO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES 

QUADRO PERMANENTE 
GRUPO: Diplomacia, Código D-300 

CATEGORIA FUNCIONAL; Diplomata (Carreira de Diplomata) 
(Artigo I• do Decreto-lei n• 1.354('), de 6 de novembro de 1974) 

Situação Anterior 

Número Número 
de Código Denominação de 

Cargos Cargos 

72 D-301.6 MinistrO de Pfimeira 
Classe 

96 D-301.5 Ministro de Segunda 
Classe 

110 D-301.4 Conselheiro 
120 D-301.3 Primeiro Secretário-
134 D-301.2 Segundo Secretário 
154 D-301.1 Terceiro Secretário 

686 

(2) Leg. Fed., 1974, pág. 1.014. 

"Diário do Comêrcio" (Belo Horizonte) 
Il/janeirofl979- I• página 

88 

116 

!34 
144 
164 
190 

836 

Situação Nova 

Código Denominação 

D-301.6 Ministro de Primeira 
Classe 

D-301.5 Ministro de Segunda 
Classe 

D-30 1.4 Conselheiro 
O~jõ 'i .3-Prilneii-o Secretário 
D-30 1.2 Segundo Secretário 
D·301.1 Terceiro Secretãrio 

BEMGE COMPRA 43% DO CAPITAL DE "TRADING" 

Foi formalizada ontem. durante solenidade realizada no Plácio dos 
Despachos, a associação da SETEMP. uma trading company controlada pelo 
grupo TRATEX. com o Banco do Estado. Concretizada através de um au
mento de capital, que passou para 35 milhões de cruzeiros, tendo o Banco do 
Estado subscrito 15 milhões de cruzeiros em ações preferenciais, passando a 
participar, portanto, com 43% do capital da trading. a operação visa facilitar 
o acesso de produtos mineiros aos mercados externos. Segundo fontes do go
verno mineiro, a associação urepresenta um significativo passo no sentido de 
eliminar a grande defasagem que hoje se observa entre o adiantado estãgio de 
desenvolvimento atingido pelo parque industrial mineiro e os instrumentos 
de comercialização internacional essencialmente mineiros aqui disponíveis''. 

A SETEMP obteve seu registro como trading company em 1975 e é, jun
tamente com a COBEC e a INTERBRÃS,. uma das três C:mpresas do setor au
torizadas a exportar ferro gusa, tendo tido destacada atuação nesse setor no 
ano passado. No setor de manufaturados, sua linha de atuação é diversifica~ 
da e, basicamente, voltada para a América Latina. Mais recentemente, pas
sou a operar também no setor de serviço, estando em negociações para a 
construção de várias obras no exterior, de valor total superior a dez milhões 
de dólares. com utilização majoritária de prodUtos brasileiros. Seus planos in
cluem a instalação, em futuro próximo, de escritórios próprios em países da 
América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. - -

A VIDA MISERÂVEL DE CAPUCO E A 
SOLIDÃO DE RUBINHO 

Paulo Ourives 

Rubens Machado Ramos, o Rubinhodo Botafogo, também marcou sua 
época no futebol brasileiro, jogando ao lado de Ã vila, esse gaúcho, e Juver~:al, 
Ínineito, bem como de Trovar, um moço rico que fez nome desde os aspiran~· 
tes, e Otávio, hoje engenheiro, co_m_ passagem ~Ia Seleção brasileira. 
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De Rubinho,jogador duro, sério, excelente marcador, muitas são as his
tórias bonitas que os botafoguenses recordam. Ele foi da época em que Carli
to Rocha era o presidente e, das sociais de General Severiano, gritava com 
Braguinha: "Está errado, está errado. Você tem que Correr pela lateral até a 
linha de fundo e cruzar". Contra o Vasco, Braguinha fez o que o presidente 
queria e Paraguaio, entrando pelo outro lado, de peixinho, fez um golaço em 
Barbosa, do Vasco da Gama. 

R ubinho jogou nesse time, campeão de 1948: Osvaldo; Gérson e Nílton 
Santos; Rubinho, Âvila e Juvenal; Paraguaio, Geninho, Pirilo, Otávio e Bra
guinha. Na primeira ro_d,ada, o São Cristóvã~ goleOU-O --Botafog_o por 4 a O, 
em General Severiano. O_vel~o __ çarlit.o Rocha, depois desse jogo, fez aquela 
preleção, diante de Zezé Moreira, também, que era o técnico: ·~acabaram as 
derrotas; agora só quero vitórias!" O Botafógo não perdeu mais e, na final, 
no mesmo local, o Botafogo derrotou o Vasco por 3 a 1, ganhando o título. 

Esse Rubinho, em 1952, assediado por empresários venezuelanos, arru
mou a mala, viajou para lá e -se tornou bicampeão pelo U niversidad, do qual 
foi ídolo. Esse foi o tempo dos aplausos, da glória, das vacas gordas que, aos 
poucos, foram sumindo com a fdade que avançava desgraçadamente e, com 
ela, a saudade do Brasil, dos amigos. 

- De volta, com 30 anos de idade, não consegui assinar mais contratos 
com os clubes que, antes, disputavam o meu passe. Foi ai que tentei a sorte 
como treinador. Afinal, particip~r d_o futebol era a Õnica coisa que me res_ta
va, pois nada mais havia aprendido, e treinar um tim~,jã quç: não podia mais 
jogar, seria o ideal. 

A nova carreira foi iniCiada no interior do Brasil, onde conseguiu apenas 
o suficiente para o seu sustento~ -como técnico, RubfnhO 3ndou pelas caatin
gas do N ardeste e do Norte, arrastando o corpo cansado e indo de encontro a 
desilusões que não acabaram mais. 

-Acordei tarde demais. Já se tinham passado os melhores anos da mi
nha vida, e o futebol, sem nenhuma consideração, nada me deixou. Ou me
lhor, para não cometer qualquer injustiça, eu não soube aproveitar o que ga
nhei jogando bola. E não foi pouco, não. 

Esse mesmo Rubinho, que viveu de aplausos, da glória e do dinheiro fá
cil, ganho com o futebol que praticou, hoje sozinho; dép-Ois de muito rolar 
por aí, e completamente divorciado do mundo que o consagrou, ainda teve, 
por sorte sua, onde se amparar. 

Este homem foi um craque. Era bom de bola, mesmo, e até páreo duro 
para os melhores que o Brasil conheceu. Não sei, não posso imaginar como 
foi chegar a este ponto:----

A surpresa e até mesmo o espanto, ao reconhecer no mendigo um ex
jogador de futebol, são de Ademir Marques de Meneses, o famoso Queixada 
que jogou pelo Vasco, Fluminense e Seleção brasileira, ao lado de outros 
monstros sagrados daquele tempo, como Danito, Tesourinha, Zizinho, Hele
no e Jair. 

Na calçada de Copacabana, entre pedaços de tábuas, sentado sobre um 
poster erótico estrategicamente eStendido no chão e ao lado de uma garrafa 
de aguardente, foi que Ademir encontrou Capuco, ex-jogador do Àffiêrica, de 
Recife, e da própria seleção pernambucana. 

- Eu sou o Capuco, sim. Joguei no América, de Recife, e na seleção per
nambucana. Olha aqui o meu time: Manezinho; Chicão, Zago, Pedrinho e 
Capuco; Gilberto, Zezinho e Orlando, o Pingo de Ouro, que depois jogou no 
Fluminense; Djalma, Edgar e Ciduca. 

Rosto deformado, pês inchados, maltrapilho, José da Silva Santos, oCa
puco que o próprio Ademir reconheceu numa calçada de Copacabana, fez seu 
mundo, segundo os porteiros dos edifícios vizinhos, entre as tábuas e entu
lhos de uma obra pública, o enorme poster, uma garrafa de aguardente e res
tos de comida que condiciona em duas ou três latas imundas. 

-Aqui, sou o Federal. Eu sou Federal, mesmo. Sou do Governo. 
Já não é mais possível manter um diálogo mais prolongado com Capuco. 

A bebida roubou sua resistência, tirou-lhe a força e as palavras já saem arras,. 
tadas, quase sumidas. Durante quase quarenta minutos, tempo em que o JS o 
assistiu naquele ponto de desgraça, ele só sorriu uma vez. Foi qüando AdC:mir 
Marques de Meneses o reconheceu e falou que este homem foi um- craque. 

- É, joguei no Amêrica, de Recife, e na seleção pernambucana. 
Desnecessário, por enquanto, foi perguntar os motivos do seu fracasso 

como homem. A bola, um dia acabou e, c·omo n·ada mais sabia fazer de bom 
para si mesmo, deu no que deu. Foi o despreparo que o levou à calçada, à 
mendicância, ao vício desenfreado. A glória de haver sido reconhecido por 
Ademir só lhe deu uma chance: a de ser internado num hospital, através da 
AGAP, onde terá, pelo menos, o tratamento adequado, o carinho e o respeito 
que uma criatura merece, mesmo no adiantado estado de decomposição física 
em o ue se encontra. 

O CASO GUTA, UMA LIÇÃO PUNGENTE 
DA VIDA REAL 

Naquela meia-água, no bairro de Sim ta Roaa, em Niterôi, viVe Guta, ex
jogador do Flamengo, Vitória (Bahia), Internacional (Porto Alegre) eSanta 
Cruz (Recife). Ele divide a precária habitação Com o pai e a mãe, bastante 
idosos, a irmã Giocorida e sua filha menor. Os cinco arranjam-se como po
dem pelo quarto, sala, cozinha e banheiro, que são as peças do imóvel bastan
te modesto, valorizado pelo capricho da família e por alguns móveis, todos 
dados, segundo a irmã Gioconda, pela caridade dos amigos. 

A receita dos cinco membros da família Guimarães restringe-se ao sa
lário que recebe Gioconda. Cinco mil cruzeiros por dezesseis horas de traba
lho diário, divididas em dois empregos: um diurno e outro noturno. 

O JS atravessou a ponte e (oi_Iá._Ouviu e fotografou Guta, registrando o 
drama de um homem venci_~o- pela vida _e pela bebida, e que não roais coorde
na suas idéias, já embaraçadas na névoa espessa de seu passado tumultuado e 
muito pouco coerente. 

O impacto visual que se oferece aos visitantes não é nada agradável. 
Abatido, barba por fazer, olhar vago e inexpressivo, Guta permanece o tem
po inteiro sob fortes doses de tranqUilizantes e preso ao leito. De bermudas, 
sentado na cama, deixa bem à mostra a profunda cicatriz no cotoco de sua 
perna esquerda, reminiscência da cirurgi(qUe-l&Carn.putou o membro. A ou
tra perna, ainda inteira, mas _cheia de profundas marcas dos adversários, já 
não o atende com a obe_diêncía de antes. Os_ dedos do pé não se: movem mais, 
atrofiados pelo uso continuado de chuteiras duras e pouco cómodas, próprias 
da época em que ele jogava futebol e vivia melhor. Lá fora, o choro teimoso 
de uma criança arrastada pela mão da mãe, o latido de um cachorro logo 
atrás e, contrariando a todo o quadro, o gorjeio dos pardais. De dentro da 
meia-água, uma voz cansada, quase sumida, de entra moço, quebrando, em 
princípio, o gelo da fisionomia de Carlos Augusto Guima'rães·, o Guta. 

- Como é que estamos, Guta? Tudo em ordem? 
- E, tudo em ordem. 
- E a saúde, como é que está andando? 
- A gente vai se arranjando como pode; mas está tudo bem. 
O olhar continuava vago e as respostas pouco coefentes. Nada estava 

bem, bastava olhar. 
- E o tratamento que você está fazendo tem sido seguido à risca, como 

manda o mêdico? 
- É, eu tomo os remédios direitinho, não ê, mãe? 
A mãe, Dona Carmein, bastante idosa mas muito atíva, assistia a tudo 

sentada ao lado do filho. Entrou na conversa. 
- Não está nada bem, não. O Guta está precisando de ajuda e eu sozi

nha não posso. Meu marido está doente, como o senhor está vendo. Eu tomo 
conta dos dois ao mesmo tempo e da casa, também. Meu filho precisa de cui
dado especial. Eu não agíiento. O pessoal do futebol tem que fazer alguma 
coisa. 

-Mas, o Guta, o que é que está acontecendo? Você não tem direito à 
assistência como ex-profissiOnal de futebol? 

- Não sei, nãO. Eles já vieram aqui. 
Novamente, Dona Carmem entrou na conversa. 
-Foi o pessoal daAGAP. Eles vêm sempre aqui, mas é aGioconda que 

trata disso. Ela está trabalhando. Vem aqui, mais tarde, e conversa com ela. 
- E o Flamengo, Guta, por que você saiu de lá? 
- O têcnico não gostava de mim. 
- Quem era o técnico, na sua época? 
-O Solich. 
- Mas por que ele não gostava de você? 
- Eu fugi da concentração, na véspera do jogo com o Fluminense. 
-Fugiu? 
- Fui atê à Boate Bolero. 
-E depois? 
- Só voltamos pela manhã. 
- Quer dizer que você não fugiu sozinho? 
-Não. 
- E os outros, também ouviram poucas e boas do Solich? 
- Não. Só eu. Eu era perseguido. Mas, no dia seguinte, nós ganhamos 

do Fluminense. Foi um a zero, o jogo. 
- E por causa daquela fugida o Flamengo colocou seu passe à venda? 
- Me emprestaram para o Vitória. Me emprestaram para o Internacio-

nal, de Porto Alegre. 
- Mas primeiro para o Vitória, ou não? 
- Primeiro, para o Vitória; depois para o Internacional. 
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- Quanto tempo você ficou no Vitória? 
- Fiquei um ano. Fui campeão pelo Vitória. 
- Foi campeão? -
-Fui. 
- Quando foi? 
-Foi em 67. 
Novamente, Guta deixa claro seu precário estado emocional. As datas, 

certamente, não foram as que ele declarou. Mas as perguntas continuaram. 
- Aí você veio embol-a? 
-Vim embora. 
- Não gostou de ficar lá? 
- Não. Lá era ruim. Uma vida caríssirria-. 
- E lá, morava em casa ou na concentração? 
-Em casa. 
- Já era casado? 
- Era casado. 
- Levou a mulher para lá? 
-Levei. 
-Tem filhos? 
-Tenho uma filha. 
- Está com você? 
- Não, não. Não está aqui. Eu sou separado da mulher. 
- Bem, depois do Vitória foi para o Internacional? 
- Fui para o Internacional. 
- Emprestado, também? 

- Emprestado, também. 
- Isso, em que ano foi? 
-69. 
- Aí ficou no Internacional até quando? 
-Até 71. . 
- Foi campeão lá? 
Guta se vira para OS pais e, antes de responder, pergunta se foi campeão 

em Porto Alegre. Depois diz que foi campeão. 
- E corno aplicava o seu dinheiro? 
- Gastava tudo. 
- Na época não deu para comprar casa? 
- Dá, dava, mas gastava tudo. 
- Sua mulher brigava com você para fazer o pé-de-meia? 
-Brigava. 
- Então, o dinheiro que entrava saía todo'l._ 
-Saía ·todo. 
- Bem, e do Internacional foi para onde? 
- Vitória. Não. Santa Cruz, de Recife. 
- Emprestado, também? 
- Emprestado, também. 
- O passe sempre presO com o Flamengo? 
- Sempre com o Flamengo. 
- E como era essa documentação? Como eles encaminhavam essa docu-

mentação? 
- Não sei como eles mandavam. 
- Ficou quanto tempo lá? 
- Fiquei um ano. 
- E foi lá que parou? 
- Foi lá que parei. 
- Lembra do último salário que recebeu? 
- Treze contos. 
- Treze mil cruzeiros. 
-E. 
- Quando terminou o contrato você voltou para o Rio? 
-Voltei. 
- Aí o que fez o Flamengo? 
-Não fez mais nada. Aí arrumei emprego na Gulf. Fiquei trabalhando 

na Gulf e depois a Gulf parou. 
- Que tipo de empresa era a Gulf? 

- Empresa de petróleo. 
- Quem arranjou esse emprego? 
-O Roberto. 
- Ele era jogador? 
-Não, não, não. Era um conhecido aqui de Niteróí, mesmo. Ele que me 

arrumou o emprego. 
- Quer dizer que quando voltou do Santa Cruz o Flamengo não quis 

mais ficar com você? 
-Não. 
- Você tinha alguma especialização? 
-Não. Só sabia jogar. 
- Estudou até que ano? 
-Ate o terceiro ano. 
-Primário? 
- Não. SecundáriO: 
- Então, quando a Gu!f fechou, você ficou desempregado? 
-Fiquei. 
- E depois, trabalhou em outro lugar? 
- Trabalhei no restaurante da minha sogra. 
- Depois do restaurante, em que lugar? 
- Ai não trabalhei mais. 

A LONGA LUTA DE GJOCONDA, 
UMA IRMÃ DEDICADA 

Gioconda Guimarães, irma de Guta, carrega consig-o a responsabilid"ade 
do tratamento_do irmão e da manutenção da casa. Seu tempo é curto e dividi· 
do entre seus mil afazeres. Ela conhece a história do irmão melhor do que 
ninguém. Afinal de contas, desde que Guta caiu doente, Gioconda tem sido 
seu anjo protetor, andando para cima e para baixo, com os poucos recursos 
da família, em busca de dias melhores para o irmão. 

A luta tem sido dura, mas ela acredita que vai vencer. 
- Nós temos batalhado muito na tentativa de acertar a situação do Gu· 

ta. O Flamengo não' quer reconhecer que ele jogou lá, como profissional. Isto 
está dificultando as coisas. 

Gioconda diz que procurou a AGAP e que a entidade ficou de ajudar. 
- Entretanto, só podem conseguir benefícios para ele se ficar provada a 

sua condição de profissional, e o Flamengo não quer admÚir isto. Alega que 
Guta foi só amador. Agora, eles podiam fazer esta caridade. Aliás, estariam 
dizendo a verdade. Todo o mundo sabe que o Guta não jogou somente como 
amador no Flamengo. Ele também foi profissíonal. 

Gioconda não consegue disfarçar a emoção quando fala da situação do 
irmão. Trêmula, até, enxuga as lágrimas e continua: 

-Quando Guta parou de jogar bola, não tinha patrimônio algum. Só 
lembranças amargas. Teve que procurar emprego e bateu cabeça por aí. An
dou de empresa em empresa, desanimado e até desesperado. Em nenhuma 
das casas em que trabalhou teve sua carteira de trabalho assinada. Logo, nem 
direito a Instituto ele tem. 

Gioconda conta que há três anos teve que interná-lo às pressas. 
- Guta estava tuberculoso. Foi internado como indigente, não tinha ou

tro jeito._ Graças a Deus ficou curado, mas, ao sair do hospital, já se queixa
va de fortes dores na perna esquerda. As dores foram aumentando e tivemos 
que voltar novamente ao hospital. Acho que fomos tarde demais, pois os mê· 
dicas logo diagnosticaram trombose, em adiantado estado. Eles ainda tenta· 
ram, por todos os meios, salvar a perna do Guta, mas a gangrena não deixou. 

Lembrou, ainda, do dia em que o médico deu a Guta a notícia de que sua 
perna seria cortada. 

- Foi um golpe duro. Um fato deste- ela fala e soluça-:-, somado a 
tudo o que ele já passou, acaba com qualquer um. 

Apesar de tudo, Gioconda não guarda mágoas do Flamengo. 
.....;. Sei que eles devem ter razões para se negarem quanto à declaração de 

meu irmão. Só peço a Deus que os ilumine, agora e sempre, e que os esclareça 
para que tomem a decisão acertada. Tenho fé que isto vai acontecer. Rezo to
dos os dias e peço, do fundo do coração, pelo meu querido irmão, e por todos 
os ex·jogadores. 

ATAS DE COMISSOES 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

19• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE !979. 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete- de setembro de mil nove
centos e setenta e nove, na Sala .. Rui Barbosa", presentes os Senhores Sena-

dores Tancredo Neves, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Mendes 
Canale, Jorge Kalume, Raimundo Parente,Arnon de Mello, Amarai Peixoto, 
Vicente Vuolo e José Richa, reúne-se a Comissão de FinanÇas·. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores, 
Lomanto Júnior, Alberto Silva, Amarai Furlan, Jutahy Magalhã~s, Cunha 
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Lima, Roberto Saturnino, Pedro Simon, Mauro Benevlcles e Teotónio Vilela. 
Ao constatar a existência de "quorum" regimental, o Senhor Presidente 

declara abertos os trabalhos e, logo após, dispensa a leitura da ata, que é dada 
como aprovada. 

A seguir, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n9 53/79- Autoriza o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA a doar o imóvel que menciona. 
Relator: Senador Amaral Peixoto 
Parecer: Favorável 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Resolução n9 43/78- Altera a composição de classes da Ca

tegoria Funcional de Assistente Legislativo do Grupo-Atividãde de Apoio 
Legislativo de que trata a Resolução o9 18, de 1973, e dá outras providências. 

Relator: Senador Mendes Canale 
Parecer: Coritrário ao Projeto e à Emenda apresentada. 
Conclusão: _Aprovaç-ão do parecer. 
Projeto de Lei da Câmara n9 44/79- Autoriza a transferência do domí

nio de bens encampados, anteriormente vinculados à concessão da extinta 
Companhia Hidro-Elétrica de Boa Esperança - COHEBE. 

Relator: Senador Tancredo Neves 
Parecer: Favorável. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
Projeto de Lei do Senado n9 267/76- Estabelece critérios para a apro-

vação- de projetes florestais e dá outras providências. 
Relator: Senador Tancredo Neves 
Parecer : Favorável 
Conclusão: Aprovação do pareCer. 
Ofício "S" n' 24/79- Do Br: Governador do Estado de São Paulo, soli

citando autorização do "Senado Federal, para contratar empréstimo externo 
de US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos), destinado a 
compor participação do Estado de São Paulo na construção da Linha Leste
Oeste do metrô paulista. 

Relator: Senador Tancredo Neves. 
Parecer: Favorável na forma do Projeto de ResoluÇão apresentado. 
Conclusão: Aprovação do parecer. 
São retirados da pautá o PLC n' 78/76 e o PLC n• 40/77. 
Esgotadas a pauta de trabalhos, encerra-se a reunião, lavrando eu, Car

los Guilherme Fonseca, Assistente da Comissão, a presente ata, que, lida e 
aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE MINAS E EN-ERGIA 

6• REUNIÃO, EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 27 DE 
SETEMBRO DE 1979. 

Às onze horas do dia virtte-e sete de setembro do ano de mil, novecentos 
e setenta e nove, na sala de reuniões do Anexo .. B", presentes os Srs. SenadO
res Arnon de Mello, Presidente, Henrique Santillo, Dirceu Cardoso e Gilvan 
Rocha, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Minas e Energia. 

Deixam de compareCer,- pOr motivo justifiêádo, os Srs. S-enadores Luiz 
Cavalcante, Milton Cabral, Alberto Silva e Itamar Franco. 

Constatada a existênCia de .. quorum", Õ Sr. Presidente concede a pala
vra ao Senador Henrique Santillo, que propõe à Comissão, através de seu 
Presidente, que nomeie uma subcomissão para estabelecimento das diretrizes 
a serem seguidas com vista à realização, em março de 1980, de um Simpósio 
sobre Mineração. 

Aprovada a proposta do Sr. Senador Henrique Santillo, o Sr. Presidente 
dá por encerrada a reunião, lavrando eu, Francisco Guilherme Thees Ribei
ro, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, será assina
da pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

26• REUNIÃO, ORDINÃRIA, REALIZADA EM 26 DE 
SETEMBRO DE 1979 

Às dez horas do dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta e 
nove, na Sala Clóvis Bevilâcqua, sob a presidência do Primeiro-V ice
Presidente, no exercício da presidência, presentes os Senadores Almir Pinto, 
Bernardino Viana, Moacyr Dalla, João Calmon, Nelson Carneiro, Lázaro 
Barboza, Raimundo Parente, Murilo Badaró, Tancredo Neves, Amarai Fur
Jan, Hugo Ramos e Franco Montoro, reúne-se a Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Henrique 
de La Rocque, Helvídio Nunes, José Sarney, Aderbal Jurema, Leite Chaves e 
Paulo Brossard. 

O Senhor Presidente declara que, havendo número regimental, estão 
abertos os trabalhos da Comissão. Dispensada a leitu-ra da ata da reunião an
terior é, em seguida, dada como aprovada. 

Passa-se à apreciação dos projetes constantes da pauta dos trabalhos: 1) 
Projeto de Lei do Senado n'~' 260/79 - Interpreta o parágrafo único ao art. _ 
II da Lei no 6.082, de !O de julho de 1974. O Senhor Presidente comunica que 
o Senador Henrique de La Rocque, Relator da matéria, está ausente por mo
tivo de força maior e deixará assinado o seu parecer, solicitando que fosse 
apreciado pela Comissão. O parecer concfúi pela constitucionalidade e juridi
cidade da proposição. Aprovado. 2) Projeto de Lei do Senado n• 155/79 -
Acrescenta disposifivo à Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971, que "fixa dire
trizes e bases. para o ensino de }9 e 2'~' graus. Relator. Senador flugo R"amos. 
Parecer: constitucional e jurídico. AprovadO 3) Projeto de Lei do Senado n9 
256/79- Modifica e revogà :dispositivos da Consolidação das Leis do Trab:i
lho. Relator. Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e jurídico. Em 
discussão, falam os Se_nadoies-Nelson Carneiro e Tancredo Neves. Em vo
tação, é aprovado o parecer acrescentado do pronunciamento sobre o mérito, 
aceito pelo Relator: .. quanto ao mérito, dada à natureza da matéria, sobre ele 
devem se manifestar as demais Comissões Técnicas". 4) Projeto de Lei da Câ
mara n• 39/79 - Emenda n• 1-CA (substitutiva) - Altera disposições do 
Decreto-lei n' 167, de 14 de fevereiro de 1967. Relator: Senador Murilo Bada
ró. Parecer: constitucional e jurídico, com subemenda nq 1-CCJ. Em discus
s.ão, falam os Senadores Tancredo Neves, Bernardino Viana e Lázaro Barbo
za. Em votação, é :i provado o parecer por uitanimidade. 5) Projeto de Lei do 
Senado n'~' 218/76 - Deterniina a aplicação de 20% do Fundo de Partici
pação dos Municípios em programas de educação pré-escolar e de }9 grau e 
Projeto de Lei do Senado n9 01/77- Inclui no conceito de ensino de 19 grau, 
para fins do disposto no art. 59, da Lei n9 5.692, de II de agosto de 1971, o 
ministrado a crianças de idade inferior a 7 anos. Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Pareceres: injurídicos. Aprovado._ 6) Projeto de Lei do Senado n9 
187/79- Revoga o§ 3• do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos e modifica a 
redação da alínea a do art. 896, da CL T, bem como o art. 99 da Lei n'~' 5.584, 
de 26 de junho de 1970. Relator: Senador Hugo Ramos. Parç..;~r: constitucio
nal e jurídico. Aprovado. 7) Pr:ojeto de Lei do Senado n'~' 2 Bf79- Autoriza 
o saque dos depósitos do FGTS para pagamento de anuidades cscolar~s. e dá 
outras providências. Relator: Senador Almir Pinto. Parec~r: con~titucional e 
jurídico. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado n• !89/7'1- Di•põe sobre a 
transferência da matrícula de universitários servidores púbH~o~o..;; :stadt ais, na 
forma que esPecificá. Relator: Senador Franco Montara. Pai·ecer: ccnstitu
cional, jurídico e boa técnica legislativa. Relator: Senador Franco Montoro. 
Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n'~' 271/79- Dâ nova redação ao ca
put do art. 3• da Lei n• 5.829, de 30-11-72, que cria o "Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição (INAN)". Relator: Senador Nelson Carneiro. Pa
recer: constitucional e jurídico. Aprovado. 10) Projeto de Lei da Câmara n'~' 
61/79- Autoriza o Poder Executivo a a-brir ao Ministério da Educação e 
Cultura o crédito eSpCcial de Cr$ 9.260.000,00 para o -fim que especifica. Re
lator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 
li) Projeto de Lei do Senado n'~' 218/79- Estabelece a correção monetária 
nos benefícios pagos com atraso pelo INPS. Relator: Senadçr Bernardino 
Viana. PareCei-: constitucional e jurídico, com a Emenda n9 1-CÇJ. Aprova
do. 12) Projeto de Lei do Senado n9 266/77- Altera dispositivos da Lei n9 
3.071, de }9 de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n9 3.725, de 15 dejaneiro.de 
1919 -Código Civil Brasileiro- modificada pela Lei n9 4.121, de 27 de 
agosto de 1962, e dá outraS- providências. Relator: Senador Hugo Ramos. Pa
recer: constitucional, jurídico e favorável quanto ao mérito, oferecendo 
emenda n9 IMCCJ. Em discussão, falam os Senadores Nelson Carneiro, Tao
credo Neves e Hugo Ramos. Em votação, é aprovado o parecer quanto aos as
·pectos da constitucionalidade e juridicid::3,de, contrário quanto ao mérito. De
signado Relator do vencido o Senador Nelson Carneiro, vencidos os Senado
res Hugo Ramos e Amaral Furlan. 13) Projeto de Lei da Câmara n• 31/79-
Altera dispositivo da CL T, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio 
de 1943. Relator; Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional, jurídico 
e favorável no mérito. Aprovado. 14) Projeto de Lei do Senado n'~' i65ji9~ DísM 
põe sobre o direito à visita mensal do agrônomo e do veterinârio do M inis-
tério da Agricultura, pelas propriedades agrícolas cadastradas no órgão.· R e~ 
lator: Senador Lázaro Barboza. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 
15) Projeto de Lei do Senado n• 105/74 -Institui o Código de Menores. Re
lator: Senador Aloysio Chaves. Parecer. constitucional e jurídico o substituti
vo da Câmara dos Deputados. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Senado n9 
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154/79- Dispõe sobre o adicional por tempo de serviço para os trabalhado
res avulsos. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurídi
co. Aprovado. 17) Ofício n9 65/79-CN,do Presidente do CongresSo Nacional, 
formulando consulta à CCJ, sobre orientação a ser tomada com referência à 
Proposta de Emenda à ConstitUição que feSf3belece eleições diretas, encami
nhadas à Presidência, em favor da rejeição, na presente sessão legislativa, da 
Proposta de Emenda à Constituição n9 34, de 1978. Relator: Senador Aloysio 
Chaves. Parecer: a matéria pode tramitar-se, desprezada a parte coincidente 
com a que foi objeto de deliberação ·anterior, a proposta alcance o objetivo 
concreto, no que tange a sua eficãciajurídica. Em discussão, usam da palavra 
os Senadores Tancredo Neves, Murilo Badãfó e Nelson Carneiro. Em Vo
tação, é aprovado o parecer, votando com restrições os Senadores Murilo Ba
daró e Lázaro Barboza. 18) Projeto de Lei do Senado n• 120/77....; Estabelece 
normas reguladoras do trabalho avulso no meio rural~ e dá outras providên
cias. Relator: Senador Franco Monioro. P3reCer: constitucional, jurídico e 
favorável oferecendo emendas n9s 1 a 4-CCJ. Boa técnica legislativa. Aprova
do. 19) Projeto de Lei do Senado n• 168/79- Introduz alteração no art. 42 
da Lei das Contravenções Penais, para o fim-de aulnentár a m-Ulta pecuniária 
ali prevista. Relator: Senador Hugo Ramos,. Parecer: constitucional e jurídi
co. Aprovado. 20) Projeto de Lei do Senado n• 186/79- Institui o salário· 
família profissional do T-éCJliCo de Contabilidade de 29 grau, e dá outras provi
dências. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurídico, 
oferecendo Emendas n•s 1 a 3-CCJ_ Aprovado. 2l)Projeto de Lei do Senado 
n• 149/79- Altera os arts. 76 e 81 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 
1943~CLT). Relator: Senador Lázaro llarboza. Parecer: constitucional. jurí
dico e favorável nO mérito. Aprovado. 22) Projeto de Lei do senado n9 
138/78- Altera a redação do§ I• do art. 6• da Lei n• 6.367, de 19 de ou
tubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
INPS. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: inconstitucional. Aprova
do, votando com restrições o Senador Franco Montoro. 23) Projeto de Lei 
do Senado n'? 147/78- Acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Lei nO? 3.859, 
de II de dezembro de 1972. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: consti
tucional, jurídico e contrário no mérito. Aprovado. 24) Projeto de Lei do Se
nado n• 24/78- Dá nova redação ao art. 227 do Decreto-lei n• 5.452, de I• 
de maio de 1943 (CLT). Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: constitu
cional e jurídico. Aprovado. 25) Projeto de Lei do Senado n• 236/79- Revo
ga o art. 26 da Lei n• 6.032, de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o Regi
mento de Custas da Justiça Federal. Relator: Senador AloySio ChaveS. Pare
cer: constitucional, jurídico e boa técnica legislativa. Aprovado. 26) Projeto de 
Lei do Senado n• 181/79- Modifica a redação dos arts. 149 a 150 da CLT, 
estabelecendo regime especial de férias aos embarcadiços de unidades mer
cantes utilizadas de barra afora. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer. 
constitucional, jurídico e boa técnica legislativa. AProvado. 27) Projeto de 
Lei da Câmara nO? 38/79- Estende aos Cirurgiões-Dentistas Militares os be
nefícios da Lei n• 5.526, de .5 de novembro de 1968. Relator: Senador Láza
ro Barboza. Parecer: favorãvel. Aprovado. 28) Projeto de Lei do Senado n9 
225/79- AcresCenta dispositivo à CLT dispondo sobre transferência de em
pregado estudante. Vista ao Senador Hugo Ramos. 29) Projeto de Lei do Se
nado n9 217/79- Acrescenta item V ao art. 48 do Código Penal, para consi
derar circunstância atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor aban
donado. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. 30) Projeto de Lei do Senado n• 215/79 - Restabelece critério 
para a concessão de adicional de insalubridade aos trabalhadores, e dá outras pro
vidências. Relator: Senador Amaral F1,Irlan. Parecer: constitucional, 
jurídico e boa técnica legislatiVa. Aprovado. 3IrProjeto de Lei do SenadO n9 
232/79 - Altera e acrescenta parágrafos ao art. 5• da Lei n• 4.069, de 11 de 
junho de 1962. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional, jurí
dico e favorâvel no mérito. Aprovado. 32) Projeto de Lei do Senado nO? 
227/79 - Dispõe a respeito do adicional de 50% pago por horas extras que 
excederem de 8 por semana ou 24 por mês, aditando parãgrafos ao art. 59 da 
CL T. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. 33) Projeto de Lei do Senado n• 173/79- Dispõe sobre a conces
são de aposentadoria especial para empregados em serviços de limpeza. Rela
tor: Senador Tancredo Neves. Parecer: inconstitucional e injurídica. Aprova
do. 34) Projeto de Lei do Senado n• 196/79 - Complementar. - Dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971. Relator: Senador Bernardino Viana. Pare
cer: inconstitucional. Em discussão, é aprovada proposta do Senador Franco 
Montoro de ser ouvido, preliminarmente, o Ministério da Previdência Social. 
35) Projeto de Lei do Senado n9 268/79- Dã nova redação ao inciso VIII do 
art. 69 do Código de Processo Penal. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: 
constitucional e jurídico, com a Emenda n9 1-CCJ. Aprovado. 36) Projeto de 

Lei do Senado n• 158/79- Dá nova redação ao§ 2• do art. 6• da Lei n• 605, 
de 5 de janeiro de 1949, determinando o reconhecimento do_ atestado médico 
do sindicato, desde que exista convênio com a instituição previdenciária. Re
lator: Senador Hugo Ramos. Parecer: injurídica. AproVado. 37) Projeto de 
Lei do Senado n9 161/79- Introduz alteração na Consolidação das Leis do 
Trabalho. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: injurídica. Aprovado. 38) 
Projeto de Lei do Senado n9 221/79- Elimina desigualdade de tratamento 
ao tral;>alhador rural que ingressa no regime do INPS, acrescentando pará
grafo ao art. 2"? da Lei nO? 6.243, de 24 de setembro de 1975. Relator: Senador 
Amaral Furlan. Parecer: inconstitucional. Vista ao Senador Franco Monto
rb. 39) Projeto de Lei do Senado n• 177/79- Modifica a redação do art. 225 
da CLT, e dá outras providências. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: 
injurídica. Aprovado. 40) Projeto de Lei do Senado n• 272/79- dispõe sobre 
a concessão de aposentadoria especial para os garçons. Relator: Senador 
Amaral Furlan. Parecer: incons~itucional. Aprovado. 41) Projeto de Lei do 
Senado n9 267/78 - Altera e acrescenta dispositivos na CLT, para o fim de 
atribuir ao Tribunal Superior do Trabalho a competência de expedir ins
truções regulando as eleições sindicais. Relator: Senador Hugo Ramos. Pare
cer: inconstitucional, votando vencido o Senador Nelson Carneiro. 42) Proje
to de Lei do Senado n• 33/78- Revoga o art. 67 da Lei n• 5.682, de 21 de ju
lho de I971, que regulou a organização, o funcionamento e a extinção dos 
partidos políticos. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: pela prejudicia
Iidade. Aprovado. 43) Projeto de Lei do Senado n' 286/78- Altera dispositi
vo da Lei nO? 3.807, de 26 de agosto de I960, que dispõe sobre a Lei Orgânica 
da Previdência Social. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: inconstitu: 
cional. Aprovado. 44) Projeto de Lei do Senado n• 336/78- Acrescenta§ 4• 
ao art. 71 da CLT. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: injurídica. Apro
vado. 45) Projeto de Lei do Senado n• 355/78 - Acrescenta dispositivo à 
CLT. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: injuridico. Aprovado. 46) Pro
jeto de Lei do Senado n• 11/79 - Modifica a redação do § 4• do art. 543 da 
CLT. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. 47) Projeto de Lei do Senado n• 250/79- Determina que os em
pregados de estações do interior farão jús a remuneração correspondente ao 
regiüfe-- de "prontidão", pelas horas que excederam da jornada normal de 
trabalho. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. 48) Projeto de Lei do Senado n• 261/79- Altera a redação do 
art. 89 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a Lei Orgânica da 
Previdência Social. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: inconstitucional. 
Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Maria Hele
na Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata, que, lida e aprovada, serâ assinada 
""elo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 

J4o REUNIÃO (EXTRAORDINÃRIA), REALIZADA 
EM 26 DE SETEMBRO DE 1979. 

Ãs dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove, na Sala das Comissões do Bloco ~'B" do Anexo 
II do Senado Federal, sob a presidência do Sr. Senador Teotónio Vilela, Pre
sidente, reúne-se, extraordinariamente, a Comissão de Economia, com a pre
sença dos Srs. Senadores Vicente Vuolo, Arnon de Mello, Tancredo Neves, 
Bernardino Viana, José Richa, Roberto Satumino, Benedito Ferreira e Mar
cos Freire. 

Deixam de comparecer, por motivo juStificado, os Srs. Senadores José 
Uns, Jessé Freíre, Milton Cab"ral, Benedito- Canelas, Luiz Cavalcante e Pedro 
Simon. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião antCrior, que é dada como aprova
da. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: Item I- Projeto de Lei da Câmara n9 81, 
de 1977, que uatribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiârias a incumbência de 
elaborar listas telefônicas". Relator: Senador Marcos Freire. Parecer: favorá
vel ao projeto, na Íorma da Emenda Substitutiva apresentada Pela Comissão 
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, com as Subemendas de n9s l 
a 3-CE que oferece. Sem votos discordantes, o parecer-é aprovado, por unaw 
nimidade. Item ll- Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1977, que .. acres
centa dispositivo ao artigo 10 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que 
.. dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de ServiÇo". Relator: Senador 
Marcos Freire. Parecer: favorável ao projeto. Aprovado, por unanimidade. 
Item /li- Projeto de Lei da Câmara n9 42, de 1979, que "dispõe sobre a ex
ploração do transporte rodoviário de cargas e- determina outras providên-
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cias". Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: tavoravel ao projeto. A 
presidência concede vista da matéria ao Sr. Senador Vicente Vuo!o_. Item IV 
- Mensagem n' 157, de I979, do Sr. Presidente da República, submetendo 
à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministrç da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a elevar em 
Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e oitenta e dois 
mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o 
montante de sua divida consolidada, Relator: Senador Tancredo Neves. Pa
recer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de resolução. Apro
vado, por unanimidade. Item VI- Mensagem n9 147, de 1979, do Sr. Presi
dente da Rep'úb!íca, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada.a Prefeitura Municipal de 
Apucarana (PR) a elevar em Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, du
zentos e sete mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. Relator: Senador José Richa. Parecer: favo
rável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 0--provado, por 
unanimidade. Item V/1- Mensagem n9 148, de 1979, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi~ 
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cambé 
(PR) a elevar em CrS 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e 
noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. Relator: Senador José Richa. Parecer: favo
rável, nos termos do Projeto de Resolução que oferece. Aprovado, por unani
midade. Irem VIII- Mensagem n9 149, de 1979, do Sr. p~es.idente da ~e
pública, submetendo à aprovação do Senado Federai, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Ibiporà 
(PR) a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, sessenta mil, qua
renta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida con
solidada. Relator: Senador José Richa. Parecer: favorável, na forma do Proje
to de Resolução que apresenta. Aprovado, por unanimidade. Item IX -
Mensagem n9 164, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Morro Agudo (SP) a elevar em 
Cr$ 5.236.6_19,40 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e deze
nove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de s.ua dívida consolidada. 
Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, concluindo por apre
sentar um Projeto de Resolução. A Comissão aprova, por unanimidade, o pa
recer do Relator. Item X- Mensagem n9 167, de 1979, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Munícipal de Pieda
de (SP) a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos e nove mil, no
vecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favo
rável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Aprovado, por 
unanimidade. Item XI- Mensagem n9 168, de 1979, do Sr. Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. ~inis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura municipal de Presidente 
Prudente (SP) a elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e quatro milhões, noventa 
e quatro mil, cento e cinqüenta cruzeiros e oitenta e seis centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favo
rável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Aprovado, por 
unanimidade. Dos Itens XII a XVI da pauta constam matérias cujo relator 
designado é o Sr. Senador Orestes Quêrcia. Estaridp Sua Excelência partici
pando das reuniões da Assembléia Geral da ONU, como observador parla
mentar, o Sr. Presidente esclarece que o Relator, an_tes de se ausentar do País, 
encaminhou à Secretaria da Comissão todos os seus pareceres devidamente 
assinados. Sem objeções, a Comissão aprova, por unanimidade, os pareceres 
do Relator, Senador Orestes Quércia, que concluem por apresentar Projetes 
de Resolução às seguintes mensagens presidenciais: Mensagem n9 163, de 
1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que_ seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de MoffGuaçu (SP) a elevar em Cr$ 4.590.I86,90 (qua
tro milhões, quinhentos e novent.:i mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e no
venta centavos) o montante da sua dívida consolidada; Mensagem n9 165, de 
1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal, proposta dO Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Olírilpia (SP) a elevar em Cr$ 24.519.89:!,40 (vinte e 
quatro milhões quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzei
ros e quarenta centavos) o montante de sua dividà consolidada; Mensagem n9 
166, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pe
dreira (SP) a elevar em Cr$ 3.5I2.334,54 (três milhões, quinhentos e doze mil, 

trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqUenta e quatro centavos) o montan
te de sua dívida consolidada; Mensagem n9 169, de 1979, do Sr. Presidente da 
República, submetendo à aprovação do senado Federal, proposta do Sr. Mi
nistro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santos 
(SP) a elevar em Cr$ 35.551.793,35 (trinta e Cfnco milhões, quinhentos e cin
qüenta e um mi! .• setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta e cinco centa
vos) o montante de sua dívida consolidada; e, Mensagem n"' 170, de 1979, do 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a elevar em Cr$ 13.3!0.398,I4 (treze 
milhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e quatorze 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. A pedido do Relator, Sr. Se
nador Tancredo Neves, é adiada a apreciação do seu parecer sobre a Mensa
gem n' 172, de I979, (Item V, da pauta), do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Geraís a elevar 
em Cr$ 229.385.000,00 (duzentOs e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e 
cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada; e, face a ausência 
do Sr. Senador Milton Cabral, a presidência detennina o adiamento da apre
ciação do seu voto em separado sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 27, de 
1978 (Item XVII da Pauta), que .. estabelece prazo de garantia por quilome
tragem, para veículos automotores fabricados no País". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 
16' REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE I979 

Âs onze horas do dia vinte e sete de setembro do ano de mil novecentos e 
setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Senadores 
Lenoir Vargas, Presidente em exercício; MOacyr Dalla, Aloysío Chaves, Euni-~ 
ce Michiles, Ramundo Parente, Franco Montoro, Jaison Barreto e Henrique 
de La Rocque, reúne-se a Comissão de Legislação Social. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Helvídio Nunes, Jessé Freire e Humberto Lucena. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sídente. sendo dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada 
como aprovada. 

Em seguida, são apreciadas as seguintes matérias: 
Pelo Senador Aloysio Chaves: 
Projeto de Lei do Senado n9 242, de 1977 - Complementar - que 

acrescenta§ 49 ao artigo 49, da Lei Complementar n9 26, de 11 de setembro de 
1975. Aprovado parecer contrário, com voto vencido do Senador Franco 
Montoro. 

Projeto de Lei do Senado n9 212, de 1975, que regulamenta a profissão 
de desenhista gráfico, e dá outras providências. E: concedida vista do projeto 
ao Senador J aison Barreto. 

Projeto de Lei da Câmara n9 83, de 1978, que acrescenta novo item ao 
parágrafo 39 do artigo 10 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que altera a 
legislação de Previdência Social, e dá outras providências. Aprovado parecer 
favorável. 

Projeto de Lei do Senado n9 151, de 1979, que atribui aos Sindicatos de 
Trabalhadores a possibilidade legal de reclamarem em Juízo, adicionais de in
salubridade e periculosidade, em beneficio de seus associados, independente
mente de outorga especial de poderes. Aprovado parecer contrário, com voto 
vencido do Senador Jaison Barreto. 

Projeto de Lei do Senado n9 46f de 1979, que dispõe sobre o salário 
mínimo profissional dos advogados em regime de relação de emprego, trami
tando em conjunto com iJ Projeto de Lei do Senado n9 77, de 1979, que esta
belece a jornada de trabalho dos profissionais do Direito contratados sob o 
regime da Legislação Trabalhista, e dá outras providências. Aprovado pare
cer contrário aos projetes, com voto vencido do Senador Jaison Barreto. 

Pelo Senador Moacyr Dalla: 
Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1979, que assegura, ao empregado 

despedido, indenização integral pelo tempo de serviço. Fica sobrestada a vo
tação do parecer, por pedido de diligência ao Ministério do Trabalho. 

Projeto de Lei da Câmara n9 77, de 1978, que regulamenta a profissão 
dos trabalhadores em transportes rodovÍários, e dá outras providências. 
Aprovado parecer contrário, com restrições dos Senadores Franco Montoro 
e Jaison Barreto. 

Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1977, que altera a redação do artigo 
147, do Decreto-lei n' 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis 
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do Trabalho). Aprovado parecer favorãvel, com a emenda n"' l-CLS que 
apresenta. 

Projeto de Lei da Câmara no 79, de 1978, que modifica a redação do ar
tigo 446 e de seu Parãgrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovado pelo Decreto-lei n"' 5.-452, de 1"'~ de maio de 1943. _A provado parecer 

' contrário. 
Projeto de Lei da Câmara nll 36, de 1979, que altera a redação do artigo 

911 da Lei nll 6.439, de }li de setembro de 1977, que institui o Sistema Nacional 
de Previdência Social, e dá outras providências. Aprovado parecer contrário. 

Pelo Senador Henrique de La Rocque: 
Projeto de Lei do Senado n"' 68, de 1979, que eleva para 100% ( cem por 

cento), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço depositado, a importân-

cia que a empresa deverá pagar ao empregado, no caso de despedida sem jus~ 
ta causa. Aprovado parecer favorável, na forma do Substitutivo que apresen
ta. 

Pelo Senador Franco Montara: 
Projeto de Lei da Câmara n"' 31, de 1977, que fixa em seis horas a jorna

da diária de trabalho nos serviços de coqueria e bateria de fornos e determina 
outras providências. Aprovado parecer favorável, com voto vencido do Sena
dor Moacyr Dalla. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 
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MESA 

Presidente 

Luiz Viana tARENA- BA) 

1 "-VIce-Presldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE} 

2"· Vlce-Presldente 

Dinorté- Ma ri :r: (ARENA- RN) 

1 "-Secretário 

Alexandre Costa {ARENA- MA) 

2'P-Secretárlo 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COM/SSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Local: A""exo 11- Terreo 
Telefones: 223·6244e 225·8505- Ramais 193 e 257 

A} SERVIÇO DE COMISSOfS PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - Terreo 
Telefone: 225·8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICUlTURA - (CA) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice-Presidente: leite Choves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Passos Pôrto 1. Jutohy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camorgo 
3. Pedro Pedrossian 3. João Colmon 
4. Jose lins 

MDB 
1. Evelásio Vieira 1. Agenor Mo ·i<. 
2. leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. Jose Richa 

Assistente: Sônia And,rade Peixoto- Ramal 307 
Reuniões, Quartos-feiras, às 1 0:00 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Conale 
Vice·Presidente: Agenor Mario 

3"-Secretário 

Louríval Baptista (ARENA- SE) 

4•-Secratárfo 

Gastão Müller {ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

Jorge Kalume (ARENA - AC) 

Benedito Cone/as (ARENA- MT) 

Passos Pôrto (ARENA - SE) 

Titulares 

1 . Mendes Canele 
2 Jose Lins 
3. Eunice Michiles 
4. Vicente Vuolo 

1, fvondro Carreiro 
2. Agenor Mario 
3. Mouro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Porente 
2. Alberto Silva 
3. Almir Pinto 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramol676 
Reuniões: Terças-fei-ras, às 10:00 horas 
local: Safo "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11- Romol623 

COMISSÃO DE CONSTJTUIÇÀO E JUSTIÇA- (CCJ) 
{ 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de la Rocque 
19-Vice·Presidente: Aloysio Choves 
29-Vice-Pre:Sidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Henrique de La Rocque 1. lenoir Vergas 
2. He/vidio Nunes 2:· João Calmon 
3. Jose Sorney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Choves 4. Milton Cabral 
5. Aderbaf Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Bodaro 6. Arnon de Mel/o 
7. Moacyr DaiJa 
S. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

MDB 
1. Hugo Ramos 1. Cunho lima 
2- Leite Choves 2. Toncredo Neves 
3. La:r:oro Barboza 3. Dirceu COrdoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossord 
6. Franco Montare 

Assistente: Mario Heleno Bueno Brandão- RamQI 305 
Reuniões: Quortas·feiros, às 10:00 horas 
lo,ol: Sola "Clovis Bevilocqua"- Anexo 11- Ramal 623 
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA 

Líder 
Jorbos Passarinho 

Vfca-Lídll!lros 
Aloysio Chaves 

Jose Lins 
Aderbal Juremo 
Lomanlo Júnior 
MoacyrOolla 
Murilo Badaró 
Saldanha Der:r:i 

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brossard 

Vlce-Lideres 
Henrique Santillo 
Humberto Lu,ena 

Marcos Frilire 
Mouro Benevides 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice--Presidente: lá:r:oro Borboza 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jesse Freire 1. José Guiomard 
2. Jose Sarney 2. Torso Outro 
3. Passos Pôrto 3. Bendito Canelas 
4. Saldanha Oer:r:i 4. Moacyr OoiJa 
5. Affonso Comargo 
6. Murilo Badoró 
7. Benedito Ferreira 

MDB 
1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lozaro Borboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gilvan 'Rocha 
4. Mouro Benevides 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA...,.... {CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Itamar Franco 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares 

1 . Arnon de Mel/o 
2. Bernardino Viana 
3. Joselins 
4. Jesse Freire 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. [tomar Fran'o 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

Suplentes 
ARENA 

1. Helvídio Nunes 
2. Alberto Silvo 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
1. José Ri,ha 
2. Orestes Quércja 
j, Tancredo Neves 
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Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 MOS 
Reuniões: Quartas-feiras, bs 10:30 horas 1. Franco Monto r o 1. Nelson Carneiro 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 2. Humberto Lucena 

3. Jaison Barreto 
2. Marcos Freire 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEq 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joélo Calmon 
Vice·President&: Jutahy Mogalhéles 

Titulares 

1, Joélo Calmon 
2. Torso Outra 
3. Jutahy Magalhõe~ 
4. Aloysio Choves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelosio Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentes 
ARENA 

1. José Lins 
2. Arnon de Melro 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedrossion 

MOS 
1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sônio Andrade Peixoto-- Ramol307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 1 0:00 horas 
local: Sala "Clovis Bevilacquo"- Anexo 11- Romal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho Limo 
Vice-Presidente: Toncredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Amon do Mello 
3. Lomanto Júnior 
4. Affonsa Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge_ Kalume 
9. Jutohy Magalhães 

1 O. M&.n~tls Canal e 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 
ARENA 

1 •• SaldanhC'·Oerzi. 
2. Henrique de Lei '11:ocque 
3.. Jessé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Gulomard 

MOB 
1. Paulo Bronard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barboz·a 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, à~ 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis BevilOcquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhàes 
2. Helvldio NuneS 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 
4. Moacyr Dalla 

3. Eunice Michiles 
4. Benedito Con~las 

5. Henrique de La Rocque 
6. Aloysio Chaves 

Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal675 
Reuniões, Quintas-feiras, às 11 :00 horas 
local: SoJa "Clovis Bevilacqué- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
\nce-Presidente, Ãlberto Silvo 

Titulare~ Suplentes 
AREN-A 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhéles 
4. Arnon de Mello 

MOS 
1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Racho 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henriq~e Santillo 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira- Ramal306 
Reuniões: Quartos·feiros, às 11 :00 horas 
Local: Anexo "B" - Sola ao lado do Gob. do Sr. Senador 
Jo6o Basco - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vlce·Presidente: Adalberto Seno 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Cãnale 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

1. Jo6o Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. José Sorney 

MOS 

1 . Hugo Ramos 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motto - Ramal 134 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 
Locah Sala "Ciovi$ Bevilacqua"- Anexo li- Roma1623 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outro 
1<?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
2'i'·Vice-Presidente: Lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. <;aldanha Derz:i 
4. Lamento Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
B. Lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloysia Choves 

2. Pedro Pedrassian 
3. Henrique de La Rocque 
4. Jose GIJiomord 
5. luiz Cavalcante 
6. 

1. Paula Brassord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. Jose Richa 
S. Amoral Peixoto 
6. T~ncredo Neves 
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MOS 
1. Marcos Freire 
2. Mouro Benevides 
3. Leite Choves 

Assistente: Cândida Hippertt - Ramais 301-313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramo is 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

TitulOres Suplentes 
AR~ NA 

1. lomanto Junior 1. Saldanha Derz:i 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. Jose Guiomard 

MOS 
1. Gilvan Rocha 1. Jose Richo 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaison Barreto 

Assistent.e: Carlos Guilherme Fonseca- Romal676 
Reuniões: Quintas-fei'ros, às 10:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidcmte: Mouro Benevides 

Tit~;~lares 

1. Jorge Kolume 
2. luiz Cavalcante 
3. Murilo Badaro 
4. Benedito Ferreiro 

1. Moura Benev~des 
2. Agenor Maria 

Hugo Ramos 

Suplentes 
ARENA 

l. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlan 
3. Jose Guiomard 

MOS 
1. Cunha lima 
2. Joíson Barreto 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal676 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1 , Affonso Camarga 
2. Henrique de Lo Rocquo 2. Pedro Pedrossio'n 
3. Bernardino-Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva" 
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1. Evandro Carreira 

2. Humberto Lucena 
3. Lazaro Sarboza 

MDB 
1 , Ore~tes Quercia 

2. Evelósio Vieira 

A~sistente: Sónia Andrade Peixoto- Ramal 307 
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Titulares Suplente~ 

ARENA 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos P6rto 
2. Vkente Vuolo 2. Lomanto Junior 
3. PedroPedrouian 3. Alberto Silva 

Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 4. Affonso Camargo 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 
(7 membros) 

COMPOSICÃO 

Pres1dente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

MDB 

1. Evondro Carreiro 1. leite Chaves 
2. lozoro Barbosa 2. Agenor Mario 
3. Orestes Quercia 

Assistente: Ronaldo Pacheco de Oliveira - Ramol306 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COt·1ISSÕES 0ER.~NENTES 

Terça~feira 2 4897 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RJTO 

Comissões Temporários 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo li- Térreo 
Telefone: 225-8505- Ramol303 
1) Comissões Temperarias para Projetas do Congresso No· 
dona I 
2) Comissões Temperarias paro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Jnquerito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 
do Regimento Comum). 

Assistentes Cle Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra· 
.,.,ai 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. f. 
Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes de Sá- Romal310; leila 
leivas Ferro Costa - Ramal 314. 

HO~RIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PER11ANENTES DO SENADO FEDERAL 

Pl1.RA O l\NO DE 1979 

HOAA,S T.ERÇA s A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA s~I.LAS ASS I STE!'~T E 

c.T. RUY BARBOSA RONALDO C.P. CL6VIS BCVIk~CQUA GUILHERME 
R.:unais-621 _e 716 Ramal - 623 

10:00 09:30 

C.A.R. CLÕVIS BEVILÂCQUA GUILHE~!E C.S.P.C. RUY BARBOSA S0NIA 
Ramal - 623 Ramais-62J. e 716 

HORAS QUAI}TA s A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVI~CQUA S0NIA 

RUY BARBOSA 
Ramal - 623 

09:30 C.S.N. GUILHERME 10:00 
Rarnais-.621 e 716 RUY BARBOSA RONALDO C.D.F. 

CLOVIS BEVILÁCQUA MARIA Rarnais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 10:30 c.s. RUY BARBOSA GUILHER!•IE 10:()0 Ramais-621 e 716 
C.A. RUY Bl\RBOSA SONIA 

Ramais-9~1 e 716 11:00 C.L.S. CLOVIS BEVI~CQUA DANIEL 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-621M e 716 12:00 c.R. CLOVIS BEVILÁCQUA HARIA 
Ramal - 623 TH);:REZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CÂNDIDO 
Ramais-621 e 716 

11:00 

C.M.E. ANEXO "B" RONALDO 
Ramal - 484 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 47, DE 1979 

Suspende a execução do art. 99 da Lei n• 5.301, de 16 de outubro de 1969, do Estado de Minas Gerais. 

Artigo único. É suspensa, por inconstituciõfialidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, profe
rida em 12 de abril de 1978, nos autos do Recurso Extraordinãrio n• 86.175-l, do Estado de Minas Gerais, a execução do art. 99 
da Lei n• 5.301, de 16 de outubro de 1969, daquele Estado. 

Senado Federal, 2 de outubro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 
1- ATA DA 172• SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1979 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 
- N• 183/79 (n• 338/79, na origem), refereníe ao Projeto de Lein• 

16/79-CN, que estende aos inativos as alterações de estrutura salanal 
efetuadas pelo artigo 4• do Decreto-lei n• 1.660, de 24 de janeiro de 1979. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.691, de 19-10-79.) 

- N• 184/79 (n• 339/79, na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
18/79-CN, autorizando a doação, pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, de área de terreno que 
menciona, situada no Município de Marabá, no Estado do_ Pará, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n'? 6.692, de 
I•-10-79.) --

Sobre retificação em texto de lei: 

- N• 186(79 (n• 342/79, na origem), referente à retificação féifã-rto 
texto da Lei nº 6.674, de 5 de julho de 1979, que autoriza o Poder 
Executivo a instifufr a Fundação Universidade de Mato Grosso do Sul, 
em obediência ao disposto no art. 39 da Lei Complementar n9 31, de 11 de 
outubro de 1977. 

1.2.2- Oficio do Sr. )'?-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando autógrafo de projeto: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 82/77 (n• 2.497/76, na Casa de 

origem), que disciPlina o cancelamento de protesto de títulos -cambiais, e 
dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei nQ 6.690, de 
25,9-79.) 

1.2.3 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n'i' 151/79, que atribui aos Sindicatos de 

Trabalhadores a possibilidade legal de reclamarem em juízo adicionais de 
insalubridade e periculosid .. de, em beneficio de seus associados, 
independentemente de outorga especial de poderes. 

- Projetas de Lei do Senado n"' 46/79, que dispõe sobre o salário 
mínimo profissional dos advogados em regime de relação de emprego e n9 

77 j79, que estabelece a jornada de trabalho dos profissionais do Direito 
contratados sob o regime da Legislação Trabalhista, e dá outras 
providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 79/78 (n' 32-B/75, na Casa de 
origem), que modifica a redação do art. 446 e de seu parâgrafo único, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

1.2.4- Comunicações da Presidência 

-Recebimento da Mensagem n' 185/79 (n• 340/79, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado proposta do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro seja autorizado a elevar em Cr$ 1.200.000.000,00 o montante 
de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar operação de 
créct'ito para o fim que especifica. 

- Designação do Sr. Senador Evelásio Vieira para integrar a 
Delegação Brasileira ao 499 Congresso Mundial da ASTA, a realizar-se 
em Munique, Alemanha Ocidental. 

1.2.5- Comunicação 

- Do Sr. Senador João Calmon, que se ausentará do País. 

1.2.6 - Leitura de Projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 290/79, de autoria do Sr. Senador 
Raimundo Parente, que acrescenta parágrafos ao art. 58 da Consolidação 
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das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de 
1943. 

- f'rojeto de Lei do Senado n"' 291/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson CarneirO, que institui salário adicional para os trabalhadores que 
exercem atividade em cantata permanente com energia elétrica, em 
condições de periculosidade. 

- Projeto de Resolução o9 62/79, de autoria da Comissão Diretora, 
que cria empregos de AsSessor Técnico, aprova critérios para a sua 
admissão, e dã outras providências. 

1.2. 7- Discursos do Expediente 

SENADOR JESSE FREIRE- Aspirações do comércio brasileiro no 
processo de crescimento_ económico do Pafs. 

SENADOR LOMANTO JONIOR. pela Liderança - Trabalhos 
desenvolvidos pelo Ministro José Carlos Freir~ â frente do DASP. 

1.2.8- Leitura de projeto 
- Projeto de Lei do Senado n9 292/79, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montara, que assegura o pagamento do salãri"o-família a todos os 
aposentados pelo Sistema Geral da Previdência Sociál. 

1.3- ORDEM DO DIA 
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado no 190/76 (no 

3.044/76, naquela Casa), de autoria do Sr. Senador Italívio Coelho, que 
introduz parágrafo no arl. 84 da Lei no A.215, de 27 de abril de 1963, 
excluindo da incompatibilidade prevista no caput do artigo os Vice
PrefeitOs- Municipais. Votação adiada para a sessão do dia 31 de outubro 
de 1979, nos termos do Requerimento n.,. 362/79. 

- Projeto de Lei da Câmara n051/79 (no 2.737/76, na Casa de 
origem), que inclui representante do Ministério da Indústria e do 
Comércio no Conselho Nacional de Trânsito. Aprovado. Ã sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n• 159/76-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o § 19 do art. 49 da Lei 
Complementar n9 26, de II de setembro de 1975. Aprovado, em turno 
suplementar. Â Câmara dos Deputados. 

- Projeto de Lei da Câmara no 170/74 (no 1.254/73, na Casa de 
origem), que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista de táxi, e 
dá outras providências. Discussão encerrada, voltando às comissões 
competentes em virtude do recebimento de emendas em plenário. 

-Projeto de Lei da Câmara no 17/78 (no 203j75, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a profissão de Técnico eriJ. Prótese Dentária e determina 
outras providências. Discussão adiada para a sessão do próximo dia 8, nos 
termos do Requerimento n'? 363/79. 

- Projeto de Lei da Câmara no 37/78 (n• 2.252/76, na Ca;a de 
origem), que dispõe sobre a proteção contra incêndios. Discussão adiada 
para a sessão do dia 31 do corrente, nos termos do Requerimento n9 

364/79. 
- Projeto de Lei da Câmara no 111/78 (no 1.396/75, na Casa de 

origem), que assegura à mulher que tenha filho menor, vivendo em sua 
companhia, o direito à opção por jornada reduzida de trabalho. Rejeitado. 
Ao arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado nll 222/79-Complementar, de au_toria do 
Sr. Senador Tarso Dutra, que altera a redação do inciso III do art. 108 da 

Lei Complementar n9 35, de 14 de março de 1979, referente à competência 
dos Tribunais de Alçada. Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n.,. 1/79, de autoria do Sr. Senador Itamar 
Franco, que altera o art. 402 da Resolução n9 93j70, alterada pelas de n"'s 
21, de 1971; 66, de 1972; 31, de 1973,62, de 1973; e 21, de 1974 (Regimento 
Interno). Aprovado. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n'~' 201/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carnefro, qtie intrõduz alterações na Lei dos Registras Públicos, 
compatibilizando-a com o vigente Código de Processo Civil. Aprovado, 
em prime"iro turno. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Protesto contra ato 
baixado pelo Senhor Presidente da República, vedando a filiação dos 
diretórios acadêmicos das Universidades à União Nacional dos 
Estudantes. 

SENADOR JARDAS PASSARINHO- Reparos ao pronunciamento 
de seu antecessor na tribuna. 

SENADOR EVELÃSIO VIEIRA- Considerações sobre o III Plano 
Nacional de Desenvolvimento, encaminhado pelo Poder Executivo à 
detiberação do Congresso Nacional. 

SENADORA EUNICE MICHILES- 12• aniversãrio da criação da 
Fundação Nacional de Mateiral Escolar - FENAME. 

SENADOR MAURO BENEV!DES - De•cumprimento das 
medidas adotadas pelo Governo Federal em favor das populações 
atingidas pelas secas no Nordeste. Editorial da Tribuna do Ceará, 
intitulado "Onde está a falha Sr. Presidente?". 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Governo Federal 
em defesa do pagamento das quantias devidas aos Auxiliares 
Operacionais de Servíços Diversos, classe "C". 

SENADOR BERNARDINO VIANA -Trabalho desenvolvido pelo 
Engenheiro Ozires Silva à frente da Empresa Brasileira de Aeronáutica
EMBRAER. 

SENADOR CUNHA LIMA- 22• aniversário do Diário da Borbore-
ma. 

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

2-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

- Do Sr. Evelásio Vieira, proferido na sessão de 26-9-79. 

3~SERVIÇO DE COMISSÕES MISTAS, ESPECIAIS E DE 
INQUÉRITO 

- Relatório correspondente ao mês de setembro de 1979. 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES. 

ATA DA 172• SESSÃO, EM 2 DE OUTUBRO DE 1979 
1• SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 9• LEGISLATURA 

PRESIDli:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Henrique de La Rocque
José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José 
Lins - ·Mauro Benevides - Jessê Freire - Milton Cabral ~ Arnon de 
Mello - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela - Passos Pôrto - Jutahy Ma
galhães - Lomanto Júnior- Luiz Viana- Nelson Carneíro- Henrique 
Santillo - Gastão MUller- Vicente Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pe
drossian - Evelâsio Vieira - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. I o-Secretário procederâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

No 183/79 (no 338/79, na origem), de I do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 16, de 1979-CN, que estende aos inativos as alterações de estrutura 
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salarial efetuadas pelo artigo 4• do Decreto-lei n• 1.660, de 24 de janeiro de 
1979. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.691, de 1-10-79); 

N9 184/79 (n9 339/79, na origem), de 1 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 18, de 1979-CN, autorizando a doação, pela Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, de ârea de terreno que mencio
na, situada no Município de Marabâ, no Estado do Parã, e dã outras provi
dências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.69:2, de 1-10-79). 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N• 186(79 (n• 342(79, na origem), de I do corrente, referente à retifi
cação feita no texto da Lei n• 6.674, de 5 de julho oe 1979, que autoriza o Po
der Executivo a instituir a Fundação Universidade de Mato Grosso do Sul, 
em obediência ao disposto no art. 39 da Lei Complementar n'» 31, de 11 de ou
tubro de 1977. 

OFICIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N9 532/79, de 28 de setembro do corrente ano, referente ao Projeto de 
Lei da Câmara n• 82, de 1977 (n• 2.497 (76, na Casa de origem), que disciplina 
o cancelamento de protesto de títulos cambiais, e dâ outras providências. 
(Projeto que se transformou na Lei n• 6.690, de 25-9-79). 

PARECERES 

PARECERES N•S 611 E 612, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n'? 151, de 1979, que "atribui 
aos Sindicatos de Trabalhadores a possibilidade legal de reclamarem 
em Juízo, adicionais de insalubridade e periculosidade, em benefício 
de seus associados, independentemente de outorga especial de 
poderes''. 

PARECER N• 611, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Almir Pinto 

De autoria do ilustre Senador Franco Montoro, o Projeto sob exame 
atribui aos Sindicatos de Trabalhadores a possibilidade legal de reclamarem 
em Jufzo, adicionais de insalubridade e periculosidade, em ben~fício de seus 
associados, indepCndentemente de outorga de poderes. 

2. Na justificaçãO, esc13.rece-o AUtor: .. BuscaHse, por esta via, melhorar 
as condições de vida do empregado que desempenha suas funções em 
ambientes insalubres ou perigosos e que nem sempre têm condições de 
reclamar seus direitos negadosn. 

3. Segundo a Constituição, "a ordem económica e social tem por fim 
realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social..." (art. 160, caput), 
assegurando aos trabalhadores vários direitos, entre os quais "higiene e 
segurança do trabalho" (art. 165, item IX}, '" ... além de outros que, nos 
termos da lei, visem à melhoria de sua condição social..." (art. 165, caput ). 

E livre, por outro lado, a associação profissional ou sindical (art. 166), 
para a defesa dos interesses do trabalhador. 

Constitucional, pOis, e justo, possam os trabalhadores gozar de mais essa 
regalia, para melhor defesa de um sagrado direito seu. 

Sob os aspectos jurídico, regimentai e técnico, nada se pode objetar à 
proposição. 

4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, 
jurídico, regimental e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 15 de agosto de 1979.- Aloysio Chaves, Presidente, 
em exercício - Almir Pinto, Relator - Nelson Carneiro - Tancredo Neves 
-Franco Montoro- Aderbal Jurema- Bernardino Viana- Moacyr Dalla 
- Lázaro Barboza - Murilo Badaró - Raimundo Parente. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR RAIMUNDO 
PARENTE: 

Pedi vista do brilhante parecer do Senador Almir Pinto, prolatado 
favoravelmente ao PLS n'i' 151/79, a fim de melhor detalhar os objetivos da 
proposiçã-o. - --- -- ----- --

Do exame que fiz, resulta o fortalecimento da minha convicção de que o 
mencionado parecer está perfeito e merece integral apoio desta Comissão. 

Isto posto, voto favoravelmente ao parecer que, além de definir o projeto 
como justo, chancelou sua constitucionalidade,juridicidade, regimentalidade 
e boa técnica legislativa. 

Este o meu voto. 
Sala da Comissões, 15 de agosto de 1979.- Raimundo Parente. 

PARECER N• 612, DE 1979 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Aioysio Chaves 

Invocando o precedente do art. 872 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
que faculta aos Sindicatos das Categorias Profissionais o direito de 
postularem, em Juízo, direitos de seus aSsOciados independentemente de 
outorga de mandato, quando se tratar de questões salariais, o eminente 
Senador Franco Montoro, com o presente projeto, quer estender essa 
prerrogativa às reclamações trabalhistas reivindicatórias de adicionais de 
insalubridade e de periculosidade. 

Na ~·justificativa .. lembra o Autor que, nem sempre, os empregados que 
exercem atividades em condições insalubres ou perigosas têm condições de 
reclamar seus direitos. Além do mais, a medida preconizada se justifica pela 
economia processual que alcançará no caso de todos os operários de 
determinada indústria poderem ser arrolados numa mesma reclamação. 

O projeto, sem dúvida, aborda um velho problema: a inibição ou o 
receio do empregado de ser despedido por reivindicar direitos assegurados 
pela legislação trabalhista, não respeitados Pelo empregador. 

Sucede, entretanto, que, especificamente sobre a matéria, qual seja, a 
reivindicação do direito aos adicionais de insalubridade e de periculosidade 
pelos Sindiciltos, foi, pelos justos motivos aQui apresentados, objeto de 
inclusão em dispositivo da própria "CL T", quando da reformulação de todo 
o Capítulo V, do Título II, feita pela Lei n' 6.514, de 22 de dezembro de 1977. 

Cumpre notar que o projeto, ao facultar aos Sindicatos o poder de 
pleitearem em Juizo, sem a outorga de mandato, teve inspiração no antigo 
Decreto~lei n9 289/67, jã revogado, que impunha -a prévia "verificação 
judicial da insalubridade ou periculosidade", para os fins de pagamento dos 
adicionais respectivos. Com a- referida reforma, a apuração daquelas 
condições passou a ser feita na via administrativa, através do Departamento 
Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho. 

Assim, dentro da nova sistemática, preceitua o art. 195 da uCLT": 

"Art. 195. A caracterização e a classificação da 
insalubridade e da periculosidade, segundo normas do Ministério 
do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico ou 
Engenheiro do Trabalho. registrados no Ministério do TrabalhO. 

§ I• É facultado às empresas E AOS SINDICATOS DÁS 
CATEGORIAS PROFISSIONAIS interessadas requererem ao 
Ministério do Trabalho a realização de perícia em estabelecimento 
ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou 
delimitar as atividades insalubres ou perigosas." 

Pouco antes, prescreve o art. 161 que, no caso de desatendimento às 
medidas indispensáveis de segurança e higiene do trabalho, as empresas 
podem ser interditadas ou embargadas a requerimento de autoridade pública 
ou _de entidade sindical. 

Nestas condições, ainda que a reivindicação seja de um só empregado, 
não tem ele necessidade, hoje em dia, de se expor a um pleito na justiça. Basta 
que procure o seu Sindicato e relate os fatos. 

Este, dentro dos poderes _que lhe foram conferidos pelos mençionados 
artigos. tomará todas as providências necessárias no sentido de que se 
promova a eliminação da insalubridade ou de compelir o empregador ao 
pagamento do adicional, sob pena de até exigir a interdição ou _o_ fechamento 
da empresa. 

Verifica-se, portanto, que a medida proposta, aliás, segundo nos informa 
o Autor, sugerida pela classe dos metalúrgicos, já está seguramente encartada 
na legislação trabalhista, além de adaptada ao novo ordenamento jurídico 
dado pela .. CL T" à matéria. 

Ante essas condições, opinamos pela rejeição do projeto. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presidente 

- Aloysio Chaves, Relator- Jaison Barreto, vencido- Eunice Michiles
Moacyr Daila. 
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PARECERES N•s 613 e 614, DE 1979 

Sobre os Projetos de Lei do Senado n"'s 46, de 1979, que Hdispõe 
sobre o salário mínimo profissional dos advogados em regime de 
redação de emprego" e 77, de 1979, que "estabelece a jornada de 
trabalho dos profissionais do Direito contratados sob o regime da 
Legislação Trabalhista, e dá outras providências''. 

PARECER N• 613, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 

Havia proferido parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n"' 77, de 
1979, do nobre Senador Jutahy Magalhães, quando, por iniciativa do ilustre 
Senador Moacyr Dalla, foi requerido que o mesmo tivesse curso juntamente 
com o Projeto de Lei do Senado n'i'_46, de 1979, de autoria do Senador Franco 
Montoro. Cabe·me assim examinar as duas proposições; ambas 
constitucionais-e jurídica,s. E, aproveitando dispositivos dos dois Projetes, 
submeter à apreciação dos ilustres colegas a seguinte. 

EMENDA N• 1-CCJ 
(SUBSTITUTIVO) 

Dispõe sobre o salário mínimo, estabelece a jornada de trabalho 
dos profissionais de Direito, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l 9 O salário mínimo dos diplomados em Direito, fixado pela 
presente lei, é a remuneração mínima obrigatória por serviços prestados por 
advogados com relação de emprego. 

Art. 2"' O salário mínimo dos advogados em regime de relação de 
emprego serã igual a oito vezes o salário míriírfio regional. 

Art. 3"' A duração normal do trabalho dos profissionais do Direito, 
quando contratados sob o regime da legislação trabalhista para o exercício de 
atividades próprias das categorias profissionais de advogados, assessor· 
jurídico ou correlatas, não excedc:rá a quatro horas diârias. 

Parágrafo único. Na hipótese em que ao profiss"ionã.l também esteja 
afeto o desempenho de funções externas, metade da jornada diâria serâ 
destinada para tal fim, prestando o empregado, no tempo restante, assistência 
e assessorarnento jurídicos ao empregador no local do trabalho. 

Art. 49 A aplicação desta lei não poderá ser motivo de redução de 
salário, nem prejudicará o direito adquirido. 

Art. 59 Nos processos contenciosos em que funcionar, os honorários a 
que a parte contrária for condenada caberão sempre ao advogado em regime 
de relação de emprego, sem dedução do salário avençado. 

Art. 69 A remuneração da hora suplementar não serâ inferior a 25% do 
acréscimo à hora normal. 

Art. 7"' São automatiCamente- -nulos os contratos que, de qualquer 
forma, viserri a -elidir a presente lei. 

Art. 8~' A Certidão expediçla pela Ordem dos Advogados do Brasil 
contando o tempo de inscrição do advogado será considerada prova hábil e 
bastante perante o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) para o 
efeito de sua aposentadoria como profissional autônomo. 

Art. 99 O disposto nesta lei aplica-se aos contratos de trabalho em 
vigor. 

Art. lO. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam·Se as disposições em cOntiãrio".-

Justificação 

Estã apensado ao Projeto de Lei n• 46, de 1979, oficio da Confederação 
Nacional da Indústria, contrário à sua aprovação, invocarido, em abono de 
suas alegações, haver o Sr. Presidente enviado Mensagem ao Congresso 
Nacional vetando a Lei n'i' 4.950-A, de 1966, que dispõe sobre a remuneração 
dos profissionais díplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, 
Agronomia e Veterinária. O veto, entretanto, foi rejeitado pelo Parlamento. 
Também não me impresSionam as razões do veto do Sr. Presidente aos 
Projetas n•s 69, de 1967, da Câmara dos Deputados, e 120, de 1968, do 
Senado Federal. 

Parece igualmente não ter sido acolhida a representação da Procuradoria 
Geral da República, ao argUir perante o Supremo Tribunal Federal, em 1970, 
a inconstitucionalidade da Lei n9 5.194, de 1970, que fixou o salário mínimo 
dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos. As demais argUições, 

sobre conveniência e repercussão financeira nas empresas, não dizem respeito 
aos aspectos que nos cumpre examinar. Assim, a esta Comissão não cumpre 
senão concluir pela constitucionalidade e juridicidade das proposições, e 
apreciar a Emenda Substitutiva que os consubstancia. Ambos os Projetes 
estão distribuídos também à douta Comissão de Legislação Social, que 
melhor dirâ sobre o seu merecimento. 

Sala das Comissões, 21 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Bernardino Viana - Aloysio 
Chaves- Lenoir Vargas- Raimundo Parente- Helvídio Nunes- Murilo 
Badaró - Almir Pinto. 

PERECER N• 614, DE 1979 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Aloysio Chaves 

O eminente Senador Fra'nco Montoro pretende com este projeto n9 46, 
de 1979, fixar um salário mínimo profisSióilal para os advogados .. em regime 
de relação de emprego". Estabelece, também condições para a prestação dos 
serviços, quer quanto ao número das horas da jornada diâria, quer quaii.to ao 
local de trabalho, aos honorários, aos serviços extraordinários etc. 

Excetuado o aspecto salarial, o eminente Senador Jutahy Magalhães 
apresentou projeto semelhante, n<? 77, de 1979, se bem que um tanto mais 
detalhado, e que foi, graças a requerimento do ilustre Senador Henrique de 
La Rocque, ao primeiro anexado. 

A matéria não é nova nesta ComissãO. üutros projetes já foram aqui 
apreciados e votados, tratando especificamente dos advogados ou 
procurando estabelecer pisos salariais para-diversas categorias de nível médio 
e superior. 

Desses estudos e pareceres, um princípio ficou assente, qual seja, o de 
que é de total inconven"iência, em termos de política salarial, fixar-se, por lei, 
qualquer forma de remuneração que não seja o salário mínimo comum, 
determinado pela Constíruição. E IssO por dofs- inotivos fundamentais, 
reiteradamente aqui repetidos. - -

O primeiro, é-que sendo o salãrio um dos custos diretos de maior peso na 
produção, é evidente que cabe ao empregador estipulá-los, em vista de que é 
ele quem assume os riscos da afividade "econômica:. Nessa condição, incumbe
lhe, igualmente, discernir o quantum que melhor atenda às conveniências 
conjunturais da sua empresa. 

O segundo motivo repousa no princípio de que, nos regimes 
democrâticos, é fundamental a l{berdade de contratação. O Estado deve 
.impor, apenas, as normas de comportamento social, que constituem o 
ordenamento jurídido do País. Ora, o contrato é o acordo, a conjugação, a 
aceitação mútua de vonta"deS~ cã.da qual agindo dentro de direitos e deveres 
disciplinados pela lei. No contrato 'de trabalho, o salário é a contra prestação 
do serviço que um quer que seja feito e que outro se'Propõe a fazer. Se, por 
imposição soberana do Estado, o salário já estivesse prefixado, estaríamos 
diante de uma nítida hipótese de intervenção, violadora da liberdade de cada 
contratante. 

Em parecer ao Projeto de Lei n"' 63, de 1975, que objetiva fim "idêntico 
ao que ora apreciamos, dizia o eminente líder Senador Jarbas Passarinho: 

..A questão, além disso, assume aspecto de maior relevância 
quando se tenta fixar salârio para as chamadas profissões de nível 
superior. Para estas, como no caso, a dos advogados, a 
conseqUência fatal será o nivelamento "'por baixo", isto é, tanto os 
bons quanto os maus profissionais passarão a ter uma única 
remuneração, qual seja, a mínima proposta. 

Tratando·se, como foi Visto, de uma das mais numerosas 
categorias profissionais do País,- evidente que, diante da maior 
procura que a oferta de empregos, o mercado ficará aviltado a partir 
do momento em que as empresas possam pagar, sem demérito para 
o coritratado, o salário- rníniino p-rofisSional." 

Quanto aos demais aspectos da proposição, honorãrios extras, horãrio 
de trabalho etc. vemos quase que uma impossibilidade prática de 
regulamentação. Uma audiência marcada para tis duas horas da tarde, em 
ceftas comarcas, principalmente n3s dis capltã:is,-pode começar às quatro e, 
às vezes, com o depoimento de uma simples testemunha, terminar horas 
depois. Corno, portanto, prefixar-se um horário de tr~balho? E os honorários 
extraordinários, com que base pode a lei, de antemão, disciplinar o seu quan
tum? Nem sempre o valor da causa é proporcional à sua complexidade. Uma 
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execução, que tem rito sumário e rápido, pelo menos no Código, pode ter um 
válor mais elevado que uma ação ordinária de cobrança que exige múltiplos 
atas processuais, além de preciOso tempo, para chegar ao seu final. Não há 
como se tabelar coisas subjetivas, como a experiência, a cultura jurídica, nem 
mesmo-o tempo que um advogado gasta numa demanda. Varia de um profis
sional para outro. 

Assim, o projeto longe de trazer qualquer benefício- para a- classe, 
afigura-se-nos prejudicial. Melhor deixar que a remuneração seja de livre esti
pulação, variando de acordo_ com a capacidade do contrato e o interesse do 
contratante. 

Ante essas razões e perfilhando os precedentes desta Comissão,. somos 
pela rejeição de ambos os projetas, de números 46/79 e 77/79.- Lenoir Var
gas, Presidente- Aloysio Chaves, Relator- Jaison Barreto- Eunice Michi
les - Moacyr Dalla. 

PARECERES N•s 615 E 616, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 1978 (n• 32-B, de 
1975, na Casa de origem), que "modifica a redacão do art. 446 e de 
seu parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho". 

PARECER N• 615, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Vindo da Câmara dos Deputados, chegou a esta Casa do _Congresso 

Nacional o projeto acima caracterizado, de iniciativa do Deputado Júlio 
Viveiros, e que tem por objctivo alterar a rcdação do art. 446 e seu parágrafo 
único, da Consolidaç-ão -das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-lei n9 
5.452, de i' de maio de 1943. 

A proposição foi distribuída às Comissões-de Constituição e Justiça e de 
Legislação Social. 

No primeiro desses órgãos téCnicos, fui desígnado relator. 
De acordo com o Regimento Interno, cabe à Comissão de Constituição e' 

Justiça emitir parecer não apenas sobre o mérito _como ainda sobre a 
constitucionalidade e j!lridicidade da proposição (art. 100, I, n9 6, e III). 

O texto atual do art. 446 é o seguinte: 
.. Art. 446. Presume-se autorizado o trabalho da mulher 

casada e do menor de 21 anos e maior de 18. Em caso de oposição 
Conjugal ou paterna, poderã a mulher ou o menor recorrer ao 
suprimento da autoridade judiciária competent~. 

Parágrafo único. Ao marido ou pai é facultado pleitear a 
rescisão do contrato de trabalho, quando a sua continuação for 
suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família, perigo 
manifesto às condições peculiares da mulher ou prejuízo de ordem 
financeira ou moral para o menor." 

O projeto suprime toda referência à mulher, só restando os dispositivos 
referentes ao filho menor. 

Como se vê, a proposição versa matéria de Direito do Trabalho~ tanto 
que o artigo modificado está inserido no texto da CLT (ãrt. 446). Portanto, a 
matéria é da competência legislativa da União (Constituição Federal, art. 89, 
XVII, letra b). 

O poder de iniciãHVa -parlanientar é indiscUtível: encontra ele 
fundamento no art. 56 da Lei Maior, eis que a matéria legislada não é 
daquelas reservadas a iniciativa exclusiva do Presidente da República (arts. 
57 e 65), ou dos Tribunais (art. 115, Ii). 

Por outro lado, não existe atrito entre a proposição e os postulados da 
Lei Maior, que, em mais de um dispositivo, firma o princípio da igualdade de 
direitos do homem e da mulher (artigos 153, § I•; 165, IJI). 

Assim, força é reconhecer a constitucionãiidade do projeto. 
No que se refere à sua juridicidade, não há reparos a fazer, pois a 

iniciativa se liga à tendência evolutiva do nosso Direito Civil, no sentido de 
reconhecer iguais direitos ao homem e à mulher, sobretudo a·partir da Lei n9 
4.121, de 1962, e que acolheu texto do substitutivo oferecido por Milton 
Campos a projeto de minha iniciativa apresentado em 195 J na Câm-ara dos 
Deputados. 

Finalmente, quanto ao mérito, a proposição merece ser aprovada. 
O chamado "estatuto da mulher casada", editado pela Lei n' 4.121, de 

27 de agosto de 1962.J>raticamente eliminou a subordinação da mulher ao 
marido, no que diz respeito ao produt'o do seu trabalho, quando deu a seguin
te redação ao art. 246, do Código Civil: 

HA mulher que exercer profissão lucrativa, distinta da do 
marido, terá direito de praticar todos os atos inerentes ao seu 
exercício e à sua defesa. O produto do seu trabalho assim auferido e 

os bens com ele adquiridos constituem, salvo estipulação diversa em 
pacto antenupcial, bens reservados, dos quais poderá dispor 
livremente cofn observância, porém, do preceituado na parte final 
do art. 240 e nos n•s II e Iii, do art. 242. 

Parágrafo Unico. Não responde o produto do trabalho da 
mulher, nem os beni;i a que se refere este artigo, pelas dívidas do 
marido, exceto as contraídas em beneficio da família." 

Portanto, no campo do direito civil, a mulher jâ foi liberdada da tutela 
que injustamente pesava sobre ela. Cumpre-nos dar um passo além, desta vez 
no terreno do direito do trabalho, a fim de que haja a uniformidade de 
preceitos legais que regem os dois campos jurídicos. Por isso, opina a 
Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juddicidade do 
Projeto de Lei n9 79, de 1978. No mérito? por sUa aprovação. 

Sala das Comissões, 21 de março de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relator ~-Hugo Ramos - Aloysio 
Chaves - Helvídio Nunes - Aderbal Jurema - Murilo Badaró-- Lázaro 
Barboza. 

PARECER N• 616, DE 1979. 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Moacyr Dalla 
O projeto em exame, oriundo da Câmara dos Deputados, pretende 

alterar a redação do artigo 446 e seu parágrafo, da Consolidação das Leis do 
Trabalho, para excluir do texto a faculdade concedida ao marido, de pleitear 
a rescisão do contrato de trabalho da mulher, quando a sua continuação for 
suscetível de acarretar ameaça aos vínculos da família. Assim, a mulher 
poderia, livremente, -celebrar ou rescindir contrato de trabalho. 

No âmbito desta Casa legislativa, a matéria foi distribuída às comissões 
de Constítuição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças. 

Embora válida a iniciativa do Deputado Júlio Viveiros, ocorre que a Lei 
n9 4.121, de 27 de agosto de 1962, revogou expressamente o item VII do artigo 
242 do Código Civil, que estabelecia a necessidade da prévia autorização 
marital, para o exercício de uma profissão pela mulher casada. Em 
conseqUência da revogação referida, tem-se como tacitamente revogadas, 
também, as disposições do art. 446 da CLT, sobre a possível oposição do 
marido ao trabalho da mulher. 

Não obstante o fato do projeto ser de valor social, não há necessidade de 
se alterar, no momento, o referido artigo, porque? como é sabido, foi 
instaurada uma Comissão de Atualização da Consolidação das Leis do 
Trabalho, visando a integrar ao texto consolidado o contido nas leis esparsas, 
como também, revisar a redação dos -aitigos- que porventura necessitem de 
maior clareza em sua interpretação, para se evitar conflito entre institutos 
jurídicos. 

Assim sendo, está ao encargo da referída Comissão a alteração da 
redação do citado artigo, pois ó mesmo jã se encántra tacitamente revogado 
pela Lei n' 4.121/62. 

Assinale-se ainda que, est:ando adiantados os trabalhos de revisão, só 
mesmo em caso de urgência se justificaria alteração no texto da Consolidação 
vigente. 

Ante o exposto, opina-se pela rejeiçãO do projeto. 
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1979- Lenoir Vargas, Presiden

te - Moacyr Dalla, Relator - Eunice Michiles - Aloysio Chaves- Jaison 
Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

A Presidência recebeu a Mensagem n• 185, de 1979 (n• 340/79, na ori
gem), de }9 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, submete 
ao Senado proposta do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que o Gover
no do Estado do Rio de Janeiro sej~ autorizado a elevq.r em Cr$ 
i .200.000.000,00 (hum bilhão e duzentos milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim ~e que possa contratar operação de crédito, 
para o fim que espeCifica. 

A matéria serã despachada às Comissões de Economia e de Constituição 
e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Devendo realizar-se, no período 
de 19 a 25 do corrente mês, na cidade de Munique- Alemanha Ocidental, o 
499 Congresso Mundial da Asta, a Presidência designa o nobre Senador Eve
lâsio Vieira para integrar a Delegação Brasileira àquele conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, comunicação que 
serã lida pelo Sr. 1•-Secretãrio. 
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E lida a seguinte 

Exmo. Senhor 
Senador Luiz Viana 
MD Presidente do Senado Federal 

Brasilia, O 1 de outubro de 1979. 

Nos termos regimentais, comunico a V. Ex• que me ausentarei do País 
no período de 5 a 8 de outubro de 1979. 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• os protestos de minha 
elevada estima e distinta consideração. -Joio Cahnon. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência fica ciente. 
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. l9-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 290, de 1979 

Acrescenta parágrafos ao art. 58 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n11 5.4:52, de 111 de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I • O art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto~Lei n9 5.452, de 111 de maio de 1943, passa a viger com o acréscimo 
dos seguintes parágrafOs 111 e 29: 

"§ J9 O empregado matriculado em curso de nível 
universitário terá sua jornada normal de trabalho reduzida para seis 
horas diárias, desde que forneça ao empregador certidão indicativa 
de horário das aulas a que terá de comparecer e certificado mensal 
de sua freqUência escolar, fornecidos pelo estabelecimento de ensino 
superior respectivo. 

§ 29 O não comparecimento ao dia de aula, certificado na 
forma do parágrafo anterior, será co-nsiderado falta ao trabalho, 
para efeito de desconto salarial do período diârio correspondente." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justiflcaçio 

Enquanto o Estado se manteve distante e alheio aos problemas do 
trabalho, os assalariados não tinham praticamente horário. Mourejavam por 
estirados períodos de serviço, em extenuantes jornadas de quatorze ou mais 
horas diárias. 

No campo, a jornada variava durante todo o ano, uma vez que regulada 
pelo nascer e pôr do sol. Enquanto durava o dia, durava o tempo de trabalho. 

Aprofundados estudos dos juslaboristas levaram ao entendimento de 
que fundamentos de ordem biológica, social e atê mesmo económica, 
legitimavam a intervenção estatal ao setor, no sentido de ser limitado o tempo 
de trabalho. 

Hoje, universalmente, é- reconhecida a necessidade de a jornada de 
trabalho ser intercalada de períodos para repouso e alimentação. 

Em nosso País, a jornada está fixada em oito horas diárias, para os 
celetistas, se limite inferior não for expressamente acordado. As horas 
excedentes são rem un:eradas à parte. 

A relevância da matéria jã foi consagrada ·pela Corte Suprema do 
Trabalho, entre nós, que lhe cunhou status de ordem pública: 

.. Sendo as leis referentes à duração do trabalho caracteristicamente de 
ordem pública e inderrogãveis, · ê defeso às partes, no ajustamento das 
condições de trabalho, ultrapassar os limites legais imperativos". Foi o que 
assentou jurisprudencialmente Acórdão do TST_- pleno, proc. 2.567/54 in 
Rev. do TST, janfdez. de 1957. 

O desenvolvimento de um país mais rápido se alcança com a preparação 
técnico~cien1fica de seus cidadãos. 

Cumpre ao legislador pátrio disseminar e facilitar, quanto possível, 
também o ensino suPerior. 

Objetivamos, com o oferecimento da presente iniciativa, estimular o 
interesse do trabaJhadorMestudante~universitârÍO, assegUrando-lhe duas horas 
da jornada de trabalho para serem dedicadas ao estudo. 

À empresa caberá compatibilizar o horário de trabalho com o da 
Universidade, cedendo duas horas diárias para aquele empregado que, 
somente à custo do próprio esforço, logrou ver-se m_atriculado para fazer um 
curso superior. 

Mas o beneficiado terá obrigatoriamente de empregar o tempo que lhe é 
proporcionado para estudar, freqUentando o respectivo curso. Se ele a este 

faltar será o mesmo que se ausentar do serviço, quando então a empresa lhe 
descontará pelos· dias em que não compareceu às aulas. 

De que adiantaria lei dessa natureza sem a devida sanção? 
Face, portanto, à procedência do acrêscimo ora proposto ao contexto 

celetista, com vistas a proteger o trabalhador~estudante-uníversitário 
realmente interessado em concluir seu curso com proveito, confiamos venha 
o projeto a colher o apoio de que precisa para ser transformado em lei. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979.- Senador Raimundo Parente. 

LEGISLAÇÀO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho 

···················-·············································· 
Da Jornada de Trabalho 

Art. 58 A duração normal do trabalho, para os empregados em 
qualquer atividade privada, não excederá de oito horas diárias, desde que não 
seja fixado expressamente outro limite. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e 
Cultura e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 291, DE 1979 

Institui salário adicional para os trabalhadores que exercem ativi
dade em contato permanente com energia elétrica, em condições de pe
riculosidade. 

O Congres-so Nacional decreta: 
Art. 19 Os trabalhadores que exercem atividade em contato 

permanente com energia elétrica, em condições de periculosidade, terão 
direito à remuneração adicional de trinta por ceata (30%). 

Art. 29 O adicional a que se refere o artigo anterior incidirã sobre a 
remuneração percebida pelo tJ;"abalhador. 

Art. 311 Consideram-se, para os efeitos desta lei, como condições de 
periculosidade, os riscos a que estão sujeitos os trabalhadores, decorrentes da 
produção, construção, montagem, operação e manutenção de redes elétricas, 
subestações transformadoras, usinas geradoras de energia elétrica e demais 
equipamentos, em contato com energia elétrica. 

Art. 49 A remuneração adicional a que se refere esta lei serã devida 
enquanto perdurar a execução de serviços nas condições previstas no artigo 
anterior. 

Art. 59 Os trabalhadores beneficiados por esta lei poderão optar pela 
quota de insalubridade que acaso lhes seja devida. 

Art. 69 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Lei n9 3.807, de 1960, dispõe sobre a aposentadoria especial ao 
segurado que exerce atividade profissional em serviços considerados 
insalubres, perigosos ou penosos. Foi ela regulamentada pelo Decreto 
n• 53.831, de 1964. 

No quadro anexo à lei, estão, sob código I.l.S "os trabalhos 
permanentes em istalações ou equipamentos elétricos com riscos de acidentes 
- eletricistas, cabistas, montadores e outros", classificados como trabalho 
perigoso, com aposentadOria aoS vinte e cinco anos e jornada de trabalho 
normal especial fixada em lei, em serviços expostos à tensão superior a 250 
volts. Há remissão aos arts fl9s -187, f95 e 196, CLT e à Portaria 
Ministerial n9 34, de 8 de abril de 1954. Essa Portaria explicita apenas as 
instruções de segurança para a proteção do trabalho em instalações elétricas e 
suas prescrições abrangem, tão-somente, as instalações de produção, distriM 
buição e utilização de energia elêtrica em estabelecimentos particulares, coM 
merciais e industriais. 

A Lei n9 2.573, de 1955, instituiu salãrio adicional- de 30% para os 
trabalhadores que prestem serviços em contato permanente com inflamáveis, 
em condições de periculosidade, devendo a percentagem incidir sobre o 
salário percebido efetivamente (art. l'i'), 

Esses trabalhadores foram, posteriormente, beneficiados com a 
aposeentadoria especial de que trata a Lei n9 3.807/60. 

O adicional de periculosidade instituído pela Lei n11 2.573j55 não se 
estendia a outros trabalhadores. E assim entendeu o TST, no julgamento do 
Recurso de Revista n9 1.514, de junho de 19~7, ao decidir que: 

"Relativamente ao adíciOnã.f" -de periculosidade, cumpre 
acentuar que o conceito de trabalho perigoso a que se refere a Lei 
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n9 2.573/55 não é amplo de forma a abranger todos os serviços 
executados em condições de periculosidade, ao contrârio, _o 
adicional foi instituído apenas para os utrabalhadores que exerce
rem suas atividades em contato permanente com inflamáveis, em 
condições de periculosidade (art. I•)." 

E, maiS- adiante: 

"Assim, o trabalho em subestação onde existem 
transformadores de aJta tensão não se eriquadra no campo de 
incidência da mencionada lei. O serviço ê perigoso, digo, pode ser 
perigoso; mas o adicional criado pela Lei n• 2.573/55 não o 
alcança." 

E isto por que a citada lei trata, apenas, de inflamáveis, sendo que, para 
os seus efeitos, o Decreto n9 40.119, de 1956, conSiderou como inflamáveis 
tão-somente a "substância que, sendo combustível, inflama-se ao mais ligeiro 
contato de chama". Pela Portaria n' 608, de 1956, foi aprovada a relação das. 
atividades perigosas com inflamáveis líquidos e inflamáveis gasosos liquefei
tos. 

No art. I~ estabelecem-se duas condições indispensãveis para que o 
trabalhador faça jus à remuneração adicional: 1•)- contato permanente com 
energia elétrica; 2') - existência de periculosidade. Por contato permanente 
entende-se o 44resultante da prestação de servi9os não eventuais". 

Poder-se-ia argumentar que não é o cantata que, permanente, cria as 
condições de periculosidade, bem como aquele que presta serviços eventuais 
em tarefa perigosa sofre os mesmos 'riscos enfrentados por aquele que, em 
tempo integral, desempenha serviço idêntico, embora o faça em caráter 
habitual. De fato, ensina Mozart Victor Russomano - in "Comentários à 
Consolidação das Leis do Trabalho", 7• ed. Ed. José Konfino, vol. II, pãg. 
399: .. porém assim não é., porque entra em jogo o cálculo das probabilidades, 
na segunda hipótese, pela habitualidade da tarefa perigosa, o risco cresce e, 
por isso niesmo, exige o benefício de uma remuneração mais compensadora". 
Salienta ainda o festejado autor que a ampliação do benefício aos trabalhado
res que prestassem serviços eventuais, em condições de periculosidade, criaria 
.. uma dificuldade práticã": 

O conceito de periculosidade e as atividades nele englobadas estão no 
art. J9 

No art. 29 estabelece-se que o adicional de 30% deve incidir sobre a 
remuneração, vale dizer, sobre todo o salârio percebido. No art. 4~ cuida-se 
de estabelecer que a remuneração adicional vigorará enquanto perdurar o 
trabalho perigoso. 

Por último, no art. 5fll, confere-se ao trabalhador o direito de opção enfre 
o adicional de periculosidade e a taxa de insalubridade que, porventura, lhe 
seja devida. É que, em certos casos, a taxa apresenta-se mais vantajosa. 

As condições estabelecidas neste projeto são semelhantes às previstas na 
Lei n"' 2.573, de 1955, quê" tão bons resultados vem proporcionando aos 
trabalhadores, propiciando-lhes uma remuneração adicional por prestarem 
serviços em atividades perigosas. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979. -Nelson Carneiro. 

(Às ComiSsões de Constituição e Justiça e de Legislação Social. J 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os projetos lidos serão 
publicados e enviados às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1~-Secretârio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 62, DE 1979 
(Da Comissão Diretora) 

Cria empregos de Assessor Técnico, aprova critérios para a sua 
admissão e dá outras providências. 

O ·senado Federal resolve: 
Art. 19 São criados, no Senado Federal, 69 (sessenta e nove) empregos 

de Assessor Técf!ico; ·sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho e do Fundo de Garantia do Tempo de serviço. -

§ 19 Serão admitidos, a partir de }9 de setembro do corrente ano, 11 
(onze) Assessores Técnicos, com as seguintes lotãções: I (um) para cada 
Gabinete dos Membros da Mesa, 2 (dois) para a Liderança da ARENA e 2 
(dois) para a Liderança do MDB. 

§ 29 Os restantes 58 (cinqUenta e oito) serãO-contratados a partir de 19 
de março de 1980, para eXercício nos Gabínetes dos demais Senadores. 

§ 39 Ao Assessor Técnico, indicado pelo Senador e contratado após 
preenchimento dos requisitos mínimos coD.stantes do Anexo I desta 
Resolução, cabe a execução das tarefas de assessoramento que lhe forem 
atribuídas pelo titular proponente, sendo de 8 (oito) horas a jornada diária, e 
com o salário mensal de CrS 52.806,00 (cinqUenta e dois mil e oitocentos e 
seis cruzeiros). 

Art. 29 Ao final da legislatura, o ocupante do emprego de Assessor 
Técnico serâ dispensado se o parlamentar que o indicou não houver sido 
reeleito, salvo se mantida a indicação de seu nome por qualquer dos novos 
Senadores. 

Art. 39 O ocupante do emprego de Assessor Técnico, ressalvado a 
hipótese prevista no art. 2~. poderá ter seu contrato de trabalho rescindido. 
por proposta do Senador ou pela Administração, se incidir em falta grave ou 
outro motivo justificador da rescisão, não se lhe aplicando o disposto no art. 
4• da Lei n• 5.975, de 1973. 

Art. 49 São aprovados os critérios e requisitos mínimos para a 
contratação de Assessor TéCniCo, constantes -do Ãnexo I desta Resolução. 

Art. 59 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO I 

CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO DE ASSESSORES DE SENADOR 

I -Indicação dos Candidatos: 
I. I - O Senador recrutarâ e indicará ao Primeiro~Secretârío, o 

candidato ao Emprego de Assessor Técnico; 
1.2 -O Primeiro-Secretário, antes de aprovar a indicação, encamiriharâ 

o candidato à Comissão de--Avaliação, para que examine o preenchimento 
dos requisitos mínimos de admissão e certifique a habilitação do candidato; 

1.3 - Certificado pela Comissão de AVaJiação o preenchimento dos 
Requisitos Mínimos, o Primeiro-Secretário submeterá o nome do candidato 
ao Presidente do Senado Federal para aprovaÇão; 

I .4- Não sendo preenchidos os Requisitos Mínimos, o Primeiro
Secretário solicitará ao Senador proponente que indique outro candidato. 

2 - Requisitos Mínimos de Admissão: 

2.1 - O candidato deverá demonstrar maturidade pessoal e capacidade 
profissional, para o exercício do Emprego, que serão aferidos pelo 
preenchimento dos seguintes Re~uisitos Mínimos: 

2.1.1 - Idade mínima de 25 anos; 
2.1.2- Formação de nível superior, comprovada mediante diploma de 

conclusão de curso- de graduação, de licenciatura plena, expedido por 
estabelecimento oficial ou reconhecido de ensino superior e'm qualquer das 
áreas científicas e técnicas da competência das Comfssões Técnicas do Senado 
Federal; 

2.1.3- Experiêncfa:- profissional pertinente- â área do curso de 
graduação do candidato, de no mínimo 5 (cíhco) anos, demonstrada .pelo 
exercício de atividade em cada um dos seguintes campos: 

2.1.3.1 - Exercicio de funções de: 
a) assessoramento ou consultaria superior; 
b) direção de órgão ou empresas ou de suas respectivas unidades a nível 

departamental ou divisional; ou 
c) docência universitária. 
2.1.3.2- Produção técnico~científic:i próPria, representada por: 
a) artigos ou livros publicados; 
b) elaboração de projetas técnicos aprovados e executados sob sua 

responsabilidade; 
c) elaboração de estudos e pareceres técnicos utilizados para 

fundamentação de decisões- ou aProvação de atos administrativos de 
autoridade ou órgãos; 

d) elaboração de parecer jurídico aprovado por autoridade competente 
ou exercício de atividade forense, como parte em processos. 

2.2 ~O candidato deverá comprovar perante a Comissão de Avaliação 
o preenchinlento dos Requisitos Mínimos referidos nos subi tens 2.1.1 a 2.1.3; 

2.3- O candidato deverá apresentar os documentos legais exigidos pela 
administração e submeter-se aos exames de sanidade física e mental. 

2.4- Na aferição da Experiência Profissional serão observadas as 
seguintes regras: 

2.4.1 -Até 3 (três)-árlOs do total de 5 (cinco) anos de experiência 
profissional, fixado nÇJ subitern 2.1.3, poderão ser substituídos por cursos de 
pós-graduação, nas seguintes proporções: 

a) curso de doutorado, equivalente a 3 (três) anos de experiência 
profissional; 
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b) curso de mestrado, equivalente a 2 (dois) anos de experiência; 
c) curso de especialização, a nível de pós-graduação, equivalente a 

(um) ano de experiência. 
2.4.2- Em nenhuma hipótese será admitido candidato com experiência 

profissional inferior a 5 (cinco) anos, relativamente aos campos definidos nos 
itens 2.1.3.1 e 2.1.3.2. 

Justificação 

A Comissão Diretora do Senado Federal, sempre sensível aos problemas 
da Casa e dos Senhores Senadores, tem recebido numerosas solicitações e 
sugestões referentes ao problema de assessoramento pessoal dos 
parlamentares que, com a multiplicidade de encargos a eles afeta, elltendem 
deva ser ampliado. 

As próprias lideranças, inclusive, têm solicitado um assessoramento mais 
direto e eficaz, a exemplo do que ocorre com a outra Casa do Congresso 
Nacional. 

Em diversas reuniões, a matéria tem -sido tratada e discutida em 
profundidade pela Comissão Diretora, com -vistas à sua solução. 

Com efeito, a Assessoria do- Senado, embora preste eficiente 
colaboração, o faz mais diretamente às Comissões TéciõicaS da Casa, não 
podendo se dedicar, pelo seu número reduzido, ao atendimento pessoal dos 
Senhores Senadores. 

Estudados os diversos ângulos do problema, inclusive no seu aspecto 
financeiro, cuja cobertura foi providenciada, a Comissão Diretora chegou à 
conclusão contida no presente projeto, que cria os empregos de Assessor 
Técnico --11 agora e 58 a partir de março do próximo ano, e disciplina a sua 
admissão, que se darã de acordo com critérios rígidos de escolha, dentre 
profissionais com mais de cinco anos de experiência no ramo, exigência essa 
adotada inicialmente para o provimento dos Assessores do Senado. 

O Plenãrio do Senado, dentro de sua soberania, decidirã melhor a 
respeito. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979.- Luiz Viana, Presidente
Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Gastão Müller. 

~ (Às Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.) 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Lins {Pausa) 
S. Ex• não está presente. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jessé Freire, por cessão do nobre 

Senador Gastão Müller. 

O SR. JESSÉ FREIRE (ARENA- RN. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

A recente instalação do CONCEX acaba de proporcionar oportunidade 
a que o País e, de modo especial, o setor empresarial tomassem conhecimento 
da posição do Governo em relação à iniciativa privada, em geral, e ao 
comércio, em partiCu]ar. 

Foram de singular importância os pronunCiamentos na oportunidade 
feitos pelo Presidente João Figueiredo e pelo Ministro Karlos Rischbieter, 
ressaltando á importância que a atual administração brasileira atribui à 
participação dos homens de empresa na discussão e no encaminhamento dos 
programas do governo nas áreas que lhes dizem respeito. 

E uma salutar transformação que se verifica nos altos escalões oficiais, e 
que merece ser aqui ressaltada, com os aplausos que provocou nos setores por 
ela atingidos. 

Realmente, de hã muitos decênios estávamos- deSabítuados de- ouvir 
expressões como as que utilizou o Senhor President~ d~_ República, ao 
afirmar que .. vamos soltar mais e diminuir a intervenÇão do-Estado na econo
mia". 

Recebemos as palavras de Sua Excelência, e as que oportunamente 
proferiu o Ministro- da Fazerida, como o início" de uma nova era, em que os 
Poderes Públicos se mostram sensíveis à pregação em que hã vârios lustros se 
empenham as Classes Produtora~ do Brasil nos Congressos e Conferências 
promovidos por suas entidades ~epresentativas, reivindicando participação 
nas responsabilidades do governo no estabelecimento das políticas 
económicas e sociais de interesse nacional, como decorrência do sistema 
democrático e de liberdade de iniciativa adotado idealmente no País. 
' De modo especial, os pronunciamentos que ouvimos, feitos com a 
sinceridade espontânea a que nos vai acostumando a atual administração, 

repercutiram de modo profundo e favorável na ârea empresarial do 
Comércio. 

Como homem ligado profissionalmente a esse setor. e investido na 
direção de sua mais alta entidade representativa, sinto~me, sr: Presidente, no 
dever de trazer a esta Casa, a que me honro de pertencer, um depoimento 
sobre o que representa para esse segmento da economia brasileira a nova 
atitude, corajosamente adotada pelo Governo Figueiredo. 

Na verdade, até agora, não obstante ocupar o comércio destacado papel 
no estágio atual da civilização, em nosso País, foi sempre, de modo 
sistemático, relegado à posição secundária nos planos governamentais de 
desenvolvimento. 

De forma implícita ou explícita, a posição oficial era de não reconhecer 
qualquer importância no papel desempenhado pelo Comércio no processo de 
crescimento económico. Tratar-se-ia de simples apêndice dos demais setores, 
não merecendo, assim, atenções especiais nos esforços com vistas à expansão 
da economia. 

Como resultado, as polítiCa-s -económicas de longo prazo acabaram por 
ser entre nós sistematicamente discriminatórias contra as atividade8 
comerciais. Na realidade, a pi-oliferação de incentivos aos demais setores 
económicos tem produzido, entre outros efeitos, a redução da rentabilidade 
relativa do Comércio, inibindo, conseqUentemente, a alocação de recursos 
adicionais à atividade. 

Entretanto, o comportamento do Comércio parece constituir-se numa 
das principais preocupações das políticas de curto prazo de estabilização da 
atividade económica. Exemplo característico dessa afirmativa pode ser 
encontrado nas restrições do crédito ao consumidor, que, freqUentemente, 
lideram os programas de combate à inflação. E o comércio varejista é sempré, 
inexoravelmente, o primeiro segmento da atividade económica a sofrer os 
impactos negativos das políticas de restrição. 

Ainda, pelo fato de constituif o elemento de cantata direto do setor 
produtivo com o consumidor final, e sendo a elevação dos preços somente 
percebida no ato de realização das compras, o raciocínio superficial leva a 
identificar como fonte geradora do fenômeno inflacionário, o comerciante, e 
não o processo mais complexo de desequilíbrios entre a demanda e a oferta 
agregada. Daí, o surgimento de pressões intermitentes para o estabelecimento 
de controles mais rígidos sobre as atividades do Comércio. 

Por outro lado, o setor atacadista é facilmente tomado corno alvo de 
severas críticas, apontado como um dos principais responsãveis pelo 
recrudescimento do processo inflacionário. O consenso que parece prevalecer 
entre diversos setores de opinião é de que o comércio atacadista de produtos 
agrícolas seria formado por oligopólios, dotados de incríveis poderes para 
multiplicar preços no caminho entre o produtor e o consumidor final. 

Evidentemente, tais acusações são baseadas em meras suposições, 
carecendo de apoio por parte de pesquisas ou estudos mais sérios. Ademais, 
dado que a inflação se caracteriza pela alta contínua e generalizada dos 
preços, mesmo que fosse identificada a presença de monopólios ou de 
oligopólios isso não seria bastante para comprovar a validade dessas 
hipóteses. E a razão fundamental é que realmente as estruturas de mercado, 
monopolistas ou oligopolistas, resultam em preços mais elevados mas falta
lhes a capacidade de impor preços crescentes ao longo do tempo. 

Os supostos estímulos ao .. consumismo" constituem outra fonte de 
pressões para a limitação da atividade do Comércio. Nesse sentido, a 
expansão das vendas de bens de consumo durável, responsâveiS por 
importante parcela da atividade comercial, passou a simbolizar a tão 
decantada '"sociedade de consumo" que para alguns chega a ser sinónimo da 
decadência da civilização ocidental. 

Tendo em vista que o crescimento contínuo dos gastos em consumo 
reflete ganhos de renda real da coletividade, cuja obtenção resulta de árduo 
esforço de investimento, a própria expressão "sociédade de consumo" é 
inadequada. A aquisição desses bens pode ser identificada como investimento 
das famílias, na medida em que os fluxos por eles gerados contribuem para a 
poupança do tempo e do esforço tisico dos indivíduos, e, em última instância, 
para o aumento de sua capacidade produtiva. Portanto, se o objetivo é 
aplicar rótulos, mais lógico seria chissificar o mundo ·moderno como 
.. sociedade de investímento". 

Urna das características marcantes da evolução da sociedade foi o 
excepcional crescimento da especialização de funções e da divisão do 
trabalho. Processou-se, então, a introdução da moeda, que veio facilitar a 
realização das trocas, habilitando a separação dos atas de compra e venda. 
n::~ mesma forma sunziram as empresas. para servir como intermediárias 
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entre os indivíduos, em suas funções distintas de produtores de serviços e de 
compradores de bens. Nesse contexto de especialização, aparece o setor 
Comércio como atividade separada da transformação física de bens, 
contribuindo para aumentar a eficiência na realização das trocas e, 
conseqüentemente, reduzir os custos para o consumidor final. 

Num País em desenvolvimento, de dimensões continentais e com 
substanciais disparidades regionais, como o Brasil, a expansão, e 
principalmente a interiorização do comércio, possui irilplicações bastante 
favoráveis ao permitir, de forma indireta, a realização de ganhos de renda 
real 

A importância do comércio não se restringe, apenas, ao âlnbito 
doméstico, estendendo·se às transações do País com o exterior. 

Como bem acentuou o eminente Presidente João Figueiredo, além de 
vocação material do Brasil desde antes da Independência, o comércio 
internacional é parte integrante e inseparável de nossa política externa. Do 
seu processo, entretanto, escassamente participa o empresário comercial, 
embora o aumento da proporção de produtos industrializados na nossa pauta 
de exportações, cujas vendas exigem m.aior satisfação mercadológíca 
relativamente a produtos primárioS; tenha· 'transformado em decisiva, para 
seu crescimento, a participação··dos comerciantes, como ocorre nos grandes 
países exportadores. A viabilidade da expansão de nossas exportações, fator 
crucial diante da nova crise do petróleo, passa deste modo, a exigir esforço 

Classes de 
Receita 

0-50 
50-100 
100-250 
250-500 
500- 100 
1000-2500 
2500-5000 
5000-10000 
10000 - 25000 
25000 e mais 
Total 

Distribuição das Empresas Comerciais, 
Segundo Classes de Receita, em 1975 

em Cr$ 1.000 de 1979 

Comércio 
Atacadista 

% no número % 
de empresas 

Receita 
Total 

4,1 26488 3,5 
5,7 131900 15,5 

12,9 678046 28,7 
12,9 1458 885 18,7 
14,5 3 240062 13,7 
19,1 9 615 294 I 1,3 
12,1 13212554 4,7 
s;s 19171 121 -2,1 
6,3 30 188 333 l,l 
3,6 146413477 0,6 

100,0 224142160 100,0 

Comércio 
Varejista 

no número 
de empresas 

Receita 
Total 

254322 
2 971208 

12000828 
16 936 740 
24 666075 
44 849 146 
41 653 085 
36 991 562 
42 050 287 

I 18 248 040 
340621293 

maior, que pode ser plenamente atendido pelo comerciante brasileiro. -------,--,:--,--,-------------,------
Fonte: Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - Secretaria da Receita 

Entretanto, apesar de suas constantes reivindicações, o comércio jamais Federal _ MF. 

foi contemplado com a outorga de incentivos à exportação. Isso lhe tem O exame da origem do capital revela que o comêrcio se constitui em 
inibido tremendamente a capacidade de participar mais intensamente no atividade onde há nítido predomínio da empresa privada nacional. De acordo 
comércio exterior de produtos manufaturados. com informáções da Receita Federal, das 69.044 empresas atacadistas 

Estes são alguns exemplos que sugerem ser a atividade comercial não cadastradas em 1976, apenas 3,6% apresentavam participB.ção acionária 
apenas reflexo, mas também condicionante para õ bom desempenho do estrangeira. A presença do capital externo era menor ainda no ramo varejista, 
restante da economia. onde se restringia a 0,11% de um total de 663.634 firmas cadastradas. 

De outro lado, ao utilizar de forma relativamente intensa serviços de A distribuição das firmas por classes de receita demonstra as pequenas 
mão~de-obra pouco qualificada, a atividade se reveste de grande importância dimensões das empresas comerciais brasileiras. 
social numa economia em desenvolvimento. A razão óbvia é que um dos A firma típica do comércio varejista possuía, em 1975, receita anual 
problemas mais sérios é justamente a limitação da capacidade de oferecer equivalente a 13.000 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), 
empregos suficientes para a absorção de uma força de trabalho que cresce em termos de cruzeiros de junho de 1979. 
aceleradamente. No comércio atacadista, a empresa média apresentava rendimentos 

EVOLUÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA 
Taxas médias de crescimento anual em % 

Agricultura Indústria Comércio Transportes e PIB 

1967/1973 
1974/1978 
1967/1978 

4,8 
4,8 
4,8 

13,2 
7,7 

10,8 

12,2 
6,2 
9,5 

Comunicações 

11,2 
8,6 

10,2 

Fonte: Centro de Contas Nacionais- Fundação Getúlio Vargas 

11,4 
7,0 
9,6 

Os dados relativos à evolução do setor comercial revelam crescimento a 
taxas elevadas nos últimos dez anos (1967/1978). 

Um fato característico é a expansão em ritmo prã.ticanlente idêntico ao 
do Produto Interno Brut.o (P.IB), registrando~se taxa média de crescimento de 
9,5% ao ano para o comércio e de 9,6% para o PIB. Em contrastes, verifica-se 
4,8% para a agricultura, 10,8% para a indústria e 10,2% para os transportes e 
comunicações. 

Entretanto, como demonstrarei posteriormente, no curto prazo as 
flutuações sofridas pelo setor parecem ser mais intensas do que no restante da 
economia. 

Como resultado desse padrão de crescimento, a participação do 
comércio na fenda intei'na brasileira manteve-se praticavelmente estável entre 
1960 e 1977, ao redor de 15,5%. Em termos regionais, a atividade comercial se 
encontrava, em 1970, concentrada na Região Sudeste, responsável por cerca 
de 62% do produto gerado pelo setor. O grau de concentração era menos 
acentuado do que o da indústria, onde a participação da Região Sudeste 
correspondia a 81% do produto. 

anuais correspondentes a 70.000 ORTNs. Nesse ramo, 50% das firmas 
obtinham receita anual inferior ao valor de 10.000 ORTNs, ao passo que, no 
varejista, esse percentual eleva-se a 80%. 

Em termos de absorção de mão~de~obra, o comércio, incluindo os 
serviços comerciais, era responsável, em 1976, pelo emprego de 22,2% dos 
segurados pela Previdência Social, ou seja, cerca de 4,6 milhões de 
trabalhadores. 

Esta rápida síntese da estrutura do comércio deixa claros certos aspectos 
extremamente importantes. 

Trata~se de setor dinâmico, que vem acompanhando o crescimento 
acelerado da economia brasileira nos últimos anos. Contudo, é do ponto de 
vista social que se definem suas características mais típiCas. A preponderância 
quase absoluta da participação de microempresas nacionais, de reduzidíssima 
capacidade financeira, ·e o emprego de grande massa de trabalhadores, são 
por demais relevantes. No entanto, até agora, isso não era levado em conta na 
elaboração dos planos governamentais de desenvolvimento. 

A presença massiça de empresas deo pequeno porte, conjugada às 
imperfeições existentes no mercado de capitais, sugeririam, desde logo, a 
existência de dificuldades para obtenção de crédito. 

Esse problema é ampliado pela difusão de políticas de crédito seletivo, 
pelas quais o Governo orienta, através de vários mecanismos, como juros 
mais baixos, taxas especiais de redescontes, recolhimento comPulsório 
menor,- a oferta de financimento para-setoresjulgados prioritários. Nestes, 
o comércio raras vezes está presente. 

O efeito final de tal situação é, sem dúvida, a redução da oferta de fundos 
emprestáveis ao setor comercial e, conseqUentemente, o aumento de seus 
custos finaric-eirOs. Ademais, a situaçãO do com_ércio tende a agravar-se, 
quando a política do crédito se torna contracionista, dado que a concessão de 
empréstimos não subsidiados passa a ser racionada com maior rigor. 

O comércio vem sofrendo declínio de crédito bancário durante a década 
de 70. Sua partici"pação média nos créditos do Banco do Brasil e demais 
bancos comerciais ao setor ofiVido passou de 24,2 no período 1971/1974 
para 20,7% em 1974/1978. Isso, de resto, sugere, com eloqüência, que a causa 
de expansão dos meios de pagamento não deve residir na formação de esto
ques pelo comércio, baseado no crédito fácil. 
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Certo é que o comêrcio não tem tido acesso ao fwanciamento direto, e 
isso o coloca em desnível com os demais setores da atividade económica. Seus 
empresários, além- dos riscos e sacrifícios próprios, deparam com as 
limitações do crédito, e, na maioria das vezes, são vítimas indefesas dos 
programas oficiais de contenção. Hã dificuldades, inclusive, para a obtenção 
do capital de giro para as pequenas e médias empresas brasileiras. 

1971/1974 
1974/1978 

Participaçlo Média do Comércio 
Nos Empréstimos Bancários 

em % 

Bancos Comerciais Banco do Brasil 

26,0 
22,2 

21,2 
18,8 

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil. 

Total 

24,2 
20,7 

Tendo~se em conta a importância do comércio na formação da renda e 
sua crescente innuência sob o aspecto social, nada teria sido mais justo, até 
agora, do que se lhe atribuir, também, destacado capítulo nos planos 
governamentais. 

Além dos créditos bancãrios, e logicamente dos créditos de fornecedores. 
os financiamentos das Sociedades de crédito, financiamento e investiménto ao 
consumidor influenciam, de forma importante, -o Comportamento das vendas 
comerciais. 

A evolução recente dos empréstimos por aCeite cambial não deixa 
dúvidas quanto à posição incômoda do comércio. O crédito direto ao 
consumidor foi particularmente afetado pelas medidas antiinflacionãrias, em 
1974, 1976 e 1977, quando sua expansão se processou a taxas reais negativas, 
em contraste com o comportamento dos empréstimos totais do sistema 
financeiro, onde a participação dos aceites cambiais no crédito total ao setor 
privado passou de 15% em 1973, para cerca de 7% em 1978. 

A diminuição relativa da oferta de crédito para o comércio foi 
acompanhada por sensível aumento de suas despesas financeiras. 

Conforme dados relativos às sociedades anÓnimas, computados pela 
Fundação Gietúlio Vargas, a relação despesas financeiras/passivo a longo 
prazo para o setor do comércio elevou~se de 19% em 1973 para 33% em 1977. 
Para o total das sociedades anônímas brasileiras o aumento dessa relação foi 
bem mais suave, pois passou de 10% iem 1973, pÚa 13% em 1977. 

Aceites 
Cambiais 

1974 23,8 
1975 32,8 
1976 28,9 
1977 28,8 
1978 56,1 

Evolução dos Créditos do . 
Sistema Financeiro 

em % 

Empréstimos Totais 
do Sist. Financeiro 

55,5 
56,3 
57,3 
51,5 
49,4 

Fonte: Boletim do Banco Central do Brasil. 

Taxada 
Inflação 

28,7 
27,7 
41,3 
42,3 
38,7 

Nas duas últimas fases de desaceleração da atividade econom1ca, 
induzidas pelas políticas antiinflacionãrias, o impacto negativo sobre as 
vendas do comércio foi significativo. Em maio de 1974, as vendas começavam 
a registrar quedas, que somente cessaram doze meses após, ou seja, em abril 
de 1975. Em agosto de 1976, iniciou-se a repetição do processo, que 
perduraria até julho de 1977. Como ponto comum, as recessões comerciais, 
além de prolongadas, antecederam a redução do ritmo das atividades da 
economia como um todo. 

Este ano, as vendas do comércio lojista vêm apresentando continuado 
declínio desde janefro·, enquanto que a indústria ainda registrava taxas de 
crescimento, pelo menos até maio. 

Evidentemente, uma parcela desse fenômeno é explicada pela própria 
natureza do comércio, que, como setor de ponta, recebe os primeiros 

impactos transmitidos pela política de contenção da demanda agregada. 
Todavia, corno jã dissemos, a retração da atividade comercial reflete, também 
as distorções causadas pela concessão de créditos subsidiados. Além disso, 
boa parte do arsenal de medidas-usadas para tentar deter a inflação tem sido 
dirigida contra a atuação do comércio. 

Desde o início do ano corrente, vem o comércio varejista sofrendo as 
conseqüências das restrições ao Crédito Direto ao Consumidor, mecanismo 
de significativa influência nas vendas de bens de consumo durável. Se 
compararmos os períodos janeiro/maio de 1978 e janeírojmaio de 1979, 
veremos que os créditos das financeiras tivetam reduzida sua taxa de 
expansão, registrando 14,3% neste ano, contra 15,4% no ano passado. 

Evolução da Economia Brasileira 
Em 1979 

em% 

Vendas do 
Comércio Varejista (a) 

Produto 
Industrial (b) 

janeiro 
fevereiro 
março 
abril 
maio 
junho 

- 15,9 
- 0,3 

4,3 
12,6 
17,2 
3,0 

8,2 
8,7 
8,9 
8,8 
9,3 

Fontes: (a) Termôrnetro de vendas do CDL- Rio de Janeiro, variação real 
em relação a idêntico mês de 1978. 
(b) Produto real da indústria .. IBGE'' -variação em 12 meses até o 
mês indicado. 

Entretanto, o mesmo não aconteceu com os empréstimos bancários nem 
com os do sistema financeiro global. Os primeírOs, cujo cres-cimento foi de 
13,4%, em 1978, registraram aumento de 17,3%, em 1979, enquanto que, para 
os últimos, a taxa de expansão passou de 14,6% para 18,2%. 

Agravando ainda mais a situação, na ârea de vendas dos bens duráveis, 
estabeleceu-se o limite máximO- âe 30% sobre os preços à vista dos produtos 
vendidos a prazo. Corno era esperado, o resultado da medida foi, pelo rrienos 
até o momento, o de reduzir o nível de atividade do comércio lojista, sem 
trazer benefícios em termos de queda da inflação ou de taxas de juros. 

Cabe salientar, entretanto, que recentemente o Conselho Monetário Na
cional tomou medidas que de certa forma facilitam O crédito ao consumidor, 
através do alargamento de prazos. Sua influência, positiva sobre as vendas, 
porém, ainda não será de grande efeito. 

Para as empresas que atuam na área de abastecimento~ além do recém
findo acordo de cavalheiros com os supermercados, a dotou-se maior rigor na 
fiscalização e foram fixadas margens· mâximas de coqlercialização entre os 
preços de atacado e de varejo nas vendas ao consumidor. 

Em primeiro lugar~ tais medidas podem ser classificadas como 
discriminatórias, dado que atingem diretarnente um setor particular da 
economia. 

Ao mesmo tempo, a maior parte delas é logicamente inadequada ao 
procurar combater a inflação pelos seus sintomas e não pelas suas raízes. 
Afinal de contas, em qualquer pais do mundo taxas de expansão monetária 
elevadas e crescentes, tal como vem ocorrendo no Brasil desde fins de 1977, 
trazem, como conseqüência inevitável, o agravamento da inflação. 

1976 
1977 
1978 

Crescimento dos meios de pagamento (*) 
Taxa--de Variação em re1ação aos 

últimos 12 meses 

1979 - I' trimestre 
29 trimestre 

- julho 

37,2 
37,5 
42,8 
46,4 
45,4 
51,5 

(*) Papel-moeda em poder do pUblico mais depósitos à vista nos bancos comer~ 
cials e no Banco do Brasil. 
Um comércio mais eficiente é essencial Pafa o fortalecimento da 

economia brasil_eira. A redução da excessiva regulamentação do selar, 



4 

Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta·feira 3 4909 

concorrendo para a diminuição dos custos burocráticos das firmas, é medida 
longamente pleiteada neste sentido, e se inclui dentro das providências 
desburocratizantes em tão boa hora iniciadas pelo atual Governo. 
Desnecessário salíentar que tais custos afetam mais fortemente ·as pequenas 
empresas, tendo portanto efeitos distributivos. 

Com referêncía ao crédito, temos considerado recomendável uma 
reavaliação de prioridades na concessão de subsídios, de modo a reduzi·la a 
um mínimo possível, como nos casos em que favorece as pequenas e médias 
empresas, a exemplo da Resolução 388 do Banco Central, que manteve o 
atendimento a uma antiga pretensão do comércio. Isto, sem dúvida, além de 
eliminar conhecidas distorções, beneficiaria o comércio através do aumento 
da oferta de empréstimos não subsidiados. 

Os estímulos à formação de ••chopping centers" incluem-se dentro do 
contexto de mobilização nacional para poupar energia. A concentração 
espacial do comércio varejista dentro dos bairros das grandes cidades, a 
exemplo dos países desenvolvidos, já vem apresentando resultados 
ponderáveis em termos de consumo de combustíveis. Além disso, 
proporciona redução dos custos da infra-estrutura urbana e do próprio 
tempo gasto pelo consumidor em suas compras. A mobilização de recursos a 
longo prazo, supridos pelos Bancos do Desenvolvimento e Investimento, 
representa a fórmula mais adequada para a viabilidade desses 
empreendimentos. 

Eram estas, Sr. Presidente, as aspirações mínimas do comércio 
brasileiro, repetidamente levadas à consideração das autoridades 
responsáveis, em apelos sem retorno. 

Elas aqui ficam registradas, agora, dentro de clima bem diferente, criado 
por nova compreensão dos problemas e de novo enfoque por parte dos 
responsáveis pelos destinos do País. -

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA - SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JESSJ:: FREIRE (ARENA - RN) - Com prazer. 

O Sr. Lenoir Vargas (ARENA- SC)- V. Ex•, como reconheCido líder 
do comércio brasileiro, acaba de proferir um discurso da maior importância, 
fazendo uma radiografia desse setor da atividade econômica do Brasil, das 
críticas que entendeu por bem oferecer e das soluções que lhe parecem 
ajustadas ao pensamento do comércio brasileiro. Quero cumprimentar V. Ex' 
pelo discurso que acaba de proferir e manifestar a minha esperança de que as 
autoridades brasileiras ligadas ao setor especificado por V. Ex' venham dele 
tomar conhecimento e, naturalmente, dele aproveitar para as soluções que in
teressam ao conjunto da economia brasileira. 

O SR. JESSI:: FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado a V. Ex•, 
Senador Lenoir Vargas, pelo seu aparte. 

Quero acrescentar que a análise que àcabo de trazer ao_conhecimento do 
Senado era para fixar a posição do comércio brasileiro no desenvolvimento 
econômico do País. Ê o segmento econômico que evidentemente paga juros 
altos e, por incrível que pareça, esses juros chegam até .70, 80% ao ano. E os 
outros segmentos econômicos são subsidiados pelo Governo. · 

Tenho uma informação, de ontem, que para mim é um escândalo, se for 
verdade, de que os subsídios deste País chegam a trezentos bilhões de 
cruzeiros. 

V. Ex' está confirmando esta informação, Senador EVelásio Vieira. 
Um País como o nosso, que tem um orçamento que chega a um trilhão 

de cruzeiros, não pode se dar ao luxo de subsidiar a outros segmentos 
econômicos trezentos- bilhões de cruzeiros, tendo como bode expiatório um 
segmento da maior importãncii, cOmo é o comércio brasileiro. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- V. Ex• dá licença para um aparte? 

O SR. JESSÉ FREIRE (ARENA- RN)- Com muito prazer, nebre 
Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. EveJásio Vieira (MDB - SC) - V. Ex• acabou de merecer o 
aplauso de um colega da Aliança Renovadora Nacional; receba, também, o 
de um homem do Movimento Democrático Bi-à.Slle"iro, na oportunidade em 
que faz críticas justas-~ ponderadas e certas em relação à discriminação da 
política finant.'e:irà do Governo no que concerne ao comércio, como também 
em seu aspeCto da política tributária. O comércio, no Brasil, não tem 
merecido o verdadeiro apoio. Uma economia, para se desenvolver, tem que 
haver o apoio de todos os seus setores. O setor de produção de matério-prima 
merece ser olhado com atenção; na mesma dimensão, o setor secundário, o 
setor industrial; mas, na mesma dimensão, também, o setor terciário, o setor 
do comércio, porque o comércio é o grande responsável pela distribuição 
daquilo que a indústria produz, daquilo que o próprio setor primário produz, 

porque ele desenvolve essa grande missão de fazer a conexão entre o centro 
produtor e o centro consumidor. Se esse setor, o comercial, cair, cai toda a 
economia, porque ele é um dos sustentáculos do desenvolvimento da 
economia. V. Ex', anteriormente, falou também e defendendo o comércio, 
que tem sido alvo de muitas críticas injustas, aparecendo como ganancioso; 
isso ocorre em razão das tensões in"flacionárias, do alto custo de vida, 
violento, dos últimos anos, em razão do nosso sistema de comercialização 
desorganizado, e fundamentalmente por culpa do Governo. Vou citar dois 
exemplos, Senador Jessé Freire. O setor de arroz é um deles; estamos 
transportando arroz a 300 quilômetros acima de Cuiabâ, arroz em casca, 
para Santa Catarina; lá, é feito o processamento de beneficiamento. O arroz 
beneficiado é transportado de volta para São Paulo, Rio de Janeiro e para o 
Nordeste. Veja V. Ex• que, nesse passeio, há um encarecimento 
estraordinãrio do arroz, quando o certo era o Governo estimular empresários 
que se instalassem na área produtora, para o arroz sair dali já beneficiado. 
Agora, os preços do suíno, do frango, vão ter novos aumentos, e por quê'? 
Porque o milho importado era distribuído no Sul, nos próprios Estados, 
através da Comissão de Financiamento à Produção. Agora, esse milho 
importado vai para leilão, em São Paulo. Os criadores, os agricultores, os 
suinocultores do Sul, na maioria, não terão condições de vir participar do 
leilão, adquirir o milho em São Paulo e depois levá-lo para os Estados de 
Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Evidentemente, que vai 
haver um aumento, porque, hã 3 meses, esses criadores estavam pagando pelo 
milho Cr$ 150,00 a saca; agora já estão pagando Cr$ 300,00 e, 
provavelmente vão pagar mais. Ê lógico que esse aumento serã transferido 
para o custo final da ave, do animal, ou o consumidor estarâ pagando mais. 
São dois fatos que evidenciam a desorganização do sistema de 
comercialização deste País. 

O SR. JESSI:: FREIRE (ARENA - RN) - Muito obrigado, nobre 
Senador Evelãsio Vieira, pelo seu aparte. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB - SC) - Senador, queria confirmar: o 
custo dos subsídios, este ano, é de 300 bilhões de cruzeiros. 

O SR. JESSI:: FREIRE (ARENA- RN)- E esse subsídio terã que ser 
tirado de alguma fonte: ou se tira do orçamento da União ou se tira dos altos 
juros que são cobrados ao comércio para financiar o setor primário e o setor 
secundário. Acho que hã um erro de enfoque, e ele precisa ser estudado, 
reestudado e reanalisado pelas autoridades competentes. 

Dentro desta sadia compreensão podemos situar a resolução adotada 
pelo Governo de reestruturar e revitalizar o Conselho de Desenvolvimento 
Comercia]. Este órgão Criado em 1969 já com-pletou um decênio sem realizar 
uma única "reur·iião, salvo a da instalação. 

O Conselho de Desenvolvimento Industrial funciona assiduamente, com 
a participação de um colegiado do qual fazem parte Ministro de Estado e 
representantes das classes produtoras. O Conselho de Desenvolvimento 
Comercial foí colocado de parte. Somente agora, na gestão do Sr. Ministro 
João Camilo Pena, a pedido nosso, S. Ex' organizou um grupo de trabalho de 
que participavam comerciantes e funcionários públicos, e chegamos à 
conclusão de revitalização do Conselho de Desenvolvimento Comercial, 
dãndo novas responsabilidades. Fui informado por S. Ex"- que o projeto foi 
entregue para estudo ao Senhor Presidente da República, que se mostrou 
sensível e está tornando as providências necessárias para que o Conselho de 
Desenvolvimento Comercial, venha a atuar em favor, não do comércio, 
porque eu não estou para defender, particularmente, um setor da economia 
nacional, mas, a economia brasileira como um todo, na qual o comércio tem 
função preponderante. 

Há portanto motivos de regozijo, Sr. Presidente, diante dessa nova 
abertura, que tão promissoramente se apresenta. 

Qs empresários brasileiros a aplaudem calorosamente. E aqui me faço 
eco desses aplausos e dessas esperanças renovadas, perante Vossa Excelência 
e o Senado. 

Muito obrigado! (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, pela Liderança da 
Maioria, o nobre Senador Lomanto Júnior. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA. Pela Liderança da 
Maioria, pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pelo que temos observado, a atual Administração do DASP, segundo 
palavras do próprio Ministro Freire, entende que a res-ponsabilidade social 
do serviço público é muitO maior, quando o próprio Estado assume o papel 
do grande Empregador. 
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Talvez, em face dessa filosofia de trabalho, o Ministro Freire, profundo 
conhecedor dos intrincados problemas da área social, altamente sensibilizado 
aos anseios do funcionalismo federal, venha_apresentando um desempenho 
jamais observado, à frente de administiã.Ções do DASP. 

Tanto é verdade que, numa simples verificação do Diário Oficial, 
podemos observar o muito que, em tão pouco tempo, jã foi feito. 

E de salientar que, à frente do Poder Executivo, encontra-se, também, 
um homem extremamente sensível à problemática do funcionalismo público 
federa!. Talvez mesmo por isso, Sua Excelência o Presidente João 
Figueiredo tenha escolhido, para dirigir o DASP, o cidadào José Carlos 
Freire. 

Cabe evidenciar, com efeito, que em outubro de 1978, por ocasião da 
abertura do 19 Simpósio dos Servidores, realizado aqui em Brasília, o 
Presidente João Figueiredo cm seu discurso relacionou, em vãrios tópicos e 
em linhas gerais, o que seria realizado, em sua administração quanto à ãrea 
de pessoal. O seu pensamento global, acerca do homem que trabalha, pôde, 
desde logo, ser apreendido quando afirmou: .. Sou dos que acreditam que o 
equilíbrio da sociedade moderna só se encontra na completa satisfaç-ão do 
homem. Por isso, não aceito que o trabalhador seja relegado ao plano de 
instrumento~ ou de simples engrenagem econômica". 

Agora, mais do que antes, podemos dizer que na fala do Presidente 
Figueiredo não havia apenas promessas. 

Podemos relacionar algumas medidas concretas, jâ adotadas pela 
Administração Freire, que levaram em consideração os compromissos 
assumidos pelo Presidente, por ocasião daquele Simpósio, em seu discurso, 
cujos trechos tomo a liberdade de reproduzir, para efeito de comparação: 

"Não trago, disse o Presidente, soluções miraculosas. 
Mas sinto que a chave desse problema pode encontrar-se na 

profissionalização dos servidores públicos. No meu entendimento, a 
protissi0iiãl1iação deve começar com a formação adequada do 
candidato, seguida de treinamento intensivo e extensivo por toda a 
vida"... - -

Relativamente a essa afirmativa: 
-Já foi criado, através da Lei n9 6.661, -de 21-6-79, o Fundo Especial de 

Formação de Pessoal- FUNFORPE, com o objetivo de dotar o DASP de 
recursos financeiros que permitam desenvolver atividades referentes a 
recrutamento, seleção, treinamento e aperfeiçoamento do pessoal civil da 
União, o que significa capacitar ó Serviço Público de um instrumental 
necessãrio ao desenvolvimento dos seus servidores, desde o recrutamento até 
o aperfeiçoamentO. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V, Ex" um aparte, 
nobre Senador L.om_anto Júnior? 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA - BA) -Com muito prazer, 
nobre Líder. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - V. Ex• faz justiça ao 
Ministro José Carlos Freire. A presença deste homem, à frente do DASP, tem 
sido para nós, homens de governo, uma gratfssima surpresa, embora a frase 
possa até ser inapropriada, porque ela poderia traduzir surpresa, na medida 
em que nós não supuséssemos que o Ministro José Carlos Freire tem tantos 
méritos quantos aqueles que vem revelando. Eu digo surpresa por causa do 
problema intricado que é o DASP, que é o problema do pessoal. E desde que 
S. Ex• assumiu a direção do Departamento, a dinamização foi evidente. E 
não soment_e a dinamização, como também a preocupação com os problemas 
mais ingentes do funciOnalismo público. V. Ex• estã fazendo um relato 
perfeitamente justo do que está acontecendo. Mas poucos têm se dado conta 
do volume de modificações, aperfeiçoamentos, reformas que o Ministro José 
Carlos Freire tem imprimido ao DASP. Aqui, à Casa, jã chegaram 
mensagens sucessivas, que atendem a velhos pleitos do funcionalismo, como, 
por exemplo, o reajuste do vencimento dos inativos e a --pOssibilidade da 
aposentadoria para o quadro suplementar. Com que velocidade ele está 
caminhando para transformar o treinamento do funcionalismo público da 
União em algo semelhante ao que existe na Europal E o Governo estâ com 
um Ministro de primeira categoria no Departamento de Serviço Público de 
Pessoal. A chegada do Ministro Freire ao seu Ministério - o DASP- foi 
acompanhada, imediatamente, é claro, de expectativas. E essas expectativas 
estão ligadas ao seu discurso; e é interessante salientar que o que ele afirmou 
no discurso em que pareceu um volume de promessas muito grandes, alguns 
até acharam excessivas - eu vi comentários, estava presente à posse: oxalá 
ele possa realizar um décimo- disso. Ele, no curto espaço de tempo, jã estã 
realizando praticamente mais da metade daquilo que prometeu para o 

período que seria do Presidente João Figueiredo. De maneira que V. Ex' 
pratica um ato de justiça, no momento em que exalta a eficiência com que o 
Ministro Freire se comporta à frente do DASP. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Agradeço o aparte do 
eminente Líder Jarbas Passarinho. Ele foi muito importante, e eu o inserirei 
no meu modesto discurso, como mais um depoirrien-to da admirâvel 
administração que vem realizando à frente do Departamento de Serviço 
Público, DASP, o Dr. Jç_>sé Carlos Freire. V. Ex' vai ouvir, no decorrer do 
meu discurso, uma síntese deste elenco extraordinãrio de providências, 
considerando-se o curtQ __ espaço de tempo, adotado em favor do 
funcionalismo público. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Se V. Ex• me permite, sem 
nenhum título de provocação, o Dr. Freire estã sendo o nosso vingador. Está 
vingando, para os homens da ARENA, para os homens do Governo, 
algumas coisas pelas quais nós pagamos no passado, exatamente pela falta de 
atendimento dessas aspiraç-ões que eram, como disse, velhas aspirações do 
serviço público. 

O SR. LO MANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Agradeço o aparte de 
V. Ex" e prosseguirei. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Senador Lomanto Júnior, dá 
licença antes de V. Ex.' prosseguir? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA)- Com muito prazer, 
Sen8.dor Milton CabraL 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB)- Estou me sentindo um pouco 
frustrado, porquanto era minha intenção"· ocupar a tribuna do Senado para 
fazer um largo comentário sobre a Administração do Dr. José Carlos Freire à 
frente do DASP. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA- BA)- Ora, Senador, se eu 
tivesse sido infOrmado, coõfesso que não tornaria o seu lugar, porque, por 
certo, seria um relato com muito maior brilho, _c:om muito maior expressão 
do que o que está pronunciando, nesta hora, este seu modesto colega. 

Mas, naturalmente, na síntese da apreciação que estou fazendo, deixarei 
um campo vasto para que V. Ex' possa registrar a conduta deste grande 
servidor da vida pública. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA- PB)- Agradeço as palavras gentis de 
V. Ex• a meu respeito mas, na verdade, nobre Senador, ao tomar 
conhecimento em detalhes da Administração do Dr. José Carlos Freire, me 
senti no dever de comentã-la da tribuna do Senado. E tem mais: em 
aditamento às palavras do nosso Líder, Senador J arbas Passarinho, aquelas 
promessas iniciais do candidato João Figueiredo para o funcionalismo 
público, hoje, no DASP talvez mais de 70%jâ tenham sidp atendidas, o que é 
urna extraordinária- performance. Nunca se viu isso antes, nunca se viu tal 
dinamização -no DASP. Há poucos dias, encontrando-o casualmente, ele me 
deu ciência de novas providências que estavam a caminho. Estou certo e 
convencido de que, desta vez, no Governo do Presidente João Figueiredo, o 
funcionalismo público irá ver atendidas todas as suas legítimas 
reivindicações. Congratulo-me com V. Ex• pela sua iniciativa, e espero, numa 
outra oportunidade, dar continuidade-:_aO debate desta magnífica ação 
governamental em favor do funcionalismo público brasileiro. Muito 
obrigado. 

O SR. LO MANTO JúNIOR (ARENA- BA)- Agradeço sumamente 
honorado o aparte de V. Ex• e todos estaremos aqui para aplaudir a 
continuação desse julgamento, que há de ser feito por V, Ex", para registrar e 
até mesmo estimular o trabalho digno de aplausos do atual dirigente- do 
DASP. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Ouço, com muito 
prazer, o nobre Senador e meu querido conterrâneo, Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (MDB- RJ)- Nobre Senador Lomanto Júnior, 
é de justiça ressaltar a grande diferença que hã entre o passado e o presente, 
entre aquele período nebuloso do Coronel Darei Siqueira, que não atendia a 
nenhuma reivindicação, desatento aos problemas do funcionalismo público 
civil, e a atual Direção do DASP. Tive a oportunidade de estar com o titular 
daquele Departamento e lhe levar algumas sugestões, discutir com ele alguns 
problemas do funcionalismo e vi com satiSfação que a sua preocupação é de 
fazer justiça, não fazér be-rtefícios, mas faierjustiça ao funcionalismo público. 
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Em menos de um ano mudamos da ãgua para o vinho. Façamos votos para 
que o Diretor-Gera1 do DASP, Dr. José Carlos Freire, continue preocupado 
com o problema do funcionalismo civil, como tem demonstrado até hoje, 
atendendo àquelas reiviridicações que ainda subsistem, mas que, certamente, 
são objeto de apreciação de S. Ex• Entre elas levei a S. Ex• a preocupação dos 
funcionários públicos de Brasília, aqueles que para aqui foram transferidos 
sob a promessa de obterem casa própria, e que, afinal não a obtêm; quando 
são aposentados ou morrem eles ou suas famílias, jã não podem se abrigar 
sequer sob pontes, porque Brasília não as possui e são obrigados a deixar as 
suas casas em menos de 30 dias. S. Ex• prometeu estudar esse assunto que é, 
sem dúvida, um problema angustiante e urbano dos servidores públicos de 
Brasília. 

O SR. LOMANTO JÚNIOR (ARENA - BA) - Agradeço ao' meu 
eminente conterrâneo e grande expoente da Oposição brasileira e deste 
Senado Federal o aparte ao meu pronunciamento. 

V. Ex• vai verificar, no decorrer do meu pronunciamento, que 
providências a respeito do que V. Ex• referiu já foram adotadas pelo- atual 
Diretor, Ministro Freire. V. Ex• vai ouvir o meu discurso e dentro em pouco, 
verá que essas providências jã foram adotadas. 

Prosseguindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
E jã foram iniciados, também, estudos para a implantação do Programa 

de Formação de Pessoal, a exemplo da Escola Nacional de Administração, de 
Paris. 

O Estado necessita de homens capazes para gerir a coisa pública. Através 
desse Programa, o Governo disporá de instrumento indispensável à formação 
de um quadro de dirigentes altamente qualificado para assumir, com 
segurança, os cargos e encargos- de sua Administração. 

Está sendo realizado convênio com a Fundação Getúlio Vargas, a fim de 
proceder à revisão profunda do Plano de Classificação de Cargos, 
objetivando varrer do Plano as possíveis distorções existentes. 

Desde a implantação do Plano de Classificação de Cargos, inúmeros 
servidores têm trazido reivindicações que na realidade se apresentam justas, 
razões pelas quais urge a adoção de providências corrigindo as distorções e 
adaptações da sistemática, ali adotadas, às realidades atuais, principalmente 
no que tange ao mercado de trabalho. 

Em outro trecho, assim se expressou sua Excelência: 
.. 0 Governo estuda ainda a uniformização de critérios para a revisão dos 

proventos dos funcionários aposentados por cerrasaoenças previstas em lei. .. 
Quanto a este tópico, o DASP já normatizou o seguinte: 
- A Instrução Normativa DASP n' !05. de 28·6· 79, recomenda o 

reajustamento dos proventos da aposentadoria dos inatiVos -amparáâos pela 
Lei nO? 1.050, de 3-1-50, tomando por base o valor do vencimento 
correspondente à referência em que o inativo seria posiciomido se estivesse 
em atividade. 

A providência adotada, através da Instrução Normativa DASP 
n'i' 105/79, foi de grande alcance social, pois visou a dar aos inativados, em 
decorrência de doenças graves especificadas-em lei, a revisão dos seus proven
tos, aplicando-se-lhes o novo Plano de Classificação de Cargos na base das 
classes e referências da categoria funcional, a que pertenciam, como se em ati
vidade ainda estivessem. 

-A Instrução Normativa DASP n' !06, de 3-7·79, em consonância 
com a Instrução Normativa n'i' 105, estendeu os reajustamentos às pensões 
amparadas pelas Leis n•s 1.711, de 1952 (art. 242), 3.768, de 1960. e 5.057, de 
1966. 

É de se notar o relevante valor social de que se reveste_ a Instrução 
Normativa n9 106/79, que em relação aos funcionários falecidos, em 
atividade ou já aposentados, antes do seu enquadramento no novo Plano, 
promoveu a atualização das respectivas pensões, quando decorrentes 9e 
acidente em serviço, doença profissional ou doenças-graves especificadas em 
lei, com base nas situações em que estariam, se vivos fossem. 

Em outra parte de seu pronunciamento, assim falou o Presidente: 
••os trabalhadores da CL T têm o benefício da aposentadoria limitada 

pelo chamado .. salârio de contribuição". 
u.E_ como se, em todos os casos, a Nação quisesse relegar à penúria no 

fim da vida. aqueles que fielmente a serviram. Na verdade, o que queremos, é 
assegurar a dignidade necessária ao ócio merecido." 

Buscando resolver tal situação e para garantir assistência e previdência 
em padrões médios e módicos, amparando assim a gran~e massa dos que 
trabalham para o Estado, o DASP já consubstanciou, através da Exposição 
de Motivos n9 237, de 4-7-79, a criação da Fundação de Seguridade Social, 
dos Servidores do Estado - I'UNDASE. 

Tal medida visa garantir aos servidores uma aposentadoria satisfatória 
sob o aspecto de nível de proventos, porquanto perdem, ao passar à 
inatividade, retribuições específicas da atividade. Com a criação da 
FUNDASE terão a oportunidade de garantir, na aposentadoria, o seu ganho 
de quando em exercício, mediante contribuição voluntária compatível com o 
nível de seus vencimentos. 

Naquele pronunciamento. sua Excelência jã vislumbrava o acerto da 
máquina do Estado e disse: .. Acredito que a máquina do Estado precisa de 
uma revisão geral. Atualizar-se." 

Engajado na política de simplificação das medidas administrativas, o 
DASP fez modificações na sua estrutura. 

O Decreto n' 83.395/79, que alterou a estrutura básica do DASP, 
transformou a Secretaria de Unidades Residenciais SEURI - em órgão 
autônomo - passando a denominar-se SUCAD - concedendo ao órgão o 
grau de flexibilidade necessária às suas atividades_: instituiu, na estrutura 
básica do DASP, a Coordenadoria de Comunicação Social e a 
Coordenadoria de Assuntos Legislativos, visando adequar sistemas 
eficientes, no que fange a execução da política de Comunicação Social e à 
promoção da necessária articulação do Departamento com o Poder Legislati
vo, respectivamente. 

Portanto, a transformação da SEURI em Superintendência de 
Construção e Administração Imobiliária- SUCAD, órgão ao qual se deu 
autonomia admin-istrativa e financeira, permitiu~fhe desenvolver suas 
atividades com maior flexibilidade e eficiência, ensejando à Direção-Geral do 
DASP - e isto é que é importante! - concentrar seus esforços no 
equacionamento e solução dos problemas inerentes às áreas de pessoal e 
serviços gerais. A ·criação da Coordenadoria de Comunicação Social e da 
Coordenado ria de Assuntos Legislativos teve como finalidade básica dotar o 
DASP de organismos, através dos quais se possa exercer acompanhamento e 
agilização dos projetoS relatívos a pessoal, em tramitação no Le~islativo, bem 
como manter o funcionalismo infofmado acercã do andamento da política de 
pessoal adotada pelo Governo. 

Por outro lado, os processos de controle na concessão de diárias vinham 
acarretando custo operacional bastante elevado, comprovadamente superior 
ao risco, contrariando prinCípio básico da Reforma Administrativa. Assim, 
orientado pela diretriz governamental da desburocratização dos serviços 
públicos, mediante a racionalização do trabalho administrat! v-o, o DASP deu 
nova regulamentação à matéria, simplificando a rotina refer:nte à concessão 
de diárias e, ao mesmo tempo, assegurando atualização permanente e 
automática dos respectivos valores, com base no maior valor de referência e 
em face da ocorrência dos periódicos reajustes de preços no mercado. 

Anteriormente, as normas para a concessão de diárias não eram de fácil 
exeqííibilídade. Assim, pelo Decreto n9 83.396/79, foi dada nova 
regulamentação à matéria, que num único instrUinento reproduz e consolida 
os casos gerais e especiais de afastamentos. Procurou-se, ainda, facilitar o 
controle. 

"No plano estritamente das relações do trabalho, precisamos atualizar a 
legislação básica do servidor. Seu Estatuto velho de mais de 25 anos, requer 
exame. Quando nada, para adaptá-lo às condições novas. decorrentes do 
progresso experimentado pefo Brasil, no período't. Assim disse o Presidente, 
naquela ocasião. 

Quanto a isto, já se encontra em fase de exame o projeto do novo 
Estatuto dos Servidores Civis do BrasiL 

Evidentemente, considerando a coexistência de dois regimes jurídicos (o 
estatutário e o celetista), o aperfeiçoamento do anteprojeto em apreço só 
poderá ultimar-se após a aprovação da nova CLT, quando, então. serã mais 
conveniente e oportuno discutir-se a viabilidade da aproximação de direitos e 
vantagens entre os dois regimes. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. LOMANTO JúNIOR (ARENA- BA)- Muito honrado com 
o aparte de V. Ex•, Senador Henrique de La Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- V. Ex•, comentando 
as novas diretrizes d~ DASP no Governo Figueiredo, está se ocupando de um 
espaço administrativo muito nosso. Velho fieqüentador daquela repartição, 
para defesa de pleitos maranhenses, houve época em que, diariamente, nossa 
presença lá se tornou obrigatória na batalha do aproveitamento dos 
concursados. Deixamos de fazê-lo porque chegou um instante em que o 
pleito, qualquer que fosse, era denegado pela satisfação de dizer não à 
pretensão do funcionário. Não havia boa vontade, não havia compreensão, 
havia um rigorismo que c_onsiderávamos desnecessário, inútil e malsão. Hoje, 
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Sua Excelência tambêm tocou em assunto de profunda repercussão 
quando disse: 

''Questões relevantes como o 139 salário, para os da ativa, também estão 
sob exame ... " 

Não se passou muito tempo e já se encontra Cm fase adiantada de 
estudos, agora já na área econômica, a concessão do 139 salário, não só para 
os da ativa como também para aqueles que já deram o seu quinhão na 
participação nacional, civis e militares. 

Vejam, Sr. Pre.~idente e Srs. Senadores, a profundidade das palavras do 
Presidente João Figueiredo: 

"Sei que, nestes 14 anos de governos revolucionários, muito se tem feito 
em prol da melhoria das condi9ões em que se exercem as funções públicas. 
Sei, porém, que muito re"sta a fazer." 

O Ministro José Carlos Freire tem se mostrado sensível às aflições do 
servidor público ativo e inativo. --- ---

Assim é que, numa continuidade da fala do Presic;!ente Figueiredo, 
estudos estão sendo realizados para a correção de falhas existentes no sistema 
de promoção, com o objetivo de conjugar os dois critério-s, antigüidade e 
valor, e eliminar a subjetividade absoluta, para o que se _levarão em conta 
cursos de treinamento, assiduidade, capacidade de assimilação, iniciativa, 
criatividade, participação em tarefas especiais, produtividade, espírito 
público e outros valores ponderãveis. 

O atual processo de avaliação apresenta~se -por demais polêmico, 
porquanto é de competência exclusiva do chefe imediato e feito com base em 
critérios puramente subjetivos. Sua grande falha, outrossim, já-detectada, é a 
ausência da configuração do binômio .. antigúidade-mérit_o''. A alteração que 
se estuda possui grande significação, PoSto que os servidores mais antigos não 
serão prejudicados, como vem ocorrendo. 

Visando à uniformização de critérios e -procedimentos, com relação às 
disposições contidas no art. 184, da Lei n' 1.711/52, o DASP baixou a 
Instrução Normativa n9 107, de 26-7-79, a qual permite a aposentadoria c_om 
os vencimentos da classe imediatamente_ superior àquela ocupada pelo 
funcionário, na data da aposentadoria, ou corp qs proventos aumentados em 
20%, evitando, dessa fOrma,- uma redução financeira na inativídade. 

Com a adoção dessa medida, os servidores que passarem para a 
inatividade não sofrerão redução em seus vencirilentos. --

Os benefícios de aplicação do art. 184 da Lei n9 1.711/52 serão 
estendidos aos funcionários que se aposentarem_ cOin tempo de serviço 
inferior a 35 anos, como, por exemplo, a mulher e o "ex-pracinha", em 
decorrência de lei especifica, evltando-se que, por serem alcançados por 
justos beneficias, vejam-se prejudicados em relação a outros. 

Quanto à aplicação do art. 184, já se encontra_ em tramitação no 
Congresso Nacional o Projeto de Lei n? 23/79, objetivando a extensão dos 
seus benefícios- aos que voluntariamente se aposentarem com tempo de 
serviço inferior a 35 anos. 

Os proventos dos inativos registram uma defasagem salarial em relação à 
posição dos servidores ein atividade, porquanto a estes o Decreto-lei n9 
1.660/79, em seu art. 49, garantiu a correção da escala salarial, ajustando-se 
às faixas do mercado de trabalho, com o que a estrutura salarial dos 
servidores ativos passou a iniciar-se na Referência 5 da cb.scala constante do 
Anexo lll do Decreto-lei n• 1.604/78. Com~ a medida proposta, estende-se 
esse ajustamento aos proventos da inatividade, cujos valores iniciais 
corresponderão à mesma Referência 5. · 

Em mensagem enviada ao Congresso, foi submetido o projeto de lei, 
referente ao reajustamento dos proventos do p~ssoal inativo que deixou de 
beneficiar-se de alterações de estrutura salarial efetuada pelo Decreto-lei n'i' 
1.660, de 24~1-79, com o objetivo de corrigir defasagens salariais, que, 
transformada no Projeto de Lei n'i' 16/79, foi aprovado -Pelo Congresso Na
cional e já encaminhado à sanção presidencial. 

Foi submetido ao Congresso Nacional, projeto de lei que eleva o valor 
do salário-família a que faZem jus os funcionários públicos. A significação 
dessa medida é mais que eVidente: o valor do salário .. família passará de Cr$ 
81,00 para CrS 120,00. 

A exposição de Motivos n9 192, de 6-6-79, propõe, através de anteprojeto 
de lei complementar, a reabertura do direito de o servidor aposentar-se 
voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, mas em 
condições que o estimulem, de modo a assegurar-lhes, logo que passe à 
inatividade, a revisão dos respectivos proventos com base no novo Plano de 
Classificação de Cargos e conforme as normas legais e regulamentares que 
disciplinam o assunto, reeditando-se, desta maneira, oS termos da Lei 
Complementar n9 29, de 1976. Em mensagem enviada ao Congresso 
Nacional, transformou-se no Projeto de Lei n'i' 24/79. 

A Lei Complementar n9 29, de 1976, permitia ao servidor em 
disponibilidade aposentar-se proporcionalmente ao seu tempo de serviço, 
sem qualquer vantagem de ordem pecuniária. 

A lei proposta reabrirá o prazo para que o disponível possa requerer a 
sua aposentadoria proporcional, garantindo-lhe, no entanto, a revisão dos 
respectivos proventos com base no Plano de Classificação de Cargos. 

Muitos funcionários foram aposentados antes da implantação do Plano 
de Classificação --de Cargos e, conseqUentemente, não gozam dos seus 
benefícios. Assim, através dessa medida de grande alcance: social, esses 
funcionáríos terão os seus proventos revístos com base no vencimento 
correspondente à classe da categoria funcional em que seriam incluídos os 
cargos efetivos em que se aposentaram. 

A Exposição de Motivos n'i' 340, de 6-9-79, propondo que se estenda aos 
funcionários aposentados antes da _implantação do Plano as vantagens 
financeiras deste PLano, transformou-se no Projeto_ de Lei n9 27/79 que jã 
tramita pelo Congresso Nacional. 

A Adiministração Freire, preocupada com o amparo e a proteção da 
família e o cuidado especial para com os dependentes, quando estudantes, 
elaborou o Decreto n'i' 83.397/79, que alterou, profundamente, a filosofia de 
imóVel funcional. 

Porque, anteriormente, os critérios de desocupação__de imóvel residencial 
funcional eram bstante drásticos no que respeita a prazos. Detectado o fato 
social_, alteraram-se os_ critérios. Dessa forma. dilatou-se o prazo de 
desocupação de 15 para 180 dias, no cas9 de fal~imento do ocupante do 
imóvel (amparo à família), permitindo, inclusive, a continuidade por prazo 
indeterminado, desde que haja um servidor cc-residente. Ampliou-se, 
também, o prazo de desocupação, permitindo ao dependente estudante a 
conclusão do semestre letivo. 

Eis, Sr. Presidente e Srs Senadores, o espelho da atual Administração do 
DASP. Em apenas 6 meses o Ministro José CaTios Freire _tem çlado respostas 
aos anseios doTuncionalismo. Ouço constantemente da classe dos servidores 
públicos, comentários sobre o acerto da escolha feliz do Presidente João 
Figueiredo, entregando o DASP ao homem público José Carlos Freire que, 
com sua equipe, tem desenvolvido um trabalho meritório. 

A laboriosa classe dos servidores públicos, de há muito, sentia-se 
marginalizada, preterida e esquecida. 

Com esse elenco de medidas, jã que beneficiada diretamente, a classe 
despertará, tenho certeza, para dedicada e fiel participação, agora com maior 
entusiamo, à ação político-administrativa do Governo. 

É, pois, por dever de justiça, qtie registro as providências até agora pela 
atual administração do DASP, em benefiCio da família dos servidores 
públicos que com sua parcela ajuda na condução dos destinos da nossa 
Pátria. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. J'i'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO ON• 292, DE 1979 

Assegura o pagamento do salário-família a todos os aposentados 
pelo Sistema Geral da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 

Arl. I• O artigo 2' da Lei n• 5.559, de li de dezembro de 1968, passa a 
vigorar nos seguintes termos: 

"Art. 2• O empregado aposentado pelo Sistema Geral da Pre
vidência Social tem direito ao salário-família instítuíd~ pela Lei n'i' 
4.266, de 3 de outubro de 1963." 

Art. 29 Os encargos decorrentes desta lei serão atendidos com os 
recursos previstos no art., 39 da Lei_n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, com a 
alteração determinada pelo art. 4• da Lei n• 6.136, de 7 de novembro de !974. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Atualmente é a seguinte a redação do art. 29 da Lei n9 5.559, de I I de 
dezembro de 1968: 

"Art. 29 O empregado aposentado por invalidez ou por 
velhice pelo Sistema Geral da Previdência Social tem direito ao 
salário-família instituído pela Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963. 

Parágrafo único. Aos demais aposentados pelo Sistema Geral 
da Previdência Social que já contem ou venham a completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade se do sexo masculino, ou 60 
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(sessenta) anos de idade, se do sexo feminino, é assegurado o mesmo 
direito de que trata este artigo". 

Desse modo, o sa1ário~familia só continua sendo pago aos trabalhadores 
que se aposentam por invalidez ou por velhice. Os demais, ou seja os 
aposentados por tempo de serviço ou em virtude de atividades penosas, 
insalubres ou perigosas deixam de percebê-lo só fazendo jus ao seu 
recebimento quando completarem 60 anos de idade, quando do sexo 
feminino e 65 anos de idade quando do sexo masculino. 

Ora, o salário-família, constitucionalm-ente assegurado aos 
trabalhadores em geral é devido em decorrência, obviamente, do número de 
filhos menores por cuja manutenção deva responder o empregado, situação 
que subsiste quando ele se aposenta, quafqUer que seja a aposentadoria 
obtida. 

Além do mais, na forma do parágrafo único do art. 29 da Lei n9 5.559, de 
1968, o trabalhador~ ao ser aposentado por tempo de serviço, se n-ão tiver 65 
anos de idade, sofre a suspensão do pagamento do salário-família que 
poderá, entretanto, voltar a lhe ser pago quando atingir a referida idade, 
procedimento injustificável por todos os títulos. 

Por isso mesmo o projeto, ao dar nova redação ao art. 29 da Lei n9 5.559, 
de 1968, estende o pagamento do salário-família aos aposentados em geral, 
abolindo discriminação atualmente existente. 

Cumpre, por outro lado, assinalar qu~ a proposição, no seu art. 29, prevê 
forma adequada do custeio do encargo:-satisfazendo, assim, a exigência de 
que trata o parágrafo único do artigo 165 do texto constitucional. 

Em sua redação original a Lei n9 4.266, de 3 de outubro de 1963, fixou, 
para custeio do salário-família, a taxa de 5% sobre a folha de salários~de
contribuição. Revelou-se esta, entretatlto, elevada para atendimento do 
encargo a que se destinava, razão pela qual foi reduzida para 4,3% pelo§ 29 
do art. 35 da Lei n9 4.863, de 29 de novembro de 1965 e, finalmente pelo art. 
49 da Lei n9 6.136, de 7 de novembro de 1974, nestes termos: 

.. Art. 49 O custeio do salário~maternidade serã atendido por 
uma contribuição das empresas igual a 0,3% (três décimos por 
cento) da folha de salários~de-contribuição, reduzindo~se para 4% 
(quatro por cento) a taxa de custeio do salário-família fixada no§ 29 
do artigo 35 da Lei n• 4.863, de 29 de novembro de 1965". 

Ocorre, entretanto, que o custeio do salário-família absorve pouco mais 
da metade da receita produzida pela contribuição de 4%, razão pela qual tem 
ela capacidade para atender ao encargo acarretado pelo presente projeto. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979. -Senador Franco Montoro. 

(Às Comissões-de Constituição e JustiÇa, de Leits!ação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -O proJéto lido será publicado e 
remetido às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Josê Guíomard - Evandro Carreira - Gabriel Hermes -Alexandre 
Costa- Cunha Lima- Humberto Lucena- Marcos Freire- Nilo Coelho 
- Gilvan Rocha - Dirceu Cardoso -João Calmon - Moacyr Dalla -
Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Roberto Saturnino- Itamar Franco
Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montara
Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Benedito Canelas - Affonso 
Camargo- Josê Richa- Jaison Barreto- Pedro Simon -Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Está finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n• 190, de 1976 (n• 3.044/76, naquela 
Casa), de autoria do Senador Jtalívio Coelho, que introduz 
parágrafo no art. 84 da Lei n• 4.215, de 27 de abril de 1963, 
excluindo da incompatibilidade prevista no caput do artigo os V ice-
Prefeitos Municipais, tendo -

PARECER, sob n• 548, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 362, DE 1979 

Nos termos do art. 350, combinado com a alínea c do art. 310 do 
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n9 190, de 1976, a fim de ser feita na 
sessão de 31 de outubro de 1979. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a deliberação do 
Plenário, a matéria voltará à Ordem do Dia da sessão do próximo dia 21. 

Passa-se ao item 2: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 51, 
de 1979 (n' 2.737/76, na Casa de origem), que inclui representante 
do Ministério da IndUstria e do Comércio no Conselho Nacional de 
Trânsito, fen.do 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 512, de 1979, da Comissão: 
- de Transportes, Comunicaçõ~ e Obras Públicas. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
OS Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 51, de 1979 
(n' 2.737/76, na Casa de origem) 

Inclui representante do Ministério da Indústria e do Comércio no 
Conselho Nacional de Trânsito . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' O art. 4• da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966, Código 

Nacional de Trânsito, com a redação dada pelo Decreto~lei n9 237, de 23 de 
fevereiro de 1967, fica acrescído da seguinte alínea: 

"Art. 4• 
o) um representante do Ministério da Indústria e do 

Comércio." 
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRES!lJENTE (Luii Viana) - Item 3: 

Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Lei do Senado 
n9 159, de 1976- Complementar, de autoria do Senador Nelson 
Carneiro, quç altera o§ J9 do art. 49 da Lei Complementar n9 26, de 
11 de setembro de 1975, tendo 

PARECER, sob n' 481, de 1979, da Comissão de Redação, 
oferecendo a redação do vencido. · 

Em discussão o projeto, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Nos termos do inciso II do art. 322 do Regimento Interno, a matéria 

depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da 
composição da Casa. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana.) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB - CE. Como Líder.) - A 
Minoria concorda em que, consultada a Maioria, se dispense a votação 
nominal da proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana.) - Consulto a Liderança da 
Maioria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Como Líder.)- De 
acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - A Presidência, com a 
aquiescência das Lideranças, irá submeter a matéria à deliberação do 
Plenário pelo processo símbolico. 

Em votação o projeto. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o projeto aprovado 

Redaçio do vencido para o turno suplementar do Projeto de Lei 
do Senado n• 159, de 1976-Complementar, que altera o§ 1• do art. 4• 
da Lei Complementar n• 26, de 11 de setembro de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I • O § I' do artigo 4• da Lei Complementar n• 26, de II de 

setembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4• 
§ 1~ Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para 

a reserva remunerada, reforma ou invalidez, construção ou 
aquisição de moradia própria do titular da conta individual, poderá 
ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, serã pago a 
seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social 
e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na 
falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Discussão, em turrio único, do Projeto de Lei da Câmara 
número 170, de 1974, (n• 1.254/73, na Casa de origem), que dispõe 
sobre o exercício da profissão de motorista de taxi e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n•s 475, de 197Ç(,- 555;-cte 1979, das 
COmissões: 

- de Legislação Social - I• pronunciamento: favorãvel, nos 
termos do substitutivo que apresenta; 2~ plonunciamento: (ouvido o 
Ministério do Trabalho), favorável, com voto vencido~ em 
separado, do Senador Ruy Santos; e 

- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto e do substitutivo da Comissão de Legislação 
Social. 

Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. )'fi-Secretário. 

São lidas as seguintes 

SUBEMENDAS NOs 1 e 2 

Ao Substitutivo da Comissão de Legislação Social, oferecido ao 
Projeto de Lei da Câmara n' 170/74. 

SUBEMENDA N• I 

O art. 6•i do Substitutivo passa a ter a seguinte redação: 
HArt. 69 A remuneração por serviços prestados em horário noturno e 

aos domingos e feriados, será acrescida na mesma proporção da tarifa fixada 
pelos órgãos responsáveis para esses perfodos especiais, obedecidos sempre os 
percentuais constantes dos itens I e II do art. 4~ desta lei." 

J ustiflcação 

Conforme sabemos, as autoridades municipais- estebelecem tarifas 
especiais, a ma:ioi-, em relação à tarifa normal, para os táxis que operam no 
horáriO noturno, domingos e feriados. 

Não hã, na prática, foriila melhor de remunerar os motoristas de tá.xi 
que trabalham nesses horáriOs do que aplicando sobre as tabelas majoradas 
vigentes para esses períodos, os percentuais consubstanciados nos incisos I e 
11 do art. 4• da Emenda Substitutiva. 

Se o motorista presta serviços a uma empresa - como autônomo ou 
com vínculo empregatfcio --na base de_ percentuais sobre sua_produtividade, 
conforme manda a proposição, no horário normal de trabalho, nada mais 
justo do que, nos horários especiais, quando as tarifas são majoradas, ele faça 
jus aos mesmos percentuais aplicados sobre estas tarifas. 

Se, por hipótese, o motorista trabalhar num período misto, que 
compreende parte do horário diurno e parte do horário noturno, como 
poderá ser aplicada a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu art. 73, que, 
no caso, manda acrescentar em seu favor, para o serviço noturno, 20% a mais 
sobre a hora diurna? Ocorre, conforme determina o projeto, que o motorista 
não percebe por hora diurna de trabalho e sim um percentual sobre sua 

produtividade. Logo, esse dispositivo da Emenda Substitutiva é inexeqUível, 
daí a razão desta emenda. 

Sala das Sessões, 2 de outtubro de 1979. - Senador Dirceu Cardoso. 

SUBEMENDA N• 2 

Suprima-se, no § 29 do art. 49, a palavra "totalizador". 

Justificação 

Essa nova modalidade de taxímetro, o totalizador, custa em média 'Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros), é de fabricação alemã, sem similar nacional. Os 
tâxis em circulação nos centros urbanos do País já são dotados de taxímetros 
convencionais, que totalizam, pela quilometragem percorrida, a renda diária 
do veículo. 

A obrigatoriedade de utilização desse novo tipo de taxímetrq, conforme 
manda o dispositivo que pretendemos emendar, ensejaria extraordinária ele
vação no custo operacional do táxi, dificil de ser coberta com as tarifas 
limitadas que podem ser cobradas. 

Tal exigência, por outro lado, iria contribuir, de forma substancial, para 
incrementar nossas importações, dando lugar, desnecessariamente, à evasão 
de divisas, porquanto, o controle do recolhimento das contribuições 
previdenciárias do motorista autônomo obedecem à forma estabelecida na 
Lei n' 5.890, de 8 de junho de 1973, em seu art. 15, que estipula: 

"Art. 15. O INPS emitirá uma carteira de contribuição de 
trabalhador autônomo, onde as empresas lançarão o valor da 
contribuição paga diretamente ao segurado e da recolhida aos 
cofres da instituição." 

Assim, é despicienda a adoção desse taxímetro de fabricação estrangeira, 
já que o nacional está atendendo, de forma satisfatória, todas as exigências 
desse importante serviço de interesse público. 

Além disso, na regulamentação do Código Nacional de Trânsito 
(Decreto n' 62.127, de 16 de janeiro de !968) encontramos, no seu art. 86, § I•: 

"Art. 86. Os automóveis de aluguel (táxis) sujeitam-se ao 
regulamento baixado pela autoridade local. 

§ J9 Nos municípios, cuja população for superior a cem mil 
(100.000) habit_antes, os veículos de que trata este artigo adotarão, 
exclusivamente, o taxímetro corno forma de cobrança do serviço 
prestado, facultada sua adoção nos demais, a critério da 
Prefeitura." 

Em obediência a este mandamento legal, todos os táxis que Operam nos 
centros urbanos com população superior a cem mil habitantes acham-se 
equipados com o taxímetro comum. Obrigar, a esta altura, a mudança do 
taxímetro de dezenas de milhares de táxis é medida que nos parece, por todas 
as razões acima apontadas. desaconselhável. 

Portanto, deve ser elidido o termo utotalizador" do corpo do § · 29 do 
art. 49 da Emenda Substitutiva. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENtE (Luiz Viana) - Item 5: 

Discussão, em turno úiliCo, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, 
de 1978 (n• 203/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
profissão de Técnico -·em Prótese DCntáría" e determina outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 457 a 460, de 1979, das Comissões: 
- de Saúde, contrário; 
- de Educação e Cultura, favorável; 
- de Legislação Social, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Hã, sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -.Em discussão o projeto, o 
substitutivo e as subemendas. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
A matéria volta às Comissões competentes, Para que se pronunciem 

sobre as subernendas de plenário. 

REQUERIMENTO N• 363, DE 1969 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1978, a fim de 
ser feita na sessão de 8 do corrente. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979. - Gastilo Müller. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em conseqüência-da deliberação 
do Plenário, o projeto figurará na Ordem do Dia da sessão prefi;.;ada. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item li: 

Discussão, em turno único, dó Projeto de Lei da Câmara n9 37, 
de 1978, (n• 2.252/76, na Casa de origem), que dispõe sobre 
proteção contra incêndios, tendo 

PARECERES, sob n•s 513 a 516, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - l'» pronunciamento: pela 

constitucionalidade e juridicidade do projeto; 2'» pronunciamento: 
pela constitucionalidade ejuridicidade do substitutivo da Comissão 
de Finariças; 

- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas (ouvido o 
Ministério da Justiça), contrário; e · 

- de Finanças, favorável, nos termos do substitutivo que 
apresenta. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. lY-Secretário. 

E lido e aprovaao o seguinte 

REQUERIMENTO N• 364, DE 1979 

Nos termos do art. 310, alínea c, do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n9 37, de 1978, a fim de 
ser feita na sessão de 31 do c:orrente. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com a manifestação 
favorável do Plenário, a matéria ·voltarã à Ordem do Dia da Sessão do dia 31 
de outubro corrente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Discussão, erri- tUrno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 
III, de 1978 (n' 1.396/75, na Casa de origem), que assegura à 
mulher que tenha filho menor, vivendo em sua companhia, o direito 
à opção por jornada reduzida de trabalho, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 503 e 504, de 1979, das 
Comissões: 

- de Legislação Social; e 
- de Finanças. 

Em discussão o projeto, e-m turno único. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando palavra, declaro encerrada a 

discussãO. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarMse como estão. 

(Pausa.) 
Rejeitado. _ 
A matéria vaT"aO- ArqUivo, feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
É o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 111, DE 1978 
(N• 1.396-B/75, na Casa de origem) 

Assegura à ~olhe r que tenha filho menor, vivendo em sua 
companhia, o direitO a opção por jornada reduzida de trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (9 A mulher ocupante de emprego regido pela legíslação 

trabalhista e que tenha filho menor de dezesseis anos, vivendo em sua 
companhia, poderá optar, a seu critérfo, pela prestação de metade ou de dois 
terços da jornada diária de oito horas de trabalho, ~om redução proporcional 
do respectivo salário. 

Art. 29 Na falta de acordo, a redução dajornad_a de trabalho terá início 
trinta dias após a opção. 

Art. 39 A opção serâ retratável a qualquer tempo. 
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

n9 35, de 14 de março de 1979, referente à competência dos 
Tribunais de Alçada, tendo 

PARECER, sob n' 552, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade ~· no mérito, favoráveL 

Em discuss~o o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Nos termos do inciso II do art. 322 do __ R_~gimento lnterf!O, a matéria 

depende, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Casa. 

O Sr. Murilo Badaró (ARENA - MG) -Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra, pela ordem, o 

nobre Senador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÚ (ARENA - MG. Pela ordem.) - Sr. 
Presidente, 'é para, na hipótese da concordância da Liderança do MDB, pedir 
a V. Ex• a dispensa da votação nominaL 

O Sr. Mauro Benel'ides (MDB - CE) --A Minoria expressa o seu 
assentimento, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação simbólica. 
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Em conseqUência, a- matéria vai à Comissão de Redação. 

E_ o seguinte o Projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 222, DE 1979 
- Complementar -

Altera a redação do inciso III do art. 108 da Lei Complementar 
n'? 35, de 14 de março de 1979, referente à competência dos Tribunais 
de Alçada. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O inciso III do art. 108 da Lei Complementar número 35, de 14 
de março de 1979, pass_a a t~~ à ~eg~l!lte redação: 

''Atribuir-se-á aos Tribunais de Alçada competência restrita, 
não excedente, em matéria penal, às contravenções ou crimes 
punidos com penas de prisão simples, multa e detenção, isoladas _ou 
cumulativas; e, em matéria cível, a recursos nas ações relativas a 
acidentes do trabalho, locação, alienação fiduciâria, direito 
cambiário e de procedifl"!_~nt~ su~aríssimo em razão da natureza da 
causa." 

Art.- 29 Revogadas as dispoSições em contrário, a presente lei entrará 
em vigor à data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'? l~ de 
1979, do Senador Itamar Franco, que altera o art. 401 da Resolução 
n• 93, de 1970, alterada pelas de n•s 21, de 1971; 66, de 1972; 31, de 
1973; 62, de 1973; e21, de 1974 (Regimento Interno), tendo 

PARECERES, -sob n's 520 e 521, de \979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e 

juridicidade e, quanto ao mérito, favorável; e 
- Diretora, contrário. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão_ de Redação. 

É-O- seguinte o projeto aprOvado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• I, DE 1979 

Altera o art. 402 da Resolução n'? 93 (70, alteradas pelas de n"?s 
21/71, 66/72, 31/73, 62/73 e 21/74. (Regimento Interno.) 

O Senado Federal resolve: 

Discussão, em turno· único, do Projeto de Lei do Senado Art. 19 Dê-se à alínea C do art. 402 da Resolução n' 93/70, alterada 
número 222, de 1979 _Complementar, do Senador Tarso Outra, pelas de nos 21/71, 66/72, 31/73, 62(73 e 21/74, a seguinte redução: 
que altera a redação do inciso III do art. 108 da Lei Complementar .. Art. 402. . ..................................•.. 
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a) .... , ••••••••••••••••••.•••••••••••••••.•••.••••••• 
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c) E obrigatória a convocação de ____ cafldidato ao cargo de 
Governador do Distrito Federal e de Chefe de Missão Diplomática, 
salvo se se tratar de diplomata em exercício no estrangeiro, caso em 
que dependerá de deliberação da Comissão, a requerimento de 
qualquer de seus membros." 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
Art. 39 Revogam;..se as disposições em contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto dé Lei do Senado n9 
201, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações na 
Lei dos RegiStras Públicos, compatibilizandoRa com o vigente Código 
de Processo Civil, tendo 

PARECER, sob n• 560, de I979. da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade e, no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno.- (paUsa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se 

encontram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 
É o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 201, DE 1979 

Introduz alterações na Lei dos Registras Públicos, 
compatibilizando-a com o vigente Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• É suprimido o n• 22 do inciso I do art. I67, da Lei n• 6.0I5, de 
31 de dezembro de 1973, com a renumeração dos demais. 

Art. 2• É acrescentado ao art. I67, inciso II. da Lei n• 6.015, de 3I de 
dezembro de 1973, o seguinte número 14: 

"Art. I67. 

II 

14) das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulida
de ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas exis
tjreáJ imóveis ou direitos reais sujeitos a registro." 

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

O SR. PRESIOENTE (Luiz Viana)- Estâ esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, que falará em 

nome da Liderança do Movimento Democrático Brasileiro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDS- GO. Em nome da Liderança, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: -

O Presidente João Figueiredo assinou. ontem; um decreto coercitivo. 
Textualmente, este decreto estabelece: 

"O Presiderite da República, usando da atrib~ição que lhe con
fere .:l artigo 81, itero III da Constituição, e tendo em vista o dispos
to no parâgrafo único do artigo 2• da Lei n• 6.680, de I6 de agosto 
de 1979, decreta: 

Art. }9 A participação ou representação de Diretório Central 
de Estudantes ou de Diretório Acadérilico em qualquer entidade 
alheia à instituição de ensino superior a qUe esteja vinculado acarre
tará a destituição da respectiva diretoria. 

Parãgrafo I•- A destituição se farâ por ato do dirigente da 
instituição de ensino a que esteja vinculado. o diretório, cabendo à 
mesma autoridade promover a eleição de nova diretoria, no prazo 
de sessenta dias. 

Parágrafo 29- Os membros da diretoda destituída não pode
rão concorrer à nova eleição, ficando inabilitados, por dois anos, 
para o exercíciO de m3.ncfato- d"e -representação estudantiL 

Parágrafo 39- Até a posse da nova diretoria, ficará suspenso o 
funcionamento da entidade de representação estudantil. 

Art. 29- A destituição prevista no artigo anterior não exclui a 
aplicação de sanções disciplinares, na forma do estatuto ou regi
mento da instituição de ensino superior. 

Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publi~ 
cação, revogadas as disposições em contrário." 

É certo, Sr. Presidente, que a Lei n'i' 6.680, de 16 de agosto do corrente 
ano, estabelece, no parágrafo úniço do art. 29: 

"Aos diretórios é vedada a participação ou representação em 
entidades alheias à instituição de ensino superior a que estejam 
vinculados.'' 

Por outro lado, essa mesma Lei n9 6.680 estabelece, no art. 49: 
"Serão estabelecidos, nos estatutos e nos regimentos de cada 
instituição, os processos de escolha dos membros dos diretórios -e 
demais dispositivos que regulem suas atividades." 

Evidentemente, incluindo também sua vinculação a entidades, quer 
estaduais, quer à entidade nacional. 

Estou certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que este ato constitui-se 
em uma provocação a mais ao movimento estudantil no Brasil, que se faz 
pelas vias democráticas, pelos caminhos livres, conquistados pelos próprios 
estudantes. 

Estou certo de que isso, mais uma vez, como tantos outros fatos 
ocorridos na vida nacional nos últimos tempos, se fez propositadamente, às 
vésperas das eleições diretas convocadas para a eleição da diretoria da UNE, 
nos dias 4 e 5 do corrente mês. Eleições que se farão, estou certo, em regime 
de inteira liberdade, num exemplo de democracia para este País todo, dado 
pela nossa juventude universitária. 

Mais ainda, estou certo de que as 5 chapas inscritas democraticamente 
para concorrerem a essas eleições- a Mutirão, a Unidade, a Maiorja, a Nova 
Açào e a Liberdade e Luta- receberão, sem dúvida nenhuma, a votação da 
maioria dos universitários brasileiros que comparecerão às urnas livremente 
por 2 dias consecutivos, para ali organizar, democraticamente, volto a dizer, 
a sua instituição máxima, que é a União Nacional dos Estudantes. 

Sem dúvida nenhuma, também não pode pairar dúvida, Sr. Presidente, 
de que existe um direito expresso na Constituição Federal, de que os 
estudantes podem constituir uma organização de caráter nacional que os 
congregue, desde que em caráter de entidade civil. E certo que esta lei, 
enviada a este Congresso Nacional pelo Executivo e que acabou levando o n9 
6.680, proíbe, esquece-se, om~te~se inteiramente quanto à organização, quer a 
nível estadual, quer a nível riacional. 

Por outro lado, trata-se de um decreto que, além de repetir, no seu art. 
}Q, o texto da lei, avança, extrapola os próprios termos da lei, estabelecendo 
punições, punições que significam provocações; provocações que, estamos 
certos, não se aceitarão por parte dos estudantes universitários brasileiros, 
que continuarão nos caminhos certos da busca de sua organização, na busca 
de uma organização a que têm direito, em regime de liberdade e de 
democracia interna dentro do próprio movímento estudantil. 

Por isso, Sr. Presidente, queremos aqui lavrar, em nome da bancada do 
MDB, o nosso veemente protesto contra atitudes como esta, que, sabemos 
perfeitamente, não poderão se constituir, graças aos espaços ocupados pelo 
próprio movimentO estudantil, em obstáculos intransponíveis, mas que não 
se constituirão, tãmbém, em provocações que não levarão a nada, 
provocações que estariam apenas aí para acirrar os ânimos e radicalizar o 
movimento estudantil. 

Na verdade, todas essas chapas colocam como tema central de sua 
campanha o questionamento da universidade, o questionamento da estiutura 
da universjdade, o questionamento da administração universitária e o 
questiOnamento da relação importantíssima, fundamental para este País, da 
relação entre a universidade e a sociedade. 

Nenhuma dessas chapas tem um programa que seja antidemocrático. 
Pelo contrário, pregam~ em primeira linha, a necessidade das conquistas 
democráticas. E nenhuma dessas chapas está aí radicalizando, mesmo no 
interior do movimento estudantil, suas posições. Pelo contrário, estão 
buscando o consenso, estão buscando a necessidade do acordo geral do 
movimento, da unidade do movimento, em prol da luta democrática do País 
e, sobretudo, de uma maior participação de todos os segmentos da sociedade 
nas grandes decisões nacionais. 
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Ontem mesmo, como eu disse, às vésperas das eleições diretas, - fato 
inédito na história do movimento estudantil no Brasil, eleições diretas em 
todo o País, que terão um alto significado democrãtico, - às vésperas dessas 
eleições, representantes das cinco chapas - que, evidentemente, têm suas 
divergências, suas naturais, salutares divergências, mas que num ponto ·estão 
de acordo: é a busca do aprimoramento democrãtico, da necessidade da 
participação estudantil- vêm à Nação para dizer que após vivermos 15 anos 
de regime autoritário é soada a hora ao povo brasileiro de se organizar, de se 
organizarem os segmentos da sociedade, livremente, inclusive os estudantes 
brasileiros. Dizem eles: .. é certo que, nos últimos tempos, conquistamos 
palmo a palmo este direito, o espaço que agora nos é reservado para 
podermos, livre e democraticamente, eleger, por eleições diretas, a l' 
Diretoria deste período de nossa gloriosa UNE". 

1 
Volto a dizer, Sr. Presidente, estamos certos de que esses estudantes 

todos, que representam uma média, um consenso das posições essencialmente 
po[íticas dos universitários brasileiros, essas _chapas democraticamente 
organizadas, em regime de ordem, encaminharão pelos seus chamamentos 
democráticos às urnas a esmagadora maioria dos estudantes brasileiros, que 
estarão a dar-nos, a nós sobretudo, vanguardas políticas ou político
partidárias deste País, um exeinplo de firmeza, de coragem, de coragem de 
enfrentar os obstáculos, o próprio estado autoritário, e conquistar espaço de 
participação. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador J arbas Passarinho, por cessão do nobre Senador Josê Lins. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não consigo atinar com as razões do Movimento Democrãtico 
Brasileiro que acabam de ser expressadas pelo nobre Senador por Goiãs, e 
não consigo compreender, também, a natural eXaltação verbal de S. Ex~. 
porque ele mesmo jã deu a explicação que é definitiva. 

O que o Presidente da República assinou onte-m foi uma conseqUência 
natural de uma lei que foi votada pelo Congresso brasileiro. Nessa lei, n9 
6.680, de 16 de agosto deste ano, se deixava bastante claro que a 
representação oficial dos estudantes, o quejã é uma-gránde conquista com a 
derrogação do Decreto-lei 228, tem o seu ápice -hõiCdiretórios centraiS de 
estudantes. Se o estudante quer e deve fazer a sua política a nível estudantil, o 
Diretório Central, segundo o Governo, satisfaz perfeitam·enre a esse 
propósTiO. E aSSim como o Governo, no campo trabalhista, não aceita central 
única, no campo e-studantil não aceita central única de natureza estudantil. É 
uma questão, portanto, de coerência pura do Govéffio. Quando se propõe, 
regulamentando essa lei - praticamente, esse decreto o faz- a punir os que 
transgridem, isto é interpretado comO provocação; e não é interpretado como 
provocação não cumprir a lei. Portanto, é uma estranha transferência de 
responsabilidades e de posições. Passa a ser provocação a manutenção 
daquilo que foi votado pelo Congresso Nacional, e não é provocação a 
atitude de fazer, ao arrepio da lei, na base de amanhã poder um novo Senador 
dizer: .. Conquistamos pelo nosso próprio esforço e pelas nossas lutas mais 
caminho para essa representação". Ora, o Governo não proibiu a existência 
da União Nacional dos Estudantes. Como uma entidade de direito privado, 
ela pode existir. O que o Governo não reconhece- o Governo, não; agora, o 
que não reconhece é a Nação, pois foi votado no Congresso Brasileiro, pela 
sua Maioria- é o direito de a União Nacional dos Estudantes ser aquilo que 
o nobre Senador Henrique Santillo disse, ainda há pouco, uma instituição de 
nível universitário de natureza central. 

Essa posição foi YOtã.da, transformou-se em lei, e apenas o desejo do 
Governo é que a lei não seja uma letra morta. De modo que eu estranho a 
posição do Movimento Democrático Brasileiro, aqui expressada pelo nobre 
Senador por Goiãs ... 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- Petmite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)-::- ... a quem ouço 
neste momento. 

O Sr. Henrique Santillo (M DB- GO)- A exaltação vai por conta. aí, 
da causa. Esteja certo V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Exaltação da 
calma? 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- Da causa; V. Ex• entendeu 
muito bem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não, Excelência, 
não ouvi - não se engane, porque, realmente, tive dificuldade em ouvir ... 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- Em segundo lugar, a Lei n• 
6.680, na verdade, ignora a existência da UNE e das OEs. Realmente, no seu 
parágrafo único do artigo 29, ela veda a vinculação dos diretórios a entidades 
estaduais ou nacionais. Agora, a assinatura do decreto às vésperas de uma 
eleição geral da UNE, por via di reta, estebelecendo punições, é provocação, é 
realmente provocação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - lsso é uma 
colocação. 

O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Estou certo de que os 
estudantes não vão aceitar essa provocação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - V. Ex•, 
naturalmente, já tem a procuração completa deles para poder dar ao 
Governo a advertência que estã fazendo. Eu considero que V. Ex• está 
fazendo_ uma advertência. 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO) -Mas V. Ex• ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Não considero 
que V. Ex• esteja provocando, de maneira i:iCnhuma. 

V. Ex', também, falou da imensa maio"ria dos estudantes nas cinco 
chapas. Ainda hoje, eu li notícias em jornais, em que V. Ex•, também, se 
baseia, de que para um milhão e quatrocentos mil estudantes universitários 
brasileiros não será a maioria que votará. Mas isso, em vez de ficarmos nos 
velhos conceitos de valor, eu acho que, ou não acho, que esperemos os 
resultados para verificar se a imensa maioria da população estudantil 
brasileira está votando nas eleições a que v. Ex• se" refere. 

Por outro laáo, o Governo nãO pode e5tã.Y-aten.üi-a atitudes suspicazes, a 
susceptibilidades com a conveniência ou não de não regulamentar as suas leis 
porque isso pode estar coincidindo com essa ou aquela atividade. 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- São simples coincidências. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Como? 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- São simples coincidências; é 
aquele caso do General Hugo Abreu. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Estamos 
reeditando o General Hugo Abreu; nesta altura dos acontecimentos, pensei 
que já era figura sobre a qual a História jã houvesSe se defiilido. 

O Sr. Henrique Santillo (M DB - GO) - lO, realmente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu ouço o nobre 
Senador pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Repare, nobre Líder Senador 
Passarinho, a UNE se organizou como entidade de direito privado já faz 
tempo, já faz meses. Tenho feito palestras em inúmeras faculdades do Rio 
Grande do Sul, e em todo o Brasil. Em qualquer faculdade, estão lá as cha~ 
pas, as paredes das universidades estão cheias de propagandas por parte 
das diversas chapas. Em diversas faculdades tem-se feito inclusive comícios, 
debates em torno das diversas chapas. A imprensa, revistas, jornais, têm 
publicado todo esse trabalho em torno das diversas chapas. Não acha V. Ex• 
surpreendente que, ao longo, pelo menos, de todos esses dois meses, o Gover
no nada fizesse, deixan~o para dois dias antes, 48 horas antes, baixar esse de
creto?! 

O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO)- Foi coincidência! 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Se quisesse fazer, por que não o fez 
há 30, 40 dias atrás? Por que esperar toda essa movimentação, toda essa 
agitação, no sentido normal do debate, do mundo universitário, para, nas 
vésperas das eleições, vir cOm esse decreto? Ele poderia, se quisesse, no início, 
nO -nascedouro, vamos dizer assim, matar esse movimento, baixando esse 
decreto no início dos debates. Mas, na antevéspera; e da forma com que o fez, 
proibindo as faculdades de ter as urnas, determinando que os acadêmicos 
sejam suspensos, que todos os estudantes sejam demitidos dos Centros 
Acadêmicos e proibidOs durante dois anos, 48 horas antes, 48 horas antes, 
por quê? Parece-me que o Governo, que deveria ser o maior interessado no 
clima de normalidade da vida universitária brasileira, ele poderia, pelo 
menos, ter tomado essa decisão dois meses atrás; quando o movimento se 
iniciou. Honestamente, embora discorde do decreto no seu todo, eu não 
consigo entender o momento em que foi lançado. Por que agora, e não a dois 
meses atrás? 
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O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Senador, 
somos dois que não conseguem entender, então. Comecei dizendo que não 
conseguia entender o seu Partido. E V. Ex•, agora, me dâ uma chance ex
traordinária para falar em nome do Governo. 

Imagine se o Governo tivesse seguindo o que V. Ex• disse - são suas 
palavras textuais: "Aproveitasse, hã dois meses, para matar no nascedouro o 
movimento". Estaríamos tendo aqui o nobre Senador Pedro Simon gritando 
contra este genocídio e teríamos, seguramente, o Senador Henrique Santillo 
gritando mais ainda. Porque não cabe ao Governo, nem é objetivo do Gover
no matar este movimento no nascedouro nem agora, absolutamente. O Go
verno admite que os estudantes votem e constituam a UNE. O que o Governo 
não admite ê a correlação oficial, é a filiação dos diretórios acadêmicos a uma 
entidade que não figura na lei votada pelo Congresso brasileiro. Então, esta a 
grande difer~nça. Não hã como eu entender aquilo que V. Ex• diz não enten
der. Ao contrário, fiCo perfeitamente convencido de que a melhor solução foi 
esta. 

O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- Na última hora ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- A hora! O Gover· 
no sempre é cobrado pela hora que faz, por fás ou por nefBs o Governo é sempre 
responsabilizado. O que interessa, a mim, fundamentalmente, é a discus
são iniciada com o nobre Senador Santillo, a lei que ele mesmo citou, a fun
damentação da lei e, baseado nela, o decreto que adverte que não se pode fazer 
filiação à União Nacional dos Estudantes, por parte dos diretórios. Mas não 
me parece, e nisto acolho o aparte de V. Ex•, nobre Senador Pedro Simon, 
que haja por parte do Governo a intenção de dificultar esse tipo de eleição. 
De maneira que ouço até com uma certa surpresa que as urilas serão proibi
das nas Faculdades e outras medidas a que V. Ex• se referiu e que, a mim, 
soaram como novidade. Agora, relativamente ao cerne da questão, não! Eu 
insisto: o Governo faz o que, digamos, na minha experiência- eu vi ria minha 
vida quando militar. O Clube Militar é uma entidade de direito privado. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Só que, no caso, seria muito mais 
interessante que V. Ex• trouxesse um exemplo como Ministro da Educação, 
porque o caso é de estudante, não é de militar. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PAJ.,- Por que essa a ver· 
são a qualquer exemplificação de natureza militar? 

O Sr. Pedro Simon (MDD - RS) - Porque o problema é estudantil, 
V. Ex• foi Ministro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Nós não somos 
uma casta. 

O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- Mas V. Ex• foi Ministro. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Chegaremos lã, se 
V. Ex• me permite ... 

O Sr. Pedro Simon (MDD - RS) - Com todo o prazer. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- ... que eu não me 
desvincule das minhas raízes e fale da experiência que tenho a honra de ter 
vivido. 

O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- E também não teve a honra de ser 
Ministro da Educação? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sem dúvida. Por 
que V. Ex• hã de me querer condicionar as exemplificações que faço? 

O Sr. Pedro Simon (MDD- RS) - É porque o problema é estudantil. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Dê·me a liberda· 
de, nobre Senador, de escolher as exemplificações que faço. Chegarei, depois, 
a v .. Ex• 

O Sr. Pedro Simon (M.DB - RS) - Dou-lhe liberdade. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Oentro de um 
Clube Militar, que jã teve a sua vida muito marcada na política brasileira por 
vários episódios, ... 

O Sr. Pedro Simon (MDD - RS) - Eleições agitadas. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• me pedirã 
um aparte para que eu possa ouví-lo melhor. 

O Sr. Pedro Simon (MDD- RS)- Tiveram eleições agitadas, no passa-
do. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Certo, eu mesmo 
participei delas. Então, chegarei tranqüilamente à minha exemplificação: o 
que não se permitiu, em nenhum momento, é que corpos de tropas, ou qual~ 
quer organização militar, se filiasse ao Clube Militar; não há como. Entretan
to, isso em nada, diminuiu a ·atividade que cada oficial pôde exercer na hora 
que participou das eleições agitãdas a que se refere o nobre Lídt:r pelo Rio 
Grãnde do Sul. Então, aqui estã a transfusão que faço, agora como Líder do 
Governo: os estudantes votarão, constituirão a sua União Nacioftj;tl dos Estuw 
dantes. 

O Sr. Henrique Santillo (M DB- GO)- Mesmo porque não hã como 
proibir. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Isto é provo<:ação. 

Se houvesse uma atitude autoritária violenta, que transformasse isso 
numa dificuldade tremenda de votar, V. Ex• estaria aqui profligando o Go
verno. De maneira que aCeitamOs isto. O forte tem obrigação de ser tranqüi
lo. O Governo é forte, tem que ser tranqüilo. Não preciSa pfovocilr ninguém. 

O Sr. Henrique Santillo (Mbll - GO) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA) - Com muito pra
zer. 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- Prímeiro, realmente, reconhe-. 
ci que a Lei n9 6.680, eu mesmo levantei o problema, que ela veda a filiação 
das entidades estabelecidas na própria lei a qualquer organização a nível esta
dual ou nacional. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Certo. Este é o 
objetivo. 

O Sr. Henrique Santillo (MDD- GO)- Mas, a verdade é a seguinte; 
sem dúvida alguma, não pode ser uma simples coincidência a assinatura de 
um decreto como este, estabelecendo punições ... 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Foi V. Ex• que 
trouxe esta lei à baila. 

O Sr. Henrique Santillo (MDD - GO) - Mas não pode ser simples 
coincidência a assinatura de um decreto estabelecendo punições, às vésperas 
das eleições da União Nacional dos Estudantes. Na verdade, trata-se de um 
ato de provocação. 

O SR. JARDAS PASSARINHO . (ARENA- PA)- V. Ex• me permi· 
tirã um exercício rãpido com V. Ex•? A lei é de quando? De que dia de agos
to? 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO)- A lei, por transcurso de prazo, 
passou por este Congresso e foi publicada no dia 16 de agosto de 19?9. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• quer dizer: 
foi publicada, antes sancionada pelo Presidente da República. t uma das for
mas que temos ... 

O Sr. Henrique Santillo (MDD - GO) - Passou aqui por decurso de 
prazo. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Por decurso de 
prazo, não importa, foi votada. A lei ê considerada votada e sancionada. 

V. Ex• queria que esta lei, em agosto, votada a 19, portanto, hã menos de 
dois meses, pudesse atender o reclamo do seu colega do Rio Grande do Sul? 

O Sr. Henrique Santillo (MDD - GO) - Logo em seguida. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- E queria que, hã 
dois meses, ela estivesse regulamentada, quando ela não fora sancionada? 
Como V. Ex• 'me responderia a isto? Ai o Governo estaria regulamentando 
uma lei que não existia. Era o que queria o nobre Senador pelo Rio Grande 
do Sul? 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO) - Primeiro, acho que não se 
poderia estabelecer punições ao arrepio da própria lei, que estabelece, no seu 
artigo 49, que devem ser estabelecidos nos estatutos dos estabelecimentos de 
ensino, não por decreto do Senhor Presidente da República. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Nobre Sena 
dor, ... 

O Sr. Henrique Santillo (MDD - GO) - É este o problema. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... a questão não é 
tão simples quanto parece, ela tem alguns refolhas, algumas posições subja
centes de que, em geral, a Oposição procura tirar proveito. Esta é uma. 
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O Sr. Henrique Santillo (MDB- GO) -'Mas. V. Ex• concorda comigo 
que o art. 4'~" estabelece a necessidade de que essas punições se façam, sejam 
previstas nos estatutos dos estabelecimentos de ensino. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Nobre Senador 
Santillo, ainda há pouco, por defeito de audição, nãO ouvi uma palavra e V. 
Ex• ficou mal-humorado. E, agora, tenho de ouvir todas as interrupções antiR 
regimentais que V. Ex•s façam e não hã problema ... 

O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Desculpe V. Ex• Não é do 
meu feitio. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu sabia que não 
era uma tática para sair do centro do meu discurso, absolutamente. Porque o 
meu argumento não demora, não preciso escrever 200 páginas sobre um as
sunto que é tão facilmente escrito em 10 linhas. 

O Sr. Pedro Simon (MDB.- RS)- É um decreto. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Existe um decre· 
to, baseado numa lei e esta lei regulamentou a vida universitária. E o que faz 
a Oposição? Gostaria de analisar o Decreto 228 e, aí, falaria como Ministro 
da Educação, como bem disse o Senador Pedro Simon. 

Como Ministro da Educação critiquei esse decretO, critiquei o Decreto 
477, quando chamei de lei de Newton depravada. Esse decreto tirava das uniR 
versidades o diretório acadêmico com seu papel tradicional de formador de li R 
deranças, como aquelas salutares divergências que, segundo o Senador HenR 
rique Santillo. E Deus haja que essas salutares divergências sejam mantidas 
dentro de todas sas sociedades abertas e a~ coqtuoidades, que devem Sf?t:_ de-
mocrãticas realmente. 

Então, nessa ocasião, salientávamos que a impossibilidade da prática de 
lideranças era realmente nociva porque os estudantes acabavam tendo essas 
lideranças preparadas fora da universidade, a reboque de interesses partidá
rios e que nem sempre eram os mais legítimos, embora evidentemente a próR 
pria existência da capacidade de cada um poder fazer política estudantil e 
política ria universidade não impeça que os partidos também preparem seus 
quadros. 

Ora, corno vejo eu o problema'? Derroga-se um decreto limitatiVo, um 
decreto que realmente impedia essa atividade e permiteRse a atividade, mas 
regulamenta-se, ordena-se, disciplina-se essa ativ1dade a tal nível que se decla
ra - como ainda hã pouco eu disse, e a partir daí meu discurso fica repetitivo 
- que a representação estudantil esgota-se ao qível do diretório central de 
cada universidade. O que 11ão é pouco. Uma universidade com 30 mil estuR 
dantes tem um diretório central que representa esses estudantes. 

O que querem os oposicionistas'? Silenciar completamente sobre a mediR 
da tomada pelo Governo qtie for evidentemente de liberalização; diminuíram 
o efeito da medida tomada através do sublinhar de coisas - como ainda hâ 
pouco fazía o nobre Senador por Goiás- por decurso de prazo, como se isto 
fosse uma blasfêrriia. Por decurso de prazo, por quê? Porque a maioria não 
foi lá. Porque V. Ex•s, membros da Oposição, não foram capazes de arregi
mentar o Partido mais as adesões da ARENA e devolvê-la. 

(Cruzam-se apartes.) 

Não sei se é o problema de microfone, mas estou ouvindo ruídos que não 
são praticados por mim. Não sei se algum colega estã me pedindo aparte. 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Eu estou pedindo, Senador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço V. Ex• em 
seguida. 

O que eu declarava precisamente, no momento em que ouvi esses ruídos 
estranhos, era que a Oposição, se tivesse tido capacidade de fazer com que a 
sua idéia fosse vitoriosa, teria levado a Maioria para o Congresso Nacional e 
votaria contra. Nis_to se esgota o meu ponto de vista. 

Ouço agora o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Apenas estranho a irritação de V. 
Ex• com a afirmação do Senador Santillo, porque ele não fez uma adjeti
vação. Ele apenas citou que a lei foi aprovado por decurso de prazo. Ele não 
fez nenhuma citação, por isso não entendo a iuitação de V. Ex• Ele apenas 
analisou o que aconteceu. A lei foi sancionada pelo Presidente da República 
depois de ter passado pelo Congresso Nacional, por decurso de prazo. Eu não 
vi nenhuma adjetivação. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Se V. Ex• jã não ti
vesse do seu humilde colega, aqui, o conceito de um dos homens mais argutos 
desta Casa, eu diria que estava lidando com a mais angelical das criaturas. 
Mas, creio que não devo fazer esta confusão. Assim como o Senador falou, 

por duas vezes, que era uma estranha coincidência, ele fez questão de dizer 
que V. Ex'- está numa posição, na cadeira, que não vê as reações fisionômicas 
do nobre Senador por Goiás, mas eu vi e juntei -ele não é muito de capaci
dade cênica. Cada um de nós tem sUa limitação, eu e ele não temos talvez, o 
brilho cênico que outros colegas têm, nesta Casa. 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- RS)- Perfeito. Concordo também. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu vi, apenas pelo 
sorriso irônico de S. Ex•, que ele queria salientar que o decurso de prazo era 
uma forma quase de blasfémia em relação à atitude tomada pelo Congresso 
Nacional. 

O Sr. Henrique Santillo (MDB- RS)- Em absoluto. Isso é uma praxe 
muito normal aqui, rotineira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Agradeço e 
penitencio-me de ter sido malicioso sem querer; interpretei mal V. Ex~ 

De maneira que agora entendo que realmente V. Ex• reconheceu que o 
decurs9 de prazo é uma fOrma válida, como disse V. Ex'-

0 Sr. Henrique Santillo (M DB - GO) - Muito rotineira aqUL 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• acaba de 
reconhecer. 

O Sr. Henrique Santillo (MDB - GO) - Altamente rotineira. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Então fico muito 
feliZ por isSO, porque a lei foi votada por esse modo, Sr. Presidente. E o GoR 
verno, como eu disse, não tem de que arrependerRse por se ter tomado a ini
ciativa de liberalizar a vida_ das universidades brasileiras. ~ isto que eu acho, 
como Líder da Maioria, qU-e devemos enfatizar: o Governo permitiu, com a 
derrogação do DecretaR lei n9 228, que surjam as novas lideranças, que, oxalá, 
um dia, estejam aqui nos substituindo nesta Casa, 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao Nobre Se· 
nadar Evelásio Vieira. 

O SR. EVELÁSJO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra à nobre Se· 
nadara Eunice Michil\!5. 

A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA- AM. Lê o seguinte discurso) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gostaria de registrar que hoje completa l2 anos de existência a FunR 
dação Nacional de Material Escolar- FENAME, órgão vinculado ao Mi· 
nistério da Educação e Cultura. 

Somos muito prontos, Sr. Presidente, a criticar, a exigir, a ·reclamar e 
poucas vezes nos damos conta daquilo que estã sendo executado. 

Gostaria de fazer justiça, através deste registro, a um- dos programas que 
reputo dos mais sérios e de maior alcance social no campo da Educação, que 
permite ao estudante pobre a aquisição de material didático, um dos itens que 
mais têm sofrido no bojo da inflação. 

Com quatro programas específicos voltados para a Escola Fundamental, 
Ensino Médio, Ensino Supletivo e, mais recentemente, para o Ensino de 
Computação, este programa tem se dinamizado, buscando atender todo o 
leque de necessidades da nossa juventude carente nos mais distantes rincões 
de nosso País. 

Suprindo bibliotecas escolares e universitárias, como acervo técnicoR, 
científico, distribuindo gratuitamente livros às escolas do 1 ~ grau, criando 
Bancos de LivrO e ainda colocando livros a preços mais baixos no mercado li R 
vreiro, a FENAME sem dúvida tem contribuído para melhorar o nível de ins
trução de nosso povo. 

Este reconhecimento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não exclui a consR 
ciência que todos temos daquilo que muito se tem ainda a fazer neste País no 
campo da Educação. Mas, diante dos números que tenho em mãos e que inR 
formam que a FENAME nestes 12 anos de existência distribuiu em 1.900 
publicações diferentes 117 milhões de exemplares e tem como meta 17 e meio 
milhões para o próximo biênio, não podemos deixar de reconhecer a contriR 
buição que tem dado para que possamos aspirar a um melhor porvir, ocupanR 
do no contexto das nações civilizadas um lugar de destaqUe; e para que seja
mos cada dia mais- fõrtes pela cultura de nosso povo. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.} 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Lê.o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Em que pese a vigilante atuação das lideranças políticas e empresariais 
do Nordeste, tornou-se hábito incorrigível no âmbito do governo federal, em 
todos os tempos, o descumprimento de decisões assentadas pelos altos esca
lões oficiais, no que tange ao favorecimento daquela área do território brasi
leiro, atravês de medidas que visem a assisti-la mais eficien~emente. 

Durante a adversidade climâtica que ali se registra, no corrente ano, 
muitas providências foram anunciadas pelo Ministêrio do Interior e a Presi
dência da República, sem que a sua execução se tenha procedido dentro, rigo
rosamente, da programação estabelecida. 

Em julho último, por exemplo, a supressão das ajudas a fundo perdido 
chegou a ser efetivada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômíco, não se 
concretizando a esdrúxula deliberação em razão do clamor público levado ao 
Ministro Mário Andreazza e ao próprio Presidente João Figueiredo. 

No que concerne às linhas especiais de crédito subsidiado, em agosto 
passado, as transações levadas a efeito pelo Banco do Brasil sofreram inexpli
cãvel sustação, à falta do repasse de recursos para a cobertura de tais ope
rações financeiras. 

Nesta mesma tribuna, denunciamos, com veemênCia, o comportamento 
das autoridades responsáveis- por aquela determinação, no que fomos secun
dados por ilustres colegas que, nas duas Casas do Congresso, representam a 
região nordestina. 

Vieram, então, os desmentidos formais, com a reiteração Qos propósitos 
governamentais de prosseguir no atendimento, sem restrições, de planifi
cação estruturada para ajudar o Polígono a superar os iinensos obstáculos 
conseqüentes da carência de chuvas neste 1979. 

AgOra, porém, de maneira clara e iniludível -e perante o Conselho De
liberativo da SUDENE, em sua reunião de setembro- o Presidente do BNB, 
Sr. Camilo Calazans, c o representante do Banco do Brasil naquele Colegia
da, Sr. Aristophanes Pereira, informaram QUe os seus respectivos estabeleci
mentos de ci'êdito não dispõem de recursos para coiitinuar a cumprir os en
cargos da emergência. 

Nada mais desalentador, Sr. Presidente, para os trinta e tantos milhões 
de habitantes que aguardavam o fiel atendimento de todas as recomendações, 
pessoalmente transmitidas pelo Chefe da Naçilo, aos que lhe são hierarquica
mente subordinados na administração federal. 

Sobre o assunto, aliás, entendi oportuno _transcrever, neste pronuncia
mento, o incisivo editorial da I • página do jornal Tribuna do Ceará, edição de 
ontem, vazado nos seguintes termos: 

"ONDE ESTÁ A FALHA, PRESIDENTE? 

Em nossa edição de sábado, indagamos se o Presidente João 
Figueiredo saberia de certos fatos que vêm ocorrendo aqui no Nor
deste e em particular no Ceará, no que se refere ao não cumprimen
to de determinações que deveriam ser executadas sem postergações. 

Jã hoje, voltamos ao assunto em face do que ocorreu na reu
nião da SUDENE, onde Camilo Calazans do Banco do Nordeste do 
Brasil e Aristophanes Pereira, do BB, ambos dil-igefltes dos dois 
bancos oficiais afirmaram, sem rodeio, que não dispõem mais de 
meios financeiros que lhes possibilitem atender a demanda dos pediw 
dos de financiamento, para a emergência, chegando o segundo a di
zer que estava fazendo milagre com o pouco que ainda tinha e o pri
meiro, também no mesmo diapasão, enfatizou que o BNB estã sa
crificado porque efetuou aquelas operações com recursos próprios, 
em prejuízo atê mesmo dos acionistas daquela instituição creditícia. 

Diante de tã(diriportantes pronunciamentos, emitidos por au
xiliares diretos do Presidente João Figueiredo, nós não podemos 
deixar de ficar matutando que alguma coisa está errada no reino da 
Dinamarca. Será que os nossos economistas não sabem mais proje
tar uma definição financeira que foi aprovada e reafirmada pelo 
próprio Presidente perante a comissão de Deputados que o visitou 
acompanhada pelo nosso Governador? 

Não entendemos tal atitude, pois isto desgasta profundamente 
qualquer administrador c, mais, frustra a criatura humana que está 
dependendo das promessas que foram assumidas solenemente de 
maneira mais espontânea. 

Assim não pode, Presidente, e nós acreditamos muito na fran
queza de suas atitudes, ao ponto de não querermos admitir, nem por 
suposição, que isso venha a se concretizar." 

Esse o texto, Sr. Presidente, do editorial da primeira página da Tribuna 
do Ceará, que repercutiu tão intensamente em Fortaleza, desde ontem. 

Esperam todas as <;:orrentes de opinião do meu Estado e dos demais que 
integram o Nordeste um esclarecimento imediato em torno dessa questão, 
para cujo deslinde se exige a enérgica interverição do Presidente João Baptista 
Figueiredo. 

Não ê possível obstaculizar-se, como seguidamente tem ocorrido, a exe
cução do conjuntO de medidas indicadas para socorrer o Polígono, numa 
hora crucial de sua tormentosa existên~ia. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se. 
nador Nelso Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

É de suma importância a valorização de atividades auxiliares de médicos 
e hospitais, como a enfermagem, de belo conteúdo humano e imprescindíveis 
a uma assistência médico-hospitalar adequada. O número reduzido desses 
profissionais, mesmo sem o preparo adequado ao exercício de atividades tão 
importantes, constitui um dos mais graves problemas brasileiros. O próprio 
Governo, através do Ministério da Saúde, está sempre<!- proclamar nossas de
ficiências no setor, afirmando a necessidade de medidas urgentes que solucio
nem a questão a médio e longo prazos. 

No entanto, o próprio Governo deixa de dar a tais profissionais o valor 
que têm e a que fazem jus, inclusive negando~ lhes direitos elementares. Ainda 
recentemente, fui procurado, no Rio, por uma pequena comissão de antigos 
guardas de doentes mentais, reestruturados, em abril de 1978, coroo Auxiliar 
Operacional de Serviços Diversos .. C", fazendo jus a módicos vencimentos. 
Reclamam eles o pagamento de atrasados relativos ao período de 1974-n, a 
que têm direito por lei. O direito não lhes é desconhecido, mas as importân
cias devidas não são pagas, adiando-se sempre a solução do assunto. 

Solicitam~me esses funcionários, modestos mas que exercem atividade 
relevante, formule um apelo ao Governo a fim de que se determine o pagaw 
menta das quantias que lhes são devidas desde 1974, de que necessitam, fun~ 
cionârios dedicados que são. E o que ora faço, lastimando, mais uma vez, que 
o Governo continue dando tantos exemplos de incorreção no tratamento com 
seus próprios empregados. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (ARENA- PI. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Desejo, nesta oportunidade, registrar nos Anais do Senado Federal o 
trabalho que o Eng9 Ozires Silva vem desenvolvendo à frente da Empresa 
Brasileira de Aeronáutica - EMBRAER, como seu ilustre Presidente. 

Alêm dos sucessos que essa unidade industrial vem experimentando com 
a alta tecnologia que vem desenvolvendo para em cada dia aprimorar os mo~ 
deles que jã idealizou e fabrica e criar novos outros, com alto poder de com~ 
petição no mercado internaciOnal, agora, ao comparecer ao 339 Salão Inter .. 
nacional de Aeronáutica e Espaço de París- 1979- realizado em junho úl
timo, conseguiu firmar contratos de exportação no valor de 32 milhões de 
dólares. 

Esses negócios representam faturamento de 26 Bandeirantes, em diversas 
versões para cinco países diferentes, sem serem consideradas as opções para 
mais oito unidades, tambêm contratadas em Paris. 

Considerando-se que as vendas durante todo o an(_) de 1978, para o exte
rior, somaram 38 milhões de dólares: em mercado sofisticado e competitivo, 
há de se convir que a EMBRAER obteve excelente atuação na mostra de Le 
Bourget. 

Cabe ressaltar nesse even.~o que a EMB~AER emParis- segundo co
mentários de Mário Leme Gal vão e dados que me foram enviados pelo Asses
sor Parlamentar daquela empresa, Ten. Cel. Av. Asccndino José Pióheiro Fi
lho-, compareceu com cinco aviões, dos quais, dois EMB-121 Xingu,já ne
gociados com empresas inglesas, onde o moderno bimotor pressurizado bra~ 
sileiro já foi homologado pelas autoridades aeronâuticas locais. E dos três bi~ 
motores Bandeirante, um levava as cores da Empresa de A viação Regional 
Francesa Britaiil (uin EMB-110 p2) e outro (um EMB-110 pi) as cores da AL 
Hiqmah, da Arábia Saudita. O terceiro era uma versão de reconhecimento 
marítimo, busca e salvamento, (um EMB-111) que pela primeira vez era mos
trado em Paris. 

Nos comentários, Mário Leme salienta que mais de 350 jornalistas, den
tre eles, os editores das mais conhecidas revistas e jornais especializados de 
todo o mundo estiveram visitando pessoalmente o Chalet da EMBRAER du
rante os dias de mostra, revelando especial interesse pelo Bandeirante e Xin~ 
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gu, mas tambêm procurando conhecer dados sobre os mais recentes projetas 
da EMBRAER, ou seja, o novo avião de treinamento militar,o T-27 e o novo 
avião de transporte regional pressurizado de 30 lugares, o EMB-120. 

A meta de exportações para o exterior, no corrente exercício, prevê fatu
ramento superior a 50 milhões não computadas aí vendas garantidas para 
1980, de seu principal produto, o Bandeirante. 

Ao fazer este registro, quero congratular-me com a Diretoria dessa nossa 
empresa, na pessoa do seu ilustre Presidente, Eng"' Ozires Silva, e com todo o 
seu quadro de pessoal que, silenciosamente, promovem a grandeza deste País. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB. Lê o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Transcorre, hoje, o 229 aniversário do Diátio da Borborema, órgão da 
cadeia associada que na minha cidade de Campina Grande mantém, ainda, a 
Televisão Borborema e as emissoras radiofônicas HBorborema" e .. Cariri". 

Fruto do gênio criador de Assis Chateaubriand, o Diário da Borborema 
foi o primeiro joirlal a circular diariamente em Campi"nã-Gfande, de início 
composto em linotipos e desde alguns anos através do moderno método off
set. 

O ~·Diârio", Sr. Presidente, é um dos motivos de orgulho dos 
campinenses, tal os serviços que tem prestado à comunidade campinense ao 
longo de sua trajetóifa. 

Os grandes momentos da cidade, suas lutas, suas reivindicações e suas 
vitórias têm encontrado no Diário da Borborema um porta-voz altivo e 
eficiente. 

Seria longa a lista de citações se fosse enumerar todos os homens de 
imprensa da Paraíba que já pontificaram nas páginas do "Diârio". 

Mas não poderia deixar de registrar os nomes de veteranos colunistas 
como Epitácio Soares, Lopes de Andrade, Osmário Lacet, Stênio Lopes, 
Josué Sylvestre, Orlando Tejo, Eurípedes Oliveira e Nilo Tavares, que ao 
lado de jovens como Itamar Cândido e William Monteiro têm sustep.tado a 
tradição de independência e altruísmo que caracteriza a imprensa 
campinense, inspirada no exemplo dos seus pioneiros, cuja figura maior foi o 
grande Irineu Joffily. 

Congratulo-me nesta data com todos os que fazem o Diário da 
Borborema, desde os seus editores e dirigentes comerciais ao servidor mais 
simples do seu quadro de auxiliares. 

Igualmente congratulo-me com o nobre Senador João Calmon, 
comandante da cadeia associada, nesta data que marca mais um aniversário 
do Diário da Borborema, jornal que já se incorporou à própria história da 
cidade que o abriga com carinho maternal. (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, 

designando para a ordinária de amanhã\ a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

PROJETO DE LEI DO SENADO N•-212, DE 1979 

(Matéria em regime de urgência, nos termos do 
art. 37/, C, do Regimento Interno) 

Discussão, em primeiro fUrna, do Projeto de Lei do Senado n~ 212, de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que institui contribuição sobre o custo do 
prêmio dos seguros de vida e acidentc:_s pessoais, para fins de amparo aos 
idosos, e dã outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de 
Legislação Social, de Economia e de Finanças) 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de ResolUção n~' 61, de 1979 
(apresentado pela Comissão de Legislação Social como conclusão de seu 
Parecer n9 566, de 1979) que autoriza a alienação de terras públicas, no 
Município de São Félix do Xingu-PA, à Construtora Andrade Gutierrez 
S/ A, para implantação de projetas de colonização, tendo 

PARECERES, sob n•s 567 e 568, de 1979, das Comissões 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; e 
- de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador José Richa. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~' 98, de 1978 
(Nil 3-.356/77. na casa de origem), que inclui parágrafo ao artigo 46 da Lei n9 
5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), tendo 

PARECERES, sob n•s 339, 340 e 449, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, 19 pronunciamento: pela constitucionalidade 

e juridicidade, nos termos de substitutivo que o oferece; 29 pronunciamento: 
(após esclarecimentos solicitados pela Mesa), favorável, no mérito, nos ter
mos do substitutivo oferecido; 

-de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, contrário ao projeto e 
ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 32~ de 1979 

(n• 2.300/76, na casa de origem), que altera o§ 2• do artigo 82 da Lei n• 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 __;Lei Orgânica da Previdência Social --e dá outras 
providências, tendo 

PARECER, sob n' 565, de 1979, da Comissão: 
- de Legislação Social, favorável. 

-5-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1979 
(3.324/77, na casa de origem), que regulamenta o estabelecimento e o 
funcionamento de jardins zoológicos e de zooários e determina outras 
providências, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 511, de 1979, da Comissão. 
- de Agricultura. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 125, DE 1974-COMPLEMENTAR 
(Tramitando em conjunto com-o PLS nP 21/75-Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do ~enado n~' 125, de 1974 
- Complementar, do Senador Adalberto Sena, que modifica a redação do 
art. 49, da Lei Coniplementar nll 11, de 25 de maio de 1971 e dá outras 
providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 314 a 317, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela co"Ostítucicinalidad"e e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável; 
- de Servito Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 21, DE 1975-COMPLEMENTAR 
(Tramitando em conjunto com o PLS 125/74-Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 21, de 1975-
Complementar, do Senador José Sarney, que dispõe sobre a aposentadoria 
por velhice dos beneficiários do Programa de Assistência ao Trabalhador 
Rural, alterando o art. 4~' da Lei Complement_ar nQ ll, de 25 de maio de 1975, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 317 a 320, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela 

constitucionalidade e juridicidade, e, no mérito, pela aprovação, com voto 
vencido, em separado, do Senador Orlando Zancaner; 2~' pronunciamento: 
pela prejudicialidade, em virtude do parecer favorãvel ao PLS 125/74· 
Complementar; 

- de LegisJaçio Social, favorável; 
- de ServiçO Público Civil, pela prejudicialidade; e 
- de Finanças, contrário, face o parecer favorável ao PLS 125/74-

Complementar. 

-8-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n11 114, de 1977-
Complementaf, do Senador Nelson Carneiro, introduzindo alteração na Lei 
Complementar n9 7, de 7 de setembro de 1979, que institui o plano de inte
gração social - PIS, tendo 
PARECERES, sob n•s 437 a 440, de 1979, das comissões: 

- de Constituição e Justiça, pela constituCionalidade e juridicidade; 
- de Economia, favorável; 
de Legislação Social, favorável; e 
de Agricultura, favorável, com voto vencido do senador J utahy 

Magalhães e voto vencido, em separado, do Senador Passos Pôrto. 
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-9-

Discussão, em primeiro turno, do Prejeto âe Lei do Senado n9 120, ~e 
1979, dO Senador Nelson Carneiro, que eleva a multa do empregador que 
deixa de cumprir decisão judicial alusiva a readmissão ou reintegração de 
empregado, para um salãrio mínimo por dia de atraso, modificando o 
caput do artigo 729 da Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-lei 
n9 5.452, de J9 de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob n•s 549 e 550, de 1979, das comissões: 
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de LegisJaçio Social, favorãvel, com emenda que apresenta de n9 1-

CLS. 

-lO-

Discussão, em primeiro turno (apreciaÇão prdiminar da 
constitucionalidade, nos termos do Art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1979, do Senador Cunha Lima, que 
dispõe sobre o salârio-famífia devido ao empregado na forma da legislação da 
previdência social, tendo 

PARECER, sob n• 537, de 1979, da comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidad~. corri voto 

vencido do Senador Cunha Lima. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estâ encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVEI..ÁS/0 
VIEIRA NA SESSÃO DE 26-9-79 E QUE, ENTREGUE À 
REVISA- O DO ORA DOR, SERIA PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC. Pronuncfà o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A imprensa de hoje registra: a administração do balanço de pagamentos 
tornou-se mais complexa, dado o recrudescimento das tensões inflacionárias 
internas, a elevação ineVitável dos gastos com a importação e as perspectivas 
de limitação no crescimeilto das importações, em vista da situação de crise 
por que passa a economia mundial. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores; 
A teoria econômica aceita quê, por serein ina-is ·poDres, oS países menos 

desenvolvidos encontram maiores dificuldades para poupar. Isto porque, 
neles, o nível de riqueza é ainda insuficiente, e também devido a que muitas 
vezes nessas sociedades o mínimo de consumo individual nem mesmo é 
satisfeito. Deste modo, é sem dúvída 3:Iguma difícil que esses países realizem 
esforços tendentes a aumentar a poupança, elevando assim o nível de 
investimentos internos na economia. 

Por~.oJtro lado, nos países industrializados e ricos, onde o consumo 
mínimo desde há muito satisfeitO, é não só fácil elevar o nível de poupanças 
como também o resultado disso atende às exigências da economia e chega a 
permitfr a geração de um excedente. Este, na medida em que existem áfeas no 
mundo em que as poupanças são escassas, perco-rre um caminho a bem dizer 
natural, num quadro de mobilidade de fatores de produção. O capital 
excedente nos países desenvolvidos encontra condições de aproveitamento 
nos territórios menos desenvolvidos, onde são admitidos como complemento 
da poupança interna. -

No Brasil, desde há muito, aceita-se a poupança externa como 
complemento do esforço interno. 

Não pretendemos, no momento, discutir este Posicionamento e por isso 
vamos admitir que seja certa a atração de poupança externa. Neste caso, os 
recursos daí decorrentes deveriam ser aplicados onde a rentabilidade 
econômica e a social fossem as maiores possíveis. Quer dizer, a seleção de 
prioridades deveria ser rigorosa. 

No entanto, Sr. Presidente, no momento em que a poupança externa 
chegava ao nosso País com certa facilidade, foram realizados investimentos 
que demonstram logo não terem nenhum caráter prioritãrio. Tanto assim que 
alguns deles ficaram pela metade, ou foram abandonados, demonstrando o 
erro de avaliação, e, piOr, desperdiçando recursos que custando caro, falta
ram, como ainda faltam para diversos empreendimentos, de muito maior fu
turo. 

Aí temos a Transamazônica, a Perimetral Norte, a Ferrovia do Aço, a 
qual ainda poderíamos em certa medida justificar. Mas de modo geral a 
aplicação dos recursos não fOi a mais satisfatória, enquanto algumas 
atividades foram deixadas de lado, sem receberem o apoio necessário. 

Temos falhado no que respeita à educação e os dados a respeito chegam 
a causar alarme. Segundo a Fundação IBGE os índices de analfabetismo 
continuam entre 21% e 37% nos grupos etários de 30 a 60 anos, enquanto está 
longe de ser reduzido o analfabetismo entre os grupos mais jovens. Tanto 
assim que a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios de 1976 
demonstrou haver cerca de 70% de analfabetos entre as crianças de 5 a 9 anos 
e 18,4% entre adolescentes de 10 a 14 anos. 

Tais indicadores revelam que a prioridade educacional ainda estâ longe 
de ser uma realidade, e no entanto sabemos que não existe forma de 
investimento que resulte em maiores resultados do que aquela realizada com 
educação. O cidadão sabendo ler e escrever, ou dominando alguns 
conhecimentos técnicos profissionais não só redunda -em maiores benefícios 
sociais quanto para si mesmo. na forma de elevação dos padrões médios de 
vida da sociedade. 

Um investimento, Sr. Presidente, na alfabetização de uma criança é 
grandemente reprodutivo, pois perdura por toda a vida, desde que, é claro, 
esta criança tenha a felicidade, o que não ocorre com todas no nosso País, de 
chegar à idade adulta. 

Sendo assim, não seria demais encaminhar uma pequena fatia dos 
recursos obtidos no exterior para a educação, ao invés de para outras 
atividades ou projetes, de vantagens muitas vezes duvidosas. 

Se a cada unidade de recursos próprios do País investidos em educação 
correspondesse igual valor em recursos obtidos no exterior, até mesmo a 
dívida externa brasileira, que hoje representa uma dificuldade difícil de 
transpor, estaria contribuindo para o desenvolvimento. No entanto, dívida 
externa ofereceu um quadro de aplicações nem sempre conhecido e 
recentemente o Ministro :Qelfim Netto, da Secretaria do Planejamento, 
denunciou que inúmeras empresas do setor público lançaram mão de 
empréstimos no exterior para financiar os seus deficits, o que considerou uma 
forma primitiva e Pouco inteligente de finanCiar deficits. 

Registre-se que não somos só nós do MDB -que criticamos o Governo. 
Os desacertos são tantos, que até os homens mais qualificados do próprio 
Governo, também, fazem sérias restrições a esse desacerto. 

Somente em 1978 a dívida externa brasileira cresceu em 11.474 milhões 
de dólares, ou seja, 206 bilhões de cruzeiros, aproximadamente. Não 
dispomos de dados a respeito, mas podemos afirmar sem medo que nem 
mesmo 1% (um por cento) do valor mencionado foi dispendido em educação, 
se é que alguma pareei~ do endividamento externo o foi. 

Volto a dizer, e não tenho constrangimento em ser repetitivo, que jamais 
o Brasil conseguirá realizar seu ambicionado vôo ao estágio de nação 
desenvolvida, se não der novos rumos à educação do seu povo. Nesta hora, 
uma ênfase ao ensino profissionalizante torna-se urgente, assim como ao 
ensino técnico de nível médio, Sr. Presidente. Porque, jamais poderemos ter a 
pretensão de transformar este País num grande exportador de rnanufaturas, 
se não desenvolvermos urna tecnologia nossa, se não habilitarmos o homem 
para, através do desenvolvimento da tecnologia, através da melhor 
qualificação profissional, para alcançar melhores inJices de produtividade, 
com preços competitivos para, aí sim, podermos enffentar a disputa fio mer
cado internacional. 

A inversão de prioridades em nosso País é um fato, Senhor Presidente, 
tanto assim que muito embora tenhamos excelentes condições de sermos 
grandes produtores de bens agrícolas, hoje nos encontramos na posição de 
importadores. Uma das nossas maiores vergonhaS. 

Em 1978, o total importado pelo País apenas em cereais atingiu a 700 
milhões de dólares, ou seja, 12 bilhões, 584 milhões de cruzeiros. 

Isto levou o Relatório do Banco Central do Brasil de 1978 a observar o 
seguinte: 

"'Os dispêndios com importações de cereais, em 1978, com 
predominância do trigo, foram 151% superiores aos do ano 
anterior, atingindo USS 700 milhões, ultrapassando inclusive o nível 
mais alto já registrado, USS 533 milhões em 1976." 

No entanto, agora em 1979, a situação não mudou, e só nos primeiros 
seis meses do ano foram gastos mais de 304 milhões de dólares no exterior 
com aquisições de cereais, segundo o Boletim de agosto do Banco Central do 
Brasil, com_ um resultaçlo perto de 29 por cento superior ao do ano de 1978, 
considerando o período de janeiro a junho. 

Estamos na iminência de ultrapassarmos o ano de 1978, alcançando, 
agora em 1979, na verdade, o nível mais alto da história do País somente com 
importações de cereais. 

Este não é um resultado animador, especialmente quando, ainda que 
com recursos sem nenhum subsídio, ternos condições bastante apreciáveis de 
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produção agrícola. Tomemos como exemplo a soja. Um levantamento não 
muito antigo, do 19 trimestre de 1977, realizado pela Comissão de 
Financiamento da Produção, estabeleceu comparações de preços entre o 
Meio-Oeste dos Estados Unidos e o Rio Grande do Sul. A produção norte
americana, a nível de fazenda, era 32 por cento, aproximadamente, mais cara 
que a brasileira. Perdíamos nas despesas de comercialização, sendo as nossas 
mais de três e meia vezeS superiores às vigentes- nos Estados Unidos. Em 
razão disso, no porto, colocâvamos o produto um pouco mais caro. 

No entanto, neste ano de 1979, estamos nos preparando para a 
importação de I 00 mil toneladas de óleo de soja, ou talvez mais, para atender 
o nosso mercado interno, numa demonstração de que temos nos preocupado 
muito com as exportações em detrimento do mercado interno. 

Não resta a menor dúvida que este é um fato capaz de causar certa 
estranheza, em especial quando a produção de soja alcançou, nuns poucos 
anos, indiscutível projeção. De 1970 a 1978 o volume exportado deste 
produto agrícola cresceu de 22 vezes. _ -

Aí está mais uma prova cristalina daquilo que tantas vezes temos 
afirmado, que o Governo preocupa-se mais com o -que pode exportar em 
relação ao que deveríamos produzir para atender prioritariamente o consumo 
interno. 

Ao lado disso, estamos informados de que a produtividade média da 
soja, no Planalto Central, chegou a atingir, neste ano de 1979,~a níveis 
próximos e até mesmo superiores a de outros países. 

Na verdade, temos condições bastante amplas de dobrar a nossa 
produção de soja, apenas com a utilização das terras do cerrado brasileiro, 
que se adaptam perfeitamente ao produto. 

Afora isto, os preços externos do produto são convidativos. Segundo 
o Banco Central do Brasil, o preço médio da soja em grão, que era de 214 
dólares a tonelada (ou seja, de 3.847,00) entre 1972/76, atinge a 258 dólares 
(Cr$ 4.638,00), em 1978. Quer di~er, uma valorização real, isto é, sem 
considerar a inflação, de quase 21 por cento. Notem os colegas que para 
vender lá fora a soja não é preciso subsídio, pelo contrário, às vezes, o 
Governo aTilda penaliza os produtores com o confisco. 

Há também mercados certos para o produto, o que pode ser medido pelo 
movimento dos preços externos da soja, e pelos acréscimos dos totais 
exportados, sempre crescentes. Assim, enquanto em 1970 exportávamos 289 
mil toneladas, em 1978 passamos para 6,5 bilhões, tendo atingido bem mais 
em 1977, ou seja, 8,4 bilhões de toneladas. 

Portanto, Sr. Presidente, o campo é vasto para a definição de novas 
prioridades. Temos, na sociedade brasileira, um conjunto em que coexistem 
setores retardatários, que necessitam de investimentos para que sejam 
modernizados, como é o caso dos transportes ferroviários, ou para que 
possam acompanhar e dinamizar o crescimento do País, cujo exemplo é a 
educação, bem assim temos perspectiv-aS razoáveis no setor agrícola. Não só a 
soja, que jã -citamos-, mas diante das altas de preços do petróleo, sem dúvida 
temos soluções alternat_ivas no campo energético, derivados da atividade 
agrícola. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Com muita satisfação, 

nobre Senador Gabriel Hermes. 
O Sr. Gebriel Hermes (ARENA - PA) - Nobre Senador Evelásio 

Vieira, V. Ex• está falando da nossa produção agrícola, dando ênfase à 
produção da soja. Nós, num País imenso cOmo o Brasil, com muitas ái'eas 
para ser aproveitadas, como as do cerrado a que V. Ex• acaba de fazer 
referência, ternos qUe pensar, realmente, em dar tudo para que o Governo se 
volte cada vez mais para o setor agrícola. Veja V. Ex" o que era e o que é a 
soja, o que ela representa para o País, hoje, em dólares na pauta de 
exportação. E veja já o que representa para a alimentação interna do nosso 
povo. Há poucos dias, visitava eu cidades do interior do meu Estado e 
também localidades próximas de Brasília, em Goiás, e via sobre as mesas o 
leite de soja, fabricado, hoje, com esta vari~dade de gostos que, com 
habilidade, os nossos industriais vêm procurando lançar nÓ mercado. Veja o 
que isso representa no setor alimentar; pelas informações que recebi claque
daqueles que o utilizam: as crianÇas-e ãS-fuães, produto de bom paladar, bom 
efeito para o desenvolvimento físico das crianças, e até mesrilo para os 
adultos. Louvo V. Ex•, quando sobe à tribuna para mostrar o que significa a 
agricultura e, no caso específico, a soja, qu_~. com o seU desenvolvimento, 
pode satisfazer às necessidade de um mundÕ nCcessitado de alimentaçãO, um 
mundo que pede, cada vez mais, produtos alimentíciOs. Nós, brasileiros, 
devemos exportar, realmente, produtos que saem da terra, todos eles 
agrícolas, com muito mais avidez e entusiasmo do que exportamos os nossos 
produtos minerais. Quando vejo o Brasil, neste seu ara, nesta sua necessidade 

de divisas, mandar pedaços do País, como o faz um o nosso ferro em bruto a 
15, a 16, a 18 dólares a tonelada; quando vejo este País exportar até o 
esgotamento o seu manganês, como acontece com o marganês do Amapá, 
para fazer montanhas em outros países, acentuadamente nos Estados 
Unidos, vejo pedaços do País que vão e não voltam mais; mas a soja, o arroz, 
o trigo, quando pudermos, o feijão e tantos ·outros produtos que a terra estã 
oferecendo, esperando apenas pelo esforço, pela inteligência e pela 
responsabilidade do homem. Quando esta terra for bem aproveitada, 
poderemos servir o mundo sem mandar pedaços do Brasil. Congratulo-me 
com V. Ex' Bata nesta tecla, Sr. Senador, que V. Ex" está servindo ao Brasil, 
despertando e ajudando aqueles como o atual Governo que está falando, 
pensando em aumentar a produção agrícola do Brasil. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado a V. Ex• 
pelo apoio e pela contribuição que presta a esta nova manifestação que 
estamos a fazer, no sentido de despertar o Guvemo para um rigoroso 
selecionamento das melhores prioridades brasileiras. O Brasil tem c_ondições 
excepcionais para trilhar um caminho de prosperidade, para se tornar, dentro 
de poucos anos, numa grande nação, numa grande potência mundial. Mas, 
para isso é preciso que tenhamos a sabedoria em aplicar os nossos parcos 
recursos e os que vamos ãpanhar da poupança externa. Não temos tido essa 
sabedoria. Temo-los aplicado em empreendimentos que muitas vezes não 
oferecem um retorno, nem a longo, prazo. Veja V. Ex• nós estamos 
construindo um parque fabril que jã tem o seu destaque, estamos procurando 
disputar lá fora produtos elaborados nossos, mas não nos preocupamos, 
simultaneamente, em desenvolver as atividades no campo da pesquisa, da 
tecnologia, para possuirmos a nossa própria tecnologia, a fim de que não 
fiquemos na dependência da tecnologia externa. 

Não investimos, desses recursos externos, no setor da educação. Não há 
setor mais importante, de maior rentabilidade do que o da educação, o da 
instrução. 

Veja V. Ex' que, nesse campo, no ensino técnico de nível médio, temos 
quatrocentos mil universitários frequentando escolas oficiais, na:s escolas 
oficiais de nível médio, no setor técnico, nós temos pouco além de cinqUenta 
mil estudantes. Então, observe V. Ex' - -que é também um grande 
empresário no Pará- que contradição! Nós preparamos o técnico de nível 
superior, mas nos esquecemos de preparar o técnico intermediário, 
exatamente o que, deveria ser três vezes, pelo menos, superior àqueles que 
frequentam as escolas superiores. 

Cito, também, como exemplo: nós poderíamos não recorrer às 
importações do óleo de soja, corno estamos a fazer neste momento. Nós 
poderíamos estar produzindo muito mais soja para produzirmos mais óleo, 
mais farelo e outros subprodutos, a fim de aumentar a fartura da mesa do 
trabalhador brasileiro. Poderíamos, também, produzir excedentes maiores 
para a exportação. Temos terras abundantes, temos um clima excepcional 
aqui, especialmente no cerrado, onde o índice de produtividade da soja é 
nitidamente superior ao índice de produtividade de soja no meu Estado, no 
Rio Grande do Sul e no Paraná. O que está faltando ao Governo é ser mais 
inteligente no estabelecimento dessas prioridades. Esta a razão que mais uma 
vez me traz à tribuna para voltar a falar do assunto, chamar a atenção do 
Governo para ser mais cuidadoso, mais rigoroso nas aplicações financeiras. 

O Sr. Gabriel Hermes(ARENA- PA)- V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Pois não. 
O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Eu realmente estou quase na 

totalidade de acordo com V. Ex_~, mas nós brasileiros temos que fazer justiça 
aos nossos governos. Veja V. Ex' como este nosso País cr.:sceu 
acentuadamente, a partir de 1980, em todos os sentidos, populacionalmente e 
também no setor industrial e no setor agrícola. Agora veja V. Ex~ _que isso 
tudo foi produto histórícá. O Brasil, graças à sabedoria desse colonizador 
extraordinârio que é -o português, soube conservar esta unidade imensa e este 
território- írrienso-·para nós, os herdeiros deste patrimônio extraordinário. 
Não esqueça V. Ex• de que até 1866 a Anlai:ônla era um mundo ft:chado ao 
mundo. Não permitiã-m, inteligentemente, os brasileiros e o homem 
português que fez a iridependência deste Brasil, Pedro I, e o seu filho, Pedro 
II, que os navios penetrassem pela Amazônia adentro. Aquilo era o sentido 
de guardar a terra que eles não tinham população para povoar, e 
conservaram-na intacta para nós, mas isso levou realmente a que toda aquela 
grande parte da Amazônia brasileira e até este centro em que se viaja pelo 
Tocantins-Araguaia, até aqui, quase Brasília, não fosse povoado, não fosse 
aproveitado. Esse mesmo governo, é a história que nos ensina, trazia o 
alemão, -o p-olonês, o italiano, acentuadamente, para povoar São Paulo, Santa 
Catarina, a terra de V. Ex•, e o Paraná, E, hoje, os descendentes desses 
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imigrantes, que vieram com a expenencJa mais acurada de agricultura, 
fizeram com que tenhamos a base que nos leva à soja, que nos leva ao trigo 
que temos e até ao café que se desenvolveu nas áreas acentuadamente de São 
Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Quanta coisa foi aqui em baixol Hoje, os 
descendentes desses imigrantes extraordinários se deslocam para o centro do 
Brasil, para a Amazônia. O que precisamos é realmente usar a inteligência do 
País e ajudar o nosso Governo, despertando-lhe a atenção para que dê a esses 
que aqui dentro se encontram condições para que se desloquem para essas 
terras vazias e tão boas para a agrícultura, para que o Brasil seja a grande 
nação que todos queremos. Este é o ponto que eu gostaria de colocar dentro 
do oportuno discurso de V. Ex• E, dizendo mais, acredito no Brasil dos 
próximos vinte anos, principalmente pela imigração que tivemos. E até fico 
feliz quando às vezes recebemos ainda um pouco mais desses braços mais 
preparados para a agricultura, sejam europeus- da Alemanha, que poucos vêttl 
hoje, mas chegam sempre da França, da Itãlia - ou do Japão. Foi só com 
a chegada deles, há muito pouco tempo, há menos de meio século, que o 
Brasil despertou para a agricultura, como hoje está fazendo, para a indústria, 
como· hoje está fazendo~ para, nõs próximos vinte anos, sem dúvida 
nenhuma, nobre Senador, ficar colocado entre as grandes nações, e com uma 
diferença sobre as outras, não r~sta dilvida, será uma grande nação 
pacificadora para dar ao Mundo aquilo que ele necessita em alimentos e 
exemplo de paz. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC) - Nobre Senador Gabriel 
Hermes, reconheço que os governos têm praticado os acertos, mas, ao mesmo 
tempo, muitos desacertos que merecem o nosso reparo. Desacertos que não 
se podem suceder continuadamente porque senão chegaremos a um ponto em 
que se tornará cada vez mais difícil alcançarmos esse estágio de prosperidade 
que V. Ex~ deseja e apregoa, que todos nós desejamos e pelo qual lutamos. 

Mas veja V. Ex• os erros que temos praticado. 
Ainda hã pouco, o Vice-Líder da Bancada de V. Ex•, Senador Muri!O 

Badaró, lançava o seu veemente protesto contra o protec~onismo norte
americano· em relação às exportações, que estamos a realizar, do ferro gus~~ 
Não ê o primeiro epi'sõd10~ não será o último. Outras medidas restritivas, qe 
outros países industriais, serão adotadas e nós não poderemos reagir. E por 
quê? Porque nos últimos anos partimos, muito agressivamente, para uma 
política de exportação, sem termos as condições. Fomos modernizando o 
nosso parque fabril sem poder encontrar uma resposta no mercado interno, 
por falta de poder aquisitiVo da maioria dos trabalhadores, em razão de uma 
política salarial de achatamento, então para produzir essas manufaturas 
sofisticadas tivemos não apenas de nos socorrer de poupança externa, como 
tambêm da capacidade gerencial, lá fora, como também da tecnologia 
externa. Em razão disso, o nosso endividamento foi crescendo, a cada ano, a 
cada mês, a cada semana, a cada dia. 

Hoje, veja V. Ex• a que ponto chegamos em-razão desse modelo 
econômico de extroversão, de abertura ao mercado externo: deficits 
constantes na balança comercial, maiores ainda no balanço de serviços; 
estamos com um endividamento externo que este ano poderâ chegar a 52 atê 
53 bilhões de dólares. Não temos condição de reduzir este crescimento cada 
vez maior. A se manter o nível de crescimento dos últimos anos, chegaremos 
ao endividamento externo de cento e trinta bilhões de dólares, ao final de 
1984. E chegamos a essa situação sempre com uma dependência maior. Como 
nós poderemos sair desta situação? Primeira medida, e agora finalmente o 
Governo começa a adota-la é dar prioridade à produção agrícola. Mas 
simultaneamente a isso, é preciso instrumentarmos o nosso setor industrial, 
para alcançarmos índices de produtividade que permitam preços 
competitivos lá fora; reduzir importações naqueles setores em que temos 
condição; hoje nós estamos importando um volume extraordinário de cereais. 
Ora, se dermos uma atenção efetiva à agricultura, poderemos, dentro de dois 
anos, reduzir substancialmente as importações de cereais, como poderemos 
reduzir as importações de petróleo se desenvolvermos a~ outras fontes 
alternativas energéticas de que tein.õs condição, corno· a do álcool, da cana
de-açúcar, do álcool do sorgo e da mandioca, do nosso carvão, o gás do 
xisto; construirmos não apenas as portentosas hidrelétricas, mas também as 
pequenas hidrelétricas, para aproveitarmos esse grande manancial que temos 
aí. São duzentos milhões de K w disponíveis e estamos utílizando apenas 
vinte milhões~ Com todas sas hidrelétricas que estão sendo construídas 
chegaremos provavelmente a 35 milhões de K w. Então, temos condições de 
reduzir a importação de petróleo. O Brasil tem alternativas, o Brasil tem 
facilidades de trilhar por outros caminhos. É preciso que o Governo tenha a 
sabedoria de escolher essas prioridades, investindo para um retorno a médio 
prazo, não a longo prazo, como obras que têm sido feitas nos últimos anos, 
algumas inclusive abandonadas. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Permite V. Ex•? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço-o novamente, nobre 
Senador, porque é sempre um grande prazer dialogar com V. Ex• 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Muito obrigado a V. Ex• 
Nobre Senador, temos que fazer realmente as críticas e seríamos alguns 
privilegiados, neste mundo de tantas dificuldades, se não cometêssemos erros, 
principalmente nós, que somos uma nação nova. Veja V. Ex• que foi errando, 
mas acertando muito mais, que o nosso Governo acabou de lançar, com 
cfíticaS," é verdade, mas ao mesmo tempo com parabéns e o reconhecimento 
de muitos, essa política~ do álcoOL C:orajosa política em que devemos 
acreditar, política que redundará, sem dúvida algUma, naquilo que V. Ex~ 
deseja: produzir o álcool aqui dentro, pois na pior das hipóteses, embora com 
o ~ume_nto que vai se aproxiinando, que vai-se vendo cada vez maior do 
petróleo, pelo preço, que é quase o mesmo do petróleo mas que redundará em 
recursos que circularão aqui dentro~ como V. Ex' deseja, ou que foi a política 
de_ Ford, qua~~~ lan~ou. a sua sementeira da grande fabricação de 
automóveis e~ série, dandO exemplo ao mundo. Vejâ V. Ex• que a- política do 
GOverno, sobretudo os três últimos governos, P.ara a construção de grandes 
hidrelétricas para aproveitamento de rios, que alguns tive!am a coragem de 
criticar, foí sábia. O que seria do Sul do País sem as hidrelétricas? O que seria 
do Nordeste se o nosso Governo não tivesse, agora, corajosamente começado 
a hidrelétrica deTucuruí, e, sobretudo, a hidrovia que se está construindo? O 
que se está fazendo, até mesmo no campo do carvão, é de lançarmos, aqui, os 
nossos cumprimentos ao Ministro das Minas e Energia, César Cais, 
completamente entregue a uma forma de se aproveitar todas as fontes de 
carvão ampliando a sua produção. É passivei que haja erros, que mereçam 
críticas? mas temos que levar críticas construtivas a homens como o Ministro 
CéSar Cais, a quem cabe a responsabilid::ade nesses dois setore.s. Temos que 
levar os nossos cumprimentos ao Goverrio, que se entrega às hidrovias e que, 
se não pode fazê-las com maior rapidez é porque, corno sabemos, maiores 
fontes de energia possíveis· de aproveitamento, como a água dos rios, se 
encontram na grande área amazônica, a distâncias muito longas para os 
centros industriais que delas necessitam. Daí o aproveitamento mais 
apressado, digamos assim,do Tocantins. No campo da agricultura, veja que a 
primeira preocupação do Governo, do atual Presidente Figueiredo, foi 
exatamente para o setor agrícola. Nós temos que reconhecer que, embora 
enfrentando dificuldades tremendas que o Governo vem enfrentando, ele está 
se entregando corajosamente a modificar a política de melhores salários, para 
que o povo tenha maior poder aquisitivo e melhores condições de vida, com o 
consumo de nossa produção industrial dentro do País. O setor agrícola é a 
preocupação deste Governo, que esta procurando, com poucos meses, 
acertar. Acredito que entre o discurso de V. Ex~ e a ação do Governo há 
apenas uma diferença: V. Ex• tem, como eu, apenas o direito de sugerir e de 
criticar, e o Governo tem o dever de fazer, de realizar, naturalmente, com os 
erros, mas ele deve merecer os nossos louvores. Nós devemos lhe fazer justiça, 
porque o Governo ·está trabalhando dentro, exatamente, das linhas que V. 
Ex• está, neste momento, levantando o problema. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Na verdade, as 
observações que faço, nesta oportunidade, não são de críticas ao atual 
Governo, que sei estã dando seUs primeiros passos; elas se referem mais aos 
desacertos anteriores e como uma dvertência ao Governo atuai para que não 
incorra nos erros dos seus antecessores. Veja V. Ex•, reconheço que o 
Governo atual está dando mostras de interesse em desenvolver uma 
verdadeira política energética porque foi ele, o Governo atual, que criou uma 
Comissão Nacional de Energia, para coordenar toda política energética, 
neste País, que anteriormente não tínhamos. 

Em 1967, os árabes, produtores de petróleo, anunciaram ao mundo que 
passariam a utilizar aquela riqueza como uma arma em favor do seu 
desenvolvimento, porque, com o petróleo, eles iriam barganhar em favor do 
seu desenvolvimento, e agind~ com sabedoria- o que, aliás, jâ deveriam ter 
feito há muito ma~s tempo, pOrQue nações muito mais desenvolvidas se pre
valeciam daqueles preços baíxíssimos em favor do seu enriquecimento, do 
seu bem-estar, em detrimento dos países árabes. 

Veja V. Ex•, em 69, os preços do petróleo começaram a crescer; era hora 
de iniciarmos. o desenvolvimento da exploração de outras fontes energéticas, 
mas não o fizemos. E, em 73, houve a explosão dos preços do petróleo; 
continuamos distantes do problema, sem tomarmos iniciativas objetivas 
nesse sentido. 

Somente em 75 é que surgiu o PROÁLCOOL. Já estamos em 79, 
próximos de 1980 - 7 anos - e agora é que começamos realmente a dar os 
primeiros passos efetivos no sentido de buscar outras fontes energéticas. 
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Quanto tempo o Brasil perdeu! Nós, hoje, provavelmente, poderíamos 
estar com uma produção muito maior de álcool c;:arburante, se tivéssemos, a 
partir de 1974, iniciado este processo; mas não o fizemos. 

O Sr. José Rieha (M DB·- PR) - Senador, dá licença dê um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ouço o nobre Senador Jo
sé Richa. 

O Sr. José Rlcha (MDB - PR) - Só um minuto para não perder a 
oportunidade. Louvo a boa fé de homens como o Senador Gabriel Hermes. 
Ele acha que o nosso problema é de sermos uma Nação nova, e que devemos 
continuar confiando no Governo. Louvo e até respeito homens de boa fé 
como o Senador Gabriel Hermes; entretanto, embora realmente, sejamos 
uma Nação nova, exatamente por isso não tínhamos o direito de cometer 
tantos erros velhos. Parece-me que aí ê que estã a raiz do problema. Uma das 
coisas que seria, a meu Ver a -noSs-a -grande vantagem é que, por sermos uma 
Nação nova, deveríamos aproveitar a experiência das civilizações mais 
antigas e não cometermos erros tão primários como temoS cometido, 
sobretudo nestes últimos anos. Veja V. Ex•. a meu ver, onde estã o erro 
principal: ele está na filosofia, na essência deste modelo econômico que aí 
está implantado. E mais do que evidente, não precisaria ter-se uma bola de 
cristal para se prever que ia redundar em fracasso esse modelo econômico, 
uma vez que estã essencialmente errado, porque ao ser formulado, ele 
simplesmente desrespeitou a vocação natural do Brasil. Qual a vocação natural 
nossa? A agricultura. Entretanto, exatamente por falta de atenção e 
prioridade aos problemas da agricultura é que nós, hoje, estamos com 
problemas da inflação 3gravados e o custo de vida, então, ninguém consegue 
segurar, porque chegamos ao cúmUlo de, num País que é o maior do Mundo 
em extensão de áreas agricultáveis, estarmos importando quase tudo para o 
nosso consumo interno, como vem ocorrendo de 1975 para cã. Assim só o fato de 
estarmos importando feijão ão México, arroz da Tailândia e das 
Filipinas, carne do Uruguai, milho da Argentina, cebola do Chile e da 
Espanha, no ano passado gastamos 48 milhões de dólares importando alho, e 
vai por aí afora, quase não hã mais nada daquilo que consumimos aqui em 
que sejamos auto-suficientes, não estamos produzindo nem o necessário para 
o nosso consumo interno, quando o Brasil tem condições de ser o celeiro do 
Mundo inteiro; assim, aí é que está, a meu ver, a chave, a essência da questão. 
Mais ainda: continua o GOVerno, dentro da sua imprevisão, contando com 
fatos novos. Ainda vi na televisão, nesta semana, se não me falha a memória 
na segunda-feira, uma entrevista do Sr. Ministro da Agricultura, o atual, o 
novo Ministro da Agricultura, que de agricultura não sei se entende muito, 
talvez entenda tanto quanto eu de neurocirurgia, S. Ex• veio dizer que, 
felizmente, as perspeCtivas são boas, porque devemos deixar de importar cerca 
de I bilhão de dólares no ano que vem em alimentos e devemos produzir 
excedentes, e, desta forma, obteremos, em divisas, dois bilhões de dólares 
com a exportação de produtos primários. Aí é que vem ã condicional, e é es_se 
o fato novo que S. Ex• espera- ••se o tempo ajudar". O que está havendo 
neste País é falta de competência, pois, na hora em que chegamos ao ponto de 
depender, para o êxito do nosso modelo económico, para redução de nossas 
dívidas externas, da ajuda de São Pedro, é porque, realmente, falhou tudo 
aqui, no plano terreno, com relação aos homens que nos dirigem. Outro 
aspecto que abordarei- permita-me V. Ex• alongar um pouco e perdoe-me 
-é o problema da energia. Mais uma vez me valho dessa boa fe, que louvo e res
peito, do nobre Senador Gabriel Hermes, que acha que simplesmente devemos 
confiar na ação do Governo. Senador Evelásio Vieira, V. Ex• 
colocou de maneira muito competente o problema do nosso atraso em partir 
para fontes alternativas de energia, quando, pelo menos há oito ou nove anos, 
já sabíamos ou pelo menos tínhamos o dever de saber que as perspectivas 
com relação ao problema do petróleo não iam ser das mais animadoras. Em 
termos de fontes alternativas, se somarmos o potencial hídrico, mais o 
carvão, mais o ãlcool, mais o xisto, iremos verificar que o Brasil talvez seja o 
País de maior potencial energético do Mundo. Entretanto, corno disse V. Ex'
muito bem, só agora começamos a dar os primeiros passos concretos, 
objetivos, responsáveis, em direção a esSas fontes alternativas. É difícil, 
quando, como noutro dia, percebemos que o argumento usado por um dos 
Vice-Lfderes da Maioria, mais precisame-nte o nobre Senador José Lins, 
contradizendo um aparte que eu dava ao Senador Marcos Freire, declarou 
simplesmente que o problema energético de fontes hídricas era um problema 
que realmente dava ao Brasil um potencial muito grande, mas, infelizmente, 
mal localizadas, porque, enquanto o desenvolvimento maior se verificava na 
·Região Centro-Sul, o maior potencial de energia se verificava no Norte do 
Brasil. Ora, veja V. Ex• como o castigo vem a cavalo. Ontem o Sr. Ministro 
da Indústria e do Comércio disse exatamente que o importante é o Brasil 

agora começar a pensar - e já devia estar pensando hã mais tempo - na 
descentralização do nosso desenvolvimento industrial. Então, aí é que estã a 
chave do problema. É claro, é evidente que a transmissão da energia gerada lá 
no Norte do Brasil, linha de transmissão a longa distância, além de chegar 
aqui com grandeS petdas de potência, custa muito dinheiro. Por que, 
obrigatoriamente, devemos continuar vendo todo o desenvolvimento 
industrial do Brasil concentrado nessa área? Hã muitas coisas que, em termos 
de desenvolvimento industrial, podem ser descentralizadas. Por que não 
aproveitar o Norte, Nordeste, que têm grande potencial hidrelétrico para essa 
descentralização'? Veja V. Ex• que, infelizmente, o que está havendo no Brasil 
é falta de maior senso de responsabilidade, sobretudo falta de visão no 
futuro. Se ouvesse, nestes últimos anos, principalmente visão verdadeira de 
estadista, olhando o futuro, não estaríamos hoje amargando uma crise e 
agora, sim, concordo com o Ministro da Agricultura, só Deus nos ajudando te
mos condições de superá~la. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC)- Veja V. Ex• que ainda 
ontem o Sr. Ministro _da Indústria e do Comércio afirmou que a preocupação 
com o PROÃLCOOL não é a de produzir álcool para a redução das 
importações de petróleo, e, sim, para atender ao crescimento, daqui para a 
frente, do consumo de gasolina e de óleo Diesel. 

Ora, deveríamos estar preocupados em produzir álc_ool, a fim de se 
reduzir a importação de petróleo, porque a cada instalação de uma destilaria 
signrtica naquela região, naquele município, um agente de desenvolvimento 
daquela área. Aí estaremos contribuindo para a descentralização do 
crescimento industrial neste País. Esta deve ser uma preocupação nossa. 
Confesso que ontem fiquei perplexo com as afirmações do Ministro da 
Indústria e do Comércio. 

Prossigo Si'. Presidente. 
O álcool, produzido pela cana-de-açúcar, é uma solução promissora, 

pois permite, o que não acontece com o petróleo, a produção local em todas 
as suas fases, até mesmo em instalações pequenas, minidestilarias, voltadas 
para pequenos consumos de comunidades afastadas dos grandes centros. 

Ainda no campo da produção de bens, com base em recursos naturais do 
País, produção esta destinada a superar dependências de combustíveis 
importados, podemos situar o aproveitamento das grandes reservas 
brasileiras de carvão mineral. 

Dentro deste último objetivo, e o Estado de Santa Catarina, que tem 
demonstrado possuir um manancial inesgotável de um fato r de produção da 
maior importância, qual seja capacidade empresarial, repetimos, Santa 
Catarina tem envidado todos os esforços no sentido de realizar o projeto de 
SIDERSUL. Este projeto. destinado à produção de ferro-esponja por 
redução direta, em sua primeira fase, no que representa uma alternativa em 
termos de aproveitamento energéticO, visa á, também, contribuir para a 
estratégica da desconcentração industrial. 

Mas, acima de tudo; o Projeto SJDERSUL representa uma tentativa de 
fortalecer a iniciativa empresarial no Estao, pois que Santa Catarina tem 
oferecido ao resto do País um exemplo de co_rno a empresa nacional pode 
concorrer em condições de igualdade, até mesmo com gigantes multinacio
nais. 

Sr. Presidente, inidarrios as nossá:s=coffsidei'ações abordando o papel que 
os recursos externos podem representar numa economia menos desenvolvida. 
Nosso País, nos últimos anos, recebeu um enorme afluxo de capitais externos, 
mas sob a forma de empréstimos, na sua maior parte. 

Ao lado disso, a taxa de investimentos sobre o nosso Produto Interno 
(Formação Bruta de Capital Fixo/Produto Interno Bruto), que era de 18,4 
por cento em 1965, atinge a 25,4 por cento dez anos depois, já num periodo de 
dificuldades económicas. Mas ainda assim, este último valor é um máximo, 
pois a relação mencionada cai a partir de 1975 e atinge, em 1978, apenas 22,2 
por cento. 

Isto indica a necessidade de um novo esforço de investimentos. É preciso 
que o setor público faça os investimentos onde eles sejam necessários, para 
que a economia não pare, e é necessário iainbém que haja uma modificação 
na forma de agir do capital multinacional. Preferimos o investimento direto 
ao empréstimo, pois que este, Jriuitas-- das vezes, tem sido uma forma 
camuflada de remessas de lucros, quando realizado entre matriz e filial. 

Precisamos investir. Temos setores carentes de investimentos e um vasto 
potencial a desenvolver. Basta que as prioridades sejam definidas claramente, 
pois que somente o crescimento econômico, acompanhado de medidas 
seguras no campo social, pode representar a solução em síntese prioritária 
para o nosso País. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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13.09.79 Instalada em 25.09~79. 

, MENSAGEM N9 89/79-CJl, do Senhor Presidente da Repú Pres:Sen.PASSOS PORTO blica, submetendo ã. de_libe:raÇão do Congresso ffaci,2 V.Pres:Sen. LEUOIR VARGAS 14.1._0.79 Instalada em 25.09. 79. nal o texto do DeçrE!to-lei n9 l. 694, de -o-o.-o·s-. 79, Rel; Dep. ADRIANO VALENTE que"Cancela -débit:os para com as Aut(;l.rqui_a_s federai 
e dá outras providências'1 • 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃd N'? 32179-Cil,que Pres: Dep. J:PITÃCIO CAITTL Prazo prorrogado por <O "Acrescenta dispositivo transitório que ~estabeleCe RA. dias. eleição direta para Governador do I·1ato Grqsso do V .Pres:Dep. NOSSJ:R ALMEI- 04.09.79 Parecer contrário, prof e-
Sul 11

• DA. rido em 2?.09. 7!.1. 
Rel~Sen. ALOYSlO CliAVl:S APROVADO. I PROPOSTA DE EMENDA i\ COtiSTITUIÇÃO N9 33/79-Cll, que Pres: Dep. IRANILDO PEREI- Prazo prorl"or;ado por '" 'Fixa os númet'os de Vereadores para. a~ Capitais dos RA. I dias. 

Estados , adtrtitendo o máximo de tr-inta c seis". ' v. P"es' Dep. rat.ro BARCE -I 05 ~ 09.79 l-'arecer contrário a Propo.§. 
LOS~ 

: Rel:Sen. LENOIR VARGAS ,ta e favorável a emenda a 
~ld. a.orese_n_t a 

I PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTI'rUIÇÃO Il'?S. 3~ e 35/79- Pres: Dep. I:LO'Al{ GUAZZELLI Inst:alada em 2b.09.79 
I CN, que 11altera a redação do § 2'? do ·art. 147 da V.Pres:Dep. GoHES DA SIL- 24;10.79 

\ ;~i~~!~~~~~o ei:f~~~!i ~~~a o~l~~~ai: ~i~~~!~~s". o VA. 
Rel:Sen. JORGL KALUHE 

PROPOSTA DI: DELEGAÇÃO L.CGISLA'l'IÍJA U9 02/79, que" Pres:Sen. DIRCEU CAI{DOSO Não há pl"az·o re1;iment.al Pro:eõe delegaçã-o de poderes ao Sr. Presidente da V.Pres:Sen. PASSOS PORTO Republica,para elaboração de lei instituindo nor - Rel: Dep:.- AFR!SIO V!-EIRA 
para 'tramitaçã·o. 

mas fundamentais para o zoneamento indust:rial nas LUfA. áreas c;ríticaS de poluição, e determinando butras 
providê'ncias'1 • 

\PROPOSTA .DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVA N9 03/79, que Pres:Dep. IRAHILDO PEREI-
"PropÕe delegaçãO de -p-Oderes ao Sr. Presidente da RA. 

" " " " ·: ~~l~~i~~a Na~i~~a~1~~o~=Í~0 ~~i!~~e ~i~~~~d~i~~b~e m: 
V.Pres:Dep. SIMÃO SI:SSIM 
Rel: Sen. JOSt LINS 

l,canismos de formulaç~o e ª-2_lica__çjo'! -

PROPOSTA DE DELEGAÇÃO .LÊGISLATIVA N<? 04179, que Pres: Dep. CARDOSO FREGAPA-
11Propõ~ delegação de poderes ao Sr. Presidente da NI. 
RepÚblica, para elaboração de lei, criando o Minis V. Pres: Dep. GEN~SIO DE BA! "" "" tér_!o cl.a. P~odução Anima~ e determinando outras pr§ ROS. vid!:_ncias". Rel!Sen. AFfONSO- CAMARGO 

PROPflSTA DE DELEGAÇÃQ LI:GISUATIVA N'? --osi79, que Pres: Sen. HJ:NRIQUE SANTI_k 
"P~opõe delegação de po-deres ao Sr. Presidente d LO. " .. 
República, para elabox:-a'ião de lei,dispondo soDre O V.Pres: Sen. ALBERTO SILVA 
desdobramento d.o Ministerio das I1inas ~ _Energia em 
Ministirio das-Minas e Ministério de Ene~ia". 

PROPOSTAS DE DELEGAÇÃO LEGISLATIVÃ N9S 6~ e 7/.19 ~~ Pres ; Dep. JUN IA MARI SE q4e 11 Pr<:>põe delegação dee poderes ao Sr. P:çoesidente 
da RepÚblica, pra elaboração de lei, dispondo so - V,. Pres: Dep. LEUR LOMANTO 

" .. 
bre a criação dos Hinistérios da 11ulher e da Crian Re1:Sen. ALMIR PINTO 

I c a e do Minis_tério da FamÍlia e do Menor". -
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MESA 

Presidente 

luiz Viana (ARENA - BA} 

1 •-VIce-Presldonte 

Nilo Coelho (ARENA- PE} 

2'" VI ce-Presidente 

Dinarte Mariz {ARENA- RN) 

1•-Secretárlo 

Alexandre Costa {ARENA- MA) 

2'~'-Secretário 

Gabriel Hermes {ARENA- PA) 

COMlSSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Al"'exo 11- Térreo 
Te/efçones: 223·6244 e 225·8505- Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSQES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo U- Térreo 
Telefone: 225-8505- Romais301 e313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 

(7 membros) 

Titular-es 

1. Passos Põrto 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice-Presidente: Leite Choves 

Suplentes 
ARENA 

1. Jutahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. AHonso Camargo 
3. Pedro Pedrossian 
4. Jose lins 

1. Evelasio Vieira 
2. leite Choves 
3. Jose Richa 

3. João Calmon 

MDB 
1 , Agenor Maria 
2. Amaral Peixoto 

Auistente: S'rgio do Fonseca Braga - Roma! 307 
Reuniões: Quartos-feiras, Os 10:00 horas 
Local: ~alo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canale 
Vice-Presidente: Agenor Mario 

3•-Secretário 

lourívol Baptista {ARENA- SE) 

4• .. secretárlo 

Gastão Mi.iller (ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canelas (ARENA - MT} 

Passos Pôrto (ARENA - SE} 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Mendes Canale 1. Raimundo Parente 

2. Jose lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Voolo 

MDB 
1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca- Ramal676 
Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA- (CCJ) 
(15 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de lo Rocque 
1'1-Vice·Presidente: Aloysio Chaves 
2""·Vice-Presidente, Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de la Rocque 
2. Helvidio Nunes 
3. Jose Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbol Juremo 
6. Murilo BocÍoro 
7. MoacyrDalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. leite Choves 
3. lazaro Borboza 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

Suplentes 
ARENA 

1. Lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
S. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

MDB 
1. Cunha lima 
2. Toncredo Neves 

,3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandc!lo- Ramal305 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Sevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

Outubro ie 1979 

LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA 

Líder 
Jarbos Passarinho 

Vfce-Lídor•s 
Aloysio Cfia"ves 

José Lins 
Aderbol Juremo 
lomonto Júnior 
MoacyrOalla 
Murilo Bodoro 
Saldanha Derzi 

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brossard 

Vfco-Líderes 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Orestes Quêrda 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (CDF) 
(11 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Presidente: Lázaro Borboza 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jesse Freire 1. Jose Guiomard 
2. Jose Sarney 2. Torso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Bendito Canelas 
4. Saldanha Oerzi 4. Moacyr Do lia 
5. Affon$6 Camargo 
6. Murilo Sadaro 
7. Benedito Ferreira 

MOS 
1. Itamar Franc.o 1 . Henrique Santillo 
2. lazoro Barbozo 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente. Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros), 

COMPOSIÇÃO 

Presl~enter Teot6nio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. Jose lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jesse Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

MDB 
1. Roberto Saturnino 1. Josa Richa 
2. Teotónio Vilela 2. Orestes Qvércio 
3. Marcos Freire 3. Tanaedo Neves 
4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 
Reuniões: Quartos-feiras, Cu 10:30 horas 
loco L Solo "Ruy Borboso"- Anexo li- Romois 621 e 716 

COMISSÃO. DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vk:e-Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulcires 

1. Jo_ào Colmon 

2. Torso Outra 
3. Jutohy Magalhães 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbol Juremo 
6 Eunice Michiles 

1. Adalberto Seno 
2. Evelosio Vieira 
3. Franco Montara 

Suple'ntes 
ARENA 

1. Joselins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pe_dro Pedrossion 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:00 horas 
local: Solo "Clovis Bevilocquo"- Ane>:o 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE FINANÇAS- (CF) 
(17membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho Limo 
Vice·Presidente: Tancredo Neves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1. Saldanha Den:i 
2. Arnon de Mello 2. Henrique de Lo Rocque 
3. Lomanto Júnior 3. Jessé Freire 
4. Affonso Camargo 4. Joslil Sarney 
5. Vicente Vuolo 5. Milton Cabral 
6. Alberto Silvo 6. José Guiomard 
7. Amaral Furlon 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canal e 

1. Cunha Limo 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

MOS 
1. Paulo Brouard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Borboza 
4. Jose Richo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, à's 9:30 horas 
Local: Sola "Clovis Bevilacquo".....,. Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice·Presidente: lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dallo .4. Benedito Canelas 
5. Henrique de Lo Rocque 
6. Aloysio Chaves 
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MDB 
1. Franco Montoro 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 
local: Sala "Clovis Bevilacqua"- Anexo 11- Ramo( 623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arn~n de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Luíz Cavalcante 1. Affonso Camorgo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silvo 3. Jutohy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

MDB 
1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvon Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Sontillo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 :00 horas 
local: Anexo "B"- Sala ao lado do Gob. do Sr. se-nador 
Joõo Basco- Ramal 484 

COMISSÃO DE R E DAÇÃO- (CR) 
(5 membros) 

COMPOSJÇÀO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vke·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Tarso Outro 1. João Colmor'l 

2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badoro 

3. Mendes Canele 3. Jose Somey 
MDB 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 

2. Adalberto Seno 

Assistente: Mario Therezo Magalhães Motto- Romol134 
Reuniões. Quintos-feiras, às 12:00 horas 
local: Solo "Clovis Bevilacquo"- Anexo li - Ramol623 

COMISSÃO DE RELAÇÚES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSfÇÃO 

Presidente: Tarso Outro 
19-Vice~Presidente: Saldanha Derzi 
2~-Vice-Presidente: Lamento JUnior 

Titulares 

1. TorsoDutra 
2. Bernardino Viana 
3. <:;a!donha Derzi 
4. lamento Junior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9. Jose Sarney 

Suplentes 

ARENA 
1. Aloysio Choves 

2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de Lo Rocque 

4. Jose Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 

6. 

1 . Paulo Brossard 
2. Nebon Corneiro 
3. Itamar Franco 
4. Jose Richo 
5. Amoral Peixoto 
6 Tancredo Neves 
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MDB 
1. Marcos Freire 
2. Mouro Benevides 
3. Leite Chaves 

Assistente: Cândido Hippertf- Ramais 3_01-313 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vi ce-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares 

1. Lamento Junior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silvo 
4 Jose Guiomard 

1 Gilvon Rocha 
2. Henrique Sontillo 
3 Jaison Barreto 

Suplentes 
ARENA 

1 . Saldanha Derzi 
2. Jorge Kolume 
3. Benedito Canelas 

MDB 
1. Jose Richa 
2._ Adalberto Seno 

Assistente: Lido Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reunióe~: Quintos· feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo ll- Ramais 621 e 716 

COMJSSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice·Presidente: Mouro Benevides 

Titulares 

1. Jorge Kolume 
2. Lviz Cavalcante 
3 Mvri!o Badoro 
4. Benedito Ferreiro 

1. Mouro 8enevides 
2 Agenor Mario 
3 Hugo Ramos 

Suplentes 
AlfeNA 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Fur!on 
3. Jose Guiomord 

MDB 
1. Cunho Limo 
2. Joison Barreto 

Assistente: Lêdo Ferreira da Rocha - Ramo1 312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sa((l "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
ARENA 

l. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Henrique de Lo Rocque 2. Pedro Pedrossion 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Sílvo 
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1, Evondro Carreira 
Humberto Lucena 
lozaro Borboza 

MDB 
1. Ore~te~ Querei a 
'2. Evelasio Vieira 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 

DIAI:UO DO CONGRESSO :"'AC'IONAL (Seçào II) 

Titulares Suphmies 

ARENA 

1. Senedito Ferreira 1. Passos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. lo manto Juflior 
3, Pedro Pedrossian 3. Alberto Silvo 

Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 4. Affonso (amargo 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS- {CT) 

(7 membro~) 

COMPOSICÀO 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice·Presídente: Vicente Vuolo 

1 Evondro Carreira 
2. lozoro Barbosa 
3 Orestes Querelo 

MDB 

1. leite Choves 
2. AgenorMorio 

Assistente: le'da leivas Ferro Cos.ta - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, Qs 10:00 horas 
loco I: Sala "Ruy Barbosa''- Anexo li- Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COHISSÕES 0ER"il\~:EN'rES 

Outubro de 1979 

B) SERVIÇO DE COMISSCES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUi:RITO 

Comissões Temporadas 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo li- Terreo 
Telefone, 225·8505- Ramal 303 
1:1 Comissões Temperarias para Projetas do Congresso No· 
c1onal 
2) Comissões Temperarias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões E~pedais e de lnquerito, e 
4) Comissóo Misto_ do Projeto de Lei Orc;amentari.o (art 90 
do Regimento Comum). 

Ass1stentes de Comissões, Haroldo Pereira Fernonde~ - Ro· 
.....,ai 674: Alfeu de Oliveira- Rema\ 674: Cleide Maria B. F. 
Cruz __: Ramal 598; Mouro lope5 de Só - Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PE!<:·IANENTES DO SENADO FEDERAL 

!!OaAS TERÇA s A L A S ASSISTENTB HORAS QUINTA Si\L1\S P.SSISTE~:TE 

c.T. RUY Bl1 .. RDOSA LEI LA C.F. CLÓVIS DLVIk\CQUA 
GUILHERME 

Ril.ffiais-6~1 e 716 Ramal - 623 
10:00 - 09:30 

C.l\ .R. CLOVIS BEVIL~CQUA GUILHERHE C.S.P.C. RUY BI\RBOSA LEI LA 
Ramal - 623 Ramais-62;].. e 716 

HORAS QUAf\TA s A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVILÃCQUA SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal - 623 

09:30 C.S.N. LEI LA 10:00 
Ramais- 621 .e 7l6 RUY BARBOSA C.D.F. FRANCISCO 

CLOVIS BEVILÃCQUA MARIA Rarnais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 
10:30 c.s. RUY BARBOSA LI: DA 10:00 Ramais-621 e 716 

C.A. RUY DARBOSA SÉRGIO 
Ramais-621 e 716 11:00 C.L.S. CLOVIS BEVILACQUA LEI LA 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVILÃCQUA HARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C. R. E. RUY BARBOSA CÂNDIDO 
Ramais-621 e 716 

11:00 

C.M.E. ANEXO UBII 

FRANCISCO 
Ramal - 484 
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ANO XXXIV - N• 125 QUINTA-FEIRA, 4 DE OUTUBRO DE 1979 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 173• SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1979 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
- Projeto de Lei do Senado n9 192/79, que confere aos vendedores 

autônomos o direito ao 139 salário, e determina outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 226/79, que introduz alterações na Lei 
n' 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que instituiu amparo previdenciârio 
aos idosos e inválidos. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

- Recebimento das Mensagens n•s 187 a 200/79 (n•s 343 a 356/79, 
na origem), pelas quais o Senhor Presidente da República submete ao Se
nado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que os Gover
nos dos Estados de Mato Grosso do Sul e de Sergipe, as prefeituras que 
menciona e os Departamentos de Urbanização e Saneamento de Ribeirão 
Preto- DURSARP c Águas e Energia Elétrica- DAEE (SP), sejam au
torizados a elevar, temporariamente, oS parâmetros fixados_ pelo artigo 29 
da Resolução n9 62/75, desta Casa, e possam realizar operações de crédi~ 
to, para os fins que especificam. 

1.2.3 - Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n' 293/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a aposentadoria especial para os traba~ 
lhadores que prestam serviços no período noturno. 

-Projeto de Lei do Senado n9 294/79, de autoria do Sr. Senador Pe~ 
dro Simon, que revoga o art. 40 da Lei n9' 6.620, de 17 de dezembro de 
1978, que define os crimes contra a segurança nacional. 

- Projeto de Resolução n• 63/79, de autoria do Sr. Senador Jessé 
Freire, que altera a ·redação da letra b do art. 402; suprime a letra c do 
mesmo dispositivo e determina a retificação das letras subseqUentes, do 
Regimento Interno do Senado Federal. 

1.2.4- Requerimentos 

- N•s 365 e 366/79, de urgência, para as Mensagens n•s 122 e 123/79 
(n'~'s 208 e 209/70, respectivamente, na origem), solicitando autorização do 
Senado Federal para alienar terras públicas no Distrito Agropecuârio da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), às empresas 
Monterosa S.A. e Porto Alegre S.A. 

- N• 367/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, do dis
curso pronunciado por Sua Santidade o Papa João Paulo II, na Assem
bléia Geral das Nações Unidas. 

1.2.5- Diswrsos do Expediente 

SENADOR ALEXANDRE COSTA -Manifesto encaminhado pelo 
Arcebispo de São Luís-MA ao Presidente do Conselho Nacional de De
fesa dos Direitos Humanos, sobre arbitrariedades policiais que teriam 
sido praticadas contra estudantes naquele Estado. 

SENADOR ALMIR PINTO - Trabalhos desenvolvidos na 138' 
Reunião da SUDAM, recentemente realizada na Cidade de Rio Branco-
AC. . 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Manifestação contrária à ins· 
tituição da Loto, objeto de Mensagem do Senhor Presidente da República 
ao Congresso Nacional. Suelto do jornal O Globo, intitulado "Loterias de~ 
mais". 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Solicitando providências da 
Mesa referentemente à tramitação de requerimento de autoria do Sr~ Se 
nado r Nelson Carneiro, que dispõe sobre a constituição de Comissão Es· 
pecial, destinada a investigar a baixa rentabilidade dos fundos criados 
pelo Decreto-lei n9 157. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Validade dos projetos suge
ridos pela SUFRAMA ao Governo Federal e por este remetido ao Senado 
Federal, em face das observações do Senador Leite Chaves sobre o assun
to. Projeto de Resolução n9 61, de 1979, constante da Ordem do Dia da 
presente sessão. 

1.2.6- Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 295/79, de autoria do Sr. Senador 
Henrique de La Rocque, que altera dispositivos do Código Penal e do Có
digo de Processo Penal, dispondo sobre o exame de verificação da ces
sação da periculosidadc do detento. 

1.2. 7 - Requerimento 

- N'~' 368/79, de transcrição, nos Anais do Senado Federal, da Carta 
de Goiánia, .documento emitido após o I Encontro Nacional de Advoga
dos, naquela cidade. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei do Senado n' 212/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que instituiu contribuição sobre o custo do prêmio dos 
seguros de vida e acidentes pessoais, para fins de amparo aos idosos, e dá 
outras providências. Aprovado, em regime de urgência, após pareceres das 
comissões competentes, tendo usado da palavra em sua discussão o Sr. 
Nelson Carneiro. Ã Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n• 61/79, que autoriza a alienação de terras 
públicas, no Município de São Félix do Xingu-PA, à Construtora An~ 
drade Gutierrez S.A., para implantação de projetOs de colonização. V o-
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tação adiada para a sessão do próximo dia 31, nos termos do Requerimen
to n9 369/79, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso, Jarbas Pas
sarinho, José Lins e Evandro Carreira. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 98/78 (n• 3.356/77, na Casa de ori
gem), que inclui parágrafo ao art. 46 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 
1966 (Código Nacional de Trânsito). Rejeitado. Ao Arquivo. 

-.Projeto de Lei da Câmara n• 32/79 (n• 2.300/76, na Casa de ori
gem), que altera o§ 2• do art. 82 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 
- Lei Orgânica -da Previdência Social -, e dá outras providências. Rejei
tado. Ao Arquivo. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 60/79 (n• 3.324/77, na Casa de ori
gem), que regulamenta o estabelecimento e· o funcionamento de Jardins 
Zoológicos e de Zooários, e determina outras providências. Discussão en
cerrada, voltando às comissões competentes C:ln virtude do recebimel).to de 
emenda em plenário. 

-Projeto de Lel do Senado n• 125/74-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Adalberto Sena, que modifica a redação do art. 4•, da Lei 
Complementar n9 II, de 25 de maio de 1971, e dá outras providências. 
(Tramitando em conjunto com o Projeto d~ Lei do Senado n9 21/75-
Complementar.) Aprovado, em turno único, após usar da palavra o Sr. 
Adalberto Sena. Ã Comissão de Redação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 21/75-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador José Sarney, que dispõe sobre a aposentadoria por velhice dos 
beneficiãrios do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, alteran
do o art. 49 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1975. (Tramitan
do em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n• 125/74-
Complementar.) Declarado prejudicado, em virtude da aprovação do item 
anterior, com o qual tramita em conjunto. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n9 114/77-Complementar, de autoria do 
Sr. Senador Nelson Carneiro, introduzindo alteração na Lei Complemen
tar n"' 7, de 7 de setembro de 1970, que institui o Plimo de Integração So
cial- PIS. Rejeitado, após usar da palavra o Sr. Nelson Carneiro. Ao Ar
quivo. 

- Projeto de Lei do Senado n9 120/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, q"ue".eleva a multa do empregador que deixa de cumprir 
decisão judicial alusiva a -readmissão ou reintegração de empregado, para 
um salário mínimo por dia de atraso, modificando o caput do art. 729 da 
Consolidação das Leis do Trabalho- Decreto-lei n~' 5.452, de 111 de maio 
de 1943. Aprovado, em primeiro turno, com ·emenda. A Co!õ:b::ãc de Re
dação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 142/79, de auto~a do Sr. Senador 
Cunha Lima, que dispõe ~obre o salãrio·famOia devido ao empregado na 
forma da Legislação da Previdência Social. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade.) Rejeitado. Ao Arquivo. 

!.4-MATÉR!A APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 212/79, em regime 
de urgência, constante do item n~' 1 da pauta da presente sessão. Aprovada. 
À Câmara dos Deputados. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDÉNCIA 

Convocação de sessão extraordinãria, a realizar·se hoje às 18 horas e 
30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADORA EUNICE MICHILES- Projeto de lei que encaminha
rá à Mesa, instituindo~ ·"Dia Nacional da Fauna". 

SENADOR JESSJ; FREIRE--= Problema do mendr.carente. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Regulamentação da profissão 
de radial.ista. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA, como Lfder- Registro e pe
dido de esclarecimentos sobre atentado terrorista praticado contra o jor· 
nalista Hélio Fernandes. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao Presidente da Asso
ciação dos Industriários Aposentados da Região Sul-Fluminense, em fa
vor de aposentados daquela região do Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Visita do Presidente João 
Figueiredo ao Estado da Bahia. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - Registro do aniversârio de 
criação do Município de ·auaçuí-ES e da ExposiÇão Agropecuâria e In
dustrial a realizar-se nessa efeméride. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO.· 

2- ATA DA 174• SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1979 

2.1-ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Oficio S-24/79, do Sr. Governador do Estado de São Paulo, solici

tando autorização do Senado Federal, para contratar empréstimo externo 
de US$ 80,000,000.00,_ destinado a compor participação do Estado de São 
·Paulo na construção da Linha Leste-Oeste, no Metrô paulista. 

-Mensagens n•s 147, 148, 185, 149, 167, !57, 166, 165, 164, 163, 168, 
169 e)70, de 1979, do Senhor Presidente da República, submetendo ao Se
nado Federal propostas do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a elevação da dívida consolidada, respectivamente, das Prefeituras de 
Apucarana (PR), Cambé (PR), Ibiporã (PR), Piedade (SP), Contagem 
(MG), Pedreira (SP), Olímpia (SP), Morro Agudo (SP), Moji Guaçu (SP), 
Presidente Prudente (SP), Santos (SP) e São Joaquim da Barra (SP). 

2.2.l - Requerimentos 

- N9 370/79, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n~' 64/79, que autoriza o GovernO do Es~ 
tado de São Paulo a realizar op.eração de empréstimo externo de US$ 
80,000,000.00, destinado a compor participação do Estado de São Paulo 
na construção da Linha Leste-Oeste do Metrô paulista. Aprovado. 

- N~' 371f79, de dispensa de interstício e prévia distribuição d.e avul
sos para o Projeto de Resolução n~' 65J79, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Apucarana (PR), a elevar o montante de sua dívida consolidada. 
Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento da votação os Srs. 
Dirceu Cardoso, Jarbas Passarinho e Affonso Camargo. 

- N9 372/79, de dispensa de interstício e prévia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n~' 66/79, que autoriza a Prefeitura Muni
cipal de Cambé (PR), a elevar o montante de St,Ja dívida consolidada. 
Aprovado. 

- N• 373/79, de urgência para o Projeto de Resolução n• 67/79, que 
autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 
1.200.000.000,00, o montante de sua dívida consolidada. --

2.2.3 - Leitura de projetas 

- Projeto de Lei do Senado n• 296/79, de autoria da Senhora Sena
dora Eunice. Michiles, que institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna. 

- Projeto de Lei do Senado n• 297/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que garante ao empregado aposentado por velhice, are
querimento da empresa, indenização em furtÇão do salário que percebia 
em atividade. 

2.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Lei da Câmara n• 53/79 (n• 5.794/78, na Casa de ori
gem), que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrãria - INCRA, a doar o imóvel que menciona. Aprovado, à sanção. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• l0/79 (n• 9f79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Amiza~e, Cooper_â.ção e 
Corilércio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover
no Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em Brasília. 
a 10 de janeiro de 1979. Aprovado, à Comissão de Redação. 

- Projeto de Decreto Legislativo n•ll/79 (n• I0/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre a criação de uma Comis
são Mist~ de Coordenação entre o Governo da República Federativa do. 
Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, assi· 
nado em Brasília, a lO dejaneito de 1979. Aprovado, à Comissão de Re
dação. 

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n~' 67 f79, em regime de urgência, nos termos 
do Requerimento n'1 373f79,lido no Expediente. Aprovado, à Comissão de 
Redação. 
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- Redação final do projeto de Resolução n• 67/79, em regime de ur
gência. Aprovada, à promulgação. 

2.5- COMUNICÃÇÃC DA PRES!D~NCIA 

Convocáçâo de sessão extraordinãria: a realiZar-se amanhã, às II ho
ras, com Ordem do Dia que designa. 

2.6- ENCERRAMENTO 

3- SECRETARIA-GERAL DA MESA 

--Resenha das matérias apreciadas de J9 a 30-9-79. 

4-ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

-

ATA DA 173• SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESID~CIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GASTÃO MÜLLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÀ.M·SEPRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- José Guiomard- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- Henri
que de La Rocque - Alberto Silva - Bernardino Viana - Almir Pinto -
José Lins - Mauro Benevides - Jessé Freire - Cunha Lima - Milton 
Cabral - Nilo Coelho - Luiz Cavalcante - Passos Porto - J utahy Maga
lhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon 
- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro
Itamar Franco - Amaral Furlan - Benedito Ferreira - Henrique Santillo 
- Lázaro Barboza - Gastão MUller - Mendes Canale. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Alista de presença acusa o com
parecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo ndniero regimental, declaro 
aberta a sessão. --- -

O Sr. 1•-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

~ lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 617, DE 1!179 
Da Combsilo de Consdtulção e J usdça 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 192, de1979, que "confere 
aos Vendedores Autônomos o direito ao 139 salário, e determina ou .. 
tras providências". 

Relator do vencido: Senador Aloyslo Chaves 

O ilustre Senador Nelson Carneiro apresentou Projeto de Lei n• 192, de 
1979, conferindo aos Vendedores A utônomos o direito à percepção da gratifi~ 
cação natalina, institulda pela Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, com as al
terações que lhe imprimiu a Lei n' 4.749, de 12 de agosto de 1965. 

O nobre Senador Bernardino Viana, relator designado, acolheu integral
mente o Projeto de Lei, considerando·o plenamente justificado. 

Data vema, os fundamentos do Projeto dê Lei n9 I9i Dão se coadunam 
com a legislação trabalhista, em geral, no que concerne à conceituação de em
pregado, nem se compatibiliza com os termos da Lei n9 4.090, de 1962, que 
instituiu o chamado 139 salário. 

Para o desate da questão é imperativo que se caracterize a relação empre
gatícia. A gratificação natalina, sob a forma de 139 salãrio, somente poderá 
ser paga a empregado. O nobre autor do Projeto, comó eininentejurista, ten
tou superar essa questão, concluindo, cm sua brilhante justificação, "ser o 
vendedor chamado "autônomo", um empregado sui_generis das empresas em 
cujo nome agencia negócios mercantis". 

A conclusão que se retira da análise dCssa mati:ria, com sede na melhor 
doutrina e na jurisprudência dos tríbunais trabalhistas, é a de que o vendedor 
autónomo, como o próprio nome está a indicar claramente, não tem vínculo 
eiD.Pregaticio. 

Na justificação do Projeto são invocados os ensinamentos de renomados 
juristas, versados em Direito do Trabalho. Mas se o faz para tirar da expo
Sição doutrinária desses mestres conclusão a favor do Projeto de Lei. N;t rea
lidade, porém, são esses especialistas que destacam a impossibilidade de ca
racterização da relação empregatícia. Re&piguemos algumas dessas citações. 
A primeira, de Orlando Gomes e Elson Gottschalk, .declara que os vendedo-

res autónomos exercem suas atividades .. numa zona fronteiriça de dificil fi
,.xação .. , preferindo, por isso, denominá-los de Hempregados intermediários". 

O magistrado e professor de Direito do Trabalho, Paulo Emílio Ribeiro 
de Vilhena~ citado najustificção do ilustre autor do Projeto, não discrepa des
'se entendimento, quando ressalta que é extremamente difícil, no caso dos 
vendedores autônomos, encontrar sólidos argumentos jurídicos que condu
zam os .integrantes dessa categoria à definição de prestadores de serviço su
bordinado. 

A tentativa feita pela doutrina para decompor os elementos heterogê
neos qtiei se entrelaçam na prestação de serviço pelos vendedores autônomos 
está, como reconhece o douto magistrado, fadada ao insucesso quando diz: 
"Não cremos no êxito da missão. Mormente depois da Lei n• 4.886. Salvo se 
se apegasse aos critérios formais de registro, como marca devisíva. Assim, to
davia, não faz supor a lei". 

O Projeto de Lei n9 194 ora sob exame, difine, no artigo 29, como Ven
dedor Autônomo; "a pessoa fisica que, registrada no Conselho de Represen
tantes Comerciais da respectiva região e sem auxílio de terceiros, presta ser
viços a uma ou a várias .empresas, mediante remuneração calculada sobre o 
montante dos negócios efetuados". 

Na definição contida" no art. 29 do Projeto de Lei estã a descaracteri
zação da relação empregatícia. Esta pressupõe, essencialmente, que os ser
viços prestados não sejam de "natureza eventual" e a "dependência econômi
ca". Sem esses requisitos não se configura a relação de emprego. O vendedor 
autónomo pode exercer suas atividades em caráter interativo ou descontínuo, 
sem vínculo permanente com o empregador e sem dependência econômica ca
racterizada. E tanto assim o~ que o próprio Projeto de Lei admite que o Ven
dedor Autónomo pode prestar serviços a uma ou a várias empresas. Poder-se
á, portanto, configurar, na prática, a hipótese (que não é incomum entre os 
vendedores autônomos) de prestação de serviço a várias empresas. Nesse ca
so, de acordo com o Projeto de Lei, o vendedor autônomo terâ o direito de re
ceber o 139 salário de várias empresas ao mesmo tempo, como se com todas ti
vesse vínculo empregatício. 

Os ·representantes comerciais autônomos, face a exigência da Lei 
n9 4.886, estão obrigados a registro nos Conselhos Regionais dos Represen~ 
tantes Comerciais, fato que. por si só, descaracteriza a relação de emprego. Se 
ca$OS há em que representantes comerciais, pracistas, corretores, etc., como 
pessoa tisica, trabalham para determinada empresa, com dependência econô
mica e subordinação hierárquica, a condição de empregado poderã ser ques
tionada na Justiça do Trabalho, que examinará cada caso de per si, sem a am~ 
plitude que se pretende dar à matéria do Projeto de Lei, privilegiando-se, em 
relação a. todas as categorias de empregados, vendedores autônomos que, sem 
vínculo empregatício, prestam serviços a diversas empresas. 

Em conclusão, o pagamento da gratificação natalina instituída pela Lei 
n• 4.090, de I 3 de julho de 1962, só é devido aos empregados; inexistindo 
vinculo_ empregatício, como o define- a Consolidação das Leis do Trabalho, 
não cabe a concessão dessa vantagem. 

O Projeto de Lei n• 192, de 1979, se não encontra óbice quanto ao aspec
to constitucional, está em desacordo com a sistemática jurídica instituída pela 
Consolidação das Leis do Trabalho c, no mérito, é inconveniente. Pela suare
jeição. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979. -Henrique de La Rocque, 
Presidente- AloysJo Cbaves, Relator- Lenolr Vargas- Franco Montoro, 
vencido - Amaral Furlan - Tancredo Neves - Murilo Badar6 - Almlr PiB
to- Bemarclino Viana,. vencido- Moac:yr DaDa- Lázaro Barboza- Rai
mundo Parente, vencido. 
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VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SR. SENADOR BERNAR
DINO VIANA: 

O Projeto sob exame, de autor.ia do ilustre B_çnad~r Nçison Carneiro, ob
jetiva estender aos Vendedores Autónomos a gratificação natalina de que tra
ta a Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962. 

Na Justificação, depois de ampla análise doutrinária sobre os conceitos 
de trabalho autônomo e trabalho subordinado, salienta que "os Vendedores 
Autônomos integram a categoria regida pela Lei n• 886/65, enquadrando-se 
entre aqueles cuja atividade oferece muitas vezes aspectos de trabalho subor
dinado, tornando-os ver<:fadeiros empregados da firma represent'ada". 

Isto posto c, considerando que não existe óbices quanto ao aspecto 
jurídico-constitucional, nosso Parecer 6 pela· sua apróvação. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979. --Bernardlno Viana. 

PARECER N• 618, de 1979 
Da Comissão de Consdtuição e Justiça. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado J!9 226, de 1979 que "Introduz 
alterações na Lei a• 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que lnsdtulu 
amparo prevldenclárlo aos Idosos e Inválidos". 

Relator do Vencido: Senador Aloyslo Cbaves 

O ilustre Senador Orestes Qu6rcia apresentou o Projeto de Lei n• 226, 
de 1979, instituindo amparo prcvidenciário aos idosos c inválidos, introdu
zindo, para esse fim, alteração na Lei n• 6.179, de 11 de dezembro de 1974. 

Na tentativa de expungir desse Proj~o de Lei a inconstitucionalidade 
que lhe ê ínsita, cuida, tamb!lm, de criar a fonte de receita, para o novo encar~ 
go previdenciãrio, alterando o art. 8• do citado diploma legal, renumerado 
para 99 -, no projeto, em virtude do acréscimo proposto à lei -, in verbis: 

"Art. 99 O custeio do amparo estabelecido nesta lei serâ aten
dido, sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela 
da receita de custeios dos regimes de beneficias e serviços dos trabaw 
Jhadores urbanos e rurais, variável de quatro a seis dêcimos por cenw 
to da folha de salãrios·de-contribuição." 

Em que pese o propósito altruístico do Projeto de Lei n• 226/79, é im· 
possível dar~lhe seguimento, no Senado, porque evidente a eiva de sua incons· 
titucionalídade. 

Esbarra o Projeto no impedimento constitucional do art. 57, item IV 
("matéria tributária''), além de ferir frontalmente o disposto no art. 165, pa· 
râgrafo único, da Constituição Federal, que assim prescreve: 

''Nenhuma prestação de serviço de assistência ou de benefício 
compreendidos na previdência social será criada, majorada ou es~ 
tendida, sem a correspondente fonte de custeio total." 

Face ao exposto, o Projeto de Lei n• 226j79 é inconstitucional. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente- Aloyslo Chaves, Relator- Cunha Lima, vencido- Almir Pinto 
- Raimundo Parente - Nelson Carneiro, vencido - Murllo Badaró - Moa
cyr Dali a - Lenolr V argas. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR NELSON 
CARNEIRO: 

O nobre Senador Orestes Qu6rcia._ pretende acrescentar artigo à Lei n9 
6.179, de 11 de dezembro de 1974, que instituiu amparo previdenciârio aos 
idosos e inválidos, e assim redigido: 

"A renda mensal vitalícia a que se refere o art. 29 será revertida 
à viúva ou companheira do beneficiário, quando do falecimento 
deste." 

Por isso que o Projeto cria despesa, o nobre parlamentar paulista sugere 
a criação de fonte de receita, capaz de atender à concessão do benefício: 

uArt. 99 O custeio do amparo estabelecido nCStã lei, será aten~ 
dido, sem aumento de contribuições, pelo destaque de uma parcela 
da receita de custeio dos regimes de beneflcios e serviÇos dos traba~ 
lhadores urbanos c rurais, variável de quatro a seis dêcimos por cen~ 
to da conta da folha de salârios-d~·contribuiçll.o." 

Atualmente, essa parcela é de quatro por cento. 
Vejo assim contornada a proibição constitucional, já que a disposição es

pecial (art. 165, parãgrafo único) há de prevalecer sobre a disposição geral do 
art. 57, de acordo com as regras de hermenêutica. 

O Projeto está distribuído às doutas Comissões de Legislação Social e de 
Finanças, que melhor· dirão sobre sua éonvcniência e Oportunidade. 

No que tange a esta Comissão, meu voto t pela constitucionalidade e jUrt~ 
di cidade da proposição, s.mJ. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979.- Nelson Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publi

cação. 
A Presidência recebeu as Mensagens n•s 187 a 200, de 1979 (n•s 343 a 

356/79, na origem), de 2 do corrente, pelas quais o Senhor Presidente daRe
pública, nos termos do disposto no art. 42, item VI, da Constituição, subme
te ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda para que o Go
verno do Estado do Mato Grosso do Sul, as Prefeituras Municipais de Ca
choeirinhii (RS), Campinas, Piquerob~, Presidente Prudente, Regente Feijó 
(SP), Guiratinga, Poxor~Ú-(MT), Nova Lima (MG) e Terenos (MS), os De
partamentos de UrbanizaÇão e Saneamento de Ribeirão Preto- DURSARP 
e de Ãguas e Energia Elétricà- DAEE (SP), o Governo do Estado de Sergi· 
pe e a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), sejam autorizados a elevar; 
temporariamente, os parâmetros fixados pelo artigo 29 da Resolução 
n9 62/75, desta Casa, e possam realízar operações de crédito, para os fins que 
especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de.Economia e de Consti~ 
tuição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projetas de lei que 
serão lidos pelo Sr. l9~Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 293, DE 1979 

Dispõe sobre a aposentadoria especial para os trabalhadores que 
prestam serviços no período noturno. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 É considCrada penosa a :liividade profissional exercida no 
·período noturno, entre as 20:00 horas de um dia e as 05;00 horas do dia se
guinte. 

Art. 29 Aos trabalhadores que exercem atividade profissional nas con~ 
dições do artigo anterior,·fica assegurada a concessão de aposentadOria espe
cial, aos 25 (vinte e cinco) anos de serviço, na forma do artigo 99 da Lei 
n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

Art. 3• O Poder Executivo, ouvidos os Ministérios do Trabalho e da 
Previdência e Assistência SoCial, regulamentará esta lei, dentro de 120 (cento 
e vinte) dias contados da sua publicação. 

Art. 49 Esta lei entrará cm vigor na data da sua publicação, 
Art. 59 Revogam~se as disposições em contrário. 

Jnstlflcaçio 

O artigo 9' da Lei n' 5.890/73 assegura a concessão da aposentadoria os· 
pecial aos trabalhadores cuja atividade seja considerada penosa, insalubre ou 
perigosa, observado um prazo mínimo de cinco anos de contribuição à previ~ 
dência social. Esses trabalhadoi:"es, então, podem aposentar~se aos quinze, 
vinte ou vinte e cinco anos de serviÇo. 

Em obediência a tal critério estabelecido pela lei em questão, inúmeras 
atividades profissionais já constam dos quadros anexos ao Decreto 
n9 72.771/73, que.concede aposentadoria especial aos trabalhadores que as 
exercem. 

Esses quadros, todavia, cuidam de cada atividade em particular ou de 
grupos profissionais, levando em conta os agentes nocivos aos trabalhadores 
ou que lhes provoquem excessivo desgaste físico ou psíquico. 

Este projeto tem por objetivo o tratamento da matéria de modo mais ge~ 
nérico, sugerindo que todas as atividades exercidas no período noturno sejam 
consideradas penosas. 

O trabalho noturno, segundo nos parece incontroverso, provoca toda 
uma série de males orgânicos e psicológiCos, cuja etiologia está na radical mu~ 
dança imposta ao metabolismo do trabalhador e na inversão dos hábitos na~ 
turais de atividade e de repouso de todo o conjunto orgânico. 

Sendo assim, é o trabalho noturno, independentemente da atividade 
exercida, que deve orientar a concessão do beneficio; qualquer trabalho efe
tuado à noite provoca aquela sobrecarga física e emocional, circunstância que 
basta para que se considere penoso o serviço. 

O projeto, então, apenas olha a questão de um ponto mais alto, interpre~ 
tando o artigo 99 da Lei n9 5.890/73 ainda de maneira equânime, mas tam
bém prátic3. e rigorosamente de acordo com os seus objetivos. 

Sala das Sessões, 3 outubro de 1979. -Nelson Carneiro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

À~~-· 9~ .. A" ~~~~~~~~d~;i~· ~s~·eci~i ~~râ' ~~~~did~ ~~ ·s·e~~-r~d~· ~~~: ;~~~~ 
tando no mínimo 5 (cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15 
(quinze), 20 (vinte), ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a ativi~ 
dade profissional, em serviços que, para esse efeito, forem considerados peno· 
sos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder-Executivo. 

§ 19 A aposentadoria especial consistirâ numa renda mensal calculada 
na forma do§ J9 do artigo 69, desta lei, aplicando-se-lhe ainda o disposto no§ 
3•, do artigo 10. 

§ 29 Reger-se-â pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos 
aeronautas e a dos jornalistas profissionais. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.} 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 294, de 1979 

Revoga o Art. 40 da Lei n• 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que 
define os crimes contra a Segurança Nacional. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. t• Fica revogado o Art. 40 da Lei n• 6.620, de 17 de dezembro de 
1978. 

Art. 29 Esta Lei entrarâ em vigor -na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Ju•tlflcaçio 

O Governo Federal, em sucessivos pronunciamentos, tem afirmado, 
publicamente, seu propósito de promover a reformulação política, em termos 
pluripartidários, como seqUência do que chama de uabertura" do rCgime au
toritário até aqui vigente. 

Os pronunciamentos do Governo, a que seus líderes no Congresso e fora 
dele têm dado eco, choca-se com o Art .. ~o da impropriamente Chamada Lei 
de. Segurança Nacional (n' 6.620, de 17 de dezembro de 1978), que capitula 
como crimes: 

"Reorganizar ou tentar reorganizar, de fato ou de direito, ainda 
q!.{e sob falso nome ou de forma simulada, partido politico ou asso
dação, dissolvidos por força de diSposição legal ou de decisão judicial, 
ou que exerça atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacio
nal, ou jazê-/o funcionCH', nas mesmas condições, quando legalmente 
suspenso. 

Pena: reclusão, de I a 5 anos." 

Pelo texto .sectârio reproduzido, e cuja revogação submetemos à consi
deração do Congresso Nacional, pelo presente projeto de lei- mesmo diante 
da proclamada abertura politica, que o Governo diz pretender - reorganizar 
os antigos partidos é crime punível com reclusão de 1 a 5 anos. 

O absurdo é evidente e desnuda o clima de liberdade consentida que aso· 
ciedade brasileira sofre. 

Quanto ocorre com a imprensa, tem lugar, tambêm, com a classe políti
ca, neste regime de permanentes ameaças e medos, a que se denomina com 
muita propriedade de "democracia relativa". 

A reorganização de nossa vida política, para ser vâlida, como expressão 
de vontade nacional, reclama amplitude e profundidade. Reclama liberdade 
de pensamento e de ação. Liberdade de associ{lção. 

Não basta, portanto, a palavra do Governo de que tem em desenvolvi
mento um projeto político. 

h indispensâvei que a Nação, por todos os seus segmentos, possa dar a 
sua contribuição, sem estar ameaçada de prisão. 

Essa contribuição é que dará vida aos nossos partidos, para neles se so~ 
marem as diferentes correntes ideológicas, representativas do pensamento naw 
clonai. 

Os partidos novos, sejam quantos forem e quais forem, jamais poderão 
significar o que devem, se for tolhida a liberdade de dar sentido vital à norma· 
Iização democrática dos nossos costumes políticos. 

Nenhuma liderança poderá ter força imanente e aluar nos limites do pro
selitismo democrático, se o arbítrio. pode, a qualquer momento, lembrar-se 
deste Artigo 40, da Lei n9 6.620, fazendo recair sobre elas um processo e levá· 
las à prisão, de l a 5 anos. 

Temos dito e repetido que o Governo não aiua -com seriedade, fomen~ 
tando a reorganização partidária, nos termos em que o faz. 

Aí está a prova. Mais uma. 
Essa limitação é inadmissível e não resiste ao mais leve sopro de crítica. 
O Artigo 40 da Lei chamada de Segurança Nacional consagra o autorita-

rismo em matéria dé reorganização partidária, como os Artigos 14 e 50, da 
mesma lei, fazem da liberdade de imprensa uma mentira. 

A Nação quer a vida partidária· reorganizada, sim. Mas reorg~nizada 
com inteira, ampla e profunda liberdade: jamais como um ••favor do prínci
pe". 

Os antigos partidos, violentamente impedidos de existir, no passado têm 
direito de ressurgir, para dar a contribuição do pensamento de seus adeptos 
ao desenvolvimento brasileiro. 

Subordinã-los aos rigores deste Artigo 40 da Lei n• 6.620, de 17 de de
zembro de 1978, não é "fazer deste País uma Democracia", porém, verdadei
ramente dar nome ao projeto político do Governo - uma mentira. 

A aberração, porém, não termina aí. 
Na verdade, o Art. 40 é impeditivo - totalmente impeditivo - para o 

surginlento de qual~.Juer partido, pois_, a critério do Governo, a todo momen~ 
to poderá ser aleg~do que um partido em organização é um antigo, "dissolvi
do por força de dispositivo legal ou de decisão judicial" que ressurge, ••sob 
falso nome, ou forma simulada". 

Até o Partido do João, facilmente confundível com a UDN. Ou o PI, de 
que tanto se fala, identificadÕ como o antigo PSD. 

As correntes socialistas, uma vez agrupadas, certamente serão dadas pela 
reação como o ressurgir do PCB. 

E o PTB, ressurgindo às claras, até quando será. consentido pela vesguice 
antidemocrãtica deste Art. 40? 

Nestas condições, cabe ao parlamento revogar este ab&urdo, que subme
te aos humores dos poderosos a nossa vida partidária. 

Só assim ela serâ, de verdade e em verdade, democrática. 
Sa!á das Sessões, 3 de outubro de 1979. - Pedro Simon. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.620, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1978. 

Define os crimes contra a Segurança Nacional, estabelece a siste
mática .Para o seu processo e julgamento e dá outras providências. 

Art. 40. Reorganizar ou tentar reorganizar, de fato ou de direito, ainda 
que sob falso nome ou forma simulada, partido político ou associação, dissol
vidos por força de disposição legal ou de decisão judicial, ou que exerça ativi
dades prejudiciais oi.I perigosas à Segurança Nacional, ou fazê--lo funcionar, 
nas mesmas condições, quando legalmente suspenso. 

Pena: rêclusão, de 1 a 5 anos. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que serâ lido pelo Sr. 1•-Secretãrio. 
~ lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DE 1979 

Altera a redação da letra B do art. 402; suprime a letra c domes
mo dispositivo e determina a retlflcaçio das letras subseqüentes, do 
Regimento Interno do Senado Federal, 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• A letra "b" do art. 402 do Regimênto Interno do Senado Fede

ral, passa a viger com a redação que se segue, ficando suprimida a letra "c" 
desse mesmo dispositivO e retificadas as letras subseqíientes: 

"b) a Comissão convocarâ o candidato, em prazo estipulado, para 
ouvi-lo sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo que deverá ocu-
par; ---

Justificação 

O Regimento IntCrno da Casa, em seu art. 402, regula o processo de 
apreciação pelo Senado Federal, das escolhas referidas no art. 42, item III, da 
Constituição. 

Na forma do referido preceito constitucional, são submetidas previa
mente à aproyação do Senado, por voto secreto, a escolha de magistrados, de 
Ministros do Tribunal de Contas da UniãQ, de Governador do Distrito Fe-
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dera!, de Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de Chefes 
de Missão Diplomática de carátcr permanente. 

No âmbito da Comissão comP.etente, contudo, o Regimento Interno 
apenas faculta a convocação de candidato, reservando o caráter obrigatório 
em referência ao ."Chefe de Missão Diplomática e, assim mesmo, quando não 
se tratar de diplomata em exercício no estrangeiro, circunstância em que a 
convocação só se ·:.efetivarâ por deliberação da Comissão, a requerimento de 

. qualquer de seus, membros. 

Como se vê, na atual sistemática regimental, dificilmente um candidato 
a importante função pública serâ convocado a prestar esclarecimentos sobre 
assuntos referentes à alta investidura para que foi indicado. No caso de Che
fe de Missão Diplomática, a situação é agravada pelO fato de, a rigor, quase 
todos serem escolhidos quando ainda em exercício de outra função no exte
rior, eliminando, assim, a obrigatoriedade da convocação. 

Entendemos, pois, essencial ao processo de escolha o obrigatório compa
recimento ao órgão técnico do Senado, a fim de (jue sejam conhecidas as apti
dões, propósitos e inclinações dos candidatos a postos de relevo na adminis
tração pública brasileira. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979 - Jessé Freire. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Das Escolhas de Autoridades 

Art. 402. Na apreciação do Senado sobre as escolhas a que se refere o in
ciso III do art. 42 da Constituição, observar~se-ão _as ~guintcs no_rmas: 

a) recebida a Mens~gem, que deverá ser acompaiiflada de amplos escla
rcçimcntos sobre o candidato c de seu currlculum vitae, será lida cm Plenário 
e encaminhada à Comissão Competente; 

b) a Comissão poderá convocar o caildidato, em prazo estipulado, para 
~uvl-lo sobre assuntos pertinentes ao desempenho do cargo que deverá ocu
par; 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido, de acordo com o 
que dispõe o Rrt. 442, § 19, do Regimento Interno, será publicado e, em segui
da, ficará sobre a Mesa durante três sessões, a fun de receber emendas. Findo 
esse prazo, serâ despachado às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 365, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos 'do art. 371, alinea c, do Regimento, 
para a Mensagem n• i22, de 1978 (n• 208/78, na origem), solit:ítando autori· 
zaçilo do Senado Federal para alienar terras públicas no Distrito Agropc
cuârio da Supcrintendencia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Em· 
presa Montcrosa S/ A. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979.- Jarbas Paosarluho. 

REQUERIMENTO N• 366, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento, 
para a Mensagem n• 123, de i979 (n• 209/78, na origem), solicitando autori· 
zação do Senado Federal para alienar terras públicas no Distrito Agropc
cuârio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Em
presa Agropccuãria Porto Alegre S/ A. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os requerimentos lidos serão 
publicados e inclutdos na Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte, nos ter
mos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido .o seguinte 

REQUERIMENTO N• 367, DE 1979 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado Federal do discurso pronunciado ontem, por Sua Santidade 
o Papa João Paulo II, na Assembléia Geral das Nações Unidas. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de i9.79. - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § 1•, 
do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exame 
da Comissão Diretora. 

O SR. PREsiDENTE (Nilo Coelho) - Há ·oradores inscritos. 
Concedo a pãlavra ao nobre Senador Alexandfe Costa. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs-. Senadores: 

Lamentavelmente, o Maranhão, fugindo às suas tradições, se vem tor
nando palco dos mais deploráveis acontecimentos, permanentelnente diVul
gados pela imprensa, e, portanto, já do conhecimento de toda a Nação . 

Ocupo a tribuna para ler e para que conste dos Anais o manifesto do Ar
cebisoo de São Luís, Dom João José da Motta e Albuquerque, dirigido ao 
Presidente do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, que Pas
so a ler: 

"São Luís, 17 de setembro de 1979 
Exm9 Sr. 
Presidente do Conselho- Nacional de 
Defesa dos Direitos H um anos 
Como Arcebispo de são Luís do Miuanhão, estou-- cumprindo~ 

o imperioso-dever de expor a V. Ex• uma ANGÚSTIA C fazer um 
APELO. Falo em nome de toda a Comunidade arquidiocesana. 

Angústia 

Conhece V. Ex• a dolorosa realidade, hoje dominante no Brasil 
inteiro e além frOnteiraS, -quantO ãos--prciCesSos de violências e 
de torturas aplicados pela própria Polícia contra nossos irmãos-que, 
por fraqueza humana, incorrem em algum crime. 

Cremos na desaprovação dos altos escalões governamentais a 
estes processos que estão, no entanto, a desafiar o próprio Governo 
e a exigir medidas enérgicas e imediatas, em beneficio d_a jJfstiça e da 
paz sociais. · · 

Jamais pensamos em desc-onhecer o crime e, muito menos, 
deixá-lo impune. 

V. Ex• jâ declarou, puf:!lic~menie, como Ministro _da Justiça, 
que .. a violência da polícia é pioi do que a violência nas ruas". 

.Aí está uma _declaração autorizada ~ revelar uma das grandes 
causas. da angústia da famÍlia brasileira,_ face· aos desrespeitos fre
qUentes aos Direitos da Pessoa Humana. 

Já se pode até temer a institucionalização deste sistema policial 
de torturas e ofensas à dignidade do homem. 

Este mal também se estendeu ao nosso Estado do Maranhão~ 
atingindo inclusive nossos irmãos, jã conhecidos como MENORES 
ABANDONADOS. 

Como cristãos e cOmo criaturas humanas, fortemente sofridos 
pela angústia de Ver, sem termos condições de Reagir. Mas não nos 
é permitido CALAR. 

No caso concreto do Maranhão, um-rato excepciOnal e sobre
modo revoltante, vem se verificando, há oito _meses. 

Trata-se de tortura psicológica- a mais cruel das torturas.
infligida contra ·a Dr• Helena Heluy, pelo ~·crime" de ela defender as 
vítimas das torturas policiais e peta ucrime" de haver denunciado o 
..Esquadrão da Morte" ex~stente também n·o Maranhão. 

A Dr• Helena Heluy ê Promotora Pública nesta cidade e é, no 
cumprimento do seu dever, que ela vem agindo com serenidade, fir. 
meza e destemor. 

Sua conduta de profissional, cônscia de suas responsabilidades, 
estã sendo, no entanto, destorcida, de maneira violenta, aumentan
do mais ainda a nossa angústia diante dos seus sofrimentos e sobre
tudo pelo temor de que forçado silêncio da justiça venha agravar 
mais ainda esta realidade. 

Anima-nos a ·atitude, ultimamente, toniada por alguns.Magis
trados do Rio e São Paulo. 

Um Apelo 

O Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, neste 
momento histórico da redemocratização da Pãtria tem grande mis
são a cumprir. 

A criação de um clima de segurança pessoal para cada cidadão 
brasileiro, parece-nos um dos pontos de partida para este objetivo. 

A segurança pessoal é um grande estímulo a grandes iniciati~ 
v as. 

No caso dos autores dos crimes, a tortura e o desrespeito à sua 
dignidade de pessoa gera ódio e espírito de vingança - fatores de
terminantes de novos ·crimes. Violência "gera violência. 
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Queremos concluir apelando, confiantes, pal-a esse Conselho, 
no sentido de continuar sua luta em favor da implantação do clima 
de tranqUilidade e segurança, tão desejado por todos os brasileiros. 

Nosso agradecimento à atenção que esse Conselho dispensarã a 
este clamor dos cristãos desta Arquidiocese de São Luís. 

Atenciosamente, - Dom João José"da Molla e Albuquerque. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Sen-adores: 

Designados pela Presidência da Comissão de Assuntos Regionais do Se
nado, comparecemos à 138• -(centésima trigésima oitava) Reunião da SU-
DAM, na cidade do Rio Branco, capital do Estado ·do Acre. . 

O Conse-lhO Deliberativo do Órgão, no momento, es~ava constituído pe
los Governadores do Estado do Acre e Território de Roraima, com representan
tes dos Governadores do Parâ, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e 
Territórios- de Roridôriia-e Ainapá, alê-m -de rePresentantes dos Ministérios da 
Agricultura, Comunicações, EducaçOO e Cultura, Fazenda, Minas e Energia,. 
SEPLAN, Relações Exteriores, Saúde, M!C, Transportes, Trabalho, Previ
dência e Assistência Social~ JUstiça, E-MFA,- SUFRAMA, Banco Nacional de 
Desenvolvimento Económico (BNDE), BB, BASA, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento e Tecnologia; ãiêin do Superintendente do órgão, atual
mente, Dr. Elias Lefer. 

Feita a abertura dos trabalhos pelo Sr. Superintendente da SUDAM, 
após a saudação protocolar e o anúncio da pauta dos trabalhos, a P~esidência 
foi transferida ao Exm9 Sr. Governador do Estã.do do Acre~ Dr. Joaquim Fal~ 
cão Macedo. S. Ex' pronunciou um bem elaborado discurso, dissertando 
sobre os problemas que vem enfrentando e c:iuC terá dC enfrentar no seu go
verno, destacando o rodoviário, que deve ser prioritário, visando à ligação do 
Acre com Porto VeJho e Manaus~ por onde deverã ser escoada a sua pro
dução, já que a hidrovia: é- morosa e deficiente, processando~se através do rio 
que deu o nome ao Estado. 

Rio Branco, a Capital, é uma cidade nascente, de solo acidentado, ofere
cendo relativo conforto à população, composta de acreanos, como não pode
ria deixar de ser, na sua grande maioria, e de uma boa parcela de cearenses e 
libaneses. O principal produto ainda é a borrac~a, seguida da madeira, sendo 
sua pecuária incipiente. · ·- -- ·- ---- ·-----

Terminado o seu pronunciamento, foi facultada a palavra. Em primeiro 
lugar, falou o representante do Pará, que demonstrou preocupação com os 
recursos destinados ao seu Estado, louvando, não obstante, o esquema adota
do pela SUDAM, adotando novo método de planejamento que passo~ a ser 
feito de baixo para cima, e solicitou que fossem encaminhadas as nece_ssida
des prioritárias de cada região. Disse o representante parã.ense que, procuran
do saber do volume de recursos para o qilinqüênio 80/85, ficOu inteirado de 
que a SUDAM, MINTER e outros órgãos que atuam na região disporão. de 
cerca de 600 bilhões de cruzeiros. O reServado ao Parâ é da ordem de 3.2. bi
lhões, quando o solicitado seria da ordem de 3 ou 4 ve_zes mais, importância 
que bem aplicada atenderia os programas a serem executados no Estado. 

Outra preocupação do Parã é Tucuruí, cuja área a ser inUndada atingirá 
216 mil hectares, incluídas algumas sedes de cidades, que terão de ser transfe
ridas, entre estas Jacundã, com um total de 15 mil pessoas, entre população 
urbana e rural. Tal tarefa está a cargo da ELETRONORTE, SUDAM, Go
verno d_o Estado e Orgãos Ministeriais. E o que fazer da. madeira, grande po
tencial que deverá ser aproveitado economicamente, e cujos estudos estarão 
afetos ao IBDF? 

O representante do Governador do Pará opinou que bem que poderia ser 
estipulado um primeiro contrato_de risco para a exploração da madeira
inicialmente, 10.000 hectares; seria ~ssim o primeiro test~ para a viabilida
de de novas expansões. Pergunta, a seguir, ao Representante do Ministério da 
Agricul~ura, qual a estratégia a ser· adotada na área pelo IBDF, recebendo 

. como résposta que esse problema está com a Comissão Intermiiústerial recém
formada, a quem caberá decidir a respeito. Interveio neste ponto o Represen
tante. do ENF A (Almirailte Aranda), que se diZ possuidor de estudos sobre a 
área que deverá ser inundada, e que não poderá deixar de ser aproveitado o 
potencial madeirejro. 

O Representante da: SUFRAMA, com a palavra, comunicou ao Gover
nador do Acre e ao Magnifico Reitor da Universidade Acreana que Cr$ 
1.700-.000,00 (uni milhão c setecentos mil cruzeiros) já foram repassados ao 
Governo e mais cinco milhões creditados à Universidade, jâ estando prontos 
convênios da .ordem Cr$ 43.000.000 (quarenta e três milhões de cruzeiros) 
para. CODESAC, Agricultura e Distritos Industriais, além de CrS 

JO.OOO.OOO,OO (trinta milhões de cruzeiros) para a Universidade do Acre, des-
tinados à pesquisa. · 

O Representante do BASA declara-se pelo combate à inflação com o au~ 
mento da produção, facilitando o crédito, já que as casas de crédito se apre
sentam bastante avaras! Há necessidade da desconcentração de recursos, 
Corno apoio ao pequeno agricultor, conforme desejo do Presidente Figueire
do. Necessãrio se torna, assim, o custeio ruraL 

Louvôu atuação da SUFRAMA, pelos recursos destinados ao Acre, 
principalmente aos dedicados à Universidade Acreana, para o setor de pes-
quisas. 

O Governador de Mato Grosso se fez representar pelo Sr. Hélio de Paula 
Arruda, ex-Prefeito de Cuiabá, ex~Presidente_ do BASA e com bas~ante vivên
cia no INCRA. Disse S. S• do posicionamento dQ Estado em termos da Ama
zônia, atualmente, campo de maior número de projetas agropecuários. 

O SR. MENDES CANALE (ARENA - Ji.H) - Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA -CE)- Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Mendes Canale (ARENA - MT) - Meu prezado Senador Almir 
Pinto, V. Ex•, com o _relatório que faz ao Senado da presença que teve à reu
nião da SUDAM, demonstra que andou acertadamente a nossa Comissão de 
Assuntos Regionais quando pleiteou do Sr. Ministro do Interior para que a 
representação do Senado se fizesse presente às reuniões do Conselho da SU~ · 
DAMe da SUDENE. E não é esta a primeira vez que V. Ex• vem prestar con
tas ao Senado da missão que a nossa Comissão lhe conferiu, de participar da 
reunião da SUDAM, hoje, como dias atrás houve igualmente com a SUDE~ 
NE. ~ a forma de o Senado, em participando, das reuniões do Conselho da 
SUDAM e da SUDENE, inicialmente como observador, obter e ativar, atra~ 
vés do voto e participando das discussões, a presença do Legislativo na reu
nião desses dois importaótes órgãos. V. Ex .. , ao fazer este depoimento, diz 
bem alto o que foi esta grande vitória alcançada pela nossa Comissão, em ten~ 
do o Senado a sua representação na reunião dos Conselhos. E V. Ex•, não é a 
primeira vez, por tantas vezes, investido deSta missão, v~m prestar contas ao 
Senado e a sua Comissão do que foi o seu trabalho, do que pode V. Ex• obser
var no desenrrolar dessas reuniões do.Conselho. Vemos, por af, a grande im
portância desta vitória, como disse, do Senado Federal, em poder participar 
das reuniões desses Conselhos. Eu cumprimento V. Ex•, porque não é a pri
meira_ vez, mas, em todas as reuniões de que V. Ex• tem participado, tem tra
-~do para o Senado Federal o cumprimento da missão de que foi investido. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Agradeço aparte do meu 
nobre colega e Presidente da Comissão de Assuntos Regíom!.ls. Devo dizer a 
V. Ex' que era desejo primeiro meu fazer este relatório perante a nossa Co
missão, mas, como não foi possível a reunião na terça-feira passada, achei 
por bem antecipar-me um -pouCo para que Ílãó ficasSe "fora de uso- a exposição 
que deveria fazer a esta Casa, posteriormente a aPresentação do relatório à 
Comissão de Assuntos Regionais. 

Devo dizer a V. Ex• que tem sido muito bem vista, pelos Superintendtrr
tes da SUDENE e da SUDAM, essa nossa _participação, que bem poderá.ser 
mais direta, como é desejo do Corigresso "N8.cional que membros seus partici
pem em caráter efetivo, com direito a disclj.ssão e a votos de todos os projetes 
que forem apresentados aos órgãos das Superintendências do Nordeste e da 
Amazônia. Somos apenás observadores, poderíamos ter a palavra facultada, 
como aconteceu na cidade do Recife, onde participei da reunião de 27 de abril 
do corrente ano. Mas, isto depende muito da benevolência do presidente da 
reunião do órgão. E não seria como se participãssemos efetivamente, como se 
o .Congresso participasse, l!s:tivesse presente às reuniões da- SUDENE, SU
DAM e SUDECO, de todos esses órgãOs que superintendem regiões, os re
presentantes do Senado e da Câmara para discutirem e- votarem. Agr3.deço 
sensibilizado ao aparte de V. Ex'. E, a meu respeito, o que V. Ex' disse n:ão é 
mais do que generosidade do seu bondoso coração._ Cori.tinuamos: · 

Apelou para a Conlissão Interministerial recem.:hlstalada~ no sentido da 
solução de problemas relacionados com a demanda crescente de pessoas que 
procuram Mato Grosso para seus· negóCios.-A-c-arência de"f-ecursos preocupa 
o Governo, se bem tenha a SUDAM chegado com_ algum dinheiro para aten.
der a população necessitada de escolaridade. Concluiu por solicitar priorida· 
de para os magnos problemas da região, formulando aj:telo aos Parlamentares 
para que olhem, como bons brasileiros, para a Amazônia Legal. 

O Representante do Ministério do Trabalho achou oportuna a inter~ 
venção do Representante de Mato Grosso, confessando-se favorável às pos· 
tulações que se orientem visandO a implantação-de "novas estratégias para o 
desenvolvimento da Amazônia Legal. Mato Grosso, afirmou, terá seu qui-· 
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Branco, encerrando-se, de maneiril: tão auspiciosa, a 138t Reunião da 
SUDAM. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Pois não, V. Ex• tem o apar-

nhão de beneficias. Achou oportuno fazer du.as colocações: a. primeira, diz 
respeito à realização do bom~ Amazônida propiciando-lhe atravês de cursos a 
cargo da "SAMAUMA" capacitação pessoal ao nfvel de t<cnicos de médi~ 
porte: construção de parcos mecânicos para pequenos e grandes motores; re
paração de motores e outras atividades conexas. A segunda colocação referia-
se ao Ministério da Saú~e. na preparação de pessoal para atuar na região, te. 
ainda sacudida por endemias combatíveis. O Sr. Mauro Benevldes (MDB- CE)- Nobre Senado~. queria me re

gozüar com a Casa por e-ssa praxe ind.isc1;1tivelmente salutar'qu~ V. Ex' procu
ra instaurar, após representar a Comissão de Assuntos Regionais na reunião 
do Conselho Deliberativo da SUDENE. Acredito que, quando aquele Ó':Bào. 
técnico da Casa decidiu por representar-se nos Conselhos Deliberativoilfa 
SUDENE e da SUDAM, teve em mira, possibilitar o acompanhamento por 
parte do Senado Federal de todas as providências que são assentadas naquele 
importante colegiado. Portanto, eu me congratulo com V. Ex• e, de forma 
particular, aplaudo a iniciativa do Presidente Mendes Canale que, à frenie da 
Comissão de Assuntos Regionais, tem se empenhado vivamente no sentido de 
que se cumpra essa diretriz, enviando representantes da Comissão, tanto às 
reuniões do ConselhO DCiiberativo da SUDAM, quanto do Conselho Delibe· 
rativo da SUDENE. 

o Governador de Roraima, presente à Reunião, fez enfoque _dos. prpble
mas da Amaronia Legal - diz-se testemunha dos beneficias que Roraima hã 
recebido da SUDAM e propôs a alteração do Decreto que regulou as ativida
des da SUFRAMA, para que se estenda aos Te~ritórios a sua benéfica e ben
fazeja atuação. 

A Previdência Social esteve presente à reunião e, quando digo a Previ
dência Social,, refiro~me ao Ministêrio da Previdência e Assistência Social. A 
su·a representante reportou~se ~o pronu~c_ia.!J1_~ntg do A)mirante Represen
tante do EMFA e referiu-se ainda aos reCUrsos que deverão ser encaminhados 
pela LBA às populações carentes e municípios amazônidas,-isto em convênio 
com o Comandó Militar. Não esqueceu de detalhar a presença do INPS C? 

INAMPS na Região. BNDE - de inicio, procurou seu Representante la
mentar a demora na descoberta do BNDE no Norte, para, em seguida, anun
ciar a assinatura de convênios com todos os Estados do Norte, no valor de 15 
bilhões de cruzeiros, dos quais 444 milhões jã foram liberados no primeiro se
mestre. Encerrados os pronunciamentos dos Senhores Conselheiros, foi _cum-
prida a pauta da Ordem do Dia que constou do seguinte: __ 

1. Proposição n• 229/79- Convênio SUDAM/Centrais Elétricas do 
Parâ S/ A- CELPA, para aplicação da importância de Cr$ 4.000.000,00 na 
execução do Projeto ucomplementação da geração e ampliação da rede de 
distribuição--de energia da ãrea de expansão urbana de Marabâ, constante do 
POLAMAZÚNIA. (Proc. n' 03662/79). . 

2. Proposição n• 230j79 - TÍ:rmo d;Convênio SUDAM/Prefeitura 
Municipal de Belêm, para aplicação da importância de Cr$ 1.487.000,00 na 
execução das obras de drenagem pluvial da Dácia do Canal3 de Maio, na ci
dade de Belêm, Estado do Pará. (Proc. n• 04459 /79). 

3. Proposição n• 231/79 - Convênio ·suDAM/Movimento Volun
tários Interbrasileiros para Amazônia (Vibra João. }{_XIII), para aplicação 
da importância de CrS 3.000.000,00 visando a. continuidade da execução do 
Projeto uDinamização da Cãixa Agrícola Vibra João XXIII, constante de 
PRONOPAR. (Proc. n• 04303/78). 

4. Proposição n'~' 232/79- Cancelamento dos benefícios instituídos em 
favor da COM EX- Companhia Madeireira Exportadora, ficando autoriza
da a SUDAM a adotar as medidas indicadas nos art. 17 e 18 do Decreto lei fl9 

756/69, inclusive para proceder a recuperação dos valores oriundos dos in
centivos fiscais considerados mal aplicados pela empresa beneficiãria, bem 
como a remeter cópias do referido projeto, dos laudos de (lScalização, rela
tórios e--pareceres que instruem esta Proposição ao Excelentíssimo Senhor 
Procurador Regional da República, para as medidas penais cabíveis. 

5. Proposição n' 233/79- Convênio SUDAM/Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil S/A- ELETRONORTE, com vistas à transferência da im
portância de Cri 894.635,93 para utilização na expansão da Usina Hidrelétri
ca Coaracy Nunes, no Território Federal do Amapã (Proc. n' 00461/76). 

6. Proposição n• 234/79 - Termo de Convênio SUDAM/!'refeitura 
Municipal de Santarém, para aplicação da importância de Cr$ 3.700.000,00 
na execução dos projetas de .. Elaboração e Implantação dos Projeto do Ce
mitêrio de Santarêm" c "Detalhamento e Implantação dos Projetes de Urba
nização da área do antigo Aeroporto de Santarêm", no Estado do Pará. 
(Proc. o• 04105 /79). 

7. Proposição n' 235/79 - Convênio SUDAM/Fundação Getúlio 
Vargas, para aplicação da importância de Cr$ 2.468.750,00 no prosseguimen-
to dos estudos relacion~dos cóm a sondagem cOnjuntural junto à indústria de 
transformação na Amazônia. (proc. n• 02003/75). 

8. Proposição n' 236/79- Termo de Convênio SUDAM/Companhía 
de Saneamento do Estado do Acre- SANACREJ~para aplicação da impor
tância de CrS 4.000.000,00 na execução de levantamento plani-altimétrico e 
se nicadastral, visando a atualização e implementação do Plano de Organi
zação Físico-Territorial do Rio Branco, no E_stado do Acre. (Proc. n9 

04660/79). 
9. Proposição n• 237/79- Convênio SUDAM/Governo do Estado do 

AmazonasjSecretaria de Estado de Transportes, para aplicação da importân
cia de Cr$ 2.000.000,00 na recuperação do sistema viário de Humaitâ, no Es
tado do Amazonas. (Proc. n• 04738/79). 

Ao final, o Sr. Superintendente da SUDAM fez a entrega de cheques 
destinados aos Governos do Estado do Acre e da Prefeitura Municipal de Rio 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE) -Agradeço a V. Ex• o aparte 
e aproveito a oportunidade da presença no plenário de S. Ex•, o Senador 
Mendes Canale, Presidente da Comissão de Assuntos Regionais, para fazer 
entrega da documentação que me foi fornecida quandO da reunião da 
SUDAM, na capital do Rio. Branco, Estado do Acre. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PkESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
naçlor Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já por três vezes tive opoitll.aidade de expressar a minha posição, desta 
tribuna, a respeito da nova loteria que o Governo pretende criar, consubstan
ciada em projeto de lei, submetido à apreciação do Congresso Nacional. 

Nesta quarta oportunidade, reafirmo minha posição absolutamente con
trária à criação da Loto, que, a meu ver, não pasSa de simples travesti do cha
mado jogo-do-bicho. 

Essa loteria é também um disfarçado novo imposto indireto a recair 
sobre os muitos milhões de patrícios pobretões. Já não basta o famigerado 
imposto inflacionário resultante da corrosão irresistível do cruz'eiro? 

Por_certo que a Ex• Sra. Maria Pia Matarazzo não serã cliente da Loto; 
mas os garis de Brasnia, que recentemente clamaram ruidosamente por me
lhores salârios. estes não resistirão à tentação de arriscar nessa loteria seus 
magros centavos, na esperança de um fugaz equilíbrio do periclitante orça
mento doméstico. 

A Mensagem do Senhor Presidente procura justificar a proposição pela 
necessidade de buscar novas fontes de recursos para o Fundo de Apoio ao 
DC$envolvimento Social- FAS. Mas tirar esses recursos justamente daque
les que não os têm, os miseráveis? os pobretões? 

A propósito dessa justificativa. parece·me azado lembrar a advertência 
de Séneca: Bonum ex ma! o non fit, de .um mal não se pode esperar bem algum. 
E, acrescento eu, por minha vez: netihum bem advirá principalmente do jo
go. 

O verdadeiro objetivo da minha presença agora na tribuna é cha!mar a 
atenção dos meus ilustres pares para a posição de O Globo- jornal que não 
falta com o seu apoio ao Governo- a respeito da nova loteria. Essa posição 
ficou explicitada, no matutino de Irineu MarinhO, edição de 19 de setembro, 
em sue/to sob o título ~·Loterias demais", cuja leitura passo a proceder: 

· LOTERIAS DEMAIS 

Loterias, temos a federal, a esportiva e as diversas estaduais. 
Já basta, para gerar recursos que financiem obras meritórias e 

permitir à população comprar, pelo preço de um gasparinho, ou de 
alguns duplos e triplos, o direito de sonhar. 

Esse -;-'Loto" 'que 3gora se pretende criar é excessico. Tem razão 
o Senador Luis Cavalcante- que honra para mim O Globo me dar 
razão!.- quando o classifica 'como mais um imposto índireto e fa· 
tor de aceleração da inflação. 

De' onde o povo vai tirar dinheiro para investir em mais esta 
tentaçãó? De suas reservas de poupança ou, o que é bem pior, do ne
cessário para o sustento. 

Em qualquer hipótese, a iniciativa se revelarã socialmente ne· 
gativa - mesmo que não seja, econômlcamente. um desastre. 
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E não é somente O Globo, Srs. Senadores. Hã também a opinião do mais 
ilustre membro desta Casa, aquele colega que fica permanentemente atrás de 
todos nós, mas que a História o coloca à frente de quantos tiverem assento no 
Senado Federal - Ruy Barbosa. 

Relembremos algumas de suas objurgatórias_ contra o jogo: 

Jôgo'. Das desgraças onde naufraga a honra e o dever, em todas 
as classes sociais, não hã origem mais freqUente que o jogo. (Ruy 
Barbosa - Ruínas de um Governo, 172). 

- Eis o jogo: diátese cancerosa das raças amenizadas pela sen
sibilidade e pela preguiça, ele entorpece, caleja, e de~viriliza os po .. 
vos, nas fibras .de cujo organismo insinuou o seu ge~IIle proliferante 
inextirpâvel. (Ruy Barbosa - Coletânoa Literâria, 138). " " 

- O jogo é a lepra do vivo e o verme do morto. (Ruy Barbosa 
- Coletânea Literária, 138). 

- Só o jogo ·não conhece remitências: com a mesma continui-
dade com que devora as noites dó homem ocupado e os dias do 
ocioso, os iililhões do opulento e as migalhas do operãrio- isto é o 
que vai acontecer agora com essa Loto - tripudia uniformemente 
sobre as sociedades nas quadras de fecundidade e de penúria, de 
abastança e de fome, de alegria e de luto. (Ruy Barbosa - Coletâ
nea Literâria, 138). 

Vê-se pois, Sr. Presidente, que, para honra minha, não estou só nesta mi
nha ojeriza à Loto. Na verdade, estou até em muito boa companhia: em com
panhia ·de O Globo, um dos maiores jornais do País, e em companhia do 
maior dos Senadores do Brasil - aquele Ruy, que era também Barbosa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas!) 

O Sr. Dirceu CardoliO (MDB - ES) - Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para uma comunicação .. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para uma comunicação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente,- Srs. Se-nadores: 

Para uma reç:lamação, Sr. Presidente: 
Em data de 13-9-79 o ilustre Senador Nelson Carneiro enviou à Mesa o 

seguinte requerimento: 

'"Requeiro a V. Ex•, na forma regimental, a constituição 
de urna Comissão especial destinada a exame das causas da baixa 
rentabilidade dos diversos fundos fiscais, fundos mútuos e fundos 
de investimentos, particularmente o denominado Fundo 157. A Co
missão será composta de 6 Membros de~rido cuncluir seus traba
lhos no prazo de 180 dias." 

Sr. Presidente, esse Requerimento de n9 332 teve ingresso, portanto, 
numa das sessões de 13-9-79. Até hoje o Senado não ouviu notícia de parte da 
Mesa ou de Qualquer Líder da Maioria, sobre o andamento desse requeri
mento que se trata, Sr. Presidente, da criação de uma comissão especial que 
vai estudar as causas da baixa rentabilidade dos fundos e, principalmente, do 
famigerado Fundo !57. 

É a reclamação que faço à Mesa, certo de que as providências nos serão 
anunciadas na próxima sessão. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a paiavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O nobre Senador Leite ChaVes, jã por algumas vezes, utilizou a tribuna 
do Senado para fazer urna grave acusação em relação a projetes sugeridos 
pela SUFRAMA ao Governo Federal e por este enviado ao Senado da Re
pública. Lembro-me de que S. Ex•, mesmo antes de relatar esses projetes na 
comissão a que pertence, a Comissão da Agricultura, trouxe-os para a tribu
na do plenário do Senado e apontou-os como um grave escândalo que estava 
sendo realizado sob o patrocínio do Governo. Ass!m, muitas vezes, a Opo
sição faz a sua acusação que fica sem defesa ou não fica devidamente explica
da, e a opinião pública acaba aceitando isso como parte daquele acerv~ nega
tivo de um governo. 

Dediquei-me pe8soalmente a solicitar as explicações da SuperintendênCia 
da Zona Franca de Manaus. E verifiquei, Sr. Presidente e Srs. Senadores, sem 
nenhuma surpresa, que todas, e não todas, menos uma, acusações levantadas 
pelo nobre Senador dei MDB são improcedentes. 

Por serem tratadas separadamente e isoladamente, podem dar a impres
são de que assiste grande razão ao denunciante. Que, no caso, foi S. Ex• que 
alegou como razões fundamentais para ser contrário à tramitação dos proje-: 
·tos: primeiro, o baixo preço das terras alienadas, seguido de longo prazo de 
pagamento e-alto valor dos financiamentos bancários contratados; falta de 
experiência anterior das empresas, na atividades agropecuãria. As empresas, 
disse ele, foram constituídas pouco tempo antes da aquisição das áreas, e"spe
cificadamente para este fim, o que dá urna impressão de negociata organiza
da, preparada, para um grupo de apaniguados; algumas das empresas não ex
trapolam o âmbito familiar; baixo capital integralizado pelas empresas e bai
xo número de empregos. Terminava S. Ex• por aconselhar os seus pares a me
ditarem sobre o voto que iriam dar e a esperarem pelo menos_a formulaç_~o da 
política que o Governo Fe_~eral estâ "ultimando para a Amazónia. · 

Comecemos, exatamente, por este último ponto: os projetes são para im
plantação no campo da agropccuária. O que o Governo estâ ultimando é uma 
política nacional para a Amazônia do campo florestal, portanto, esperar por 
esta solução é esperar por nenhuma solução, porque não hã a menor corre
lação entre as duas coisas. 

Qu~ndo S. Ex• falou no baixo preço das terras alienadas, e causou gran
de efeito, eu, como disse, pedi- para me convencer, como Líder do Gover
no, que deveria defender o projeto- as explicações mais amplas da Superin
tendência da Zona Franca e recebi este estudo volumoso, bem organizado. 

Em primeiro lugar, temos que considerar o que é o Estado do Amazonas 
hoje e qual é a sua participação na economia nacional e qual é a sua partici
pação na população brasileira. O maior Estado em extensão territorial, numa 
área superior a 1 milhão e 500-mil quilômetros quadrados, o Estado do Ama
" zonas tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, qualquer 
política inteligente não estará preocupada, fimdamentalmente, "com uma apli
cação intensiva de mão-de-obra no Amazonas, como estará no Nordeste do 
Brasil, é claro. Se no Nordes!~_ nós devemos dar preferência ·para os investi
mentos de maciça aplicação, de engajamento_de mão-~e-obr.a, no Amazonas 
isto já não teria sentido relevante ou, pelo menos, prioritário. Não estou di
zendo que não mereça ser considerado, mas não teria sentido priOritário. 
Porque se tivermos empresas colocadas no Amazonas, mesmo no sentido 
agropecuário, como sabemos que não são empresas de grandes engajameritos 
de mão-de-obra, estaremos fortalecendo uma economia incipiente,- como o 
sabemos, nós homens da Amazônia, em geral - às vezes nem capitalista é, 
mas sim prê-capitalista. 

O Estado do Amazonas cedeu ã Superintendência da Zona Franca uma 
área ISO quiiômctros distante de Manaus, com a finalidade de nela estabele
cer um distrito agropecuârio. ESta é a finalidade principal da criação desse 
distrito; não é para a silvicultura, não é para a indústria, é dentro da Zona 
Franca, dentro dos seus 10 mil quilôm~tros quadrados, uma constituição de 
Um distríto .agrOpecuârio. Sabemos que em consequência ;a Superintendên
cia da Zona Fi-anca oferece condições altamente vantajosas para quem queira 
investir nesse campo. Por isso é que ela oferece a terra por preço praticamente 
simbólico, como jâ apresentou, e não surgiu nenhum protesto da Oposição 
brasileira nesta Casa, no carilpo da indústria, onde ,até hoje o metro quadra· 
do é cedido por Cr$ 3,00 e nunca foi reajustado porque não tem sentido o rea
juste: é simbólico. E hoje o preço das terras- que o Senador Leite Chaves se 
mostrou contrário a sua transferência para as propriedades privadas - é da 
ordem de ISO cruzeiros por metro quadrado. Mais ainda, porque a SUPRA
MA faz isso? Por que ela se permite oferecer a terra, como um incentivo, ela 
tem uma cláusula de retrovenda em todos os seus contratos que lhe permite, 
desde logo, denunciar os inadimplentes; se eles não se compuseram de acordo 
çom aquilo a que se propuseram, a SUFRAMA retoma o território cedido. E 
não se diga que isso é apenas uma lei em ser e que é apenas uma advertência 

·pró-forma. Eu disponho aqui da documentação oferecida pela SUFRAMA, 
de resoluções de retornada de ~erra e de prejuízos completos da cessão. :ante
rior. Hâ vários casos, rião é. apenas um, são- várioS-casos. Porque, na verda
de, o projeto não é tão interessante que possa parecer aos Senadores que há 
uma avalance de pretendentes! Não! Nós que conhecemos a nossa região, sa
bemos o_que é a Amazônia, sabemos que não deslocamos poupança na,cional. 
pOUpança de São Paulo, poupança de Mina~. Gerais, poupança do Rio de Ja
neiro, poupança do Sul do Brasil para aquela área se essa poupança puder ser 
aplicada com maior produtividade e rotatividade de capital mais interessan
tes nas própriS:s áreas em que foi gerada. ConseqUentemente, é preciso que 
demos oportunidades vantajosas, e entre essas oportunidades vantajosas está 
o fato de que, cedida a terra por preço simbólico, ela ê negociada em seguida 
com os . bancos oficiais que dão até 80% de financiamento, aí sim, jâ com a 
referência de valor de mercado, porque ninguém iria oferecer 80% de finan-
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ciamento sobre um valor de três cruzeiros por metro quadrado da área indus
trial e cento e cinquenta cruzeiros da área agrícola. 

Os lotes são vendidos a preços compreendidos entre 2% e 8% do maior 
valor de referência, em função da sua localização e qualidade, com pagamen
to integralizado em dez anos, sem juros e sem correção monctâria. Essa é a 
vantagem e o incentivo que o Estado dá para que o empresário se desloque 
para aquela região e faça lã o que a SUFRAMA deseja, e dentro do planeja' 
mento do Estado do Amazonas, se pretende obter em curto prazo, que ê, in
clusive, o Amazonas não depender, como depende hoje, quase que na sua to
talidade, de importação de gêneros de subsistência. 

Nós sabemos o que é isso, como homens.daquela região. Quando o Pre
sidente Juscelino rasgou essas selvas aqui, fazendo a ligação entre Belém
Brasília- e fez também com um certo sentido de aventura, porque se lançou 
em uma floresta que não ~nhecia - deu um prazo de um ano para a cons
trução dessa estrada, e não havia tempo sequer para levantamento aerofoto
gramétrico, nem tempo nem condições IneteorOfógicas para isso era período 
de tempo nublado, nós do Pará nos sentimos libertados da última ilha do ar
quipélago brasileiro. Ficamos :afinal ligados ao Brasil, porque durante a últi
ma guerra o Pará comprava tudo de que: precisava para alimentar-se: do pão 
ao café, do cale à carne, que importava de Goíâs em grande parte, porque 
não é auto-suficiente em nada; e o feijão que ia 'buscar no Paranã. Então é este 
o quadro que.tem que se mudar n~ Amazônia_e que se vem mudando. Estou 
me referindo a um quadro da guerra, quarido fiz sentir o meu pensamento a 
respeito da Be!ém .. Brasflia. Hoje os quadros são um pouco diversos, mas a 
importação de alimentos ainda é uma constante da vida dos Estados amazô-
nicos. -

Ora, este Senado aprovou aqui um distrito em igual condição, igual, 
não hã nenhuma referência a um distrito agropecuãrio para o Território de 
Roraima, e quando chegou o ptoblema do Ama~onas, então isto serviu para 
uma vasta denúncia, como se ela estivesse cercada de algo tão grave que aba
laria o Governo e a respeitabilidade da MaiOria nesta Casa. 

Então, os argunlentos-que se u.Sàvaril: p'firiíC"iiO, ·o p.i{:ço da terra- como 
eu disse; segundo? declarar que era um baixo número de empregos - jã me 
referi a isso. Assim como os empregos ci-escem na área comercial de toda SU
FRAMA, o que entretanto eu não daria maior importância, eles crescem em 
menor razão na ãrea pastoril e na área agrícola. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Jarbas Passarinho? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com prazer ouço 
o nobre Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA)- Para aduzir alguns argumen
tos à exposição que V. Ex' está fazendo, numa anâlise lúcida e perfeita do 
quadro econômico da Região Amazónica. Com ·relação à dependência, 
sobretudo no que tange à carne bovina para alimentação da população, a si
tuação do Amazonas era tão grave que o abastecimento d_esse Estado se fazia 
com recursos da pecuária do Pará, e muito reduzidos da região de Roraima. 
O desvio do gado da região do Baixo Amazonas para o Estado do Amazonas, 
em certas fases agravou o problema do abastecimento do Parâ. De outro la
do, quero dizer a V. Ex' que, recentemente, em Manaus, a Comissão de As
suntos Regionais, à qual me agreguei para essa visita, esteve no distrito indus
trial a que V. Ex• se refere, constituído, segundo estudos que estão sendo ela
borados há mais de dez anos e onde algumas empresas já com~aram a im
plantar o seu projeto de pecuária e outras, embora com projeto liberado, não 
o fizeram, em virtude da indecisão que paira hoje, em r3zão do clima que se 
criou aqui no Senado Federal. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Perfeitamente. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Quero dizer a V. Ex•, que esses 
projetes agropecuáríos são projetes estimulados e subsidiados. De outra 
maneira eles não teriam condição alguma de se instalar naquela área. Anda
mos mais de uma hora de autom~vei, por uma estrada de terra batida, que vai 
em direção a Caracãraí, para depois percorrer alguns desses projetas dentro 
dessa área. E nem toda a área do distrito, não obstante as facilidades aponta
das por V. Ex•, está ocupada até hoje. Portanto, há necessidade de um forte 
estímulo para que esses projetas possam efetivamente ser implantados naque
la região, em beneficio da economia e do Estado do Amazonas. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muito obrigado, 
Senador Aloysio Chaves, pelo aparte de V, Ex• que, realmente, reforça os ar~ 
gumentos que estou aqui tentando desenvolver. Mas, muita gente que desco
nhece a Amazônia, a não ser para defendê-la daquilo de que ela não ê ataca
da, das ameaças que são apenas fantasiosas, nesta hora esquece a necessidade 

de que essa nossa re'gião do País se desenvolva. E nós levamos uma desvanta
gem, como homens daquela região, urna desvantagem grande, quando com
parado o nosso conú:,-pfóblema do Nordeste, porque não somente a bancada 
do Nordeste é mais expressiva, numericamente, resultado da sua população, 
corno porque de fato os problemas do Nordeste são mais ingentes e urgentes. 
Esta que é a razão pela qual acontecem muitas coisas dessa natureza: 
prejudica-se o desenvolvimento da região a título de se estar defendendo are· 
gião, como se nós, homens da Amazônia aqui presentes, fôssemos os primei~ 
ros a ceder a Amazônia à voJ(ipia de empresârios, que, neste caso, são brasi
leiros, não há nem a suspeita de que são multimilionários estrangeiros que es
tão querendo se aproveitar da nossa região. 

Como salientou o Senhor Aloysio Chaves, esse distrito, até agora, com 
todas as vantagens oferecidas, não foi totalmente tomado pela demanda de 
interessados, de projetas. E aqui está um documento novo: eu citei, ainda há 
pouco, a cl~pendência da Amazônia no período da guerr~ mas está aqui este 
documento da SUFRAMA, novo, dados de 1979. Fala na participação de· 
crescente do setor agrícola, na participação de renda do Amazonas: em 1949, 
era de 35%; em 1959, de 23%, em 1970, de 20%. A participação agrícola cain
do. Se a SUPRAM A tiver de sobreviver apenas pelas casas comerciais que ela 
gera, para comprar eletrodomêsticos do estrangeiro e revender, ela não terá 
condições de desenvolver aquela região, de ser útil ao seu povo. Mas se ela de~ 
senvolver indústria, se desenvolver um parque criatório e ao mesmo tempo a 
agricultura, ela serã útil. 

Ora, então diz- são palavras literais do nobre Senador pelo Paranã
"o Estado do Amazonas doou à SUFRAMA uma grande área de terra, a 
uma distância de 150 quilômetros de Manaus, por onde na época apresenta .. 
da, haviam passado estradas com a finalidade de ali se desenvolver um pro~ 
grama de colonização". 

Dois equívocos: em primeiro lUgar, o programa não é de colOnização. Se 
fosse de colonização, evidente que a ótica de crítica seria diferentC. O progra
ma é de distrito ag~QpastoriL 

Em segundo lugar se diz, não sem uma certa dose de malícia, que cedeu o 
distrito na época em que havia passado estradas ali com finalidade de, natu
ralmente, aumentar o valor de nova terra. Ora, as estradas já haviam passado 
antes. E uma delas é essa a que o Senador Aloysio Chaves se referiu ainda hã 
pouco, quando ele disse que a estrada de Manaus, a Caracarai, que é a estra
da que busca Boa Vista e a outra estrada de Manaus a Itacoatiara, elajã pré
existiu, quando o distrito foi cedido. Logo, não se trata de dar a impressão, 
como se deu aqui, de que houve um negócio que, imediatamente, foi valoriza
do, na medida em que o Poder Público chegou lá e rasgou estradas. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Jarbas Passa
rinho, essa estrada à qual eu me referi e a que V. Ex• agora se reporta, atra
vessou realmente uma região anecúmena· do Estado do Amazonas numa fai~ 
xa próxima de Manaus, e numa faixa bem distante, mais de cento e cinquenta 
quilômetros, há ãrea ocupada pela tribo selvagem dos atroaris, índios .que di
zimaram vãrias expedições, inclusive da FUNAI. De sorte que eu não tenho 
conhecimento, mas é possível, entretanto, que o Senador Leite Chaves co
nheça outras rodovias que cruzem essa região e a cortassem em vários senti
dos. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA) A informação da SU
FRAMA é clara. As estradas existentes são _essas, são preexistentes ao distri
to. O distrito foi criado a posteriori, portanto, não houve nenhuma tentativa 
de valorizar a terra para os empresários que lá chegassem depois. 

Segundo: ''Todas as firmas são relativamente nova~, constituídas poucos 
meses antes da aquisição de imóveis, e integradas, na maior parte das vezes, 
de pais, filhos e parentes". Outra afirmativa que dá margem a interpretações 
maliciosas, como quem diz assim, varn<?s _ _p~eparar uma boa negociata, cha
mamos os amigos, os_ parenf~s dos amigos e entregamos. 

Ora, exatamente o que aconteceu, como a SUFRAMA explica aqui, ela 
forçou, de certo modo forçou as empresas que estão tendo vantagens e lucros 
na Zona Franca de Manaus na área comercial, a reinvestirem na própria área 
os lucros que estão tendo. Então chamou-as e as induzia a participar do pro
jeto, que é menos rentável, que ê de maior maturação. Daí a razão pela qual 
muitas dessas firmas comerciais que se encontram no Amazonas, e muitos 
dos Srs. Senadores conhecem a cidade de Manaus, serem constituídas à base 
familiar, porque realmente elas são firmas limitadas e em participação. Não 
hã nada que permita urila interpretação maliciosa ou nada de concreto que 
permita. 

O Sr. Mendes Canale (ARENA- MS)- V. Ex• me permite, meu nobre 
Uder? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ouço o nobre Se
nador Mendes Canale. 
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O Sr. Mendes Canale (ARENA- MS)- Exatamente V. Ex• se refere a 
essas empresas que estão sediadas em Manaus e que estão investindo nessa 
área criada pela SUFRAMA, do distrito industrial, tivemos oportunidade de 
verificar, dentre outras, uma delas a S. Monteiro, firma potente economica
mente em Manaus e que ali estâ desenvolvendo exatamente a parte relaciona
da com a pecuâria. Mas, meu nobre líder, não há necessidade absolutamente, 
.quer da minha parte e acredito que é o mesmo pensamento do nobre Senador 
Aloysio Chaves, de irmos socorrê-lo na defesa que faz e qa demonstração, po
demos assim dizer ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ao contrãrio, 
aceito com m:uito prazer esse socorro. 

O Sr. Mendes Canale (ARENA - MS)- Não, não é socorro. O que 
nós queríamo.s citar- c eu desejo colocar isto bem em realCe- é que V. Ex•; 
com as informações que lhe foram fornecidas, presta hoje ao Senado Federal, 
ao Congresso Nacional e à Nação, um depoimento do que é exatamente o 
programa que.o Governo estâ ali lançando, um programa sério. Assim, a nos
sa intervenção é para dizer a V. Ex• daquilo que nós vimos. E um depoimen
to visuaL Se V. Ex• presta hoje informações através de dados hoje forneci
dos, queremos aduzir, nesse depoimento que V. Ex• faz à Casa, que pudemos 
constatar, com a presença de outros Srs. Senadores, 4~ ~utros membros da 
Comissão de Assuntos Regionais, exatamente o que V: Ex• enfoca aqui nesse 
momento. Ê, portanto, apenas um depoimento a mais nosso daquilo que nós 
pudemos ver e discutir in loco em relação a esse programa lanÇado pela SU
FRAMA. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PAi- Muito grato ao 
nobre Senador Mendes Canale, com apenas uma ressalva: realmente, as decla
rações feitas, através de apartes por V. Ex• e pelo Senador Aloysio Chaves, 
de fato refoi-Çam o meu argumento. O meu argumento é, digamos, livresco, 
baseado no estudo deste livro, baseado na convicção de qti:e essas autorida
des, que são demissíveis ad nutum - representam,_ port.!_n~º' a confiança do 
Governo- -não me faltariam também à confiaça que nelas estou depositando 
quando recebo os dados. Mas, independentemente disso, jâ não me satisfaço 
apenas com as declarações de juízo de valor. Se a SUFRAMA tivesse manda
do informações contestando, mas sem comprovação, talvez eu não estivesse 
hoje aqui na tribuna. Mas elas estão todas comprovadas nos anexos que aqui 
se encontram. A cada afll1llativa da SUFRAMA corresponde uma compro
vação material, uma prova documental. E é excelente que V. Ex' traga a tes
temunhaL V. Ex• viu, pessoalmente, e lembra os fatos que eu já vivi ri:a Ama
zônia. Fui Superintendente da PETROBRÁS dois anos, e um dos nossos dra
mas maióres, naquela região, era alimentar quatro mil e quinhentos emprega
dos distribuídos por toda aquela região, desde o Acre atê o Parâ. 

Lembro-me bem que as dificuldades de carne bovina ou bufalina para a 
área do Estado do Amazonas eram insuperáveis. 

E esse gado, a que se referiu o nobre Senador Aloysio Chaves, que vem 
do Território de Roraima, sabemos que é um gado de baixa rentabilidade. 
Basta dizer que um boi adulto é entregue ao mercado, pesando trezentos qui
los. Se o resultado prático, quando se abate, é da ordem de 50% apenas, en
tão, temos cento e cinqUenta quilos de carne por boi, o que é, praticamente, 
um porco ou menos que um porco, na região desenvolvida do Sul. Razão pela 
qual nós, homens da Amazônia, temo~ como grande base da nossa alimen
tação o peixe. E como salientou, ainda há pouco, o Seiiador AloYSio Chaves, 
com a sua experiência de Governador, o Pará se ressentia disso, porque, no 
momento em que saía o gado do Baixo Amazonas para o Amazonas, nós 
perdíamos no mercado de Belém. E mais ainda, aparecia o desca~inho, o 
gado que saía para a Guiana Ffancesa, pago por preços bem mais altos do 
que o mercado paraense podia pagar - o que me levou, quando Governador 
do Estado, a taxar a saída do gado na origem e a liberar essa taxação no ma
tadouro de Belém. De maneira que, qualquer cabeça de gado que saía tinha 
que pagar aquele preço. 

Continuo eu neste argumento, agora enriquecido pelos apartes de meus 
colegas. 

O fato de uma empresa de natureza familiar voltar-se para isso significa 
que ela não tem condições de vencer no empreendimento? Não significa, pela 
simples razão de que no Projeto da SUFRAMA exige~se assistência técnica e 
órgãos responsáveis, e entre eSSeS-Orgãos responsáveiS estão exatamente aque
les do Ministério da Agricultura, além das empresas de agricultura da área do 
Estado. Logo, o contrato de pessoal com a empresa EMA TER, que presta as
sistência a esses projetas, garante ao empreendedor Uma assistência técnica, e 
do empreendedor o que deseja é que ele entre com o capital. 

Em seguida, o Senador declara: o capital da firma MA TEL, de 3 milhões 
de cruzeiros, só estava integralizado em 300 mil cruzeiros. Aí, até estranho 

essa posição do nobre Senador pelo Paraná, porque S. Ex• é um dos mais bri
lhantes juriStas da Casa, e eu toco de ouvido - passei a maior parte do meu 
tempo tocando tambor. No ent3.nto, o que eu sei, o que todos nós sabemos é 
que qualquer firma qUe se inicie não~ obrigada a integralizar 100% do seU ca
pital; o que a lei exige ê que ela integralize 10% do capital, para poder co
meçar a ter representação. E apanhada, neste momento, ela tinha 10% de in
tegralização do capital. Hoje, essa integralização é superior a 40%. Então, 
mais uma acusação feita-pelo Senador, que me parece inteiramente descabi
da. Agora, a principal, a que causa _o maior efeito, que tem causado em proje
tas semelhantes que passam por aqui: é a comparação do preço da terra e, em 
seguida, do preço que esta mesma terra vai valer !J.O_ momento em que se faz o 
financiilfnentó nOs -Orgãos oficiais de crédito rural. 

Ora, sabemos que no mundo inteiro· O credito rural é subsidiado. 
Ainda ontem, o nobre Se!J.ador Jessé Freire estava fazendo aqui um dis

curso da maior importância coin relação ao cOméi'cio brasileiro, onde S. Ex• 
mostrava o tratamento diferCticiado em relação ao crédito subsidiado para 
determinados setores - para o setor primário da economia brasileira e não se 
fazia pai-a os setores secundário e terciário. 

Ora, aqui, a acusação parecia irrespondível. Dizia o Senador: .. Na escri
tura de compromisso, ficou assegurado que a ârea adquirida por 300 mil cru
zeiros, seria financiada peJo Banco da Amazônia, em 4 milhões e 330 mil cru
zeiros". 

Dito isto, para nós, apafl.hados de surpresa, num projeto que não estuda
mos, a impressão é realmente avalassadora: isso é uma negociata. Como é 
que se_ compra por 300 mil cruzeiros, e essa mesma terra, no dia seguinte, o 
Banco da AmazOnia, o Banco que -é do povo, vai financiar com 4 milhões e 
330 mil cruzeiros2 

A Sra. Eunice Michlles (ARENA -AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Com muito pra: 
zer, ouço a nobre Senadora Eunice Michiles. 

A Sra. Eunice Michiles (ARENA- AM)- Nobre Senador Jarbas Pas
sarinho, quero solidarizar-me com V. Ex• e ao mesmo tempo agradecer a de
fesa que fez da SUFRAMA, no Amazonas, esse instrumento tão válido de 
qu.e o Governo lançou mão, e que só quem lá vive sabe o que realmente re
presenta para o Amazonas. Quero testemunhar tambêm da exatidão dos da
dos que V. Ex• apresenta a esta Casa e, sobretudo, dizer da minha estranheza 
pela maneira como se critica o Governo quando faz e quando não faz. Além 
do mais, há essa impressão que se cria, levianamente, de desonestidade e de 
negócios escusos, e que realmente me espanta. Agora, gostaria realmente de 
dizer a V. Ex• que conheço, mais ou menos de perto, o distrito industrial- e 
Manaus, que cresceu, dando um pulo de 200 mil habitant~ para quase 700 
mil habitantes, tem uma necessidade vital de que aquele distrito seja bem su
cedido. E só 1ançando mão dessas medidas ê que nós poderemos realmente 
chegar lã, porque hoje importamos, inclusive, a própria farinha que consumi
mos, e isso, realmente, precisa ter uma solução. De maneira que agradeço, em 

' nome do Amazonas, a defesa que V. Ex• faz. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Muito grato pelo 
aparte de V. Ex' que, de todos os apartes recebidos, vem exatamente de quem 
representa o Estado do Amazonas nesta Casa, e o representa com a maior 
proficiência. 

O que acabamos de ouvir é definitivo. Os que conheCemos Manaus e os 
que a conheciam hã 15 anos podemos fazer essa comparação. O salto que a 
cidade deu, de 200 mil habitantes para 600 mil habitantes, e o que isto signifi
ca, sobretudo, em termos Qe_IÇM. Está dito uma coisa, aqui, que me espan
tou no estudo da SUFRAMA, o que eu chamaria de macrocefalia da capital 
amazônica. 

De todo o ICM arrecadado no Amazonas, 92% o são de Manaus; e é 
para esta cidade que se pretende instalar serviços básicos de infra-estrutura e 
que levem substancialmente à solução do problema que é grave para a terra, 
que é o problema de alimentos. _ 

-Ora, então, quarido o Sen-adOr deClara que esta terra foi valorizada de 
uma maneira escandalosa para beneficiar A, B ou C- como eu disse- dava 
a impressão de que era irrespondível o seu argumento, até que sobre ele nós 
nos detivemos. Fiz, então, um pequeno cálculo de relacionamento: se o nobre 
Senador pelo Paraná fosse investir no Distrito Industrial de Manaus, na Zona 
Franca, ele pagaria três cruzeiros- como eu disse- por metro quadrado da 
área, para colocar, lá, a sua indústria. 

Quanto vale essa terra? Quanto vale, hoje, nos projetes induStriais que 
estão em curso no Amazonas? - Essa terra vale Cr$ 2.000,00 e entregue ao em
presãrio por Cr$ 3,00. Esta relação, portanto, o distrito industrial, retifico, vende 
por Cr$ 3,00 o que vale Cr$ 300,00. Então, a relação é de I por 100. 
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~--------------------------------------------------------------------------~ 
No projeto que o Senador tanto condenou, a relação é de 1 para 15, é 

menos de 6 vezes a menos do que aquilo que ele está protestando. E mais ain
da, o INCRA - e aí sim, para projetas de colonização e não apenas para o 
projeto agropecuãrio- está vendendo essas terras por Cr$ 140,00, elas valen
do Cr$ 2.000,00. O que dá uma relação de I para 14, sensivelmente igual à re
lação que a SUFRAMA oferece. Então, onde está o escândalo, senão na pos
tura do nobre Senador de Oposição, senão nas frases cheias de malícia para 
que provoquem, por seu turno, interpretações tambem maledicentes? 

E mais última afirmação que poderia restar: que o projeto em si não era 
vantajoso porque não tem grande engajamento de pessoas. 

Ele não leva cm consideração que projeto dessa natureza tem também 
engajamento de mão-de-obra, que não é temporária, para a derrubada da 
mata, para a organizaçiin do terreno. Eotãp, tudo aquilo que se faz previamente 
ê aplioação de mão-de-obra, que está- como disse a Scnado,ra Eunice Mi
chiles- vindo para Manaus num crescimento extraordinário qUe não ê só de 
amazônidas tal como ocorre, hoje, no Território Federal de Rondônia, que 
tem uma grande presença de brasileiros de todas as partes do Brasil. 

Eu me propus fazer esse ~tudo na dupla condição, de homem da Ama~ 
zôriia e de Líder do Governo. Por isto, inscrevi-me individualmente, mas não 
poderia dissociar a minha responsabilidade de Líder, ao falar para os Srs. Se
nadores, porque eu queria mostrar que aquilo que se apresentou com alto 
sentido de escândalo nacional, não resiste à menor análise isenta, e lastimo 
que não se encontre presente, no momento, o nobre Senador pelo Paraná, 
porque, também, não posso ficar à espera, indefinidamente, de que S. Ex• 
chegue ao plenário, para que possamos votar e encaminhar esses projetas. 

Os projetos ficaram presos. Houve pedido de vista, com a finalidade de 
procrastinar. Eu falei ao Líder do MOB,.o nobre Senador Paulo Brossard, 
muito sensível à tese, mas que disse que tinha que respeitar a posição do seu 
correligionário. E esperei, até agora, para que pudéssemos discutir isto. 

Daqui a pouco, vamos votar outro projeto que está na Ordem do Dia, 
que não é da SUFRAMA, mas que é do Parâ, e que deu margem, aqui, tam~ 
bén'l., a longas discussões e a longas anâlises, em todas as Comissões por onde 
passou. 

Tive a oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de reunir, na sema
na passada, aqui, as partes conflitantes, O!!: representantes delas, o Grupo da 
Ándrade Guttierrez e o Grupo de paranaenses que estão dentro do meu Esta
dO, o Pará, na região do Xingu. E a conclusão que eu posso, agora, transmitir 
a esta Casa sob a responsabilidade da minha função, exatamente esta: Há um 
projeto, e muitos de nós podemos, inclusive, ter dúvidas a respeito do seu fu
turo} de colonização privada. Mas quem conhece o Estado do Pará, como nós 
conhecemos, quem sabe a distância que medeia entre Belém e Si<? Félix do 
Xingu, sabe perfeitamente que há também que apresentar, à semelhança da 
SUFRAMA, condições vantajosas para que os empresários desenvolvam 
aquela área. 

Ora, antes que o projeto fosse definido, pequenos empresários do Para
ná, que têm, para sorte nossa, do Parâ, se enCaminhado para aquela região, 
especialmente para as terras roxas da região do Xingu, entraram nessas terras 
e me disseram, com a maior lealdade, que sabiam que estavam entrando em 
uma terra que não era deles nem a eles estava prometida. Agora, não esta
vam, de má f'e, invadindo uma propriedade que eles não sabiam que existia, 
dada a outrem. E, a partir dessa colocação, os dois grupos se compuseram. 

Estava presente, um advogado, que defendeu, com muita lucidez, a parte 
daqueles que ora são chamados de invasores, ora são chamados de posseiros. 
E estavam presentes os representantes da firma que tem acompanhado, aqui, 
esse projeto. Nessa ocasião, fiz uma proposta, _e acho que essa proposta vai 
ser honrada: é a de que se reconhecesse a boa fê deS-seS empreendedores, que 
são úteis ao meu Estado. Essa gente do Paraná que se tem deslocado para lã 
está levando riquezas, não só pelo know-how. como, também, pelos investi
mentos que faz. Mas essa gente não sendo necesSãriamé:nte a inva-sora, não 
sendo aquela que sabe que existe uma propriedade privada e vai in'vadi-la de 
propósito, para cri~r um problema social, essa gente merece um tratamento à 
parte, um tratamento prioritário, inclusive da parte dos donos do projeto, se 
esse projeto for aprovado. E eu tive a confirmação de que isso se daria; tive a 
palavra empenhada de que isso se daria. Esses empresãrios que jã estão lá são 
pequenos proprietários e eu desejo, firmemente, que eJes sejam cada vez em 
maior número, possam estar no nosso Estado, para dinamizar a economia do 
Estado do Parã, a partir dos seus recursos naturais. 

Então, é preciso respeitá-los. E há esse compromisso formal por parte 
dos responsáveis pelo projeto. 

Era o que eu me sentia na obrigação de dizer, primeiro em relação à SU· 
FRAMA e, em seguida, em relação ao projeto que está na Ordem do Dia, que 

jã foi retirado da pauta, porque, na última vez, não houve quorum para votar, 
porque pedida verificação de presença dos Srs. Senadores. 

Era o que tinha que dizer ao Senado, Sr. Presidente e Srs. Senadores. 
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Jorge Kalume- Evandro Carreira- Gabriel Hermes- José Sarney- -
Dinarte Mariz- Rumberto Lucena- Marcos Freire- Arnon de Mello
T eotônio Vilela - Gilvan Rocha - Roberto Saturnino - M urílo Badaró -
Tancredo Neves- Franco Montara- Benedito Canelas- Vicente Vuolo 
-Pedro Pedrossian- Affonso Camargo- José RíCha- Evelâsio Vieira
Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Pedro Simon -Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. ~l,~Secretário. 

t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 295, DE 1979 

Altera dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Pe
nal, dispondo sobre o exame de verificação da cessação da periculosi
dade do detento. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O item 111. do art. 8 L do Código Penal passa a viger com a se

guinte redação: 

"Art. 81. 
III - Em qualquer tempo, desde que o determine o Juizo das 

Execuções Criminais." 

Art. 2• O caput do art. 775 c o art. 777 do Código de Processos Penal 
passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará 
pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta medida 
de segurança, observando-se o seguinte: 

",'\rt. 777. Em qualquer tempo, poderá o Juízo das Execuções 
Criminais, a requerimento do interessadp; seu defensor ou curador; 
do Ministério Público, ou do Conselho Penitenciãrio, ordenar o 
exame para a verificação da cessação da periculosidade." 

Art. 3• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio e, em especial, os§§ 19 
e 2• do art. 777 do Código de Processo Penal. 

Justlficaçio 

Esta proposição objetiva atender, assentando normativamente o queju
risprudencialmente está consagrado, deliberação elogiável e acertada de nos
so _Supremo Tribunal Federal. 

Assim é que uma decisão assumida em junho de 1978, a douta 2• Turma 
do Pretórío Excelso proclamou uníssona, em ementa do douto Min. Djaci 
Falcão, verbis: 

"Verificilção da cessação de periculosidade para efeito de ab· 
rogação de medida de segurança. Inteligência dos artigos 775 e 777 
do C P P Deferimento do pedido de habeas corpus. para que o Tri
bunal de Justiça aprecie a pretensão do impetrante, uma vez que 
não se trata de provocação prematura." (H.C. n• 56.137 - D.J. 
30{6/1978) 

A Suprema Corte, então, deferiu pedido de detento, que cumpria pena na 
Papuda, para reformar decisão que lhe fora desfavorável, emanada do Tribu
nal de Justiça do Distrito Federal, ao entender que não era apropriado o mo
mento de requerer o exame de verificação da cessação da periculosidade, a 
fim de indulto natalino. 

Esta decisão é de intensa repercussão pelo que propicia de incentivo à re· 
cuperaçiio e reintegração social do que delinqüiu. abrindo-lhe a oportunidade de, 
sempre que o assim entender, sem entraves temporais, demonstrar não mais 
possuir qualquer laivo de periculosidade, e tudo partindo de atitudes pessoais, 
do próprio preso que, assim, verá no cumprir a sanção um desafio válido: a 
perspectiva de que afirmarã sua volta ao convivia comunitário. 

O presente Projeto, afirmando a diretriz jurisprudencial, avança ainda 
um pouco mais, mas dentro da coerência do que se enalteceu, para eliminar a 
inútil e injustificada permanência da aluai redação do artigo 777 do CPP, que 
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que estabelece, no Tribunal de Justiça, a prerrogativa de deferir ou não, e tão~ 
somente isto, a realização do exame de verificação da cessação da periculosi
:dade, que se cwnprlrá. caso deferida seja dita realização, e será decidido. no 
.Juizo das Execuções Criminais. 

Por que tanta perda de tempo? Por que a mantença de obstáculo pu~a
mente burocrático a entravar legitima pretensão do sentenciado de mostrar
se recuperado? 

Não há razão! 
Por isso, o Projeto fixa, no próprio Juízo das ExecuÇÕes Criminais, a 

prerrogativa de deferir, ou não, o mencionado exame. 
Adequa-se o Código Penal a esta diretriz, eliminando-se os parágrafos 

do artigo 777. do Código de Processo Penal, porque sem razão de ser, à luz da 
nova diretriz. -- - - -

Por fim, e presente a apreciada deliberação do Suprenio -Tribunal Fe
$leral, ê de se convir que tambêm o artigo 775 do Código-de Processo Penal deve 
sofrer altcração1 para que dele se extirpe a expressão uao fim do prazo 
mínimo de duração da medida de segurança", porque não mais cabível ante o 
·co·mentado julgado. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de !979. - Henrique de La Rocque. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

C0DIGO PENAL 

Revogação de medida de segurança 

Art. 81. Não se revoga a medida de segurança pessoal, enquanto nãO se 
verifica, mediante exame do indivíduo, que este deixou de ser perigoso. 

§. {9 Procede-se ao exame: 
I, ao fim do prazo mínimo fixado pela lei para a medida de segurança; 
II, atualmente, após a expiração do prazo mínimo, quando não cessou a 

execução da medida. de segurança; 
III, em qualquer tempo, desde que o determine a superior instância. 
§ 29 Se infedor a um ano o prazo mínimo de duração da medida de se

gurança os exames sucessivos realizam-se ao fim de cada período igual àquele 
prazo. 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

Art. 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do 
prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições 
da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte: 

I - o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade poliCial 
incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração 
mínima da medida, se não for inferior a um ano, ou até quinze dias nos ou
tros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório, que o habilite a 
resolver sobre a cessação ou permanência da medida; 

II- se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em 
casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de 
exame pericial feito por dois médicos designados pelQ diretor do estabeleci
mento; 

III - o diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade poli
cial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação, ou não, da 
medida de segurança; 

IV- se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de fre-. 
qUentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou quinze dias antes de ex
pirado o prazo mínimo de duraçã9, ordenará as diligências necessárias, para 
verificai se desapareceram as causas da aplicação da medida; 

V- junto aos autos o relatório, ou realizadas as diligências, serão ouvi
dos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou o defensor, no para
zo de três dias para cada um; 

VI- o juiz nomeará curador ou defensor ao intere-ssado que o não tiver; 
VII- o juiz, de oficio, ou a requerimento de qualquer das partes, pode

rá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração 
mínima da medida de segurança; 

VIII -ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o nú~ 
mero anterior o juiz proferirâ a sua decisão, no prazo de três dias. 

Art. 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de du
ração da medida de segurança, poderá o Tribunal, câmara ou turma, a reque
rimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, 
ordenar o exame, para a verificação da cessação da p;erlculosidade. 

§ 19 Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não 
tiver sido por ele requerida, o pedido serâ julgado na primeira sessão. 

§ :29 Deferido o pedido, a decisão serâ imediatamente comunicada ao 
juiz, que requisitará, marcando prazo, o relatório e o exame a que-se referem 
os n9s I e II do art. 775 ou ordenará as diligências mencionadas no n9 IV do 
mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do 
citado artigo. 

.................................. ··--·-· ·--- ··-·-·-~ ......................... . 
(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto lido serã publicado e 
remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 368, DE 1979 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcriçãO, nos 
Anais do Senado, da ''Curta de Goiânia", documento emitido após o I Encon
tro Nacional de Advogados, naquela cidade, e publicado no JOrnal O Popu
lar, de 13 de setembio do corrente ano. 

Sala das Sessões, 2 de outubro de 1979. - Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)-:- De acordo eom o art. 233, § !•, do 
Regimento I_nterno, o requerimento serâ publicado c submetido ao exame da 
Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

Item 1: 
ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 212, DE 1979 

(Matéria em regime de urgência, nos termos do art. 371, c, 
do Regimento Interno.) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
212, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que institui contribuição 
sobre o custo do prêmio dos seguros de vida e acidentes pessoais, 
para fins de amparo aos idosos, e dã outras providências. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e 
Justiça, de Legislação Social, de Economia e de Firianças.) 

Sobre a mesa, parecer que vai ser lido pelo Sr. l9Secretãrio. 
É lido o seguinte 

PARECER N• 619, DE 1979 

Da Comissão de Constitulçilo e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n9 212, de 1979, que "institui contribuição sobre o custo do 
prêmio dos seguros de vida e acidentes pessoais, para fins de aJQparo 
aos idosos, e dá outras providências". 

Relator: Senador Tancredo Neves 

De autoria do ilustre Senador Nelsori Carneiro, o Projeto sob exame ins
titui contribuição de 5% (cinco por cento) sobre o custo do prêmio dos segu
ros de vida e acidentes pessoais para fins de amparo aos idosos. 

2._ Na Justificação, aduz o Autor: "nosso objetivo, com a apresentação 
desta proposição, evidentemente não é resolver o magno problema, que de
mandaria uma solução de profundidade, nunca obtida a médio prazo. O que 
anelamos, tão-somente. é dar um passo para minorar os sofrimentos a que es
tão sujeitas as pessoas idosas sem recursos, que, como toda criatura humana, 
têm o inalietÍavel direito a uma existência condigna". 

3. De acordo com o art. 21, § 29, item I, da Constituição, a União pode 
instituir co"ntribuições, tendo em vista a intervenção no domínio econômico 
ou o interesse de categorias profissionais e para atender diretamente à sua 
parte no custeio dos encargos da Previdência Social. 

Sob esse prisma, o Projeto é constitucional. Resta saber, no entanto, se, à 
vista da competência privativa do Presidente da República para a iniciativa 
das leis que disponham sobre matéria financeira (art. 57, item I, da Consti
tuição), não eStaria vedada, no particular, a apresentação de projeto de inicia
tiva parlamentar. 

Para o deslinde da questão, assinale-se o caráter tributário da contri
buição especial, por força do citado art. 21, § 2•, item I, da Lei Maior. 

Estamos, assim, no campo do Direito Financeiro e não no da matéria fi
nanceira, para nos valermos da distribuição tão oportuna e argutamente ofe-
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recida por Pontes de Miranda (Miranda, Pontes, "Comentários à Consti
tuição de 1967", cja "Emenda n9 I, de 1969, R. dos Tribunais, 2' ed., S. Paulo, 
T. III, pâgs. 164-165) e invocada, entre outros, no Parecer n'~' 73, de 1975, des
ta Comissão, ao PLS n9 46, de 1973, sendo relator o então Senador Carlos, 
Lindenberg (DCN- II, 16 de maio de 1975, pâgs. 1819-1821). 

4. Quanto à juridicidade, à rcgimcntalidade e à técnica legislativa, o! 
Projeto não merece qualquer restrição. 

5. Isso posto, opinamos pela aprovação da proposição, por constitu
cional, jurídica, regimental e de boa técnica legislativa. 

- tenh~ já um patrimônio que me põé à margem das vicissitudes dos ve.lhos 
desprovidos- de qualquer recurso, os marginalizados. 

Sempre achei, Sr. Pr~idente, Srs. Senadores, que os números dizem mais 
que as palavras, e várias vezes tenho afirmado isto, neste mesmo plenário; 
mas, agora, não vejo mesmo palavras que justifiquem com mais propriedadé 
este projeto do eminente Senador Nelson Carneiro do que a própria justifi· 
cação do autor, já esboçada pelo eminente colega do Pará e que cstã em mão 
de todos os componentes deste Plenário. · 

Por isto, Sr. Presidente, pronuncio-me, em final, inteiramente faVorável 
ao Projeto do Senador fluminense Nelson Carneiro. 

É este o meu relato. (Muito bem!) 
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979. - Henrique de La Rocque, 

Presidente- Tancredo Neves, Relator- Franco Montoro- Almir Pinto
Aloysio Cbaves- Moacyr Dalla - Raimundo Parente- Bernardino Viana -
Nelson Carneiro, sem voto - Lenoir V argas - Amaral Furlan. O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se

nador Mauro Benevides, para proceder à leitura do parecer da Comissão de 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Solicito ao nobre Senador Aloy- Finanças. 

sio Chaves o parecer da Comissão de Legislação Social. o SR. MAURO BENEVIDES (MDB _ CE. Para emitir parecer. Sem 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Para emitir parecer.)- revisão do orad9r.) - Sr. Presidente, Srs: Senadores: 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: O nobre Senador Nelson Carneiro pretende, com o Projeto de Lei 

"O velho, cm nossa sociedade utilitarista, é visto fundamental- n9 212, de 1979, instituir contribuição·sobre o custo do prêmio dos seguros de 
mente como um marginal, objeto de injustificado desprezo por con- ,.vida e acidentes pessoais, para fins de amparo aos idosos. 
siderável parte das gerações de jovens. De conformidade com a manifestação da Comissão de Constituição e 

Para essa lastimável situação, concorre um complexo de fatores Justiça, o projeto foi proclamado constitucional e jurídico, seguindo o seu 
de natureza cultural, social e econômica, pois as pessoas, na sacie· trâmite pelas demais Comissões, de Legislação Social e de Economia. Através 
dade neocapitalista, têm seu valor medido segundo sua capacidade e de pareceres, os eminentes Senadores Aloysio Chaves c Luiz Cavalcante taro
força de trabalho, ficando os idosos em posição de evidente infetio- bém oferecerem guarida a esta iniciativa do representante do Movimento De
cidade, pois estão eles com sua produtividade não só comprometida mocrático Brasileiro pel_o Rio de Janeiro. 
como, até, literalmente exaurida." ' Diz o nobre Senador Nelson Carneiro, cm sua justificação do projeto: 

Estas, as palavras iniciais da ·~Justificação" do eminente Se~~dor Nelson '"'Assim, preconizamos a instituição de uma _pequena contri· 
Carneiro ao projeto em que propõe a incidência de uma contribuição de 5% buição no valo~ de cinco por cento sobre o custo do prêmio dos se-
sobre o valor dos prêmios dos seguros de vida e de acidentes pessoais, desti- guros de vida e de acidentes pessoais individuais Ou em grupo, cuja 
nada ao custeio de Programas de Assistência c AmpS:ro aos Idosos, adminis- arrecadação será destinada ao Ministério da Previdêiicia e Assis"tên-
trados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. cia Social, para ser empregada exclusivamente em programas de as-

Não há dúvida de que estamos diante de uma proposição do mais alto sistência e amparo à Velhice. 
interesse social, num País em que as medidaS de amparo à velhice ainda en- Prevê o projeto, Sr. Presidente, que a destinação desses recursos deverá 
saiam os primeiros passos. ser ao Ministério da Previdência e Assistência Social, através do seu art. 29, e 

De fato, à mafgem da aposentadoria previdenciária, que beneficia so- igualmente está previsto que a aplicação poderá ser feita através de repasse de 
mente as pessoas que, ao longo da vida, exerceram atividades vinculadas ao tais recursos a entidades privadas incumbidas de prestar assistência aos ido
sistema, somente em 1974, pela Lei n9 6.179,-foi tornada a primeira medida sos. 
eficaz de proteção aos inválidos e aos idosos desassistidos, através da insti- Reconhecendo a indiScutível relevância dessa proposição e apreciando-a 
tuição de um abono mensal, pago pela Previdência Social, correspondente a sobre as suas hnplicações financeiras, a Comissão de Finanças se manifeSta 
cerca de 50% do salário mínimo regional. pelo seu acolhimento. 

Poder·se-ia dizer que é muito pouco, mas pãra ·aqueles que nada tinham 
e que viviam da caridade pública ou esquecidos em asilos, à espera do mo
mento da partida final, aquela lei muito significou. 

O projeto que estamos examinando é um segundo passo, ou como diz o 
seu eminente Autor, .. um passo a mais numa campanha que deverá contami
nar -o povo brasileiro, na floraçãO de seus mais puros sentimentos de solida
riedade humana". 

Não criando despesas para a União, que atravessa momentos de escassos 
recursos, a proposição se apresenta perfeitamente viável, levando-se em conta 
que a pequena parcela de 5% sobre os prêmios de seguros representará, no 
cômputO geral, um expressivo montante que permitirá ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Social atingir, mais rapidamente, ao seu grande objeti
vo, qual seja, a universalização da previdência, alcançando a todas as faixas 
etárias e sociais. 

Quanto às repercussões que a medida proposta poderá ter na economia 
das empresas seguradoras ou, mesmo, os efeitos financeiros junto aos bencfi
"ciãrios dos seguros, melhor dirão as doutas Comissões de Economia e de Fi
nanças, para as 'quais segue, agora, o projeto. 

No que respeita aos aspectos relacionados à competência desta Cernis-· 
são, só nos cabe, em conclusão, louvar a iniciativa e opinar pela aprovação do 
projeto sob exame. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra o nobre Senador 
Luiz Cavalcante, para emitir o parecer da· Comíssão de Economia~ 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (ARENA- AL. Para emitir parecer. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

. Já adentrado no portal da velhice, não seria eu o membro desta Casa 
mais indicado para relatar projeto que dá mais segurança aos velhos. Feliz
mente, porém, embora não seja. um homem rico- e muito longe estou disso 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O parecer da Comissão de Cons
tituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e jurídicidade do projeto; 
os demais pareceres são favoráveis. 

··Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação. 
E!11 discussão o projeto. 

O Sr. Nelson Camelro (MDB - RJ) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir: 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Nelson Carneiro. • 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Para discutir o projeto. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

No momento em que se vota um projeto em favor dos idosos, eu quero 
saudar as crianças que vêm a esta Ca,sa. J;: um exemplo magnífico que vi, mUi
tas vezes, reproduzido no Congresso Americano.· As professoras levam os 
seus alunos, desde o curso primário, para que tenham contacto com o Poder 
Legislativo e comecem a prestigiar esse Poder, a ver a sua conveniência e a 
sua imperiosa necessidade .. 

Sr. Presidente, ao falar sobre os velhos, aproveito o ensejo para saudar a 
juventude, que Deus permitirá que um dia seja velha. (Muito be~t) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Sr~. Senadores que o aprovam· permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado.· 
Trat~ndo-se de matéria em regime de urgência, a sua apreciação em se

gundo turno deve ser feita imediatamente, nos termos do art. 385 do Reg~
mento Interno .. 
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-----------------------------------------------------------------------------------~ 
Discussão, em Segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 

n~ 212, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que institui contri
buição sobre o custo do prêmio dos seguros de: vida e acidentes pes· 
soais, para fins de amparo aos idosos, e dá outras providências. 

Em discussão o projeto, em. segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovãdo, 

de acordo com o art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de: Redação. 

Peço ao ilustre Líder da Maioria que por mais 20 dias se preservem os 
100 mil alqueires de mata compacta da Amazônia. Porque no dia que for au
torizada entrarão as moto-serras, entrarão os tratares com correntes? derru
bando um. eito de 1501!1_ de frente para jogar tudo abaixo, onde se implantará 
uma área de agropecuária no nosso pãls onde nós substituiremos o pé do 
índio e os pés daqueles 1200 colonos pelo pé do boi. 

Pediria ao ilustre Líder da Maioria, o nobre Senâdor Jarbas Passarinho, 
que reclamou quando fez a defesa de acusações feitas pelo ilustre Senador 
pelo MDB, hoje, que foi adiado uma vez e que esperava que: não fosse pela se
gunda vez, este: projeto. Mas, quero solicitar a S. Ex•, nestes dias finais, que 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 2: adie por mais 20 dias a derrubada inclemente de 100 mil alqueires de terra na 
Votação, em turno único, do Projeto de Resqlução n~? 61, de área amazônica. São 100 mil alqueires, maior do que a área de vários munici-

1979 (apresentado pela Comissão de Legislação Social como con· pios do Sul, cuja mata serãjogada no chão. Os !.200 e tantos pequenos pro
clusão de seu Parecer n9 566, de 1979), que autoriza a alienação de prietários que, com seus machados, o seu heroísmo, a sua coragem e bravura 
terras públicas, no Municfpio de São Félix do Xingu- PA, à Cons- de sertanistas abriram uma brecha na mata, estes serão preteridos. E Andrade 
trutOra Andrade Gutierrez S.A., para implantação de projetos de Gutierrez substituirá o bater do machado nos velhos troncos amazónicos 
colonização, tendo pelo roncar do trator e da corrente que derrubará dezenas e dezenas de ai-

PARECERES, sob n~?s 567 e 568, de 1979, das Comissões: queires por dia, e a moto-serra completarâ a devastação. 
- de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade; e Pedirfamos, portanto, Sr. Presidente, à nobre Bancada da ARENA, con-
-de Agricultura, favorável, com voto vencido do Senador José . duzida pelo ilustre Líder Senador Jarbas Passarinho, que adie, por mais vinte 

Richa. dias, este confronto, quando nós, com dados, que mandamos lev~ntar, que o 
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão do dia 27 de setembro ilustre Senador Evandro Carreira está levantando especificadamente sobre a 

próximo passado, tendo a votação adiada a requerimento do Sr. Senador Af- área, e de posse deles, nós :Possamos discutir potência para potência, cOm a 
fonso Camargo. ilustre Bancada da ARENA. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretário. É o apelo que faço a dois Governadores da área: o ilustre Senador Jarbas 
E lido o seguinte Passarinho e o nobre Senador Aloysio Chaves, que governaram aquela ãrea 

REQUERIMENTO N• 369, DE 1979 amazônica. E aqui é um p~dido de brasileiro sulista que contempla a devas-
tação da Amazônia como um crime contra o futuro de nossa Pátria. Porque, 
Sr. Presidente, dentro de pouco ,;_já disse uni cientista - dentro de trinta 
anos o Acre não terá mais floresta. E derrubam-se no Amazonas cem mil qui
lômetros quadrados de floresta, por ano! Jj. o que se derrub·a na Amazônia. 
Então, Sr. Presidente, é o apelo que faço ao nobre Senador Jarbas Passari
nho, que está de cabeça curvada entregue as suas elucubrações de Líder, para 
que possa, pelo menos, com vinte dias mEifs, reverdeçam, no céu amazônico, 
sob a inclemencia daquele sol e sob as bênçãos daquele cêu, ainda os milhares 
de troncos daquela floresta heterogênea; que tenham mais vinte dias de 
habeas-corpus, diante da inclemência das moto serras e dos tratares da An
drade Gutierrez, que vai espantar o pê dos fndios, espantar a familia dos colo
nizadores, para colocar no lugar deles o pê do boi, que afasta o pé do homem. 

Nos termos do art. 350, combin8.do com a alfnea uc" do art. 310 do 
Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto de Resolução 
n9 61, ·de 1979, a fim de ser feita na sessão de 31 do corrente. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979. - Dirceu Cardoso. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação do requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao Senador 
Dirceu Cardoso para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A mat~a jâ foi adiada uma vez, como o proclamou o Sr. Presidente. 
Agora, de nossa autoria é o requerimento solicitando o beneplácito da ilUstre 
Bancada da ARENA para um novo adiamento. 

Não se trata de um projeto inócuo, trata-se de urri. projeto de alta signifi
cação para a Àmazônia e para a política de terras de nosso País, trata-se de 
um projeto pelo qual autorizamos o Governo Federal a alienar à firma An
drade Gutierrez. construtora de estradas, uma área de 400 mil hectares de ter
ras em São Félix do Xingó.. 

Não temos, Sr. Presiddente, dados fl,inda, os estamos levantando, sobre 
esta área. E como a ilustre Bancada da ARENA os possui, já os estudou e po
de, portanto, decidir sobre ajustiça dessa delegação que vamos dar, a Banca
da do MDB vem solicitar à Bancada da ARENA que adie, por mais um 
período,~ essa delegação, essa autorização. Porque, Sr. Presidente, nesta área 
estão 1200 ~rasileiros, que e~traram com a sua ie e a sua coragem 
desbravando-a. E eles, naturalmente, serão preteridos numa ârea de 400 mil 
hectares, I 00 mil alqueires de terra, de floresta compacta, que a Andrade Gu
tierrez vai jogar no chão em pouco tempo. 

Além do mais, Sr. Presidente, há notícias da existência de reservas indí
genas nessa área. lndios que são mortos, ou o eram até há pouco, como se 
mata um jacaré à beira do rio. 

Visitei, hã tempos, a Amazônia e encontrei lã essas reclamações de tri
bos, onde os índios eram mortos dentro da floresta, como se mata um lagar
to, um caititu ou um jacaré à beira d'água. 

Sr. Presidente, hã índios nessa área que serão deslocados para outras 
áreas distantes, para que a Andrade Gutierrez possa ter a liberdade: de fazer a 
colonização de 400 mil hectares. 

Então, Sr. Presidente, quando estamos fazendo um levantamento desses 
dados, queremos solicitar da ARENA que não aja com tanta sofreguidão, 
que adie por mais 20 dias a oportunidade: da discussão deste projeto, quando 
nós não teremos mais nenhuma oportunidade de adiamento. Aí, então? a 
ARENA, au grand complet. como estã na tarde de hoje, poderã impor a sua 
vontade à resistência do MDB. 

E o apelo que faço com muita sinceridade, a máxima que estou usando, 
para·que se adie por vinte dias mais, nobre Senador Jarbas Passarinho, aten
dendo assim a tantos apelos generosos que se fazem aqui neste Congresso. 
Atenda mais este que V. Ex• ganhará a confiança da ARENA e o reconheci
mento da Bancada do MDB! 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra, para encaminhar 
a rotação, o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA. Como Líder. Para en
caminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado
res: 

Na minha constante aprendizagem do Congresso, eú, a cada dia, acres
cento uma nova lição. E pretendendo ser bom aluno, acrescentei hoje a lição 
de como se procrastina uma decisão da maneira mais elegante e com o mais 
belo exercício literário que: temos ouvido nos últimos diaS neste plenário. 

Quem ouvir as razões apresentadas pelo ilustre representante do Espírito 
Santo, sem saber o que passou, quem me visse apenas me levantar, que era 
contra o requerimento, e que deplorava, e cavalheirescamente, pedia descul
pas ao nobre Senador Dirceu Cardoso, concluiria que eu estava utilizando o 
poder de Maioria para esmagar um pedido perfeitamente justificado da Opo
sição. 

Mas é preciso recuar um pouco no tempo, Sr. Presidente, e mostrar que 
este projeto tem tido uma tramitação precisamente identificada por estas pro
crastinações. O nobre Senador José Lins foi relator numa delas. Por várias 
vezes concordamos com as solicitações do MDB, para não votar naquele dia 
pois que novas diligências tinham sido pedidas; novas informações tinham 
sido solicitadas. A cada uma que se satisfaz, uma segunda, uma terceira e 
uma quarta são apresentadas. Até que eu tive, como dizia ainda há pouco 
usando a tribuna, para usar 19 avos dos 20 do meu tempo para defender a 
SUFRAMA de uma acuS.ção realmente injustificável e, apenas, 1/20 para 
falar sobre este projeto, que ele, afinal, ainda uma vez, foi procrastinado 
quando? por iniciativa do nobre Senador por Goiás, Henrique Santillo, ele 
pediu verificação de quorum ·que realmente não havia. 
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Quem julgar que a Maioria vai votar contra, provavelmente poderia tirar 
duas ilações perigosas. A primeira é a de que nós, os dois ex-governadores do 
Pará que aqui estamos- Senador Aloysio Chaves e eu- poderíamos ser co
niventes com o desmatamento da Amazônia que, com o verbo candente do 
Senador Dirceu Cardoso, foi chorado prematuramente. Segundo, poderia 
concluir até que nós estamos c-õntra os brasileiros que S. Ex• saudou e a favor 
dos brasileiros que representariam aqui uma empresa ptivada que ,vai fazer 
um projeto que, no meu entender, ela atê poderia ter aplicado as suas pou
panças em coisas mais rentãveis, mais certas. 

Respeito profundamente o Senador Dirceu Cardoso, e ele sabe disso, 
como respeito os meus pares. E estou numa posição que considero dificil e 
creio que é a mesma posição dos Senadores Aloysio Chaves e Gabriel Her
mes, Senadores pelo Parâ, representando o Parã, um projeto dentro do Parã, 
e a cada vez levanta-se uma nova acusação, a cada acusação esclarecida sur
gem mais tantas, como as cabeças da hidra, interminãveis. 

Se votarmos, agora, contra o requerimento- ---do nobre Senador pelo 
Espírito Santo, poderemos ser acusados de ter favorecido um projeto. 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - !;: verdade. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Jã ouvimos a voz 
do Rio Grande gritar: "~ verdade." 

Então, é uma forma que eu não diria, de maneira nenhuma, sibilina, por
que eu não faria essa injUstiça à dignidade pessoal do Senador pelo Espírito 
Santo: Quando ele disse que fazia a solicitação, com extrema fealdade, ele 
nem precisaria dizer, porque sabemos que ele sempre, com lealdade se empe
nha em tudo o que faz. 

Ora, este projeto foi fartamente estudado pelo Conselho de Segurança 
Nacional, onde tenho antigos companheiros, meus alunos da Escola de Aca
demia Militar de Agulhas Negras. 

Eu, em pessoa, me dirigi lã, no recesso de julho, dirigi-me ao Conselho, 
pedi uma audiência, para ter a manhã inteira tomada, para as explicaÇoes 
sobre o projeto. 

Nobre Senador Dirceu Cardoso, o que hã aqui são dois fatos. Um, é este 
que eu levanto: suposições de que nós, da Amazônia, precisamos, neste caso, 
de socorro e do zelo de outro$- companheiros que não sejam do Estado para 
defender a Amazônia contra o desmatamento, como se nós não fôs.semos su
ficientemente zelosos para com a nossa terra. ~uma pequena injustiça que es
tã involuntariamente envolvida no requerimento de informações. A segunda 
porém é mais importante: é que temos, aqui, companheiros, colegas, pares 
que não aceitam que empresa privada possa ser objeto desse tipq de ati vida
de, seja ela nacional ou não. E por isto, nós, sobre o assunto debruçamos, 
estudando-o estafantemente. Foi declarado, por exemplo que havia mil e du
zentas pessoas na ârea. Eu ouvi, não posso chamar, porque isto aqui não é 
uma comissão parlamentar de inquérito, os presentes que estão na tribuna de 
honra. Mas, eu ouvi de advogados; ouvi das pessoas que lã se encontram. 
Há expectativa de mil e poucas pessoas na área. Mais vinte dias, poderá haver 
duas mil. 

Hã um problema, também, que transporto para as consciências dos eme
debistas da Casa: o que passa é que o projeto foi estudado em todos os seus 
passos pelos órgãos que devem estudá-lo: o. INCRA o estudou, o Conselho 
Nacional de Segurança o estudou em profundidade e respondeu todas as per
guntas por nós formuladas. Na Comissão de Agricultura, várias vezes, o pro
jeto deixou de ser votado, para ser suprido através de informações. E, agora, 
se levanta uma segunda, uma terceira e uma QUarta interminaVelmente. Eu sei 
que na última, nobre Senador Dirceu Cardoso, porque passando da última V. 
Ex•s não poderiam ir, a menos que rasgassem definitivamente o Regimento. 
Mas, todo o processo de procrastinação está sendo tomado até esgotar-se o 
último recurso regimental. Este recurso regimental pode' ser, no momento, 
derrubado pela minha Bancada porque é Maioria. Mas, agora, ficou com o 
Líder numa posição difícil, porque sou um homem do Pará. E, neste caso, 
vou dizer que V. Ex• me encostou na parede. Eu não estava de cabeça baixa, 
para que a minha cabeça baixa pudesse representar qualquer dúvida de cons
ciência. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Não se trata de dúvida de cons· 
ciência; V. Ex• estava pensando. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agradeço a V. 
Ex• pela sua interpretação, que é generosa, mas às vezes, nós ficamos de ca
beça baixa, diante de coisas que não podemos fazer. Não é nos arrependendo 
daquelas que fizemos porque as que flzemos respondemos por ela. Mas, e o 
que não podemos fazer? 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Para mim isso é justiça. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Eu, pessoalmente, 
vou ceder. (Muito bem! Palmas.) Embora a S. Ex• e à Bancada do MDB- e 
esse .. a" está com crase: à Bancada do MDB - caberá a responsabilidade 
pelo que ocorra nestes 20 dias, em relação ao projeto. 

A minha Bancada é livre de votar como quiser. Mas vou pedir, Sr. Presi
dente, dentro do encaminhamento da votação - que a encaminhei como 
Líder - que a Casa ouça as razões apresentadas por um nordestino que tem 
a responsabilidade de ter sido Superintendente da SUDENE, no Brasil, o 
qual é tão impressionado contra os companheiros do EsPrito Santo, em re
lação ao destino da Amazônia. Pessoalmente, posso dizer a V. Ex• que não 
me encontro em condiçõCS de resistir ao apelo feito pelo Senador Dirceu Car
doso, até porque poderia dar impressão indevida e injustificada do meu gesto; 
mas na verdade, o faço sob protesto. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador José Lins. 

O SR. JOSÉ LINS (ARENA- CE. Para encaminhar a votação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Desejo trazer a esta Casa, esclarecimentos que julgo fundamentais para 
que o Senado possa analisar essa matéria e tomar, conscientemente, a sua de
cisão. 

Sabem V. Ex•s que a população brasileira está crescendo cerca de 2,8, 
quase 3% ao ano. As populações que mais crescem são exatamente aquelas 
das ãreas mais pobres. Hâ um intenso processo de circulação. As populações 
brasileiras, se movimentando de uma área para outra, no afã de se fixarem em 
terras adequadas para o seu maior bem~estar. 

O fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é que esse processo de migração 
está trazendo ao País sérias preocupações, porque a ocupação das terras dis
poníveis se faz totalmente dentro da natural desorganização do processo na~ 
tural, que, às vezes, se torna inclusive predatório, 

Aqui mesmo Sr. Presidente, S!S. Senãdores, os problemas de localização 
de migrantes, da ocupação de terras, do ajustamento de posseiros, tem sido 
longamente debatido e um esforço tenaz vem sendo reclamado pára encon
trar uma maneira de ordenar o processo e para realizá-lo sem prejuízo para os 
sistemas ecológicos. 

Hã no Pais, um órgão chamado Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária, no qual compete ajudar a ordenar esse processo de ocupação. 
A colonização é o meio de que ele tende a lançar mão. 

O INCRA deseja ordenar a colocação das famflias nas áreas para as 
quais elas se deslocam. O processo é difícil de ser controlado. O INCRA tem, 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, duas maneiras de ordenar esse processo: uma 
seria diretamente; o próprio INCRA tomando as terras da União, dividindo~ 
as em lotes e conduzindo as famnias para a ocupação sistemática das glebas. 
A segunda, aprovada por lei votada nesta Casa, é a maneira indireta. Em face 
da magnitude da tarefa. o INCRA a realiza com a cooperação de empresas 
especializadas na implantação de projetas de colonização. A lei autoriza o 
INCRA a solicitar a cooperação de empresas privadas para ajudar no proces· 
so. Em abril de 1978, ele abriu a primeira concorrência com esse objetivo, 
para uma área do Estado do Parâ. Várias empresas se apresentaram e uma foi 
selecionada para executar um projeto de ocupação de 400 mil hectares. A 
empresa dispõe de seis anos para implantar o projeto e para transferir as ter
ras aos colonos. Se ela não cumprir essa criação, após seis anos, perderã as 
terras e essas reverterão ao domínio da União. 

Qual ê o preço pelo qual a empresa recebe essa terra? Qual o preço pelo 
qual a empresa entregarã as glebas aos colonos? Os 400 mil hectares serão di~ 
Vididos em lotes que vão desde 100 hectares a 3.000 hectares planejados para 
produção seja de cereais, seja de hortigranjeiros,- seja de outras culturas ajus
tadas ao ambiente. O projeto está vazado de tal modo que cada lote ê projeta
do tendo em conta a vocação do própriO solo. A empresa recebe a terra por 
um preço convencional, mas o preço de transferência da terra para o colono é, 
baseado exatamente no preço de compra e no volume de inves~mento, tudo 
controlado pelo INCRA, que acompanha não somente a implantação do 
projeto, mas a sistemãtica de transferência. Trata-se pois, Srs. Senadores, de 
um projeto do Governo e não de um projeto da empresa que está comprando 
a terra. Repito que se a empresa não cumprir o pfojeto em 6 anos, tais terras 
serão revertidas à União. 

Pergunto a V. Ex•s: queremos nós que as famílias pobres que se desio~ 
cam para a Amazônia ou para outras regiões, nutna avalanche incontrolável, 
cheguem desassistidas a essas terras ou queremos que elas sejam orientadas 
por um órgão público, cuja responsabilidade aí está para ser cobrada pelo I 
Congresso'? E mediante um projeto previamente elaborado e aprovado e in· 
ctusive apresentado ao Congresso Nacional e ao próprio Senado? Um projeto. 
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que foi duscitido, um projeto que foi feito baseado numa lei outorgada pelo 
próprio Congresso ao INCRA'? Será que jã não entendemos mais o que nós 
próprios queremos? 

Para que V. Ex•s tenham uma idéia, darei ainda algumas explicações a 
respeito desse projeto. Os 400 mil hectares serão divididos em três glebas que 
serão ocupadas sucessivamente pela empresa. A empresa não pode começar 
trabalhando desordenadamente na â~ea, ela tem que implantar o primeiro 
1/3, depois o segundo terço, e finalmente o terceiro, sempre acompanhada 
pelo INCRA. O total da área será dividido em 2.92! lotes, quase 3 mil lotes, 
mas apenas metade da área será desmatada. A outra metade será utilizada 
com a manutenção da floresta, explorada racionalmente, sendo que desta me
tade pelo menos 30% terá que ser conservada em-bloco único, para que não se 
desvirtue o sistema ecológico da região. Os 195 mil hectares para exploração 
agropecuãria, serão divididos em cerca de 3 mil lotes, com áreas de dimensões 
variáveis, de modo a interessar a diversas categorias de pequenos e médios ru~ 
ralistas; os,lotes serão classificados em três tipos- hortigranjeiros, agrícolas e 
agropecuários. Os agrícolas, com média de 100 a 200 hectares, representam 
65%, ou seja, 1.911 dos 2.921 lotes. Os hortigranjeiros serão 567 lotes. com 
área de 20 a 40 hectares, representando 20% do total dos lotes; e os 144 res
tantes, com área de 400 hectares ou mais, nãà passarão de 5%. O Projeto pre~ 
vê a implantação de uma sólida infra~estrutura de apoio ao desenvolvimento 
rural e urbano de toda aquela área. Quatro cidades e quarenta núcleos comu~ 
nitârios serão assentados. Essas cidades são projetadaS, cada uma, para 15 
mil habitantes. Ora, todo o Município de Xingu, que tem quase 150 mil hec
tares, tem hoje apenas cinco mil habitantes. Nessa área não há índios. Não há 
posseiros com direito à permanência na terra. Tudo isso está esclarecido no 
bojo do próprio processo. 

Serão construídos na área de 1.160 quilômetros de estradas dos quais 
1.000 km de estradas vicinais para acesso a todos os lotes. 

Para atender aos colonos e suas famílias nos aspectos econômico, social 
e cultural, as áreas urbanas serão dotadas de escolas de 19 e 29 graus, bibliote
cas, hospitais, postos de saúde, sedes administrativas e eScritórios, armazéns e 
mercados, aeroporto e estações rodoviárias, clubes e centros sociais de lazer, 
sede de escritórios, cóoJ?erãtivas, igrejas e outros templos religiosos; rede de 
água e energia; bosques urbanos, centros de pesquisas e tudo mais. 

Restaria apenas dizer que o projeto prevê a preservação do meio 
ambiente. Trata-se de objetivo totalmente integrado. Não se trata, absoluta
mente, de um projeto particular, maS de um projeto do Governo que, no caso 
contrata uma empresa para implantã~lo mediante um contrato específico, 
que, se não for cumprido, obriga a reversão das terras com todas as benfeito
rias implantadas, ao domínio da União. 

Eram estas, Srs. Senadores, as informações que eu poderia trazer à Casa. 
Acho que é nossa obrigação aprovar o projeto, já que o processo de ocupação 
natural da terra está sendo feito de modo totalmente desordenado. Esse é um 
grande esforço do Governo para tentar ordenar tal processo, como meio de 
evitar a destruição de nossas paisagens naturais. (Muito bem!) 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo~ a~palavra ao nobre Se
nador Evandro Carreira, para encaminhar a votação. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento de 
adiamento do projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram -permanecer serttados. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto voltará à Ordem do Dia na data estabelecida. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 98, 
de 1978 (n' 3.356/77, na Casa de origem), que inclui parãgrafo ao 
art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de !966 (Código Nacional 
de Trânsito), tendo 

PARECERES, sob n•s 339,340 e449, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - J9 pronunciamento: pela consti

tucionalidade e juridicidade, nos termos de substitutivo que oferece; 
29 pronunciamento: (após esclarecimentos solicitados pela Mesa), fa
vorâvel, no mérito, nos termos do substitutivo oferecido; 

-de Transportes, Comunlcacio e Obras Públicas, contrário ao 
projeto e ao substitutivo da ~_omissão de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro~a encerrada. 
Em votação o projeto, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como se acham. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
Rejeitado o projeto, fica prejudicado o substitutivo da Comissão de 

Constituição e Justiça, a ele oferecido. 
A matéria vai ao Arquivo, feíi.a a dCvida comunicação à. Câmara dos 

Deputados, 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 98, DE 1978 
(N• 3.356-B/77, na Casa de origem) 

Inclui parágrafo ao art. 46 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 
1966 (Código Nacional de Trânsito). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. i' O art. 46 da Lei n' 5.108, de 2! de setembro de 1966 (Código 

Nacional de Trânsito), passa a vigorar acrescido de§ :i9, n-Umerando~se como 
§ f9 o seu atual parágrafo único: 

"Art. 46. ················~~~-························· 
§ I• ......................•......• -- ..... - .. - .. - ... -. 
§ zq ~ o_brigatória a presença de acompanhantes nos veículos 

destinados ao transporte de escolares, menores de 14 anos, com a fi
nalidade de zelar pelos mesmos, na fornia em que dispuser o Conse
lho Nacional de Trânsito ... 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 32, 
de 1979 (n• 2.300/76, na Casa de origem), que altera o§ 2• do art. 
82 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de !960- Lei Orgânica da Pre
vidéncia Social - e dã outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 565, de 1979, da Comissão: 
- de Legislação Social, favorável. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação. 
Os Sr.s. Senadores que o aprovam queiram permanecer como estão. 

(Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

~ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 32, DE 1979 
~ (N• 2.300/76, na Casa de origem) . 

Altera o§ 2• do art. 82 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 
- Lei Orgânica da Previdência Social, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O§ 2• do art. 82 da Lei n' 3.807, de 26 de agosto de 1960, com 
a redação da Lei n9 5~890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 82. • ............•..............••....•... ·· --· 
§ I• .....................••... - ................... --
§ 2"' Caberá recurso para a instância administrativa superior 

dos atos que importem no reconhecimento de qualquer infração à 
presente lei, inclusive dos que resultem em aplicação de multas." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam~se as disposições eiD. contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 60, 
de !979 (n' 3.324/77, na Casa de origem), que regulamenta o esta-
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belecimento e o funcionamento de JB.rdins Zoológicos e de 
Zooários, e determina outras providências, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 511, de 1979, da Comissão: 
- de Agricultura. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 27 de setembro passa
do, tendo sua apreciação adiada para a pl-esente sessão por solicitação do Sr. 
Senador Jarbas Passarinho. 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. }9-Secretârio. 

E lida a seguinte 

EMENDA N• 1 (Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 60, de 1979 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

Dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de Jardins Zoo
lógicos, e dá outras prol'idências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 Para· os efeitos desta lei, considera-se jardim zoológico qual~ 
quer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semi
liberdade e expostos à visitação pública. 

Art. 29 Para atender às finalidades sócio~culturais e objetivos científi
c.os, o Poder Público Federal poderâ manter ou autorizar a instalação e o fun-
cionamento de jardins zoológicos. -

b) da compro:vação de atestado de sanidade fornecido por órgão creden· 
ciado do país de origem; 

.c) do atendimento. às exigências da quarentena estabelecidas pelo IBDF; 
d) da obediência à legislação em vigor e aos compromissos internado· 

na_is existentes. 
Art. 13. Os locais Credenciados pelo IBDF para atender as exigências 

da quarentena poderão cobrar os serviços profissionais prestados a terceiros, 
comprometendo-se a prestar assistência médico-veterinária, diâria. 

Art. 14. Os jardins zoológicos terão um livro de registro para seu acer
vo faunístico, integralmente rubricado pelo IBDF, no qual constarão todas as 
aquisições, nascimentos, transferências e óbitos dos animais, coin anotação 
da proce;dência e do destino e que ficará à disposição do poder público para 
fiscalização. 

Art. 15. Os jardins Zoológicos poderão cobrar irigressos dos visitantes, 
bem como auferir renda da venda de objetos, respeitadas. as disposições da le~ 
gislação vigente. 

Art. 16. É perr:nitido ~os jardins zoológicos a venda de s~us exemplares 
da fauna alienígena, vedadas quaisquer transações com espécies da fauna 
indígena. · 

§ 19 A título excepcional e sempre dependendo de autorização prévia 
do IBDF poderá ser colocada à venda o excedente de animais pertencentes à 
fauna indígena que tiver comprovadamente nas-cido em cativeiro nas insta~ 
lações do jardim zoológico. 

§ 29 Nos mesmos termos do parágrafo primeiro deste artigo poderá o 
exc.edente.~er permutado com indi~íduos de instituições afins do país e do ex
terior. § 19 Os Goveinos dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Terri

tórios poderão instalar e manter jardins zo'ológicos, desde que seja cumprido 
d •que nesta lei se dispõe. Art. 17. Fica permitido aos jardins zoológicos a cobrança de multas 

adminis~rativas de até-um salário mínimo mensal local, por danos causados 
§ 29 Excepcionalmente, e uma vez cumpridas as exigências estabeleci- pelo visitante aos animais. 

das nesta lei e em regulamentações complementar~s, poderão funcic~:mar jar- _ Art. 18. 0 Poder Executivo Federal baixará "os ates necessários à exe-
dins zoológicos perümcentes a pessoas Jurídicas ou- físicas. - cução desta lei. 

Art. J9 O reconhecimento oficial do jardim zoológiCo nãO significa, Art. 19. Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação. 
quanto aos exemplares da fauna indígena, nenhuma transferência de proprie- Art. 20. Revogam-se as disposições- em contrário. 
dade por parte do Estado em razão do que dispõe o art. 1 r;> da Lei nfl> 5.197, de 
3 de janeiro de i967. Justificação 

Art. 49 Serâ estabelecido em ato do órgão federal competente classifi- A presente emenda substitutiva tem por fim a adequação da ·matéria ver-
eação hierárquica para jardins zoológicos de acordo com gabaritos de dimen- sada rio projeto aos seus práticos objetivos, ou seja; a disciplina relativa ao es
sões, instalações, organização, recursos médico-veterinários, capacitaçã_o fi~ tabelecimento e funcionamento de jardins zoológicos. 

nanceira, dis?o.nibilidade de pessoal científico, técnico e administrativo e ou- . A~si_i!J! _P~ocura-se, com a e~en~_a, sintetizar a matêria constante da pro
tras caractensttcas. 'posição, tornando-a mais exe:qUfv.~l e con~entâne~~ com as objetivas finalida-

Art. 5~ Os estabelecimentos enquadrados no art. I_: da pres.ente lei são des a que se propõe, sem: contudo, alterar fundarilentalineDte a subStância da 
obrigados a se registrarem no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Fio- idêia expressa na iniciativ.a original. 
restai- IBDF, mediante requerimento instruído com todas as características Sala ·das Sessões, 3 de outubro de 1979.-:-- Jarbas Passarinho. 
de situação e funcionamento que possuam. . . . _ . 

Parágrafo único. o registro, com classificação hierárquica, representá O SR. PRESIDENTE (Lu1z VIana)- Em d1scussao o prOJeto e a emen-
~ma licença de funcionamento para: jardim zoológico e poderá ser cassado da. . , 
temporária ou permanentemente, a critério do IBDF, no caso de infracão ao Se nenhum dos Srs. Senadores deseJar fazer uso da palavra, vou encerra~ 
disposto na presente lei e à proteção à fauna em geral. la. (~usa.) d 

Art. 69 O enquadramento, na classificação mencionada no art. 49 da ncen:_a . a.. . _ . . _ . . _ 
presente lei, poderá ser revisto para atualização, rDediante requerimento do . A matena lfâ às ComJssoc:s de Constit_Ulçao e Jushça, par~ a~rec1açao do 
interessado ou por iniciativa do IBDF. prOJeto e da emenda de plenâno; e de Agncultura, para aprec1açao da emen

da. 
Art. 79 As dimensões dos jardins zoológicos e as respectivas insta

lações deverão atender aos requisitos mínimos de hâ.bitabilid-ade, 'sanidade e 
segurança de cada espécie, atendendo às necessidadeS ecológicas, ao mesmo 
tempo garantindo a continuidade do manejo e do tratamento indispensáveis e 
à proteção e conforto do público visitante. 

Art. 89 O funcionamento de cada alojamento estâ condiCioriado ao 
respectivo certificado de .. habite~se" que serâ fornecido após a -devida ins
peção, pelo IBDF. 

Art. 99 Cada alojamento não poderâ comportar número .maior de 
exemplares do que aquele estabelecido e aprovado pela autoridade que conce-
deu o registro·, - - - -

Art. 10. Os jardins zoológicos terão obrigatorianiente a assistência 
profis"síonal permanente de, no mínimo, um médico-veterinário e um biolo~ 
gista. 

Art. II. A aquisição ou coleta de animais da fauna indígena para os 
jardins zoológicos dependerA sempre de licença prévia do IBDF,·. respeitada a 
legislaçio vigente. 

Art. 12. _A importação de animais da fauna alienígena para os jardins 
Zoológicos dependerá: 

a) do cumprimento do artigo 4• da Lei n• 5.197 f67; 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 125, DE 1974- COMPLEMENTAR 

(Tramitando em conjunto com o PLS n9 21/75- ComPlementar) 

Discussão, em turri6 único, do Projeto de Lei do Se
nado n• 125, de 1974- Complementar,do Senador Adal
berto Sena, que modifica a I-eâação dõ art. 49- da Lei Com
plementar n9 11, de 25. de maio de __ I971, e dá outras provi-
dências, tendo -

PARECERES, sob n•s 314 a 317, de i979, das Comis-
sões: · 

~ de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade 
e juridicidade; 

- de Legislação Sucial, favorãvel; 
- de Serviço Público Civil, favorãvel; e 
- de Finanças, favorãvel. 

Em discussão o projeto, e~ turno úriicO. -'(Pausa.) 
~ão havendo quem queira ·discuti-lo, declaro-a encerrada. 
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Nos termos do inciso II do art. 322 do Regimento Interno, a matêriá. de
pend~, para sua aprovação, do voto favorável da maioria absoluta da compo
sição da Casa. 

Em votação. 
Tem a palavra o nobre Sr. Senador Adalberto Sena. 

O SR. ADALBERTO SENA (MDB- AC. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Este projeto, de minha autoria, está ligado, na iramitação e, portanto, no 
seu destino ao Projeto de Lei n9 21/75, do nobre Senador José Sarney, e pode 
ser considerada urna das proposições mais vitoriosas nesta Casa. Examiitadq 
duas vezes pela Comissão de Constituição e Justiça, examinado, também, por 
mais três Comissões a que foi submetido, todas elas foram enfáticas nos 
aplausos à proposição e aos seus objetivos, e suficientemente lógicas nas suas 
conclusões a ele favoráveis. 

_O projeto é do corihecimento dOs Srs. Líderes e dispensaria maiores co
mentários de minha parte. No entanto, como os Senadores presentes nem 
sempre têm té:mpo de ler os nossos avulsos, a~tes da discussão- e 9a votação 
dos projetos, eu farei, aqui, Uma ligeira -eXposiÇão dóS seus objetivos. 

O objetivo· do projeto é, exatamente, dirimir uma irtju~tiça, uma iniqui
dade, entre a legislação social da Previdência em geral e a legislação social re
ferente ao trabalhador rural. A aposentadoria por velhice dos trabalhadores 
em geral, filiados à Previdência Social, vem regulada no art. 30 da Lei Orgâ
nica da Previdência, que diz o seguinte: 

.. A aposentadoria por velhice serã concedida ao segurado que, 
após haver realizado 60 (sessenta) contribuições mensais, completar 
65 (sessenta e cinco) anos ou mais de idade, quando do sexo mascu
lino e 60 (sessenta) anos de idade, quando do feminino ... " (grifos 
nossos). · 

Esta é a lei geral. No entanto, Srs. Senadores, a legislaç.ão relativa ao tra
balhador rural não respeitou essa distinção etária q-ue se faz entre o trabalha
dor e a trabalhadora e estabeleceu uma idade única, de sessenta e cinco anos, 
para que eles possam obter a aposentadoria. O meu projeto visa, exatamente, 
dirimir essa distinção,· essa discriminação irijusta e iníqua, estabelecend<;>, 
conforme está aqui nos termos do seu art. 19, que dá nova redação ao art. 49 

da Lei Complementar n9 II: 

•'Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma 
prestação mensal equivalente a 50% (cinqUenta por cento) do salário 
mínimo de maior valor do País e será devida ao trabalhador rural 
que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se do sexo 
masculino,- e 60 (sessenta), se do feminiriO." 

Este é o ajustamento, exatatnente, da lei que regula o trãbalhador rural à 
lei geral dos trabalhadores, e ê mais urna -contribuição que o Senado irá dar 
para evitar o êxo~o do_ campo ~~ra a cid~de, quando se estabelecem con
dições, aqui, muito mais rigorosas para a mulher do campo do que para a 
mulher da cidade. 

Mas a minha finalidade nesse encaminhamento é, sobretudo, apelar para 
as Lideranças da ARENA e do MDB no sentido de dispensarem a votação 
nominal, a que estão sujeitas as leis complementares, tendo em vista a inexis
tência de quorum suficiente, no Plenário e, também, a necessidade de se apro
var o quanto antes uma proposição que vem tramitanto há mais de 3 anos e jã 
foi até desarquivada, nesta Casa do_ Congresso. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - De acordo com o disposto no art. 
328 do Regimento Interno, a votação deve ser feita pelo proces·so nominal. 
entretanto-, havendo precedentes e desde que as Lideranças estejam de acor~ 
do, a votação far-se-á pelo processo simbólico. --- -- ---

0 Sr. Mauro Benevides (MDB- CE)- Da parte da Minoria, Sr. Presi
dente, há total assentimento. 

O SR. MOACYR DALLA (ARENA - ES)- Da parte da Maioria 
também. ' 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se, então, à votação pelo 
processo simbólico. -

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pau~ 
sa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E d seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO 

N• 125, de I974 - Complementar 

"Modifica a redaçio do art. 4• da Lei Complementar n• 11, de ZS 
de maio de 1971, e dá outras providências." 

O Congresso Nacional Decreta: 

Art. I• O art. 4• da Lei Complementar n• 11, de 25 de maio de 1971, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"'Art. 49 A aposentadoria por velhice corresponderá a uma 
prestação mensal equivalente a 50% (cin(juenta por cento) do salârio 
mínimo de maíor valor do País e será devida ao trabalhador rural 
que tiver completado 65 (sessenta e cincO) anos de idade, se do sexo 
masculino e 60 (sessenta), se do feminino." · 

Art. 29 Os encargos decorrentes da m<?dificação operada pelo artigo 
anterior serão suportados pelos recursos de que trata o art. 15 da Lei Comple-
mentar entrará em vigor na data de sua publicação. · · 

Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Nos termos do art. 369, alínea 
b, do Regimento)nterno, e de acordo com os pareceres das comissões, fica 
prejudicado o item 7 da pauta, em virtude da sua tramitação conjunta ·com o 
item anterior . 

E o seguinte o item cuja matéria fica prejudicada 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• Z1, de 1975 - Complementar 

(Tramitando em conjunto com o PLS n• 125(74 - Complementar) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 21, de 1975 
-Complementar, do Senador José Sarney, que dispõe sobre a aposentadoria 
por velhice dos beneficiários do Programa de Assistência ao Trabalhador Ru
ral, alterando o art. 49 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio de 1975, 
tendo 

PARECERES, sob n•s. 317 a 320, de 1979, das Comiss.: "' 
-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela ( !itucionali-

dade ejuridicidade, e no mérito, pela aprovação, com voto venc·(IO, em sepa· 
rado, do Senador Orlando Zancaner; 29 pronunciamento: pela prejudicialida
de, em virtude do parecer favorável ao PLS n9 125/74: complementar; 

- de Legislação Social, favorável; 
- de Serviço Público CivU, pela prejudicialidade; e 
- d~ Finanças, contrário, face o parecer favorável ao PLS n9 125/74 .._ 

Complementar. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

DiscusSão, em turno único, dó Projeto de Lei do Senado n9 114, 
de 1977- Complementar, do Senador Nelson Carneiro, introdu
zindo alteração na Lei Complementar n9 7, de 7 de setembro de 
1970, que institui o Plano de Integração Social - PIS, tendo 

PARECERES. sob n•s 437 a 440, de 1979, das Comissões: 
,_de Consdtuiçio e Justiça, Pei3 Constitucionalidade e juddici-

dade; 
- de Economia, favorável; 
- de Legislação Social, favorável; e 
-de Agricultura, favorável, com voto vencido .do Senador Ju~ 

tahy Magalhães e voto vencido, em separado, do Senador Passos 
Pôrto. 

Em discussão o projeto, em turno único._ 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para discutir o projeto. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Como V. Ex• acabou de afirmar, as várias comissões que ex:arninaram 
estC projeto Concluíram pela sua aprovação. 

Realmente, no momento em que todo o desempenho do Governo, todo 
o propósito do Governo é rio sentido de amparar os que trabalham no cam
po, o projeto apenas estende ao trabalhador rural os benefícios que são con
cedidos ao trabalhador urbano. 
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O texto atual é o seguinte: 

"Para os fins desta lei, entende~se por empresa a pessoa jurídi
ca. nos termos da legislação do Imposto de Renda, e por empregado 
todo aquele assim definido pela Legislação Trabalhista." 

Ora, o que- preteride o projeto? 
Apenas acrescentar esta expressão: ~•inclusiVe o trabalhador rural". 
Ora, Srs. Senadores, não é possível portanto que quanto a este projeto 

surjam dificuldades. O trabalhador rural sofre; toda~ as r~strições; e neces.sita 
de todo o à.mParo. Este projeto visa Pi-ecisã."m'enie a levar ao homem-do cam.: 
po a assistência que se dã ao trabalhador da cidade. 

Por isto, faço um apelo à Liderança da Maioria para que reveja seu pon
to de vista e acompanhe o parecer das quatro comissões que examinaram o 
projeto e que se manifestaram favoravelmente à sua aprovação. 

Sr. Presidente, esta coincidência de quatro comissões concluírem da mes
ma forma· mostra que o projeto tem validade e que atende a uma realidade so
cial. 

Nestes termos, confio cm que a nobre Maioria acompanhará o voto das 
quatro comissões que opinaram favoravelmente e aprovarã o projeto, por ser 
ele de interesse social e por atender a essa campanha que se faz em favor dÕ 
homem que trabalha no campo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) ' 

Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada. 
Nos termos regimentais, a votação da matéria deve ser feita pelo proces

so nominal. 
Consulto aos Srs. Líderes se estão de acordo que se proceãa à votação 

simbolicamente. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES)- A Maioria não se opõe que seja 
feito pelo processo simbólico. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB - CE) - A Minoria estã de acordo. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tendo em vista a manifestação 
favorável das Lideranças, passa-se à votação do projeto pelo processo sim
bólico. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se cmilo se encon
tram. (Pausa.) 

Rejeitado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) -Sr. Presidente, requeiro verifi· 
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação soli· 
citada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a chegada 
ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

(A sessão é suspensa às 17 horas. sendo reaberta às 17 horas e 10 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã reaberta a sessão. Va1-se 
proceder à verificação requerida, que serã feita pelo processo de votação ele
trônica. Ol:; Srs. Lideres votarão em primeiro lugar, votando em seguida os 
demais Srs. Senadores. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Com a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Tendo em vista combi· 
nações feitas entre as Lideranças de que a votação da pauta de hoje seria pací
fica; e como a Liderança não me passou essa combinação, porque con'i.o, V. 
Ex• sabe, a Liderança fica no topo do mastro e· nós ficamos no brejo, cá em
baixo; ela não desce, só nós que temos de subir, retiro, Sr. Presidente, ore
querimento de verificação de votação, atendendo a uma sugestão do nobre 
Líder da Maioria, Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Sr. Presidente, na 
verdade, é uma linda manobra do MDB, porque, se votássemos agora, o 
MDB seria derrotado. Então, em conseqUência, com a maior gentileza, o 
MDB poupa-se da derrota, retirando o pedido de verificação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em virtude da retirada do pedido 
de verificação de uquorum", fica mantida a rejeição do projeto. 

A matêria vai ao Arquivo. 

~ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•114, DE 1977 (COMPLEMENTAR) 
Introduz alteraçio na Lei Complementar n" 7, de 7 de setembro de 1970, 

que lustitulu o Plano de In~egraçio Soclal - PIS. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O§ 1• do art. I' da Lei Complementar n• 7, de 7 de setembro de 

1970, passa a vigorar com a seguint~ redação: 
"§ 19 Para os fins desta lei, entende-se por empresa a pessoaj1Pdica, nos 

termos da legislação do Imposto de Renda, e por empregado todo aquele as
sim definido na legislação trabalhista, inclusive o trabalhador rural." 

Art. 29 Esta Lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Ói~cussão, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n9 
120, de 1979, do SenadorNelsonCarneiro, queelevaamultado em-. 
pregador que deixa de cumprir decisão judicial alusiva a readmissão 
ou reintegração de empregado, para um salário mínimo por dia de 
atraso, modificando o caput da art. 729 da Consolidação das Leis 
do Trabalho- Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943, tendo 

PARECERES, sob n•s 549 c 550, de 1979, das ComissÕes: 
~de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
-de Leglslaçio Soclal, favorãvel, com Emenda que apresenta 

de 1-CLS. 
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 

discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaD.~r como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

11 o seguinte o projeto aprovado 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 120, DE 1979 

·Eleva a multll do empregador que deixa de cumprir declsio judl· 
clal alusíva a readmissão ou reintegraçilo de empregado, para "um sa
lário mlnlmo por dia de atraso, modificando o caput do artigo 729 da 
Consolidaçio dos Leis do Trabalho - Decreto-lei n• 5.452, de 1• de 

· maio cie 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O caput do artigo 729 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei nll 5.452, de lll de maio de 1943, passa a viger reim
presso nos termos infra: 

'~Art. 729. O empregador que· deixar de cumprir ~ecisão pas
sada em julgado sobre readmissão ou reintegração de empregado, 
alêm do pagamento çlos sa1ârios deSte, incorrerá na multa de valor 
equívalente a uni salário mínimo regional por dia, até que seja cum
prida a decisão." 

Art. 2l1 A presente Lei entra em vigor à data de sua pu~licacão. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votaçio a emenda. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se como se encon· 

Iram. (Pausa.) 
Aprovada. 
A ma,têria vai à Comissão de RCdação para redigir o vencido para o se-

gundo turno regimental. 
É a seguinte a emenda aprovada. 

EMENDA N• I·CLS 

Dê-se a seguinte redação ao artigo l•do PLS-120/79: 

•• Art. lll O caput do artigo -729 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, apro'vada ·pelo Decreto-lei n9 5.452, de lll de maio de 
1943, passa a viger reimpresso nos termos infra: 

Art. 729. O empregador que deixar de cumprir decisão passa
da em julgado sobre readmissão ou reintegração de empregado, 
alêm do· pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de I f lO 
(um décimo) a 1/5 (um quinto) do salário mínimo regional por cf:ia, 
atê que seja cumprida a decisão." 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 10: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti~ 
tucionalida.de, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
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Projeto de Lei do Senado n• 142, de 1979, do Senador Cunha Lima, 
que dispõe sobre o sa1ârio-família devido ao empregado na forma 
da legislação da Previdência Social, tendo _ 

PARECER, sob n• 537, de 1979, da Comissão: 
-de Coustltulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido do Senador Cunha Lima. 

Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade. (Pausa.) 
Não havendo quem qU:eira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores guc o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 

A matéria será arquivada. 
€ o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 14Z, DE 1979 

Dispõe oobre o sal'rlo-funOia devido ao empregado na forma da 
legblaçio da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l v A cota do salário-família a que se refere a Consolidação das 

Leis da Previdência Social, serã devida ao empregado: 
I - oor filho menor de 2i anos: 
II - por filho inváüdo; 
III - por ftlha solteira sem economia própria; 
IV - por filho estudante que freqUenta curso secundário ou superior, 

em estabelecimento de ensino oficial ou particular, e que não exerça atividade 
luc~ativa, até a idade de 24 anos. 

Parágrafo único. Compreendem-se nas disposições deste artigo os fi
lhos de qualquer condição, oS enteados, os adotivos e o menor que, rriediante 
autorização judicial, viver sob a guarda e sustento do empregado. 

Art.29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Esgotada a matéria da pauta. 
Sobre a mesa, a redação final do Projeto de Lei do Senado n• 212, de 

1979, apreciado na presente sessão, em regime de urgência, cuja leitura será 
feita pelo Sr. i•-Secretârio. 

E lida a seguinte 

PARECER N• 6:ZO, de 197'> 
Da Comlssilo de Redaçio 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• Ztz, de 1979. 

Relator: Senador Adalberto Sena 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n9 
212, de 1979, que institui contribuição sobre o custo do prêmio dos seguros de· 
vida e acidentes pessoais, para fins de amparo aos idosos e dá outras provi
_dências. 

Sal~ das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Dir..U Cardoso, Presidente 
- Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 620, de i979 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n• Zll, de 1979, que 
institlll contribulçio sobre o custo do prêmio dos seguros de vida e aci
dentes pessoaJs, para fins de amparo aos idosos e dá outras providên
cias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' É instituída contribuição no" valor de S% (cinco por cento) sobre 
o custo do prêmio dOs seguros de vida e de acidentes pessoais, individuais ou 
em grupo, devida por todos quantos promoverem contratos de seguro com as 
sociedades seguradoras. 

Art. 2'~ · A importância arrecadada com a contribuição instituída por 
esta lei sel-á destinada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, que 
a empregará exclusivamente em programas de assistência e amparo aos ido
sos. 

Parágrafo único. O. Ministério da Previdência e Assistência Social po· 
derá repassar parte dos recursos de que trata este artigo às famílias mais ne~ 
cessitadas que abriguem idosos c a instituições privadas que se dediquem ao 
seu amparo e assistência. 

Art. 39' As sOciedades seguradoras e demais empresas que arrecadam 
importânciaS relativas ao prêmio dos segurados referidos no art. 19 deverão, 
obrigatoriamente, depositar em agências do Banco do Brasil S.A., ou da Cai-

xa Econômica Federal, até o dia 10 (dez) de cada mês, em nome do Ministério 
da Previdência e Assistênciá Social, o montante arrecadado da contribuição 
instituída por esta Lei. 

Parágrafo {micO. A inobservância do sísposto neste artigo acarretará a 
aplicação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor a ser recolhido, 
acrescida de juros de mora e correção monetária. 
· Art. 49. O Poder EXecutivo? ouvido 9 Ministério da Previdência e Assis-
tência Social, regulani-entarã esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Achando-se a matéria cm regime 
de ur~ência, passa-se à Si:Ja imediata apreciação. 

Em discussão a redação tin"al. (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) Aprovada. A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca os Srs. Se
nadores P'!-ra uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 
minUtos, destinada à apreciação dos Projetas de Lei da Câmara n9 53 e de 
Decretos Legislativos n9s 1 O e 11, todos de 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra à nobre Sena
dora Eunice Michiles. 

A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA- AM. Lê o seguinte discur
so.) Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Preservar o que é de todos - aquilo que a Natureza generosamente nos 
oferece - é um dever de todos nós. E tanto isso é necessário que. na medida 
em que não nos preocupamos com a sobrevivência das espécies florestais e 
animais que nos cercam. o mundo vai se transformando em urrÍ imenso deser~ 
to._ Muito se tem falado na eficácia dos inventos científicos e tecnológicos 
esquecendo-se de que nelJl sempre os seus êxitos corresponderam às expecta
tivas, ou seja, o homem constrói um mündo, destruindo outro. Assim, temos 
hoje imensas florestas sendo devastadas ao mesmo tempo em que inúmeras 
espécies de animais são dadas como em extinção. Isto porque a ação preda
tória de agentes destruidores n·ão foi convenientemente evitada e, como resul
tado, a geração'atual desconhece importantes aspectos da evolução do reino 
animal. Foi necessário, mesmo, que surgissem movimentos de defesa da eco
logia, para que se tivesse uma- idéia dos índices de autodestruição em curso 
nas próprias esteiras do progresso. 

Entretanto, pouco ou quase nada se falou a respeito da preservação da 
fauna. Hã muíto tempo·· a ação do homem tem deixado marcas de destruição 
também na fauna. Assim, tem-os espécies em franca extinção, como certos ti
pos de baleia, o próprio peixe--boi da Amazônia, o Jobo-guarâ do Planalto 
Central brasileiro, o tatu~canastra, o pirarucu, a ariranb.a, o jacaré, além de 
inúmeras espécies de pássaros que estão em franco desaparecimento. 
· Urge, pois, que se promovam amplas campanhas de esclarecimento jun
to aos estabelecimentos de ensino, junto aos setores voltados para a preser
vação do meio ambiente, em defesa da fauna brasileira. A exemplo do 21 de 
setembro, dedicado à flora, poder-se-á corilethofar o dia da fauna a 22 do 
mesmo mês, completando-se, assim, o que se poderia chamar de "semana 
ecológica~·. 

Daí, pois, as razões da presente proposição, que esperamos ver transfor
mada em lei, com o apoio indispensável dos eminentes co·legas do Senado Fe-
deral. _ . "" 

Áinda, Sr. Presidente e Srs. Senadores, fui distinguida com o honroso 
.convite que me formulou o Presidente da Comissão Permanente de Defesa da 
Ecologia Nacional1 da Associação Comercial do Distrito Federal, Dr. Silvio 
Breckenfeld, por ocasião da abertura da Segunda Semana Nacional de Defe
:sa da Ecologia, ocorrida em setembro próximo passado, tive oportunidade de 
coitstatai,~eiiião, p"essõãlmente, o es"forÇO que se desenvOlve na Capital da RC
pública para preservação daquilo que é de todos nós: a Natureza. 

Na ocasião, por uma deferência muito especial dos promotores do certa-. 
me e do seleto públlcô.,qllé ilH cOmpareceu, fui eleita Presidente do Comitê 
Feminino de Defesa da Ecologia Nacional, título que guardo comigo, com 
carinho e com muita responsabilidade. 

Prometi lutar pela causa da Natureza e juntar-me àqueles que lutam pela 
~tilização racional de nosso patrimônio natural. 

Desnecessário se torna aCentuar que, na medída em que não nos preocu
pamos com a sobrevivência das espécies florestais e animais que nos cercam, 
mais.o m1,1ndo vai se transformando em um imenso deserto. 

Muito se tem falado no avanço da ciência C da tecnologia como fator de 
evolução da humanidade e ninguêm contesta os seus resultados positivos. En~ 
tretanto, esquece-se de que o homem geralmente constrói um mundo des-
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truindo outro. Haja vista o que ocorre com a devastação das. nossas florestas, 
ao mesmo temPo em que· inúmeras espécies de aniniaís são dadas como em 
franca extinçãO. Posso citar, por exemplo, o caso de determinadas espécies de 
baleia, do peixe-boi da Amazônia, do lobo-guarã do Planalto Central e do 
tatu-canastra, da ariranha, do pírarucu, do jacaré e inúmeras espécies de pás
saros cujas referências estão sendo reduzidas a simples registras. 

Com a responsabilidade de representante da-região amazônica, cujo es
paço abriga a maior reserva biológica do mundo, em atendimento ao apelo 
formulado pela Comissão Permanente de Defesa da Ecologia, mas sobretudo 
em homenagem à criança brasi1Cira:- em seu Ano Internacional, permito-me 
trazer à consideração deste Plenãrio o Projeto de Lei que institui o Dia Na
cional da Fauna a ser comemorado anualmente a 22 de setembro, cujo objeti
vo ê desenvolver uma mentalidade conservacionista, de manuseio inteligente 
do patrimônio de nossa fauna, que nos permitirâ legar aos nossos filhos e às 
gerações subseqUentes um País cuja fauna tenha sido, para eles, carinhosa
mente preservada. 

O projeto de lei estã redigido nos seguintes termos: 

Art. !• É instituído o Dia Nacional de Defesa da Fauna, a ser 
comemorado anualmente a 22 de setembro em todo o território bra
sileiro. 

Art. ~ Esta-lei entra em vigor nã-d8.ta -de sUa-publicação. 
Art. 3<~ Revogam-se as disposições em contrário. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Permite V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA - AM) - É uma honra, meu 
nobre colega e conterrâneo. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Ilustre Senadora, ninguém 
melhor do que V. Ex• Para propor um projeto deste teor, um projeto profun
damente humano; não ecológico, mas profundamente humano, retratando a 
sua sensibilidade, retratando o seu amor à natureza~ retratando a interpre
tação autêntica de V. Ex• nesta Casa. V. Ex• é uma autêntica representante do 
Amazonas, ao tomar o vexilo da defesa ecológica daquela gleba, com essa 
propositura, porque ela diz. respeito, principalmente, à grande Amazônia, a 
última reserva florestal do planeta. V. Ex• foi felícissima. Ninguém poderia 
ser mais. quando usou o seguinte argumento: Do que valerâ construir um 
mundo tecnológico, um mundo megatecnológico, quando estamos destruin
do um outro? Do que vale construir um. mundo destruindo outro? E é um ou
tro que foi urdido pela natureza com uma sabedoria cósmica, através de uma 
consciência sutil que nenhum de nós pode ter. Nenhuma máquina, nenhum 
computador, nenhuma técnica pode alcançar a sutileza da grande consciência 
cósmica, de Deus, quando urdiu a vida no planeta terra. Meus parabéns, ilus~ 
tre Senadora; meus parabéns. (Palmast) 

A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA - AM) - Senador Evandro 
Carreira, em primeiro lugar, desejo expressar o meu agradecimento pelo es~ 
paço de tempo que V. Ex• me cedeu, da sua inscrição. Esse o primeiro agrade .. 
cimento. O segundo, pelas palavras brilhantes de V. Ex•, que é, sem dúvida 
alguma, um dos Senadores que mais firmemente empunha a bandeira da de
fesa ecológica. Quero dizer a V. Ex• do meu interesse e do meu propósito de 
me filiar a essa luta de V. Ex•, para que possamos, lutando, legar às gerações 
que nos sucederem um mundo pelo menos habitável. Muito obrigado, nobre 
Senador. 

O Sr. Mauro Benevldes (MDB -CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA -AM) - Com toda honra, 
nobre Senador. 

o Sr. Mauro llenevldes (MDB- CE) - Nobre Senadora Eunice Michi
les, embora o nobre Senador Evandro Carreira já tenha se manifestado, mas 
o fez em seu nome pessoal, desejo, agoi'a, em nome da Liderança do MDB, 
expressar o nosso apoio irrestrito a essa sua iníciativa, representado pelo pro
jeto de lei, que será submetido à consideração do Senado Federal e, a seguir, 
da outra Casa do CoitgíeSsõ Nacional. Faço votos que essa imp.ortante pro
posição tenha sua tramitação beneficiada pelo Regimento Interno das duas 
Casas; a fim de que, já em 1980, possamos festejar esse evento com realce de 
data nacional. 

A SRA. EUNICE MICHILES (ARENA - AM) - Nobre Senador 
Mauro Benevides, recolho~ com muita simpatia e com muita alegria, o apoio 
do MDB. Servirá isso como estímulo para que continuemos nessa luta, para 
que as crianças do amanhã possam, pelo menos,.desfrutar aquilo que pode
mos desfrutar hoje. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O projeto de lei a que se refere 
a Sra. Eunice Michiles, em seu discurso, será anunciado oportunamente. 

ConCedo a palavra ao nobre Senador Jessé Freire. 

O SR. JESSt FREIRE (ARENA- RN. Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No Brasil, como nos demais pafses signatários da Carta das Nações Uni
das, estã sendo comemorado 1979 como o Ano Internacional da Criança. 

Decorre essa iniciativa da própria Declaração dos Direitos da Criança, 
emitida por aquele alto organismo internacional a 20 de novembro de 1959. 

Nunca serâ demais louvado o alto sentido moral e,h.timano daquele mo~ 
mento. Por ele ua criança gozará proteção especial, e lhe serão proporciona
das oportunidades e facilidades, por lei e por outros meios, a fim de lhe facul
tar o desenvolvimento fisico, mental, moral, espiritual e social, de forma sa~ 
dia e normal, e em condições de liberdade e de dignidade. Na promulgação de 
leis visando a este objetivo, levar-se-ão em conta, os interesses superiores da 
criança". 

Como estará sendo cumprido no Brasil esse mandamento, que ao lado 
de outros .da mesma Carta visa a criar o infante num ambiente de compreen
são, de tolerância, acima de quaisquer discdminações, em plena consciência 
de que seu esforço e 3.ptidão deverão ser postos a serviço de seus semelhantes? 

Receio que dificilmente poderemos dar resposta satisfatória a essa inda· 
gação. Principalmente, quando assistimos às comemorações do Ano Interna
cional da Criança decorrerem em nosso País num clima de campanha filan
trópica em prol do menor abandonado- mobilizando~se milhares de pessoas 
para a conscientização do problema e c<>nduzindo·as a uma participação pu
ramente caritativa. 

Quer parecer~nos, Sr. Presidente, que o problema assume características 
muito mais sérias e profundas, para ser enfrentado apena como mais uma de
monstração episódica da generosidade da nossa gente. 

A revista americana Time publicou hâ tempOs utna reportagem, que, pe
las verdades que contém, doeu como uma chicotada na sensibilidade dos bra
sileiros que a leram. 

Segundo esse trabalho, existem entre nós mais de dois milhões de 
crianças abandonadas por seus pais indigentes, é outros 14 milhões vivendo 
em taís condições de pobreza, que o abandono seria quase preferível. Esses 16 
milhões de seres humanos- um terço da juventude brasileira- estão cres
cendo em circunstâncias de tanta privação, que é improvâve[ que possam de~ 
sempenhar, algum dia, papel útil dentro da sociedade moderna. Estão nas 
ruas de todas as maiores cidades do País, onde perambularn como ciganos, 
dormem nas construções, em porões infestados de ratos, em casas abandona~ 
das ou nas esquinas das ruas, em amontoados miserãveis. Suas camas são 
construídas com jornais rasgados,- e suas roupas não passam de meros farra
pos. Seus dias são preenchidos com furtos, prostituição e outros crimes me
nores. 

Mas não precisaríamos recorrer a um texto estrangeiro, que poderia ser 
acoimado de parcial, para sentirmos o rosto coberto de vergonha. Basta per
corrermos as páginas dos nosos jornais, para recolhermos cotidianamente 
uma imagem do Brasil muito mais negativista e muito mais doentia que even
tuais notas sobre banimentos, prisões e controvérsias a respeito de sua so
lução através da anistia. 

Em 1980, o Brasil deverá contar com uma população total de 123 mi
lhões de habitantes. Desses, mais de 64 milhões serão menores de 19 anos de 
idade. e cerca de 40 milhões terão menos de 10 anos., 

Ainda que considerando exagerada a reportagem do Time, onde 41% dos 
nosos menores aparecem como ínfratores, carentes ou abandonados, é preci
so reconhecermos que o número dos que ai' se situam está acima dos oito mi~ 
lhões - cerca, portanto, de 12% das crianças brasileiras. 

Conforme avaliação de arguto jornalista da C~pital da República, em es· 
tudo tecente, nosso Pais, no ano que vem, vai contar com uma população de 
menores abandonados, no mínimo, maicii que a população absoluta da maior 
parte dos nosos vizinhos da América Latina, pois, dos 31 países desta parte 
do mundo, apenas 11 contam com mais habitantes que os menores abando~ 
nados que tentaremos abrigar em 1980. 

Seria injusto dizer que não temos procurado soluções para o problema. 
Ao tempo do lmpétio, seguindo as tradições lusitanas. tinhamos a "Roda dos 
Expostos", onde as mães anônimas abandonavam os filhos indesejados. Eles 
eram recolhidos, caridosamente tratados, e mais tarde entregues a criar por 
famílias que os desejassem. Era o embrião do instituto da adoção, hoje prati
cado em maior escala pelos casais sem filhos e de bQaS condições financeiras, 
que entretanto praticam indesculpável discriminação ao escolherem de prefe
rência crianças brancas. 
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Dos asilos e orfanatos, passamos na República às escolas de aprendizes, 
não raro deturpadas em estabelecimentos corr:ecionais e em cursos prepara~ 
tórios de criminosos. A louvável atuação dos Juizados de Menores invaria
velmente oscila entre a penúria de recursos, a defeituosa estrutura das fun
dações assistenciais e a duvidosa capacidade dos profissionais que precaria
mente as integram. Em muitas delas crescem os marginais de amanhã. . 

.... "o· menor abandonado, assim, não representa apenas um drama so~ial: é 
um sério problema econômico, e, mais ainda, uma constante preocupação 
policial. 

No Ano Internacional da Criança, estamos-todos muito ansiosos em re
lação ao quanto o Brasil vai gasttar em petróleo em 1980. Ninguém parece ~e 
Preocupar com o fato de saber, ou ignorar, que vamos despender apenas 950 
milhões de cruzeiros em serviços de assistência à infância." 

Recente estudo do Instituto de Posquisa Econômica e/>ocial (IPEA) da Se
cretaria de Planqamento da Presidência da República,\ anuncia os primei
ros esboços de um trabalho abordando o problema sob uma ótica bem dife~ 
rente, deixando claro que o que s-e tem de mudar não é boa vontade das pes~ 
soaS, no sentido de se conseguir delas uma esmola, mas sim o modelo econô~ 
mico, altamente concentrador de renda. 

o donativo, por maior que seja, é incapaz de resolver o problema dos mi
lhões de crianças abandonadas do País. Ele seive a penes, segundo alguns téc
nicos, para "aplacar a dor de consciência dos ricos". Não de todos, mas da~ 
queles· que no fundo sentem certo constrangimento em ver, ao lado de seus fi
lhos bonitos, bem nutridos e matriculados nas melhores escolas, com o acesso 
garantido no futuro à instrução de nível superior, ~queles pequenos margi~ 
nais que dormem nas calçadas e que, entre um furto e outro, vivem à procura 
de lugar seguro que os proteja da Policia. 

Outra parte dos que atendem ao apelo da esmola para o menor abando
nado, o faz em função de sua própria segurança futura. Eles sabem que mui
tos desses milhões de abandonados de hoje serão os assaltantes de c,Imanhã. E 
partem, desta forma, para um esquema de •'investimento a longo e médio 
prazos na sua segurança pessoal". 

Há, ainda, os que aproveitam a oportunidade para apresentar, na base 
da promoção pessoal, uma imagem cristã e cariçlosa, esquecidos do fato de 
que o cristianismo coridena com veemência qualquer esmola que não seja 
aryônima. 

Aplacando a dor de consciência de uns, promovendo outros no cenário 
social, dando-lhes maior prestígio, e até revertendo em lucros para diversos, 
seguindo o trabalho do IPEA, a campanha assistencia1ista cai no vazio, pela 
sua inccuíd~de, e pela sua incapacidade de alcançar a essência do problema 
do menor. 

Antes de atingir a criança abandonada, é preciso ajudar o adulto aban
donado, com os 18 milhões de brasileiros. cuja renda mensal vai de zero a um 
salário mínimo. 

"Se querem ajudar o menor- continua o trabalho - basta melhorar a 
renda de seus pais, para que eles próprios possam educar os filhos condigna
mente. Resolver o problema do menor abandonado sem mexer na estrutura 
da distribuição de renda- que conduz a uma crescente concentração, alijan
do da sociedade de consumo milhões de brasileiros,- é _querer enganar, ou a 
si mesmo ou aos outros". 

De acordo. com este primeiro estudo produzido pelo IPEA, "não pode 
haver solução do problema sem a inclusão mais satisfatória dos seus progeni~ 
tores no mercado de trabalho. Qualquer objetivo social encarado isolada
mente não consegue sustentação suficiente, porque tende a ser â.penas existen
cialista, ou a atender uma dimensão insignificante do problema". 

.. Pode-se dizer- prossegue o trabalho em apreço- que não há como 
reduzir satisfatoriamente as desigualdades sociais sem a adequação da políti~ 
ca económica a este objetfvo. Não interessa quafquer crescimento, mas o tipo 
de crescimento, voltado para as necessidades bãsicas da população em geral. 
Por outro lado, é difícil crescer onde a mão-de-obra dominante é a desqualifi
cada. Certamente, o trabalhador não pode ser eliCarado apenas como ~·recur
so", pois que ele é, antes de tudo, sujeito do processo. Do ponto de vista da 
economia ele é também ucopsumidor" e "produtor". 

Concluindo, di:Z o documento do IPEA, que continuo citando como co~ 
locação exemplar do problema: 

a) Política social ê entendida como esforço de redu_a_ção das desigualda~ 
des sociais. Por isso, uÍna clientela primordial é formada pela população de 
mais baixa renda, e sua intenção fundaniental será a redistribuição da renda e 
da riqueza. 
~ b) Política social não pode ser vista dissociada da política econômica, 
pois o problema nem é só social nem só económico, mas sócio-econômico. 

Assim, qualquer ação apenas setorial pode ser inviável, ou porque tende ao 
assistencialismo, ou porque acaba concentrando ainda mais a renda. 

c) A ascenção social 6 condicionada principalmente pelo binômio 
ocupação jrc:nda. Daí se conclui que a preocupação prioritária deve ser a in~ 
serção mais satisfatória no mercado de trabalho. A politica social precisa ser 
tendencialmente na política do trabalho, mesmo porque nada integra tanto 
na sociedade como uma situação ocupacional elevada. 

d) Assim, a maneira mais eficaz de redistribuição de renda e de redução 
das desigualdades sociais serã uma política que incida prioritariamente na di
nâmica do mercado de trabalho. A política social setorial- educação, saúde, 
previdência, etc. - não fica desmerecida. Mas passa a ser catalizada pela 
prioridade conCedida à inserção mais satisfatória do indivíduo no mercado de 
trabalho. 

e) Toda política social que não redistribuir renda, pelo menso indireta
mente, não será ''social'', mesmo que seja atividade em educação, saúde, pre
vidência, etc. 

Abordando de forma específica o problema da criança, o documento do 
IPEA diz que os menores retidos em estabelecimentos de recuperação preci
sam, antes de mais nada, ser conduzidos ao mercado de trabalho em con~ 
diç~es satisfatórias. NeSte caso, a ação escolar profissionalizante pOde ser 
de extrema relevância. No mais, é cuidar para que o menor não seja abando~ 
nado, atacando-se o cerne do problema- o desemprego, o subemprego, en
fim a baixa renda dos país." 

Se me detive tão demoradamente nesse insuspeito documento de origem 
oficial, Sr. Presidente, é porque nele vejo consagrados os pontos de vista de
fendidos hã 34 anos pelas C~asses --~redutoras do Brasil na Conferência de Te~ 
resópolis. -

No memorável documento que resultou daquele encontro histórico, pre
gavam os homens de empresa a função social do capital e postulavam um sis~ 
tema de democracia econômica, no qual todos deveriam ter acesso às possibi~ 
!idades de valorização do homem pela melhor distribuição das rendas. 

Da Cãrta de Paz S~cial,_então promulgada, decorreu o compromisso vo
luntário do empresariado nacional de tomar a si, em espontâneo esforço de 
cOlãboração com o Estado, a manutenção e o custeio de serviços de formação 
profis~ional e de serviço social para os trabalhadores. 

Os serviços nascidos dessa inici3tiva, de modo especial o SENA C e o SE: 
NA I, têm representado nas áreas do Comércio e da Indústria um esforço no
tável do setor empresarial na criação e no aperfeiçoamento de um novo tipo 
de brasileiro - o menor trabalhador. 

Contam-se por milhões os jovens que nestas três décadas de existência 
dinâmica dessas instituições têm sido preparados para o mercado de traba
lho, para onde trazem uma contribuição positiVa representada pela mão-de
obra qualificada. 

Podemos seíltir~nos. satisfeitos em afirmar que mantendo esses menores 
ocupados nas nossas escolas e nos ambientes de trabalho nos escritórios, nas 
lojas e nas fábricas, temos contribuído mais do que ninguém para evitar sua 
marginalização e diminuir os índices da delinqüência juvenil. 

Mas, como costuma acontecer, em nosso País, o afã legisferante, que 
procura tudo regular e dirigir, não tem poupado o setor do trabalho do me~ 
nor. 

Animadas possivelmente das melhores intenções no sentido da proteção, 
nossas leis têm tecido um emaranhado de dispositivos~ que ao invés de facili~ 
tar e estimular o trabalho juvenil o tornam difícil e por vezes impossível. 

Ao contrário do que ocorre no campo, onde o trabalho do menor se pro
cessa sem lei e sem salário, em sistema de exploração que lembra a Idade Mé
dia e o início da era industrial, nos aglomerados urbanos as restrições de 
toda a sorte incumbem .. se de aumentar o número dos desocupados, candida
tos potenciais à delinqUência. 

E isso se verifica desde as posturas municipais e os dispositivos policiais, 
até às leis federais e à própria Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JESS€ FREIRE (ARENA - RN) - Com muito prazer. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - V. Ex• traz ao conhecimento do 
Senado um assunto de grande importância, exatamente em uma data em qlle, 
daqui a alguns dias, o mundo vai comemOrar o Dia da Criança, V.- Ex• está 
falando sobre o menor, em nosso País. E V. Ex• hã de convir que, hã dias, o 
Senado aprovou, em uma votação unânime, o Código do Menor, ·em que se 
reconhecem dispositivos e toda uma legislação de amparo ao menor em nossa 
Pátria. Tomei parte, várias vezes, numa Comissão Parlamentar de Inquérito, 
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da Câmara dos Deputados, sobre o menor abandonado~ e vi ali o exaustivo 
trabalho daquela comissão, dirigida pelo Deputado gaúcho Carlos Santos, 
um trabalho volumoso que ofereceu à meditação das autoridades brasileiras; 
e nessa oc~1ão t1vCmos a opcirtunídade de registrar o depoimento de Dona 
Mavy Assunção Harmond, do Rio de Janeiro, Presidente da Cruz Vermelha 
Brasileira, cujas conclusões foram períilhadas pela Comissão Parlamentar de 
Inquérito. Portanto, o discurso de V. Ex• é de uma objetividade e de uma 
oportunidade única, em nome das classes que V. Ex• representa, sobre o pa~ 
pel que o capital vai desempenhar no nosso País, ampar.ti.r-do exatamente o 
menor abandonado. 

O SR. JESSit FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado a V. Ex•, 
nobre Senador Dirceu Cardoso;- pelo seu esclarecedor e oportuno aparte a 
essas despretensiosas palavras que 'orà pronuncio no Senado. 

O novo texto da CLT proposto pelo Governo em anteprojeto está cheio 
das mesmas restrições que estão causando preocupações aos meios empresa
riais e aos organismos que eles administram na ârea soçial e de formação pro
fissional. 

Ao amontoado de disposições e leis, que envolvem tanto a compulsorie
dad.e da admissão de menores ao emprego e ao seu encaminhamento aos ór
gãos da rede de formação profissional, como problemas ligados ao pagamen
to do trabalho dos menores- junta-se esse anteprojeto, pretendendo revitali
zar institutos em franco desuso e descrédito, corno o Contrato de Aprendiza
gem, e introduzir dispositivos que contradizem as próprias recomendações da 
Organização Internacional do Trabalho sobre a orientação e formação pro
fissional. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JESSit FREIRE (ARENA - RN) - Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA)- Quero congratular-me pelo 
oportuno discurso de V. Ex•. Oportuno por todos os motivos e realmente 
V. Ex• tem credenciais para falar e para expor esse problema. Conheço, e cow 
nheço hã longos anos, as atividades das entidades que V. Ex• dirige com mui· 
tafeficiência. Vi nascer esses órgãos, quando vivos meus amigos João Daudt 
de' Oliveira e Euvaldo Lodi. Já àquela altura, entre as preocupações, estava 
juslamente esta a que V. Ex• se refere desta figura principal da vida do nosso 
País, que merece todo o ~-~so carinho~ e deve __ ,~~r_eçe~ t~do o nosso cui~o, 
que é o roenoi-. V. Ex• está de parabéns. em trazer este assunto para o Senado. 
Merecia unia assistência de maior número de Senadores~ para que tomassem 
conhecimento do trabalho que V. Ex• está dando conhecimento à Casa. Recew 
ba as minhas congratulações, nobre Senador Jessé Freire, e a certeza de que 
tudo que ftzermos neste campo, e em tudo que pudermos ajudar V. Ex•, será 
trabalho em beneficio do Brasil, porque tudo que fizermos em beneficio do 
menor, nós estamos fazendo em beneficio de um futuro melhor de. nossa Pá
tria. 

O SR. JESSit FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado, nobre Se
nador Gabriel Hermes, V. Ex• é um homem também dedicado à proÕfemáti
ca da aprendizagem no setor industrial. Alêm de Senador, ex-Deputado Fe
deral, V. Ex• é também Presidente da Federação das Indústrias no Estado do 
Parã, ex-Díretor Regional do SESI, Presidente do Departamento do Conse
lho Regional do SENAI, naquele Estado. Portanto, conhece como eu, como 
outros que estudam o problema, a situação do menor aprendiz neste País. 

No devido tempo as entidades responsáveis pela formação profissional 
no Comércio e Indústria apresentarão suas contribuições, através de emen
das, visando a tornar viáveis e compatibilizados com a realidade brasileira dis
positivos relacionados a temas tão importantes como a Política de Formação 
Profissional, o Sistema Nacional de Formação de Milo de-Obra e o Sistema 
Nacional de Emprego, visados pela nova legislação. 

Wao po<!emos d~ar, de forma alguma, que precisamente no Ano Inter
nacional da Criança, o Brasil, através de realizações de fundo caritativo, nem 
que através das engrenagens governamentais, venha a tornar ainda mais difí
cil a tarefa dos que querem recuperar para o trabalho produtivo os jovens 
condenados à marginalização pelas defeituosas estruturas sócio-econômicas 
do Pa!s. 

O problema ê demasiadamente sêrio, para ser tratado de maneira super
ficial ou apressada. Ele se agrava a cada minuto com o aumento da popu
lação, na velocidade de 9 mil nascirilentos por dia. Os 122 milhões de hoje se
rão 200 ou 250 milhões no ano 2000, de acordo com as previsões dos técnicos. 

A manutenção ou a melhoria do padrão de vida impõe-nos, a todos, ô
nus muito elevados, sendo necessârio de se expandir a produção agrícola e in
dustrial, intensificar e diversificar o comêrcio internacional, estender a eduw 
cação a maior número de jovens e adultos, desenvolver os serviços de Mediei-

na Social, até melhorar as vias de comunicações para maior facilidade no es
coamento da produção. 

As gerações que nos contemplam, e as que estão por vir, têm direito de 
pedir~ nos contas severas sobre o que fizemos ou o que estamos fazendo para 
ir ao encontro de suas necessidades, neste País de jovens, no Ano Internacio
nal da Criança. 

Que nossa resposta não esteja representada apenas por uma montanha 
de projetes, de leis, de regulamentq~ Ç-~e;:nçontrados na área ofici!!11 e uma su~ 
cessão de saraus beneficientes ou festivais em logradouros públicos, na faixa 
da comunidade. 

As crianças brasileiras exigem bem mais do que isso de todos nós. 
Que um grande alerta nacional nos mobilize, ainda que tarde, para irmos 

ao encontro desse tremendo desafio, muito mais importante que todos os de
mais problemas com que nos defrontamps neste doloroso período que o des
tino mos f1:1z viVer, no País e no mundo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - V. Ex• permite, ainda? 

O SR. JESSit FREIRE (ARENA - RN) - Com muito prazer, nobre 
Senador. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, ninguém me
lhor do que as entidades como SES!, SENA!, SESC e SENAC estão apare
lhados para oferecer ao Governo, para: oferecer ao Ministêrio ·da Educação, 
uma colaboração nesse campo. Sou um entusiasta do que essas ~ntidades fa~ 
zem pelo menor. Numa das minhas peregrinações pelos nossos Estados e por 
alguns lugares no interior do nosso País, onde se encontram órgãos do SESC. 
do SENAC, do SESI e do SENAI, nessa última semana, visitava o Espírito 
Santo. Tive oportunidade de conhecer, onde me hospedei, o Hotel SESC, o 
Hotel da Ilha do Boi, um Hotel-escola. Perfeitamente instalado, em condições 
de oferecer conforto àqueles que ali chegam, mas o que me entusiasmou foi 
ver que aquilo era uma escola para menores. Aproveitei a oportunidade para 
con'versar com diversos rapazes que ali estavam praticando tudo aquilo que 
se refere à hotelaria, seja o garçom, o homem que trabalha no interior de um 
hotel, nos serviços de cozinha, desde aqueles que participam nos serviços 
mais simples, menores, de lidar nos quartos dos hóspedes. todos eles traba
lhando com per(eita consciência de que estavam adquirindo conhecimento 
para serem úteis. Veja V. Ex• a importância desse serviço em um país das di
mensõ.es do nosso, com suas praias imensas, que podem contribuir para que 
tenhamos aqui o maior turismo do mundo, porque o ano inteiro as nossas 
praias têm clima magnifico, e todas aquelas condições de que o País dispõe 
dão oportunidade para o turismo. E que fazem as nossas instituições? Prepa
ram jovens para esse trabalho. Isto ê que o Governo precisa conhecer, isto é 
que precisam conhecer os nossos têcnicos, os nossos homens que elaboram as 
leis no Ministério da Educação, os nossos homens que têm responsabilidade 
no Ano da Criança. Se isso acontece coni hotéis, tambêm acontece na prepa~ 
ração de rapazes, de jovens que amanhã serão dirigentes de empresas, de em
presas maiores ou menor~, em todos os setores. Essa gente tem a preparação 
nas nossas entidades e essa preparação Senador, é de tal grandiosidade que 
ela deve ser aproveitada e f11Ultiplicada, para que o Brasil, possa, repito mais 
uma vez congratulando·me com V. Ex•, oferecer um futuro melhor a toda a 
Nação no ano 2000 e amarihã mesmo. Parabéns a V. Ex• 

O SR. JESSit FREIRE (ARENA- RN)- Senador Gabriel Hermes, 
ao final deste meu pronunciamento. V. Ex• me aparteia e apresenta alguns 
dados objetivos do que as classes produtoras brasileiras vêm fazendo pela 
aprendizagem comercial e industrial, neste País, aprendizagem, tambêm, no 
setor de serviço. V. Ex• citou muito bem o Hotel-escola da Ilha do Boi, cons
truído em Vitória e que tem sido um ponto de referência do SENAC e da 
Confederação Nacional do Comércio,- Dão só para o Brasil, mas para o mun
do, porque aqui já vieram estudar, nos nossos_ departamentos, por intermédio 
do ltamaraty, aluno de Guiné-Bissau, alunos de Angola e de outros estados 
africanos de Língua Portuguesa que mantêm relações diplomáticas com o 
Governo brasileiro. O que queremos, e aí V. Ex• diz muito bem, é estivessem 
presentes muitos outros Senadores interessados no programa, para discutí
los, evidentemente para que nos preparássemos para as emendas, para alguns 
substitutivos que teremos de apresentar ao projeto da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Iremos, em primeira mão, levâ-las ao Sr. Ministro do Trabalho, para, 
com ele discutir. E como o conhecemos de perto e sabemos ser um homem 
aberto para esse problema, temos certeza de que contaremos, da parte de S. 
Ex•. com o apoio de que necessitamos. E, depois, ao Congresso Nacional. Fui 
Deputado Federal durante três legislaturas, Senador reeleito, fui Deputado 
Estadual, fui Vereador e o que notamos, muitas vezes, no Legislativo é que al
gumas leis são aprovadas no sentido de beneficiar a classe para a qual está 
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sendo votada. E há necessidade de homens experimentados. como eu, V. Ex• 
e outros, dezenas de companheiros que aqui têm assento, para dizer que isso, 
ao contrário, virá prejudicar aquelas pessoas para as quais a lei será feita. 

, Essa questão do menor é muito sutil, muito difícil de ser compreendida. 
•Já ouvi Deputados e Senadores discutindo o problema, mas não vivem na ex
periência diãria como nós vivemos. Na hora em que estou admitindo em 
Brasília, no Rio de Janeiro,- em todas as cidades do Bra_sil, menores de quator
ze anos, ou de até doze anos, estou tirando esses meninos da deliqUência in
fantil. Lembro-me bem de que no dia 16 de julho, quando o Senhor Presiden
te da República, jantou com representantes do Comércio, no Hotel Nacional, 
uma criança de cor, de 13 anos, foi recebida pelo Presidente. E o Presidente 
autorizou que, pelos meios legais, dessem à família daquela criança uma casa 
da SHJS. E o emprego quem deu? Quem deu o emprego foi o SENAC, que, 
imediatamente admitiu aquela criança de 13 anos para sustentar uma família 
de 7 pessoas. J:: aquela fâbula famosa da história do chinês que diz que o inte
ressante não é dar-se o peixe para matar a fome, mas dar o anzol para pescar 
o peixe, para vender o peixe e fazer dinheiro a fim de ser o seu sustento. ~o 
que 'essas entidades empresariais estão fazendo no Brasil. 

Queria, e tenho certeza de que terei, o apoiO de V. ExJ, com o seu conhe
cimento, para que aqui no Senado Federal conversemos com os nossos cole
gas Senadores, a fim de que, no momento da votação da Consolidação das 
Leis do Trabalho, talvez no próximo ano, encontremos umà solução científi· 
ca para a problemática do menor brasileiro. Evidentemente que ele tem que 
ter um tratamento totalmente diferenciado do maior, do além de 18 anos ou 
20 anos. Tem que se ver; também, as necessidades da empresa brasileira. Ela, 
quando admite o menor, o faz com interesse de colaboração. Evidentemente 
que um menino de 13 anos de idade não tem a força muscular e a capacidade 
intelectual de um homem de 20 ou 25 anos de idade. Mas o que se pretende é 
igualar o menino de 13 ao homem de 20 e se alega que é a exploração do me
nirio. Absolutamente, não está nas nossas cogitações explorar a criança, mas 
dar.lhe um trabalho condizente com a sua idade, instruindo-a, para 
aperfeiçoá-la, dar-lhe as condições para que ela, no mercado de trabalho, no 
dia de amanhã, tenha as condições de disputar um salário melhor. O que 
acontece é que os meninos de dezoito anos, quando saem do SENA!, ou do 
SENAC, vão disputar o mercado. 

A nossa grande dificuldade no ensino de hotelaria, neste País --:- como eu 
dizia ontem ao nobre Senador Evelâsio Vieira - é que para se formar um 
ajudante de garçom levamos um ano. E, quando ele tem quatro meses de ensiw 
no, sai da escola e vai empregar-se. Nós proibimos, inclusive, que se dê a essa 
pessoa até mesmo o certificado de que passou quatro meses estudando, porw 
que queremos é aperfeiçoar. Mas, as necessidades são grandes e o povo tão 
pobre e necessitado que ele se vê obrigado a abandonar um curso, onde está 
se aperfeiçoando gratuitamente, com o pagamento feito pelo empresário, pois 
o Governo não-contribui com um tostão para esse serviço. V. Ex• bem sabe 
disso. 

Então, esse problema precisa ser estudado, evidentemente, com carinho, 
com patriotismo, com humanidade, com atenção, com inteligência, compre
cisão e, sobretudo, com espírito prático. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Permite-me V. Ex• um apar-
te? 

O SR. JESS~ FREIRE (ARENA - RN) - Ouço V. Ex•, nobre Sena
dor. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, permita-me 
que deixe no pronunciamento de V. Ex• um esclarecimento. Nós, que hã lon~ 
gos anos lidamos com esse problema, acabamos nos apaixonando por ele, 
principalmente por aquilo que vemos do bem que podemos fazer a esta 
Nação. Quando V. Ex• fala com ~se entusiasmo dos jovens, eu, que comecei 
minha vida aos 14 anos, com o meu pai, trabalhando numa casa de comércio 
e dentro de uma pequena fábrica, vi como erarit ensinados, naquela época, os 
aprendizes, não só da fábrica, como os do próprio comércio, muitas vezes, 
servindo de empregados para aqueles mais velhos, que trabalhavam no esta
belecimento; eu vi a dureza da vida daquelas crianças. E, vendo, hoje, o que 
podemos oferecer com o SESC, com o SESI, com o SENA C, e com o SENA I, 
sentimos a necessidade da multiplicação dessas entidades de ensino profissio
nal, que estão já perfeitamente solidificadas por uma experiência de mais de 
um quarto de século. f: preciso, Sr. Senador, falarmos, mais uma vez, sobre 
este asSunto nesta Casa. Muitas vezes, tive oportunidade de levantar o 
problema na Câmara dos Deputados. Escrevi vários trabalhos para a impren
sa, na minha colaboração aos Diários Associados, e não vejo maior trabalho a 
se fazer, neste País, do que pensarmos em dar condições aos menores. Quan
~do caminhamos pelas ruas das grandes capitais do Brasil, a começar pelo Rio 

de Janeiro, verificamos aquC:Ia imensa multidão de menores pedindo, rouban· 
do, muitas vezes, assaltando outras, dormindo nas sarjetas, nós sentimos 
como estamos perdendo mais de lO% da inelhor força de nosso País, da ju
ventude que, em vez de ser encaminhada para um lado bom, para o lado do 

, trabalho, dando--lhe uma aprendizagem sadia, deixamo-la solta, sem a escola 
devida. Quando vejo, Sr. Senador, a multiplicação de escolas a fazerem rapa
zes para o doutorado- e não homens que pedem as indústrias, o comêrcio e 
a própria agricultura do meio mêdio, o homem objetfVO, aquele homem que é 
feito, - sobretudo, nos grandes países como na Alemanha - para aquelas 
tarefas que as empresas de todos os níveis necessitam, que as organizações 
precisam, vejo o valor das entidades da Confederação do Comércio e da Con
federação das Indústrias. Congratulo-me, mais uma vez. com o discurso de V. 
Ex•. Temos, realmente, que lutar por isso e, com a nossa experiência, fazer 
notar ao Governo e aos que têm amor realmente, a necessidade de se trans~ 
formar o menor no homem do futuro do Brasil. Estas escolas, corno exemplo, 
precisam ser multiplicadas em nosso País. Conte com a minha colaboração. 
V. Ex• esteve sempre no caminho certo, trabalhando com essas entidades. E é 
bom que se diga, porque muitos desconhecem, que nós nos empolgamos, nos 
apaixonamos por este tipo de serviço~ sem nenhuma ~pêcie de remuneração. 
Q1:1ando chego em Belém, Sr. Senador, vou imediatamente ver como vai o SEw 
SI, o SENAI e a Federação, e, normalmente, desde a hora em que saio does
critório da minha fábrica, 18 horas ou 18 horas e 30 minutos, fico até M 21 
ou 22 horas, com outros companheiros, debatendo esses assuntos. E, nenhum 
de nós tem outra remuneração senão aquela satisfação de saber que estamos 
prestando um serviço aOs menores, prestando um serviço ao nosso País. Por~ 
tanto, minhas congratulações a V. Ex•. 

O SR. JOS~ FREIRE (ARENA- RN)- Muito obrigado, nobre Se
nador Gabriel Hermes. 

Aqui, Sr. Presidente, ficam estas palavras, que- sei- encontrarão res
sonância na inteligência e na clarividência dos Srs. Senadores, dos Srs. Depu~ 
tados, enfim do~ Srs. Congressistas, quando às duas Casas chegar o antepro~ 
jeto da Consolidação das Leis do Trabalho. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Com a palavra o nobre Sena
dor Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pronuncia 9 seguinte dis
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Congresso Nacional, na Sessão· Legislativa de 1978, aprovou M~nsa
gem do Poder Executivo através da qual era regulamentada a profissão de 
readialista. _ _ 

A lei respecÚva foi publicada no Diário Oficial de 19 de dezembro de 
1978, dispondo sobre a regulamentação dessa profissão e dando aquelas pro
vidências-de natureza legal para a existência dessa categoria de tanta impor
tância para a vida da informação no País. 

Ocorre, Sr. Presidente, que já fluiu um r3.zõãvel espaço de tempo, sem 
que 0 Poder Executivo tenha oferecido eficâcia a esse diploma legal, atravé$ 
da_ expediÇão do decreto respectivo. · 

No mês de agosto realizouwse, em Fortaleza, um CongresSo Nacionàl de 
Radialistas. Naquela ocasião, aguardava-se que o Ministério do Trabalho 
juntamente com o Ministério das Comunicações, ambas as Pastas divulgas
sem para conhecimento não apenas dos participantes do conclave, mas, 
sobretudo, para os 70 mil radialis~as o texto do decreto que, afinal, possibili
taria a regUlamentação da profissão de radialista. 

Lamentavelmente, porém, até esta data, Sr. Presidente, não se conhece o 
texto desse decreto. 

No início da semana noticiouwse que o Ministério do Trabalho já havia 
ultimado a elaboração do decreto e que o mesmo seria submetido, nos próxi· 
mos dias, à consideração do Primeíro·Mandatârio do País. 

A minha presença na tribuna, na tarde de hoje, Sr. Presidente, é para di
rigir apelo ao Presidente João Baptista Figueiredo, no sentido de que Sua Ex· 
celência recomende mãioi ceieridaâe na apreciaçãcr-desse decreto, para que 
ele seja encaininhado, sem mais delongas, à publicação. 

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Ouço o aparte de V. 
Ex•, nobre Senador Evelásio Vieira. -

O Sr. Evelásio Vieira (MDB- SC)- A manifestação de V. Ex• não po
deria deixar de c·ontar com a nossa participação e o nosso apoio. O rádio, des
de o seu surgimento, tem prestado uma grande contribuição ao desenvolvi
mento da sociedade mundial. particularmente, aqui, no Brasil, o rádio tem 
sido um grande instrumento de desenvolvimento, em todos os seus aspectos. 
Não é o rádio apenas que informa, e como é necessário o homem estar bem 
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informado! Não é o rádio apenas qu-e orienta, mas é t3.nibém aquele que dis
trai, é aquele que forma a opinião pública. O rãdio é um instrumento de cul
tura funcional. É o cidadão que não tem condições de freqüentar escolas, mas 
que, ouvindo râdio, assim como vendo a televisão, tem a possibilidade de ad
quirir uma cultura funcional excelente, que lhe abre novas pespectivas dentro 
do mundo que ele vive. Se o rãdio cumpre essa finalidéJ,de, é devido à ativida
de do radialista - hoje uma classe numerosa neste Pafs, classe essa que estã 
precisando, realmente, de ter sua atividade regulamentada. Não hâ expli
cação, e muito menos justificativa, de se protelar a elaboração da regulamen
tação da profissão do radialista. Por isso que cumprimentamos V. Ex• por 
esta manifestação, na expectativa de que o Governo providencie, com urgênw 
cia, a regulamentação da profissão de radialista. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE)- Os meus agradecimen
tos a V. Ex•, nobre Senador Evelâsio Vieira, pelo seu lúcido aparte e, sobretu
do, pelo enaltecimento que faz da atividade do radialista, nos múltiplos as
pectos de atuação na radiofonia brasileira. V. Ex• é um homem identificado 
com o problema do rádio no País, foi um dos pioneiros da radiofonia no seu 
Estado, e de forma partici.Jlar em Blumenau, sua cidade natal, Por este moti
vo, recolho o seu aparte com a maior alegria, e sei que seu depoimento signifi
ca um testemunho a mais de apreço e de reconhecimento ao trabalho levado a 
efeito pelos profissionais do rádio em todo o País. 

Portanto, Sr. Presidente, vai aqui o nosso apelo ao Chefe da Nação, no 
sentido de que Sua Excelência providencie, imediatamente, o decreto regula
mentador da Lei n9 6.615, a fim de que a mesma, tendo a sua eficâcia assegu
rad~ pelo cumprimento daquela exigência, possa marcar, efetivamente, are
gulamentação da profissão de radialista em todo o País. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Tem a palavra, como L!der, o 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (M DB- PB. Como L!der, pronuncia o 
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadore_s: 

O Deputado Ulysses Guimarães, Presidente do Movimento Democráti
co Brasileiro, acaba de receber telefonema do Rio de Janeiro, do Jorqalista 
Hélio Fernandes, Diretor da Tribuna da Imprensa, combativo militante da 
grande Imprensa brasileira, comunicando-lhe que havia sido vítima de um 
atentado terrorista. O.automóvel de sua propriedade, que se achava estacio
nado em frente à sua residência, hoje à tarde foi totalmente destruído por 
uma bomba de alto poder explosivo. De tal sane, Sr. Presidente, que, se por 
acaso, aquele ilustre Jornalista se tivesse utilizado do veículo, naquele mo
mento, estaria agora morto, em face da violência do cometimento. 

Como não poderia deixar de fazê-lo, o Jornalista Hélio Fernandes comuni
cou õ fato de imediato às autoridades policiais do RiO de Janeiro, pedindo a sua 
rigorosa investigação. ·· 

Sr. Presidente, ao fazer este registro nos Anais do Senado, levo, em nome 
dos companheiros do Movimento Democrático Brasileiro, a nossa solidarie
dade ao Jornalista Helio Fernandes, bem como reivindicamos do Gov_erno 
urgentes e enérgicas providências, no sentido do pronto esclarecimento deste 
fato, que é profundamente Iamentãvel, gravíssimo mesmo, no momento em 
que o Senhor Presidente da República toma providências para a chamada .. a
bertura política". 

A mim me parece que este fato estã ligado a elementos de direita, que, in
conformados com o rumo dos acontecimentos políticos no País, naturalmen
te visaram a pessoa daquele grande Jornalista, um dos paladinos das boas 
causas; Jornalista que tem posto Tribuna da Imprensa a serviço do Brasil de
fendendo princípios deihocrâticos e princípios nacionalistas. 

Era o que tinha a dizer! (Muito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Maller)- A Presidência toma conheci
mento e comunicará à Mesa Diretora o fato. Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Pronuncia o seguinte dis· 
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na qualidade de presidente da Associação dos Industriârios Aposenta
dos da Região Sul-Fluminense, o Sr. Sanuel Antônio Paula Rele me solicita 
fazer, desta tribuna, apelo ao Governo em favOr de milhares de aposentados 
daquela região do meu Estado. 

Reivindicam eles um reajuste para aposentados e pensionistas do INPS, 
a fim de que se minore a situação extremamente difícil em que se acham em 
decorrência das reduzidas quantias que recebem, especialmente num momen-

to de aguçamento inflacionário como o em que nos encontramos hã mais de 
um ano.-

"A classe de aposentados- diz o presidente da Associação dos 
Industriãrios Aposentados da Região Sul-Fluminense - vem so
frendo a cada ano que passa uma tremenda :redução do s"eu poder 
aquisitivo, em razão da desigualdade dos reajustamentos concedi~ 
dos, q~ando a alta de custo de vida atinge a todos indistintamente.". 

'"Vale acrescentar- acrescenta- que o própriO Govern:n tem 
sido sensível às necessidades dos trabalhadores e estuda a alteração 
da atual legislação da politica salarial, para conceder reajustamen
tos quadrimestralmente, mais uma razão que justifica o presente pe
dido, objetivando, também, aos aposentados os mesmos direitos." 

ExpOndo a "situação aflitiva, angustiante e até desesperadora dos apo
sentados", o Sr. Sanuel Antônio Paula Rele pleitea um abono de emergência 
de 25%, pelo menos, Para o pessoal aposentado do INPS, extensivo aos pen
sionistas, como socorro mínimo numa hora de extrema dificuldade para to
dos e que pior se tornarã se ficarem os aposentados excluídos das mudanças 
que Ora são anunciadas pelo próprio Governo. - · 

Trata-se de apelo absolutamente justo, que transmito ao Governo, 
emprestando-lhe minha integral solidariedade, pois não podem, de forma al
guma, os aposentados vir a se tornarem vítimas de nova discriminação, que 
~os lançaria no desesPero. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Seniidor Juthay Magalhães. 

O SR. JUTHAY MAGALHÃES (ARENA - BA. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, SI'?i. Senadores: 

O Presidente João Baptista de Figueiredo voltou, mais uma vez, à Bahia, 
e ãgora na condição de Chefe do GovernO. O eminente" brasileiro fez questão 
de levar à gente baiana o seu agra_decimento pelo apoio que lhe tem sido da
do, para a realizaÇão da obra a que se dedica. A Bahia conhece muito bem as 
dificuldades que o Comandante da Nação está enfrentando, principalmente 
por conta da crise energética e do surto inflacionário, em que nos encontra
mos. E ele sabe milito bem que, para vencer estes problemas, contorná-los e 
solucionã-los, precisa ter o povo ao seu lado. O trabalho não há de ser apenas 
seu mas d_e todos nós. A Bahia teve, assim, o cuidado de se desmanchar em 

. atenções, em carinho mesmo, para com o Chefe da.Nação. Atenção e carinho 
populares. O povo procurou cercá-lo de cuidados por onde passou, nas ruas 
da velha e remoçada Salvador. Em frente ao Palácio da Aclamação, como na 
colina sagrada, como nos Alagados era principalmente a gente modesta da 
Bahia que o aplaudia, tocado pela simplicidade de ação e de vida do Presiden
te. O General Figueiredo procurou visitar e conhecer a obra realizada por Ir
mã Dulce, uma freira franzina, mais alma que corpo, e que s~ devota por in
teiro ao drama dos mais necessitados; foi tambê_p:l à Igreja do Senh~r do 
Bomfim, par·a a sua oração de homem de fé, gesto que tocou profundamente 
a sensibilidade dos .baianos. E aí, como nos Alagados, dava para se sentir a 
emoç_ão que o dominava. E confessou,- éril-discurso, o estado de espírito em 
que se encontrava. Na Basílica da colina sagrada chegou a encher os olhos de 
lágrimas. É que ele, homem de fê, sentia qUe aquele povo sofrido vivia anima
do pela fé, esta fé que afasta montanhas, esta fé Que faz com que os homens 
não percam a esperança no futuro, apesar d-as difiCUldades dos dias vividos. 

O Presidente Figueiredo, nes~ _sua visita à Bahia, foi ao porto de Ara tu, 
por onde sairá toda a produção do Polo Petroquímica, que é uma das grandes 
obras da Revolução, não só em beneficio do nosso Estado, mas também do 
Nordeste e do Brasil. E presidiu a assintura: de vários convênios, presentes 
oito dos seus _M_inistros, c que hão de cOntribuir para o desenvolvimento da 
Bahia, no valor c{e cinqUenta bilhões de cruzeiros. No setor dos transportes, 
vão ser propiciados recursos ao Governo do Estado, para a pavimentação de· 
quase trezentos quilômetros de rodagem, entre Caititê e Bruma do, entre Jcre
moabo e Paulo Afons_o e entre Barreiras e a divisa com o Estado do Piauí; fo
ram assinados ainda contratos para a construção e pavimentação da Br-110, 
entre Ribeira do Pombal e Jeremoabo, para a construção e pavimentação de 
um trecho no extremo sul, ligando a fronteira de Minas Gerais à Br-101; e foi 
publicado o edital de concorrência para a construção da ponte sobre o rio 
São Francisco, em.Ibotfr3ma, no valor estimado de duzentos milhões de cru
zeiros. No Ministêrio da Agricultura foi assinado um contrato de mais de 
quinhentos milhões de cruzeiros para um plano de eletrificação rural. No Mi
nistério das Minas e Energia foi assinado llm contrato de financiamento, 

,atravês a ELETROBRÃS, de quase cCm milhões de cruzeiros, tambêm para a 
eletrificação rural; quase quinhentos milhões, a.través o Conselho Nacional 
'de Petróleo para a eletrificação de 82 localidades do int~rior baiano, e mais 
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cem milhões para a desativação de usinas termo-elétricas nas regiões de 
Poções e Itapebi. Com o Ministério do Interior foi _assinado um convênio, 
através o BNH, no valor de mais de vinte éilhões de cruzeiros, para a cons
trução de quase 153 mil unidades habitacionais; cinCo bilhões para o abasteci
mento de água para Salvador, através a construção da barragem de Pedra do 
Cavalo, que contarã ainda com repasse do Finame ao_ Desenbanco; foi assi
nado também um protocolo de intenções ao Programa Pro morar nos Alaga
dos, bem como ao projeto Cura da Prefeitura de Salvador; e mais um convê
nio no valor de trezentos milhões para a regularização fundiãria nas regiões 
sanfranciscana e oeste do Estado. Com o BNDE foi assinado um protocolo 
de prioridade para apoio aos projetes de transporte de massa na região me
tropolitana de Salvador, no valor de um bilhão e meio de cruzeiros; serâ feito 
um repasse do Finame para a abertura de crédito entre o Desembanco _e a 
Coelba, para a ampliação do sistema de energia do oeste do Estado, no valor 
de um bilhão e duzentos mil cruzeiros; um convênio para o financiamento de 
equipamentos e máquinas nacionais, destinadas à produção industrial, outro 
para o apoio a pequenas e médias empresas e mais um para a implantação de 
um programa de t~ansportes coletivos intermunicipais na região cac~rieira. 

Sr. Presidente: 

A visita do Chefe da Nação à Bahia, a primeira que nos fCZ áp"ós receber 
a faixa presidencial, teve a maior repercussão no meiJ Estado._Foi uma de
monstração positiva de que o Presidente Figueiredo estã com as suas atenções 

. voltadas para o Nordeste brasileiro. E os recursos que o seu governo vai pro
piciar à Bahia hão de contribuir, poderosamente, para o nosso desenvolvi~ 
menta. Não é só a e)etrificação rural que vai ser feita. Paulo Afonso e Barrei~ 
ra nos extremos norte e oeste do Estado vão ficar ligados a Salvador, pores_
tradas pavimentadas. A ç,onstrução da ponte sobre o rio São Francisco, em 
Ibotirama, teve publicado o edital de concorrência. A barragem de Pedra do 
Cavalo, com repercussão no abastecimento d~ãgua em nossa Capital, será 
concluída. A mancha social que são os Alagados estarâ eliminada até o fim 
do seu governo. Contaremos com mais de cento e cinqUenta mil unidades ha~ 
bitacionais. Salvador contarã ainda, com recursos para a execução do seu 
projeto para o transpor,te de massa. Por tudo isto a Bahia, tendo à frente o 
seu Governador. demonstrou o seu apreço a quem por ela revela tanto inte
resse. 

Foi grande a emoção do Presidente Figueiredo ao visitar a nossa terra; 
mas não foi nlenor a nOssa, ante a sua sensibilidade ao h ao encontro do povo 
baiano, para a solução dos seus grandes problemas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo .a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CA!WOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nada mais havendo que tra
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a extraordinária de hoje, 
anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 53, de 1979 
(n' 5.794/78, na Casa de origem}, de iniciativa do Senhor Presidente da Re
pública, que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrâria 
- INCRA, a doar o imóvel que menciona, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n's 579 e 580, de 1979, das Comis-
sões: 

- de Agricultura; e 
- de Finanças. 

-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 10, de 
1979 (n9 9/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o Texto do Acordo de 
Amizade, Cooperação e Comércio entre o Governo da República Federativa 
do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, assi
nado em Brasília, a lO de janeiro de 1979, tendo 

sões: 
PARECERES FAVORÃVEIS, sob n's 596 a 598, de 1979, das Comis-

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
- de Educacão e Cultura. 

-3-

Discussão em turno único, do Pr.oj~t? de:_ Decreto Legislativo n9.JJ, .de 
1979 (n' 1_0/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo 
sobre a cnação de uma Comissão Mista de Coordenação entre o Governo da 
República Federa~iva do Brasil e o Governo Militar Federal da República 
Federal da Nigéria, assinado __ em Brasília, a 10 de jane_iro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORAVEIS, sob n's 593 a 595, de 1979, das Comis-
sões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
- de Educaeão e Cultura. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Estâ encerrada a sessão. 

( Levanta~.se a sessão às 18 horas.) 

ATA DA 174• SESSÃO, EM 3 DE OUTUBRO DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDt:NCIA DO SR. NILO COELHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
-José Sarney -Alberto Silva - Berdardino Viana- Almir Pinto -José 
Lins- Mauro Benevides- Dinartc Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima
Humberto Lucena- Milton Cabral- Marcos Freire- Nilo Coelho- Ar
non de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Velela - Gilvan Rocha -
Passos Porto - Jutahy Magalhães- i.omanto JÍ1nior- Luiz Viana- Dir
ceu Cardosó - João Calmon - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto - Hugo 
Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Satumino.....;. Itamar Franco --Muri~ 
lo Badaró - Tancrcdo _Nev~s -Amaral Furlan - Franco Montoro- Be
nedito Ferreira - Henrique Santillo - Lâzaro Barboza - Benedito Canelas 
- Gastão MUller -Vicente Vuolo - Mendes Canale - Pedro Pedrossian 
- Affonso Camargo - Josl: Ricba - Evelâsio Vieira - Jaison Barreto -
Lenoir Vargas - Pedro Simon - Tarso Outra. 

o· SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número ·regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretârio procederâ à leitura do Expediente. 

2 lido o seguinte 
:EXPEDIENTE 
PARECERES 

PARECERES N's 621 E 622, DE 1979 

. Da Uomlssão de Finanças. sobre o Offcio S-24, de 
1&79, ido Seuhor Gav...Dac!or do iFlstado · de sã.o iPlLulo, 
solicitando autorização do Senádo Fedéral, para contratar 
empréstimo externo de US$ 8&,00&,00&.00 (oitenta. milhões 
ile dólwres americanos), destinadb a eompor pa.rl;lclpação 
do Estado de São Paulo na. construção da. Linha iLeste
Oesté ·do METRô 'Pàulista. 

ltela.tor: Seruu!.or Tà:ncredo Ne<>es. 

o Senhor Governador d.o Éstado de Sãó. Pallio, na. formà.. do 
qtie dispõe o art. 43, item liV, da Constituição, solicita ao Senado 
Federal a competente· autorização para· que po.ssa aquele Governo 
contratar uma operação de empréstimo externo no valm: de 
US$ BO,OOO,OOO.OO (oitenta mllhoos de dólares americanos), a ser 
efetuado Jtmto a um ·-grupo. tle tlaucos. a ser neflnldo oportuna
mente, ouvida a CEM!PEX e o Banco Centr'll do Brasil, operação 
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L---~-------------------------------------------------------------------------~ 
essa que se. inclui entre as.previstas na proposta de apoio finan
ceiro ao Plano de Investimentos para 1979 da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - ME".rRR, conforme Exposição de 
Motivos n.0 116/79, datatla de 4 de julho do corrente ano, devida
mente aprovada pelo Excelentisslmo Senhor Presidente da Re
pública.n 

2. A esta operação irá juntar-se uma- outra, no valor de 
Cr$ 1. 000.000.000,00 (um bilhão de cruzeiros), em fase de con
tratação junto ao Banco Nacional da Habitação~ compondo a par
ticipação do Estado de São Paulo no desenvolvimento das obras 
de construção da Linha Leste-Oeste do METM, através da Em
presa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo -
EMTU- SP- na forma de aumento de capital da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - MEJJRO. 

3. Informa o Senhor Governador do Estado de São Paulo que 
'
1a soma dos recursos de capital a serem aplicados pela Companhia 

do Metropolitano de São Paulo -· METM, no curso deste exer
cício, incluídas as aplicações que deverão ser feitas pelo Gmr;emo 
Federal, GovernO do Estado, através da Empresa Metropolit.ana 
de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTO'/SP e Prefeitura 
Municipal de São Paulo, conjuntamente, posslb!l!tará a execução 
das obras daquela Companhia para 1979, já devidamente equacio
nadas dentro das atuais condições econômicas e financeiras do 
pats". 

4. A refenda autorização é amparada pela Lei Estadual 
n.o 2.001, de 20 de julho de 1979, que outorga ao Poder Executivo 
competência para contrair- (art. 1.0 , item IJ - "wn ou ma~_ em
préstimos externos total!zando o valor de atê US$ 80,000,000.00 
(oitenta milhões de dolares a.IT\ericanos), cuja realização será efe
tuada nos mo~des e termos aprovados pelo Poder Executivo Fe
deral" estabelecendo o art. 3.0 da referida proposição que o \"'S.lor 
dos e~préstimos "será aplicado na subscrição de ações no aumento 
de capital da Companhia do Metropolitano ele São Paulo -
METRO através da Empresa Metropolitana de Transportes Urba
nos de São Paulo S.A. - EM:TU/SP''. 

5. Para instruir o processo, na forma do que dispõe o art. 403 
do Regimento Interno e para satisfazer as exigências da legislação 
pertinente em vigor1 foram anexados. os seguintes documentos 
principats: 

a) Lei Estadual n.0 2.061, de 21> de julho de 1979, autorlzat!va 
da operaçãa a que já nos referimos (anexo I); 

b) Aviso n.o 723/79 do senhor Ministro CMfe da secretaria de 
Planejamento da Presidência da República, pelo qual e para os 
efeitos do Decreto n.o 74.157, de 6 de junho de 1974 e do art. ~.o 
do Decreto-lei n.O 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redaçao 
dada pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.0 1.·558, de 17 de junho de 1977, 
é reconhecida a prioridade do proj etc, assim como a capacidade 
de. pagamento do mutuário (anexo IIJ; 

e) posição da divida interna do Estado de São Paulo em 
31 de julho de 1979, face aos limites de endividamento fixados 
pelas Resoluções n.oo 1;2 e .93 do Senado Federal (a':exo m); 

d) posição da divida externa do Estado de Sao Pa,ulo, em 
31 de julho de 1979 (anexo IV); 

e) exposição de Motivos n.0 116/79, de 4 de julho de 1979, 
aprovada pelo senhor Presidente da República (anexo VJ; 

f) autorização d'a Comissão de Empréstimos Externos ..... . 
(CEMPEX n.o 79/037), credenciando o prosseguimento 51a operação 
para os fins do art. 42, !tem IV, ln fine, da Constitulçao; e 

g) despacho do Senhor !Presidente da República na Exposição 
de Motivos n.o llti/79, autorizando o Senhor Governador, do Es
tado de São Paulo a dirigir-se ao Senado Federal, para os f!ns 
do disposto no art. 42, !tem IV, da Constituição. 

6. !Na forma do art. l.o, inciso n e m do Decreto n.O 74.157, 
de 1974,. a proposta será examinada em conjunto pelo Ministério 
da Fazenda e pelo Banco central do Brasil, quanto aos aspectos 
cred!tic!os. 

7. Do exame do processado, verificamos que foram cumpridas 
as exigências do art. 403, alíneas a, b e c do Regimento Interno 

·e da iegtslação especifica, razão por que opinamos no sentido da 
aprovação do presente pleito, contido no oficio do Senhor Gover
nador do Estado de São Paulo, na forma do seguinte 

PROJETO DE iRESOLUÇAO N.0 64, DE .1979 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar 
operação de empréstimo externo de US$ 80,000,000.00 
(oitenta. mUhões de dólares amerieanos), destinado a 
compor o aumento de Capital da. Companhia. do Metro
politano de São iPa.ulo - liiETltô. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 l!: o G<iverno do Estado de São Paulo autorizado a 

"realizar uma operação de_ empréstimo externo no valor de 

US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos) ou o 
equivalente em outras moedas estrangeiras, de principal, mediante 
garantia da R.epública Federativa do _Brasil, com grupo financiador 
a ser indicadol sob a orientação do. Ministério da Fazenda e do 
Banco Central do Brasil, cujo valor será aplicado na subscrição 
de ações no aumento de capital da Companhia do MetropoUtano 
de São Paulo -' 1\fETRO, através da Empresa Metropolltana de 
Transportes Urbanos - EMTU/SP, objet!vando o prosseguimento 
das obras da IJnha Leste-Oeste do METRO de São Paulo". 

Art. 2-.0 A operação a que se ·refere o artigo anterior, reali
zar~se:-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de juros, despesas operacionais, prazos e demais condições 
admitidas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do 
Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, 
obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da exe
cução da politica económico-financeira do Governo Federal, e, 
ainda, as disposições da Lei Estadual n.o 2.061, de 20 de julho 
de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do 
dia 21 de julho de 1979. 

Art. 3.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Com.issões, 27 de setembro de 1979. - Amaral ·Peixoto, 
Presidente eventual - Tancredo Neves, Relator - Mendes Canale 
Affonso Ca.margo - J'orge Kalume --t Vicente Vuolo - Raimundo 
Pa.rente - Arnon de Mello - Milton Cabral. 

PARECER N.0 622, DE 1979 

Da Comissã-O de Constituição e J'ustiça, sobre o Pro
jeto de Resolução n.• 64, de 1979, da Comissão de Finanças, 
que autoriza o Governo do Estado1 de 1São Paulo a :realizar 
operaÇão de empréstimo externo deUS$ 80,000,000.00 (oi
tenta milhões de dólares americanos)t destinado .a compor 
o a.umento de capital. da Companhia do Metropolitano de 
•São Pa.ulo- .METRO". 

Relator: 'Senador Ama.ral Furlan. 

O presente projeto de resolução apresentado pela Comissão 
de Finanças autoriza o Governo do Estado de São Paulo- art. 1.o 
- a '"realizar uma operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 80,000,000 00 (oitenta milhões de dólares . americanos) ou o 
equivalente em outras moedas estrangeiras, de principal, mediante 
garantia da República Federativa do Brasil, com grupo financiador 
a ser indicado, so_b a orientação do Ministério da Fazenda e do 
Banco c-entral do Brasil, cujo valor será aplicado na Subscrição 
de ações no aumento de capital da Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - METRO, através da Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos - EMTU/SP, objetivando o prosseguimento 
das obras da IJnha Leste-Oeste do Metrô de São Paulo". 

2. O artigo 2.0 do projeto est·abelece que a operação "reali
zar-se-á nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de· juros, despesas operacionais e demais exigências dos órgãos 
encarregados da execução da pol!tica econôrnico-financeira do Go
verno Federal, e, a!nda, às disposições da Lei Estadual n.o 2.001, 
de 20 de julho de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo do dia 21 de julho de 1979. 

3. Para instruir o processado1 foram enviados os seguintes 
documentos e informações pelo Governo do Estado de São Paulo, 
todos examinados pela Comissão de Finanças: 

a) Lei Estadual n.o 2.061, de 20 de julho de 1979, autorlzativa 
aa operação a que já nos referimos (anexo I); 

b) Aviso n.o 723176 do Senhor Ministro Chefe da Secretaria de 
Planejamesto da Presidência da República, pelo qual e para os 
efeitos do Decreto n.o 74.J.57, de 6 de junho de 1974 e do art. 4.0 

do Decreto-lei n.O 1.312, de 15 de fevereiro de 1974, com a redação 
dada pelo art. 1.0 do Decreto-lei n.o 1.558, de 17 de junho de 1977, 
é reconhecida a prioridade do projeto, assim como a capacidade 
de pagamento do mutuário (anexo II); 

c) posição da dívida interna do Estado. de São Paulo em 
31 de julho de 1979, face aos llmites de endividamento fixados 
pelas Resoluções n.O 62 e 93 do Senado Federal (anexo III); 

d) posição da divida externa do Estado de São Paulo,· em 31. 
de julho de 1979 (anexo IV); 

e) Exposição de Motivos n.o 116/79, de 4 de julho de 19'19, 
aprovada pelo Senhor Presidente da República (anexo V); 

f) autorização da Comissão de Empréstimos Externos .... 
(CEMPEX n.o 79/007), credenciando o prosseguimento da operação 
para os fins· do art. 42, item IV, ln :f'me, da Constituição; e 

g) despacho do Senhor Presidente da República na Exposição 
de Motivos n.0 116/79, autorizando o Senhor Governador do Estado 
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de São Paulo a dirigir-se ao Senado Federal, para os fins do 
dlsposto no art. 42, !tem IV, da Constituição. 

4. O Senhor GQvernador do Estado de São Paulo informa que 
''a soma dos recursos do capital a serem aplicados pela Compa'!}hia 
do Metropolitano de São Paulo, no curso deste exercício, incluídas 
as aplicações.que deverão ser feitas pelo Governo Federal, Governo 
do Estado, através da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo - EMTU/SP e Prefeitura Municipal de são 
Paulo, conjuntamente, possibilitará a execução das obras daquela 
Companhia para 1979, já devidamente equacionada dentro das 
atuais condições económicas e financeiras do país". 

5. A matéria foi examinada pela Comissão de Finanças que, 
após cumpridas todas as exigências regimentais, opinou pela apro
vação da solicitação, nos termos do projeto de resolução que apre
sentou. 

6. No que compete a esta Comissão 'examinar aspecto juridlco
constitucional, nada havendo que possa ser oposto ao pedido, 
opinamos no sentido da normal tramitação da matéria. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Amaral Furla.n, Relator - Nelson Carneiro 
- Aloysio Chaves - Moacir Dalla - Raimundo Parente - Murllo 
Ba.daro - Lenoir Vargas - Bernardino Viana. 

PARECERES 
N•S 623 e 624, do 1979 

PARECER N• 623, DE 1979 

Da Comissão Ide :Economia, sobre a Mensagem n.o 147, 
de 1979 (n.O 279, Ide ll979, na origem), do Senhor Presidente 
"da República, submetendo ao Senado Federal, proposta. do 
Sr. Ministr() da Fazenda para. que seja ·autorizada a. .Prefei-
tura 1\Iunicipal de Apucarana (PR) a elevar em ...... ·-· 
Cr$ 45.207:703,32 .(quar~nta e !Cinco )nilhões, ·duzentos e se
te mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e :dois centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Seru>dor José Richa. 
O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 

Senado -Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta do 
senhor Miuístro de Estado da Fazenda para que seja a Prefeitura 
Municipal de Apucarana (PR) autorizada a elevar em ......... . 
Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sete mil, 
setecentos e trés crureiros e trinta e dois centavos) _o montante de 
.sua dívida cons--olidada interna, m-ediante operação d·e crédito junto 
ao Banco do Estado do Paraná S.A., na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação, destinada a financiar im
plantação do Programa FINC/FIEGE, no "Conjunto Habitacional 
Afon.so Alves de Camargo", naquela cidade. 

2. o empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições 
gerais: 

"Valor: 138.326 UPC (correspondentes a Cr$ 45.207.703,32, 
considerado o yalor nominal da UPC de Cr$ 326,82, em ja
neiro de ·1979 l ; 
Prazos: 
-de carência: 6 meses após a conclusão das obras; 

- de amortização: 216 meses; 

Encargos: 
- juros de 5% a_a. (4% a.a. para o BNH e 1% .a.a._para 

o ;\gente Financeiro); 
_ eorreção monetária com base na yarlação das ORTN; 
- taxa de administração correspondente a 1% dó valor 

do empréstimo; 
- taxa de abertura de crédi tp correspondeu te _a 2% do 

valor do _empréstimo; 

Garantias: vinculação de quotas do Imposto Sobre a Cir
culação· de Mercadorias <ICMl; 

Destinação dos recursos: implantação do Programa 
FINC/FIEGE, no "Conjunto Habitacional_ Afonso_ Alxes áe 
camargo", naquela cidade." 

$ _ Trata-se de operação a que, por força da.s disposições con
tidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado F~
d<>ral não se aplicam os !Imites fixados no art. 2.0 da Resoluçao 
n.o 52, de 28-10-75, haja. vista que os recursos a serem r.epassad~s 
provêm do Banco Nacional da Habitação. sendo, portanto, consi
derada extralimite. 

4. Na forma do parágrafo único do art. 2.~ da Résplução n.o 
. 93. de 1976, o pedido de autorização para operaçao de credito, &Ub-

metido pelo Senhor Presidente da República a d·eliberação do Se
nado Federal, está d-evidamente instruído com. o parecer do Con
s-elho Monetário Nacion~, favorável ao pleito. 

5 .. Cumprida.s as exigência-s e.stabelecidas nas normas vigentes 
,e no Regimento Interno, esta Comiss_ão conclui poT aceitar a soli
citação contida na Mensagem do Senhor Presidente da República, 
na forma do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇãO N.0 65, DE 1970 

Autoriza a Prefeitura t1\iunicipal de Apucarana (PR) a 
elevar em Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, du~ 
zehtos e sete .mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e 
dois centa"\'OS) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art_ !.O É a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do 
Paraná, nos termos do art. 2.0 da Resoluçáõ n.0 93, de. 11 de outu
bro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em .. , _ . , . , 
Cr$ 45.207_703,32 (quarenta e cinco milhões duzentos e sete mil 
.s-etecentos e três cruzeiros e trhlta e dois cen'tavos) o montante d~ 
sua divida consolidada :interna, a fim de que poSsa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A., este na qualidade de agente financeiro- do Banco Nacional 
da Habitação CBNH), destinado a financiar a implantação do Pro
grama FINC/FIEGE, no Conjunto Habitacional "Afonso Alves. de 
Camargo", naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco c-entral do Bra.sil, no respectivo processo. 

. A~. 2..0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicaçao. 

Sala das ComisSões, 26 de setembro de 1979. - Teotônio Vilela, 
Pxesid€nte -- José Richa, Relator - Bernardino Viana - Arnon 
de Mello - Marcos Freire - Vicente Vuolo - Benedito Ferreir"at 
- Roberto Satw:nino. 

PARECER N.• 624, 'DE 1979 

Da ·Comissão de Constituição e Justiça, sobre o :Projeto 
de Resolução n.0 65, ·de 1979, da Comissão de Economia que 
"autoriza a Prefeitura 1Municipal de Apucarana (PR) a. 
elevar em_Cr$ 45.207.703,32 (quarenta. e cinco milhÕes, du~ 
zentos e sete mil, setecentos ·e três cruzeiros e trinta e dois 
centavos) o montante .de sua, dívida consolidada. 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

CO:t:n O pre,s.en te proj-eto de .!'€SOlução da Comissão de Economia 
fica "a. Pr·efeitura Municipal d-e Apucarana- Estado do Paraná au~ 
torizada, nos termos do art. 2.0 da Resoluçã~ n.0 93, de 11 ct.e outu
bro de 19~6, do Seni!do Federal a elevar em Cr$ 45.207.703,32 (qua
re?-ta e Clnco milhoes, duzentos e sete mil, .setecentos e três cru
z.elr<:l.s € trinta e dois centavos) o montante de- .sua dívida consoll
dade interna, a fim de que possa contratar uma operação de em
préstimo junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na quali
dade de ag.ente financeiro do Banco Nacional da Habitação _ 
BNH. destinado a financiar a implantação do Programa FINO/ 
FIEGE, no Conjunto Habitacional "Afonso Alve.s de camargo" 
naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo -BanOO 
Central do Brasil, no re.sp.ectivo processo". 

2. Com a edição da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 
1976 - art_ 2.0 - que alterou a Resolução n.0 62 de 1975, ficaram 
excluído-s dos limites estabelecido-s pelo art. 2.0 da Re.soluçãO n.o 
62, de 1975, as op.erações de crédito contratadas pelos Estados e 
Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional de Apoio 
ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacional da Ha
bitação- BNH e do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento Social -
FAS, e, dessa forma, considerada. extralimite. 

3. A matéria é acompanhada da Exposição de Motivos do se
nhor Ministro de Estado da Fazenda (EM n.O 302/79, favorável ao 
pleito da Prefeitura Munic_lpal de Apucarana (PR), tendo sido 
aprovada a presente operaçao p.elo Conselho Monetário Nacional e 
p.ela Comissão de Empréstimos Internos (CEMPIN) do Banco Cen
tral do Brasil. 

4. No âmbito da competência desta ComisSão há a ressaltar 
que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI, da Consti
tuição e as normas legais (Resoluções n_os 62, de 1975 e 93, de 1976), 
e, ainda, o estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal tramitação 
da matéria, uma vez qu.e constitucio~al e jurídica. 

Bala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presid-ente - Lenoir Vargas, Relator --Nelson Carneiro 
:f~~o~~:I~u-;d:e;~:::~o Viana- Aloysio Chaves- Moacyr 
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PARECERES NO:S .S25 E 626, DE 1979 

PARECER N• 625, DE 1979 

Da COniis.são de Econom.ia, sobre a Mensagem n.o 14:8, 
de 1979 (n.~ 285/79, na origem) do Senhor Presidente da 
República, submetendo ao Senado Federal proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda para que_ seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Cambé (PR) a _elevar em Cr$ .... 
45.490 . .412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e 
n&venta mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um 
centavos) o montante de sua dívida. consolidada. 

Relator: Senador José Richa. 
Nos termos do art. 42, item VI, da Constituição o Senhor 

Presidente da República propõe ao Senado ·Federal, seja autori
zada a Prefeitura Municipal de Cambé (PRJ a· elevar em 
Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco. mllhões, quatrocentos e no
venta mil quatrocentos e doze cruz_eir<;~.s e oitenta e um centavos) 
o montan'te de sua divida con.solidada interna, a fim de que pos
sa contratar empréstimo jJ,:mto ao Banco do Estado do Paraná 
S.A. na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinado à execução de obras de complementação 
urbana, abrangendo a implantação do PrDgrama CURA, naquele 
Munlciplo. ~ 

A operaçã;o de crédito sob exame tem as seguintes condições 
bãslcas: 

"A- Valor: 149.989,821 UPC (correspondente a Cr$ . 
45.490.412,81 considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 303,29, em o-utubro de 1978); 
B- Prazos: 
1 - de carência; 12 meses 
2 - de amDrtização:- 240 meses; 
c·- Encargos: 
1 :- juros de 6% a.a._ ~<5% a.a. para o BNH e 1% a.a. 
para o agente financeiro); 

2 - correção monetária ~com base na 'arlação das 
ORTNs; 
3 .- taxa de admi~istraçã_o de 1% sobre o valor do em
préstimo; 
4 - taxa de serviços técnicos de 1% sobre o valor do 
empréstimo; 
n - Garantia: vinculação- de quotas do tmpo_sto sobre a 
Circulação de Mercadorias (!CM). 
E - Destinação dos recursos: execução de obras de com
plementaç_ãD urbana, abrangendo à implantação do Pro
grama CURA." 

2. Segundo a análise apresentada pela Fundação d_e Assis
tência aos Municípios do Estado_ do Paraná - FAI\IlEPAR) a ope
ração _de_credíto Sob exame é viável técnica e financeiramente. 

3. Tratando-se- da_ operação a que, ppr força da.s disposições 
contidas no art. 2.o da Resolução n.O 93, de n de outubro de 1976, 
do Senado Federal, não se apiicam os limites fixados no art. 2.0 
da Reso:ução n.0 62, de 28 de outubro de 1975, desta Casa do Con
gresso,- haja 'Vista que os recursos a: serem repassados provêm ·do 
Banco Nacional da Habitação, sendo assim, considerada extrali
mlte. 

4. De acordo com os reglstros do Departamento da; Divida 
Pública do Banco Central do Brasll a situação geral da divida 
consolidada interna. do município, apresenta-se conforme o qua
dro a seguinte: 

Divida Consolidada 
Interna 

I - Intralimlte 

- Por contratos 

II -E:r<tralimite 

- :SNH 

m - Total Geral (I+IIJ 

Posição 
em 

31-12-78 
(A) 

3.516,6 

3.516,6 

3.516,6 

Operação Situação 
sob posterior à 

Exame contrataçãO 
(B) pretendida 

(C)= A+B 

3.516,6 

·3.516,6 

45.490,4 45.490,4 

45.490,4 45.490,4 

45_.490,4 49.007,0 
----=---o---

5. Na forma do parágrafo único do art. 2.o da :Resolução 
n.0 93/76, o assunto f.oi submetido a.o exame da_ diretoria do Ban
co Central dO Biasil, tendo o Conselho Monetário Nacional, em 
sessão rea~izad-a em 29-8-79t se manifestando pelo atendimento do 
pedido. 

6. Assim, tendo sido cumpridas as exigências oonstan ~s nas 
normas vigentes (Resoluções n.os 62/75 e 93/76) e no Reg>mento 
Interno _o parecer é no sentido de acolher à Mensagem n.O 148/78, 
nos termos do seguln te 

PROJETO DE IRESOLUÇAO N.o &;, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a 
elevar em Cr$ 45. 490. 412,81 (quarenta e elnco milhões, 
quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros 
e oitenta e nm centavos) o m,ontante de sua dívida con
solidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 ~~É a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Pa
ranã, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro 
de 1976 do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ ...... . 
45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa 
mil quatrocent~s e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o 
mo~tante de sua dívida consolidada inte_m__a, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de Igual valor, junto ao Banco do Es
tado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habl tação (BNH), destinado à execução de 
Dbras de cDmplementação urbana1 abrangendo a implantação do 
Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das comissões, 26 de setembro de 1979. - Teotônio Vi 
leia, Presidente ~ _Jo-sé Richa, Relator - Bernardino Viana -
Marcos Freire -- Arnon de Mello- - Vicente Vnolo - . Benedito 
FeiTeira - Roberto Saturnino. 

PARECER N.0 626, DE 1979 

Da Comissão de. Constituição e .Justiça, sobre o Pr-o
jeto de Resolução n.0 66, de 1979,_ da. Comissão de Econo
mia que "autoriza :i Prefeitura Municipal de Cambé (PR) 
a elevar em Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milliões, 
quatrocentos e noventa. mil, quatrocentos e doze cruzeiros 
e oitenta e um centavcs) o montante de sua dívida con
solidada". 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Apresentado pela CQmissão de Ec_onomia, o projeto de r€so
lução em exame autoriza, art. 1.0 a Prefeitura Municipal de cam
bê, Estado do Paraná, nos termos do art. 2.o da Resolução n.o n, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e no
venta mil, quatrocentos e doze crtW.elros e oitenta e um centavos} 
o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa 
contratar um_ empréstimo de igual valor junto ao Banco do Es
tado do Paraná S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação - BNH, destinado à execução de 
obras de complementàção urbana, abrangendo a implantação do 
Programa CURA, naquele Município, Dbedecidas as condições ad
mitidas pelo Banoo Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Enquadra-sé ·a operação ao disposto no art._ 2.0 da R~so
lução n.0 93, de 1976 (alterou a Resolução n.o 62, de 1975), pois, 
os recursos serão p!ovenientes do Banco Nacional da Habitação 
e, assim, considerada extralimite. 

Anexo ao processado encontram-se a Exposição de Motivos 
(n.o 309/79 do Senhor Mínistro de Estado da Fazenda). os pare
ceres. do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Emprés
timos Internos (CEMPRIN)~ e as informações prestadas pelo orga
nismo financiador, todos favoráveis :::w deferimento da presente 
operação. 

Hã a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto no art. 42, 
item VI, da OonstituiçãD, como também as normas legais (Res'?
luções n.os 62, de 1975, e 93, de 1976) e ao estabelecido no Regl
mento (art. 106, item II). 

Ante o e~_osto, opinamos no ·se-ntido da normal tramitação 
da matéria, uma vez que c_onstitucional e juridica. 

Sala das CO:m!ssões. 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - i..enoir Vargas, Relator - Nelson Carneiro 
- Aloysio Chaves - Moacyr Dalla - Raimundo Parente - Ber
nardino Viana - Murilo Badaró. 
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PARECERES N•S 627 E 628, DE 1979 
PARECER N• 627, DE 1979 

Da Coml5São de Economia, sobre a Meosagem n' 185, de 1979 
(n• 340/79, na Origem) do Senhor Presidente da República, subme
tendo à •provação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de J a
nelro a elevar em CrS 1.200.000.000,00 (um bUbão e duzentos mi
lhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: Senador Benedito Ferreira 

Nos termos do art. 42. item VI, da Constituição, O Senhor Presidente da 
República submete à deliberação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro d~ Estado ~a Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado do 
Rio de Janeiro a elevar em CrS 1.200.000.000,00 (um biÍhão e duzentos mi
lhões·de cruzeiros) o montante de sua dívi~ consolidada interna, a fim de 
contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio de 
JaneirO S.A., este na qualidade de agente financeiro dõ Banco Nacional da 
Habitação (BNH), destinado· à implantação do Sistema Metro viário da Cida
de do Rio de Janeiro.-

cas: 
A operação de crédito a ser contratada tem as seguintes condições bási-

"A - Valor: CrS 1.200.000.000,00; 
B- Prazos: 

I - de carência: 36 meses; 
2 __; de amortização: 216 meses; 

C- Encargos: 

I -juros de 8,5% a.a. (8% a.a. para o BNH e 0,5% a.a. 
para o Agente Financeiro); ~ ---
2 -----correção monetária idêntica à das ORTNs; 
3- taxa de fiança do garantidor: 0,25% a.a. sobre o saldo 
devedor; 

D - Garantias: fiança do BANERJ - Banco de Investimento 
S.A.; 

E - Destinação dos recursos: implantação do s·istema Metro
viário da Cidãâe do Rio de Janeiro." 

Segundo estudos realizados pelo Banco do Estad~ do Rio de Janeiro 
S.A., a operação de crédito sob exame é viável técnica e financeiramente. 

Por outro lado, trata-se de operação a que, por força das disposições 
contidas no art. 29 da Resolução n~t 93, de 1976, do Senado Federal, não se 
aplicam os limites fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1~7~. também 
desta Casa do Congresso N aciona_l, haja vista que os recursos a serem repas
sados provêm do Banco Nacional da Habitação. 

De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública do Ban
co Central do Brasil, a situação geral da dívida consolidada interna do Estado 
apresenta-se confor'me o quadro a seguir: 

CrS mil 

Dívida Posiçilo em Operaçilo sob Situação Poste-rior 
Consolidada 31-5-79 Exame à Contratação 

Interna (A) (B) Pretendida (C)= A+ B 

I - JNTRALIMITE 10.827.547,7 10.827.547,7 
a) Em títulos ..... 10.587.183,7 IIJ.587.183, 7 
b) Por contratos .. 240.364,0 240.364,0 
c) Por garantias .. 
d) Outras ·····-·· 

II - EXTRALIMITE 4.625.517,8 1.200.000,0 5.826.517,8 
a) FNDU ······· 
b) FAS ········· 
c) BNH ......... 4.626.517,8 1.200.000,0 5.826.517,8 

lll- Total Geral (1+11) 15.454.065,5 1.200.000,0 16.654.065,5 

b Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 19-9-79, 
manifestou-se favorável ao atendimento do p"edidõ~ por considerá-lo técnico e 
financeiramente viável. 

Cumpridas, portanto, as exigências constantes nas ·normas vigentes (Res. 
n9s 62/75 e 93/76) e no Regimento Interno do Senado, somos favoráveis ao 
acolhimento da presente mensagem presidencial, apresentando para tanto, o 
seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de J anelro a elevar em 
CrS 1.200.000.000,00 (um bllhio e duzentos milhões de cruzeiros) o 
montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. f9 É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 

29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do-Senado Federal, autori
zado a elevar em Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado do Rio de Ja
neiro S.A., este na qualidade de agente: finan~eiro do Banco Nacional da Ha
bitação (BNH), com a garantia de fiança do BANERJ- Banco de Investi
mentos S.A., destinado à implantação do Sistema Metroviãrio da Cidade do 
Rio de Janeiro, obedecidas as condições admitidas -pCio Banco Cehtfal do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em vigor na data- de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Teotônlo Vilela, Presidente 

- Benedito Ferreira, Relator - Jessé Freire- Luiz Cavalcante -Amou de 
Mello -José Rlcha - Bernardino. VIana. 

PARECER N• 628, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Reso
lução n9 67, de 1979, da Comissio de Economia, que ''autoriza o Go
verno do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 1.200.000.000,00 
(um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Hugo Ramos 

Vem ao exame desta Comissão o presente Projeto de Resolução, de auto
ria da Comissão de Economia desta Casa, como conclusão do seu parecer 
sobre a Mensagem n9 185, de 1979, do Sr. Presidente da República, subme
tendo à deliberação do Senado Federal Proposta do Sr. Ministro da Fazenda,. 
para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a_ elevar em 
Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um emprés~ 
timo junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A., este na qualidade de 
agente financeiro dCJ-BãflC6--Nacionai da-Habitação (BNH), destinado à im~ 
plantação do Sistema Metroviârio da Cidade do Rio -de Janeiro. 

2. Com a edição da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976- art. 
29 - ficaram excluídas dos limites estabelecidos pelo art. 29 da Resolução n9 
62, de 1975, também desta C.:isa do COngresso Nacional, as operações de cré
dito contratadas pelos· Estados e Municípios com recursos provenientes do 
Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Urbano- FNDU; do Banco 
Nacional da Habitação (BNH); e, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
Social - FAS que, dessa forma, são consideradas extra/imites. 

3. A matéria está acompanhada da Exposição de Motivos do Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda (EM n• 337, de 26-9-79), favorável ao pleito do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. tendo o Conselho Monetário Nacio
nal, em sessão realizada em 19-9-79, aprovado a presente operação. 

4. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressaltar que o pro· 
jeto obedeceu ao disposto no art. 42, item VI, da Constituição; às normas le 
gais que disciplinam a proposição (Resoluções n•s 62, de.\975 e 93, de 1976) 
e, ainda, ao estabelecido no Regimento Interno (art. l06, item II). 

5. Ante o exPoSto, opinamos no Se:Otido da normal tramitação da ma· 
téria, uma vez que constitucional e jurídica. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. -Henrique de La Rocque! 
Presidente - Hugo Ramos, Relator- Nelson CarneJro.:..... Murilo Badarô -· 
Moacyr Daihi -- Alqyslg_ Chaves - Bernardino Viana - Lázaro Barboza -
Almir Pinto. 

PARECERES N•S 629 E 630, DE 1979 

PAREOÉR N.0 629, DE !1979 

Da úmnlssã.o Ide ~Economia, sobre a. Me,....gem. n;o 149, 
de 1979 ~n." 29Z/79, :na origem), ido Senhor """"'~te da 
República, s~m.etei>do ao Senad& Federal, ;pr<>posj;a. do 
Senhor Ministro da F!r.zenda pa.r'al que seja. ~utorlza.da. a 
l'refeitura IMunieipal de Ibiporã. (P&) a elevar ""' ...• 
Cr$ ·22.000.047,87 (vinte" 'dois milhões, &e$1lenta. mil. qua
renta. e sete cruzeiros e óiten.ta e sete centavos) o mon.,. 
ta.nte de sua dívida. ronsoli<l.a.dá. 

Relator: SenadOr José •Rlcba 

NdS termos do art. 42, item vr, ds. Constituição, o Senhor Pre
sidente ·da República propõe ao _$enado Feder'~}, ljeja autorlzf!da a. 
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Prefeitura Municipal de Ib!porã (PR) a elevar em Cr$ 22.000.047,87 
(vinte e dois nrllliões, sessenta mil, quarenta e sete Cl"llreiro.s e oi
tenta e sete centavo.s) o montante de sua divida con.solidada ln
terna, a flin de que possa contrat!U" empréstimo junto ao Banco 
Nacional da Habitação - BNH, destinado "" financiamento dos 
serviços de complementação urbana, abrangendo à Implantação do 
Programa CURA, naquele Munlclplo. 

2. As condiçõeS básicas da operação são as seguintes: 
"A- Valor: 62.937 U!'C, correspondentes a Cr$ 22.060.047,87, 
considerado o· valor nominal da UPC d"e Cr$350,51, em 
abril de .1979; 
B -l'ruos: 
1 - de carência: 12 meses, 
2 - de arnortlzaçãó: 240 meses; 
C - Enca.rgns: 

1 -juros de 5% a.a. (4% a.a. para o BNH" 1% a..a. para 
o Agente Financeiro); · · 

2 - correção monetária ldênt;lca a das ORTN: 
3 - taxa de administração: 1% 
4 - taxa. de serviços técnicos: 1% 

D- Garantias: linpo.sto sobre a Circulação d<! Mercado
rias (ICMl; 
E - Destin.ação dos recUJ,"SOS: execução de ob:i-as de com
plementação urbana, abrangendo a. implantação do Pro
grama CURA, naquele Município." 

3. Segundo a análise apresentada P<>la Fundação de As
sistência aos Municípios do Estado do Paraná- FAMEPAR ane.. 
xa, a operação de crédito sob exame é viável técnica e flnan.;,lra
mente. 

4. Os registres do Departamento da Divida Públíca do Banco 
Central do Brasil indicam o.s seguintes valores da Prefeitura Mu
nicipal de Ibiporã (PJi,): 

iEm Cr$ MU 
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r - INTRALIMlTE 
Em titules 
iPor contratos 
!Por garantias 
Outras 

n - .EXTRALIMITE 9.207,7 22.060,0 31.330,'7 

FNDU 
FAS 
BNH 

9.2Q7,7 22.060,0 31.330,7 

III - TOTAL GERAL CI+lll 9.207;7 22.060,0 31.330,7 

5. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.o 
~3/76 o a.ssunto foi submetido "" exame da diretorla do Banco 
Centrar do Brasil, tendo o Conselho Monetário Nacicinal se :mani
festado favorável ao atendimento do pleito. 

6. Assim, tendo sido cumpridas as exigências constantes nas 
normas vigentes· (Resolução n.0 62/75 e 93n6) e no Regimento In
terno, concluímos o parecer no -sentido -do acolhimento da MenJa
gem n.0 149n9, apresentando, para tanto, o seguinte: . 

PROJEI'O DE RESOLUÇAO N.0 68, DE 1979 
Autoriza. a !Prefeitura. !Municipal de lbiporã •(PR) a 

eleva.r em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e •dois milbões, sessen
ta mil, quarenta. e sete cruzeiros e oitenta. e sete centavos) 
o mo-ntante de sua dívida. consolidada. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Iblp()rã, Estado do Pa

raná, nos termos do art. 2.o da Resolução n.o 93, de 11 de outubro 

de 1976, do Senado Federal, autorizada â elevar em Cr$ 22,000.047,87 
(vinte e dois milbões, sessenta mil, quarenta e sete Cl"llrelros e oi
tenta e sete centavos} o montante de sua divida. consolidada :ln
terna, a. fim de que possa contratar um empréstimo de Igual valor, 
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na qualldade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, desU
nado ao flnanclarnento dos serviços de complementação .urbana, 
abrangendo a lmplan tação do Programa CURA, naquele Municlplo, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, 
no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na. data..<!<> sua pu~ 
blicação. · 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. -·Teotônio VUeJâ, 
Presidente - José Rícha-, Relator - Bernardino Viana. - Arnon 
de Mello - Marcos Freire - Vicente Vuolo - Benedito Ferreira. 
- Roberto Sa.turnlno. 

~ARECER iN.0 620, DE .1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 

de Resolução n.0 · 68, de 1979, da :Comissão de Economia., 
que "autoriza a. Prefeitura iMunlcipal de lbiporã (PR) a. 
elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, sessen
ta mil, qnarenta e )Sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) 
o montante de sua dívida. consolid.ad..a.". 

Relator: .Senador Lenoir Vargas 

vem ao nosso exame projeto de resolução de autoria da Co
mtssão de Economia, pelo qual fica a :Prefeiturl!. Municipal de Ibi
porã, Estado do Paraná, autorizada, nos termos d(} a.rt. 2.0 da Re
solução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a ele
var em Cr$ 22.060.047.87 (vinte e dois milhões, sessenta mil, qua
renta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de 
sua divida consolidada Interna, a fim de que possa contrat'1-l' um 
empréstimo junto ao Banco do Estado do Paraná S.A., este na 
qual!dade de a~nte financeiro do Banco Nacional da Habitação -
BNH, destinado ao flnanciamen.to dos servlço.s de complementação 
urbana, abrangendo a im.plan tação do Programa CURA, naquele 
Município. 

2. Trata-se de operação a que~ ·por força das disposições con
tidas no art. 2.0 da. Resolução n.0 93, de 11-lo-76, não .se aplicam 
os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28-111-75, 
ambas do Senado Federal, haja vlllta que os recursos a serem re
passados provêm do Banco Nacional da Habitação e, dessa forma, 
considerada extralimite. 

3. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da Resolucão 
n.0 93, de 1976, a matéria foi submetida. "" exame do conselho 
Monetário Nacional e da comtssão de Empréstimos Internos .... 
(CEMPR!Nl do Banco Central do Brasil, merecendo pareceres fa
voráveis dos referidos órgão.s. 

4. A COmissão de Economia examinou ampla e pormenoriza
damente_ o caso, tendo concluído por apresentar projeto de resolu
ção atendendo à Men.sagem n.o 292, de 1979, do Senhor Presidente 
da República. 

5. Obedecidas. a tramitação estabelecida no art. 42, i!;?m VI, 
da COnstituição e as exigências con.stantes nas normas legais (Res. 
n.0 62, de 1975 e 93/76) e no Regimento Interno, opinamos no sen
tido da normal tramitação do projeto, uma vez que con.stitucional 
e jurídico. 

Sala das Çomissões, 3 de outubro de 1~79. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Lenoír V arga.s, Relator - Nelson Carneiro 
- Aloysio Chaves ~ !Moaeyr iDalla r- Raimundo /Parente - iMurllo 
Badaró ~ Bernardino Viana - !1\maral Furlan. 

PARECERES N•S 631 E 632, DE 1979 

PARECER N.0 631, PE 1979 
Da Comissão de Economia, sobre a. .Mensagem n.0 167, 

de 1979 (n.0 299/79, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submet.mdo à deliberação -do Senado Federal, 
proppsta. do Sr. !Ministro da Fazenda. para. que seja. auto

. rizada a Prefeitura Municipal d'e Piedade (SP) a elevar 
em Cr$ 13. 309. 948,44 (treze milhões, trezentos e nove mil, 
novl~entos e quarenta e oito- cruzeiros e quarenta. e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 
O Senhor Presidente da República, com a :M'en.sagem n.o 167/79 

submete à apreciação do Senado Federal pedido da Preteltur~ 
Municipal de Piedade (SP), que objetiva contratar, junto ao Banco 
do ·Estado de São Paulo S.A.; este na qualidade de agente finan
c~ITo do ~anco Nacional da Habitação (BNH), a seguinte opera
çao de credito: 
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~~~~-----------------------------------------------------------~ 
"A-- Valor: 4Ó.725.624 .UPC <correspóritfentes a 
Cr$ 13.309.948,44 consldera;ndo o valor nominal da UPO 
de Cr$ 326,82, em janeiro de 1979); 
B- Prazos: 

1 - de carência: 12 mese<~; 
2 - de amornzação: 216 m~; 

C-Enc~: 

1 - Juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. 
para. o Agente Financeiro); 
2 - correção monetária com base na variação das ORTN; 
3 - taxa de administração do BNH correspondente a 
1% do valor dO empréstimo; 
4 - taxa de planejamento, admlnlstraçij,o e :f18cal!zação 
de obras correspondentes ,a 6%; 
D - Garantias: v!I).ctilação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadoria (ICM); 
E - Destin!IA)ã.o dos recursiJs: execução de obras de !n!'Ta
~strutu~a urbanru no Conjunto Habltaclorial "Emestloo 
Crocia" da CECAP." 

o Conselho Monetário Nacional, em se<~sã.o realizada em 
29C8-79 pronuncla"se favoravelmente ao pleito, por julgá-lo téc
nico -e' financeiramente· viáyel, não devendo os. seus encargos 
gerar maiores pressões nR. ex.ecução orçam-entária dos ·próximos 
exerciclos, daquela municipalidade. 

No mêr!to, o empreendimento se enqu\1-(l.ra nas dlretrlzes do 
Pla.no Nacional de Desenvolvimento, no tocante -ao aparelhamento 
das médias e pequenas cidades, visando à desconcentração espa
cial da atlvidade econôinlca. 

ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem 
nos termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOl!UÇAO N.0 69, DE 1979 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade (SP) a. 

elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhil>s, trezentos e 
nove mil, novecentos e quarenta. e oito ernzeiros" e qua
renta e quatro centavos) o montante de sua. divida oonso
lidada. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.o· li: a Prefeitura Municipal de Piedade (SP), nos ter

mos do ·art. 2.0· da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elev~ em Cr$ 13.309.948,44 
(tr.eze milhões trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito 
cruzeir<Js e quárenta e quatro centavos) "montante de sua dívida 
consolidada interna, a :fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco do Estado de São PJl,ulo S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação (BNH), destinado ao financiamento _ dos serviços de Infra
estrutura. urbana no Conjunto ~Habitacional "Em~tiD-9- Crocela, 
da CECAIP, naquele. Município, obedecidaS as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil. no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 26 de setembro· de 1979. - Teotônio 
V"llella, Presidente - Bernardlpo Via.na,. Relator- 1\larcos Freire 
- Amon de Mello - José Rlcha - Vicente Vuolo - Bmedito 
Ferreira - Roberto Saturnino. 

PARECER. N.0 632, DE 19?9 

Da Comlssã.o de ConstittW;ã.o e Justiça. sobre o Pro
jeto de Resolução n.• ii!), de 19'19, da ·Comissão de Eco
nomia. o:ue "autol'iza a IPrefeitura. Mu;qjcipal de Pi'Made 
(SP) a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, tre
zentos e nove mil, novecentos e qua.renta. e ()i.to cruzeiros e 
quarenta e qua.tre centavos) o montante de sua. divida 
oonsolida.da. 

Relator: Senador ,\maral Furlan 
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economla 

do Senado F.ederal, como conclusão de seu Parecer sobre a Men
sagem n.o 179, do Senhor Presidente da República, autoriZa "' 
PrefeltuT& Munlcipâi ·de Piedade (SP) a contmtar empréstimo 
no valor de Cr$ 13.309.948,44 ('l'.reZe milhões, trezentos e nove mll, 
noveci>ntos e qua.renta e oito cruzeiros e quarenta e quatro- cen
tavos), destinado a financiar serviços de tnfra-estrutura urba.na 
naquele munlcipio. 

o pedido de autoriZação !o! formulado noo termos do precei
tuado no paTágra!o único do artigo 2.0 da Resolução n.0 93, de 
1976, do Senado Federal, implicando; por conseguinte, a nã.o obser-

vâneia dos limites f)Xados pelo artigo 2.0 · da Resolução n.o 62, 
de 28-10-79, também da Câmara Alta do Congresso Nacional, 
conforme se verifica a seguir: 

"Art. 2.o Os limites fixados no artigo 2.o da Resolução 
número 62, de 1975, não se aplicam às operações de cré
dito contratadas pelos Estados e Municlplos com recursos 
provenientes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvol
vimento UTbano (FNDUJ, do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social (FASJ e do Banco Nacional da Habita
ção {BNH>. 

Pará:grafo único. O pedido de autoriZação para as opera
ções de crédito previstas neste artigo será submetido, pelo 
Presidente da República, à deliberação do Senado Fe
deral, devidamente· Instruido com o parecer do Conselho 
Monetário Naclon·al." 

Trata-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação 
está prevista no art. 416, do Regimento Interno, como decor
rência de a Constituição Federal, em seu art. 42 item VI, prescre
ver como competência privativa do _Senado Federal "fiXar, por 
proposta do Presidente da República e por resolução, limites glo
bais para <> montante da divida consolidada dos Estados e dos 
Mun!eip!os ... " 

Assim, verifica-se que a proposição fo! elaborada <!onsoante 
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, mere
cendo, por Isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange 
aos aspectos de constitucionalidade, juridicldade e técnica legisla
tiva. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Amaral Furla.n, Relator - Leonir Varga.s 
--, Nelson Carneiro - Bernardino VIana. - AI~o Cha.ves 
Moa.cyr Dalla. - RAimnndo Pa:lf...,_te - lllurllo Badaró. 

PARECERES NOS 633 E 634, DE 1979 

PARECER N.0 &33, DE 1979 

Da. ComissãO de Economia, sobre a :Mensagem n,0 157, 
de 1979 (n.o 289179, na origem), do Senh!>r Presidente da 
República, submetendo ao . Sena.do Féderal proposta do 
Sr. Ministro da F~~-Zenda para. qne seja. autorizada. a. Pre
feitUra. Municipal de Con.tagem (MG) a elevar em .... 
Cr$ 299.282.4?5,&2 (duzentos e noventa e nove milhões, dn
zentos e oitenta e dois mil, qua.trooentos e setenta e cin
co cmzeiros e sessenta e dois centavos) o montante de 
sua. divida consolidada. 

Relator: 1Senador Tancredo Neves 

o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Sena.c;lo Federal (art. 42, item· VI, da Constituição), proposta no 
sentido de que seja autoriZada a Prefeitura Municipal de Conta
gem.-(MG) s elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e 
nove··milhões, duzentos e oitenta e dois inil, quatrocentos e seten
ta e cinco cruzeiros e sessellta e dois centavos) o montante de sua 
divida consolidada Interna, a fim de que possa contratar emprés
timo junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais &.A., este 
na qualidade de agente financeiro do. Banco _Nacional _da Hab!~ 
tação (BNH>, destinado a.o financiamento dos serviços de infra
estrutura urbana em áreas de conjuntos habitacionais, naquele 
munlciplo. 

2. o emprestimo a ser contratado tem as seguintes condi
ções gerais: 

"A - Valor: 15.741,00612 UPO, correspondentes a ....... . 
Cr$ 2Íl9. 282 .4?5,62 (UPC de Cr$ 326,82, em janel
ro/79); 

B- Prazos: 

1 -de carêDda:' l'ano; 

2 - de amortizaÇão: 18 anos; 

o --Eaellz8'0s: 

1 - juros de 4% a.a., acrescidos de 1% a.a., pelo 
repasse; 
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2 - correi;ãa .lllOIM>tárla correspondente ao lnd!ce 
de llatiaçãmdai.éRTNs trimesflral; 

D - GarantJaS: vinculação de quotas do Imposto sobre 
Circulação de "Mercadorias (WM) : 

E - .. Destin;Lção. dos. .J:eCDl'SOs: ·execução. de obras de In
fra-estrutura.. llli:la.na.. em áreas de conjunto.s habi
tacionais, .no munlclplo." 

3. Segundo· a análise apresentada· pelo Banco de crédito 
Real de MlnM Gerais S.A., a operaçã<r de- credito sob" -exame é vlá
Yel 'técnica e· flna.n~e.lramente. 

Divida Colllllllllrada 
l'loelçio em 
:n-u-" 

Ia tema (A) 

I - Iatrallmlfle 13.0'13,4 

POr contratos 13.0'13,4 

II - E:r:tralimifle 212.772,1 

FNDU 68.044,1 

BNH 204.128,6 

III - Tota.l Geral (I + 0) 285.846,1 

6. Na forma do parágrafo único do artigo 2:• da l'!,esolução 
n.• 93, de 1976, o pedido ele. autorização para a oper:ação· de cré
dito submetido pelo Senhor Presidente da Repúllllcà à deliberação 
do Senado Federal, está devidamente lns.truído com o parecer do 
conselho Monetário Nacional, favorável ao pleito. 

7 ~ Cumpridias as exigências estabeleclaas n;;t.S normas vigen
tes e no- Regime~to Interno, esta Comissão conclui por aceitar a 
solicitação contida na Mensagem do Senhor Presidente da Re
pública, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 70, DE 1979 
Autoriza a Prefeitura Mwücipal de Conta,gem (MG) a 

elevar em Cr$ 29.282.475,62 (duzentos e noveoj;a e nove 
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e se
tenta e cinco cruzeiros e sessenta. e dois eenta;'@S) o :m.on
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É, a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de 

Minas Gerais, nos termos do art. 2.o da Resolução n.0 93, de ll 
de_ outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada ·a elevar em 
Cr$ 299.282.475,62 ('cinzentos e noventa e nove milhões, duzentos 
e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e ses-~ 
senta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que- possa contratar um emprést~mo de igual va
lor, junto ao Banco de Crédito Real de- Minas Gerais S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habita
ção - BNH. destinado ao financiamento dos serViços de infra
estrutura urbana em áreas de conjuntos habitacionais, naquele 
municipio, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo proees.so. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Bala das COmissões, 26 de setembro de 1979. - Teotõnio Vilela, 
Presidente - Tancredo Neves, Relator - Vicente Vuolo- Ma:roos 
Freire --Bernardino Viana - Amon de MeDo - Benedito Ferrei
ra. - José Richa - Roberto Saturnino. 

, 4. Trata,.se.de ppe11ação. a que;.pon .torça !ias àiSpasições con
tidas no artigo 2.0 da Resolução n.0•-23 de ll,U1Ji<Z6, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.0 da Reso ... 
Iução n.o 62, de 28-lQ-75, haja vista:-.qUe- .. os TeCttl'SOS. a· -s:ermn re
passados provêm do Banco Nacional da Habitação, sendo, dessa 
forma, eonSid-erada ·extrallnúte. 

5. De .aeordo com os regiStras do Departamento da '::lblda 
·Púb!fca•do Banco Centrlll do llrli'!IJ. -.DEDIP -, a.•slt~o da: di
vida coru:olifiiada :interna do municfplo apresenta-se collfonne 0 

, quadro a seguir: 

Ctt mil 

Operação SHuatão .pester.~or 
sob .. ~ 

EJ:a.me (8) ~~(C)=:A+B 

13.0'13,4 

13.0'13,4 

299.282,5 512.055,2 

68.044,1 

299.282,5 504.0Ü,1 

299.282,5 585.128,6 

PARECER N.O 634, DE 1979 
Da Comissão de Constitnição e Justiça, sobre o Pro

jeflo de Resolução n.O 70, de 1979, da Comissão de Econo
mia que "autoriza a Prefeitura ~cipal de Contagem 
(MG), a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa 
e ·nove milhões, duzentos e oitenta e .d'ois mil, Q1;13-trocell
tos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos), 
o lDiOntante de sua dívida. consolidada'~. 

Relator: Senador Murilo Badaró 

O Senhor Presidente da República, na forma do dispo? to no 
art. 42, item VI da Cõnstituição, submete ao exame do Senado Fe
deral, proposta da Prefeitura 'Municipal de Contagem, Estado de 
Minas Gerais, no sentido de autorizar aquela Prefeitura a ~levar 
em Cr$ 299 282.475,62 (duzentos. e noventa e nove milhões, du
zentos e 'oitenta e dois mil, quatrocentos e stenta e cinco cruzei
ros e sessenta e dois centavos) o montante de sua divida conso
lidada, a fim de que possa contratar empréstimo de igual valor, 
junto ao Banco de .Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Naelonal da Habitação -
BNH, destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura 
urbâna em áreas de conjuntos habitaci-onais, naquele municipio, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco central do Brasil, 
no respectivo processo. 

2 _ Tendo em vista as disposições contidas no art. 2.0 da 
Resolução n.O 93, de 1976, do Senado Federal, à operação em pau
ta não se aplicam os I!mites fixados pelo art. 2.0 da Resolução 
n.O ô2, de 1975, desta Casa, haja vista que os recur,sos a serem re
passados provêm do Banco Nacional da Habitação -· BNH, e, as
sim, considerada extralimite. 

3. A proposta está instruída colii a ExPosição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda (EM- n.O 309/79), que en
caminhou os pareceres do Conselho Monetário Nacional e da Co
missão de Empréstimos Internos (CEMPRIN) do Banco Central 
do Brasil, ambos favoráveis ao pedido em exame. 

4. A mensagem obedeceu ao disposto no art. 42, item VI da 
Constituição, ·às normas vigentes que regulam a matéria (Reso
lução n.0 62, de 1975 e Resolução n.0 93, de 1976) e ao estabele
cido no Regimento Interno--(art. 106, item II). 



'Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Quinta~feira 4 4967 

5. Em face ao exposto, opinamos no sentido da normal tra
mitação da matéria, uma vez que constitucional e jurid!ea. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Mmilo Ba.daró, Relator - Lenoir Vargas -
Nelson Carneiro - Aloysio Chaves - Moaeyr Dalla - Raimundo 
"arente - Bernardino Viana - Amaral Furlan. 

PARECERES N•S 635 E 636, DE 1979 
PARECER N.0 635, UE 197!) 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 166, 
de 1979 (n.0 297/79, na origem), do 1Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda. para que seja 
·autorizada. a. Pl;"efeitura. .Mtmicipal de Pedreira (SP) a 
elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e 
doze mil, trezentos e trinta. e quatro emzeiros e cinqüenta 
e quatro centavos) o ln.onta.nte de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Ot;estes Quércda 
Com a Mensagem n/o 166/79, o Senhor Presidente da República 

submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura 
Municipal de Pedreira CSP), que objetlva contratar, junto ao Banco 
do Estado de São Paulo S. A., este na qualidade de agente finan
ceiro do Banco Nacional da Habitação (BNHJ, a seguinte operação 
de crédito: 

"A- Valor: 10.747 UPCs (correspondente· a Cr$ 3.512.334.34, 
considerand'o o valor nominal da UPC de Cr$ 326,82, em 
janeiro de 1979); 

B- Prazos: 
1 -:-'""de carência: 12 meses; 

2 - de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1- juros de 8% a. a. (7% a.a. para o BNI! e 1% a.a. 
para o agente financeiro); 
2 - correção monetária com base na variação das O'R.'I'Ns; 
3 -· taxa de administração do BNH de 1% sobre o valor do 
empréstimo; 
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (ICMJ ; 
E - Destinacão dos recursos: obras de infra-estrutura no 
Conjunto Habitacional Jardim CECAP - Monte Nilo, na
quele Município." 

o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 
29-8-79, pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por conside
rá-lo técnico e financeiramente viável, não devendo os seus en
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos pró
ximos ~xercícios, daquele Munleíp!o. 

No mérito, entendemos que o pedido se enquadra nas normas 
e dlretrizes da legislação que regulamenta a matéria e p empreen
dimento, qbjeto do~{ir,tan.clamento a. ser auto!"lzado, tem longo al
cance sócio.:.econôinico para o Município em questão. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem, nos 
termos do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 71, !DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) a 
elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze 
mil, trezentos e -trinta. e quatro cruzeiros e cinqüenta. e 
quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP), nos ter
mos do art. 2.0 da Resolução n.o !>3, de 11 de outubro de 1975, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ &.512.334,54 (trés 
milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzei
ros e cinqüenta e quatro centavos) o montante de sua divida con
solidada interna, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco do Estado de São "Paulo S.A., este na 
qualidade de ag_ente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNHJ, destinado ao financiamento dos serviçoJl de Infra-estrutura 
do ·Conjunto Habitacional Jardim OECAP - Monte Nilo, naquele 
Mtmicip!o, obedecidas as condições ·admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1976. - Teotônio VIlela, 
Presidente - Orest""' Quércia, Relator - Vicente Vuolo - Marcos 
Freire -- ~Roberto Saturnino - Benedito Ferreira - Bernardino 
Viana - Arnon de Mello. 

PARECER N.0 636, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto· 
de Resolução n.0 71, de 1979, da Comissão de Economia, que 
«autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) a ele
var em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze 
mil, trezentos ,e trinta e quatro cruzeiros e cinqüenta e 
quatro centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Relat<>r: Senador Amaral Furlan 
o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 

do senado .Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Men
sagem n.O 179, do Senhor Presidente da Repúbllca, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) a contratar um empréstimo 
no valor de Cr$ 3. 512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze mil, 
trezentos e trinta e.quatro cruzei:r:o~ e cinqüenta e quatro centavos), 
junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH). des
tinado a custear serviços de infra-estrutura naquela cidade. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do artigo 2.0 da Resolução n.o n, de 
1976, do Senado Federal, lroplicando, por conseguinte, a não obser
vância dos !lroites fixados pelo .art. 2.0 da Resolução n.o 63, de 
28-10-75, também desta Câmara Alta do COngresso Nacional, con
forme se verifica a seguir: 

"Art. 2.0 os limites fixados no artigo 2." da Resolução 
n.o 62, de 1975, não se aplicam às operações de crédito 
contratadas pelos Estados e Municípios com recursos pro
venientes do Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimento 
Urbano (FNDU), do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento 
SOcial (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNHJ. 

Parágrafo único. O pedido de autorização para as opera
ções de crédito previstas ne:ste artigo será submetido, pelo 
Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, 
devidamente instruido com o parecer do Conselho Mone
tário Nacional." 

Trata-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação 
está prevista no art. 416, do Regimento Interno, .como decorrência 
de a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever como 
competência privativa do senado Federal "fixar, por proposta do 
Presidente da República e por resolução, limites globais para o 
montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios ... ". 

Assim, verifica-se que a proposição .foi elaborada consoante 
as. prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, 
por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos 
aspectos de .constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa.· 

Sala das Comissões, 3 ~de outubro de 1979. - Henrique de La 
Roc:;;,ue, Presidente· - Amaral Furlan, Relator Lenoir Vargas -
Nelson Carneiro ,_ Berna1'dino Viana- AloysiQ Chaves- Moacyr 
Dalla - Raimundo Parente >- .Muril& Badaró .. 

PARECERES N•S 637 E 638, DE 1979 

PARECER N.0 637, DE 1979 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 165, 
de 1979 (n.• 296/79, na origem), do Senhor Presidente da. 
República, submetendo à deilbera.ção do Senado Federal, 
proposta do Senhor Miulstro da. Fazenda para qne seja 
autorizada. a Prefeitura Mtmicipal de Olímpia (SP) a ele
var em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, qui
nh·entos e dezenove .mil, oitocentos e noventa e três cru
zeiros e qua.renta. centavos), o montante de sua dívida 
consolidada.. 

Relator: Senador Orestes Quércia. 
COm a Mensagem n.0 165/79, o Senhor Presidente da Repú

blica submete à deliberação do Senado Federal pleito da Prefei
tura Municipal de Ol!mp!a (SP), que objetiva contratar, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco ~Nacional da Habitação (BNH), a seguinte 
operação <'(e crédito: 

"A- Valor: 69.954,9040 UCP (correspondentes a ....... . 
Cr$ 24.519.893,40, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 350,51, em abril de 1979); 

B- Prazos: 
'1 -de earéncla: 18 meses; 
l! - de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1- -juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para 
o Agente Financeiro); · 
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2 - correção monetária com base na variação das ORTNs; 

3 - _taxa de administração de 1% ; 
4- taxa de planejamento, administração e fiscalização cor
respondente a 6% sobre o custo da obra; 
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (IOMJ ; -

E - Destinação dos recursos: execução de obras. de Infra
estrutura no Conjunto Habitacional "Antônip José Trin
dade", na cidade, dentro do Programa FINC." 

O Conselho Monetário Naei;;àJ, em sessão reallzada em 29 de 
agosto de 1979, pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por jul
gá-lb técnico e financeiramente viável, não devendo os seus en
cargos gerar maiores pressões na execução orçamentária dos pró
ximos exercício, daquela edilidade. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos 
que têm mereeldo o acolhimento desta Comissão, até mesmo por
que, além do largo alcance social, o prol e to enS'Oj a retomo aos 
cofres públicos de parte do capital li:l.vestldo, através da carga 
fiscal sobre os seus beneficiários. 

Ante o ·exposto) 'opinamos pe~ acolhiinento da mensagem, nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 72, DE 1979 

Autoriza a. Prefeitura. Municipal de Olímpia (SP) a 
elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, qui
nhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa. e três cru
zeiros e quarenta centavos) o montante de sua. dívida. con
solidada. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Ollmpia (SP), nos ter

mos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em CT$ 24.519.893,4() (vin
te equatro milhões, quinhentos e dezenove mll, oitocentos é no
venta e três cruzeiros e quarenta centavo~) o _montante de, sua di
vida consolidada interna, a fim de que possa contratar um em
préstimo de Igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNHJ; destinado ao financiamento dos serviços de 
infra-estrutura no Conjunto Habitacional HAntõnio José Trinda_de", 
naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Cen
tral do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de :iua publi
cação. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. - Teotónio .Vilela, 
Presidente - Orestes Quércia., Relator - Vicente Vuolo - Marcos 
Freire - Benedito Ferreira - Arnon de Mello - Bernardino- Viana 
- Roberto Satum.lno. 

PARECER N.O 638, DE 1979 

Da ~·de Constituição e Justiça., sobre o Pro
jeto de Resolução n.0 72, de 1979, da Comissão de Econo
mia, que "autoriza a Prefeitura. MU1;1icipa.l de Olímpia (SP) 
a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três 
cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua. dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Amaral Fnrlan 
o· Presente Projeto de Resolução, da Comissão_ de Economia 

do Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Men
sagem n.O 179, do Senhor Presidente da República, autoriza a Pre
feitura Municipal de Olímpia (SP) a contratar empréstimo no 
valor de Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, quinhentos e 
dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta e~
tavos), destinado a financiar Serviços de infra-estrutura naquela 
cidade. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, 
do Senado Federal implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.O &2, de 28-10-79, 
também da Câmara .t\,.lta do Congresso Nacionál, conforme se veri
fica a seguir: 

"Art. 2.o Os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.O 62~ 
de 1975, não se aplicam às operações de crédito contra~
das pelos Estados e Municípios cqm recursos _provenientes 
do Fundo Nij.CiQ.nal de Apoi-o ao Desenvolvimento Urbano . 
(FNDU), do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social 
(FA.S) e do Banco Nacional da Habitação (BNH). 
Parágrafo único. O pedido de autorização para as opera
ções de crédito previstas neste artigo será submetido, pelo 

Presidente da República, à deliberação do Sen~do Federal; 
devidamente instruído com .o parecer do Conselho Monetá
rio Nacional." 

Trata-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação estâ 
prevista no art. 416, do Regimento Interno; como· decorrêcia de a 
çonstituição Federal~ em. seu art. 42 item VI, prescrever como cOm
petência privativa do Senado Federal "fixar, por proposta do Pre
sidente da República e por resolução, limites globals para o mon
tante da divida consolidada dos Estados e dos Municípios ... ". 

Assim, verifica-se que a proposição foi. elaborada consoante as 
prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, mereeendo, por 
isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange . aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de ·outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Nelson Carneiro 
- Aloysio Chaves - Moacyr Dalla. - Ra.ímundo Parente - Murilo 
Bada.ró- Lenoir Vargas- Bernardino Viana. 

PARECERES NI>S 639 E 640, DE 1979 

PARECER N.O' 639, DE 1979 
Da Comissão d; Economia, sobre a. Mens3.gem n.o 164 

de 1979 (n.& 295179, na. origem), do Senhor Presidente d.: 
República, submetendo à deliberação do Senado Federal 
proposta. do Sr. Ministro da Fazenda para que seja auto~ 
rlzad'a. a Prefeitura. Muni·cipal de Morro Agudo (SP) · a 
elevar em Cr$ 5'.236.619,40 (cinco milhões, duzentos e trin
ta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta. 
centavos) o montante de sua divida consolidada. 

Relator: _Senador Bernardino Viana 

Com a Mensagem n.o 164/79, o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefei
tura MuniCipal de Morro _Agudo (SP), que objetiva contratar, junto 
a_o Banc;:o do Estado de Sao Paulo S.A., este na •qualidade de agente 
f1nanc~1ro do Banco Nacional da Habitação (BNH) a seguinte 
operaçao de crédito: 

1 

"A- Valor: 14.940 UPC (correspondentes a Cr$ 5.236.619,40, 
considerado o valor nominal da UPC d"' Cr$ 351} 51 em 
abril de 1979 J ; ' 

B- Prazos: 
1 - de carência: 18 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C- Encargos: 
1 - juros de 8% a.a. (sendo 7% a.a. para o BNH e 1% 
a.a. para o Agente Financeiro); 
2 - correção monetária com base na variação das ORTN; 
3 - taxa de administração de 1% ; 
4 - taxa de planei amen to, administração e fiscalização: 
6% sobre o custo das obras; 
D ......... Garantias: Vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (ICM) ; 
E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra
estrutura no ·Conjunto Habitacional ''Ademir Benedetti." 

O. ConselhÇ) Monetãrio Nacional, em sessão realizada em 
29-8-79 pronunciou-se favoravelmente ao pedido por julgá-lo téc
nico e ~inanceiran:_ente viável, não devendo os Seus encargos ge-
~f;io ~~~r~~óJi:~~o~e~:rcifs~cuçã.Q o~_çam·entária daquele Muni-

No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes do 
Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao aparelhamen
to urbano das médias_ e pequenas cidades, visando ao atendimen
to da demanda de novas residências e uma melhor adequação das 
atividades econômicas em termos espaciais. 

:-Ante- o exPosto, ophlàmos pela acolhimento da· mensagem 
nos termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.& 73, DE 1979 

Autoriza. a Prefe'itura Municipal de Morro Ag-Üdo (SP) 
a elevar _em_ Cr:' 5.~3ij.619,40 (cinco milhões, duzentos e 
trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e qua
renta centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 l1: a Prefeitura Municipal de Morro Agudo (SP) nos 
termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 de outubro de '1975 
do Sena_do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cin~ 
co. milhoes, duzentos e trinta e _seis mil, seiscentos e dezenove cru
zerros e quarenta centavos) o montante de sua divida consolidada 
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interna, a ·fim de que possa contratar um empréstimo de _igual 
valor~ junto ao Banco ·cto ·Estado de São Paulo S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH) 1 destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura 
no Conjunto Haóitacional "Ademir Benedetti", naquela cidade, 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Bras!!, 
no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. - Teotónio Vilela, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator_- Marcos Freire - José 
Richa - Arnon de Mello - Vicente Vuolo - Benedito Ferreira -
Roberto Saturnino. 

PARECER N.0 640, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Resolução n.o 73, de 1979, dQ. Comissão de Economia, 
que "autoriza a Prefeitura Municipal de MolT~ Agudo (SP) 
a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões, duzentos e 
trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e qua
renta centavos) o montante de sua dív'lda consolidada". 

Relator: Senador Amaral Furlan 
O presente projeto de resolução, da Comissão de Economia de> 

Senado Federal, com conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem 
n.• 164/79, do Sen.ho~ :Presidente da República, autoriza a Pre
feitura Municipal de Morro Agudo (S:Pl a contratar empréstimo 
no valor de Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões, duzentos e trinta e 
seis mil, seiscentos e dezenove cxuzeiros e quarenta cen~ayos) 
destinado a financiar obras de infra-estrutura naquele mun1c1pio. 

o pedido de autorização foi forthu:_ado nos ter_:nos do pre
ceituado no parágrafo único do art. 2.0 da R~s_qluçao n.O _93, de 
1976, do Senado Federal, implicando, por conseguint~, a nao ob
servância dos limites fixad9s pelo art. 2.0 da Resoluçao n.0 62, de 
28-10-79, :também da Câmara Alta do Congresso Nacional, COI?-forme 
se verifica a seguir: 

"Art. 2.0 Os limites flxados no art. 2;<• da Resolução n.O 62, 
de 1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas 
pelos Estados e Municípios com recursos provenientes do 
Fundo Nacional Q.e Apoio ao __ Desenvolvimento Urbano 
(FNDU), do Fundo de Apoio ao Dese~volvimento Social 
(FAS) e do Banco Nacional da Habltaçao (BNH). 
Parágrafô único. O pedido de au\Qrização para as ope
rações de crédito previstas neste artigo será submetido, 
pelo Presidente (la República, à deliberação do Senado 
Federal, devidamente instruído com o parecer do Conselho 
Monetário Nacional." 

Trata-se, portanto, de operação financ_eira cuja tramitação 
está prevista no art. 416, do Regimento Interno, como decorrência 
de a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, prescrever 
como competência privativa do Senado Federal "fixar, por pro
posta do Presidente da República e por resolução, limites globais 
para o montante da dívida consolidada dos Estados e dos Mu
nicípios ... " 

Assim, verlfic'a-se que a proposiçã-o :foi elaborada consoante 
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, 
por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos 
aspectos de constitucionalidade, jur!dicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque. Presidente - Amaral Ful'lan1 Relator - Nelson Carneiro 
- Alpysio Chaves - Moacyr Dalla - Raimundo Parente - IVIurHo 
Badaró - Lenoir Vargas - Bernardino Viana. 

PARECERES NoS 641 E 642, DE 1979 
PARECER N.0 641, DE 1979 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n. 0 163, 
de 1979 (n.0 294/79, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Senado Federal, 
proposta do Sr. 1\finistro da Fazenda para que seja auto
rizada a Prefeitura Municipal de Moji Guaçtt (SP) a ele
var em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos e 
noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senad<>r Orestes Quércla 
Com a Mensagem n.o 163/79, o Senhor Pres!ctente da República 

submete à deliberação do Senado Federal, pleito da :Prefeitura 
Municipal de Mojl Guaçu (SP), que objet!va ce>ntratar, junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este n,. qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNID, a seguinte 
operação de crédito: --

"A- Valor: 14.045 UP.C (correspondentes a Cr$ 4.590.186,90, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 326,82, em 
janeiro de 1979); 

B- Prazos: 

1 - de carência: 24 meses; 
--2 - de amortização: 216 meses; 

C - Encargos: 

1 - juros de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para 
o agente financeiro) 1 pagáveis mensalmente; 
2 - correção monetária com base na variação das ORTN; 
3 - taxa de administração do BNH correspondente a 1% 
do valor do empréstimo; 
4- taxa de planejamento, admlnlstração e fiscalização de 
obras corre;spondente a 6%; 
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias (!CM); 

E -Destinação dos recursos: execução de obras de infra
~~~~:;ra urbana _do Parque CECAP; através do Programa 

O Conselho Monetário Nacional1 em sessão realizada. em 29-8-79 
pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por julgá-lo técnica e 
financeiramente viável, não devendo os seus enc.argos gerar maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos exercicios, 
daquele Município. 

No mérito, o .empreendimento se enquadra em casos análo
gos que têm merecido a aprovação desta Comissão, até mesmo 
porque parte do capital in:vestido retorna aos cofres públicos, via 
carga fiscal sobre os beneficiários do projeto. 

Ante o exposto. opinamos pelo acolhimento da mensagem, nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 74, DE 1979 

Autoriza a Piefeitura Municipal de Mojr Guaçu (SP) 
a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos 
e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida- consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Moji Guaçu (SP), nos 

termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, 
do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (qua
tro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cru
zeiros e noventa centavos) o montante de sua divida consolidada 
interna, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura 
urbana no Parque CECAPJ através do Programa FINC naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo BancÓ Central 
do Brasil, no respectivo proçessó. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blleação. · 

Sala das Comissões, 26. de setembro de 1979. -- Teotónio Vilela, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator - Vicente Vuolo - Bene
dito Ferreira - Arnon de Mello - Bernardino Viana - Roberto 
Satunúno. 

PARECER N.O 642, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro
jeto de ReSolução n.0 74, de 1979, da Comissão de Econo
mia, que "autoriza a Prefeitur;:t Municipal de Moji Guaçu 
(SP) a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, qui
nhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e 
noventa centav~) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Amaral Furlan 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia 

do Senado Federal, como'_conclusão de seu Parecer sobre a Men
sagem n.0 163/79, do Senhor President-e da República autoriza 
a Prefeitura Municipal de Moji Guaçu (SP) a contrata!: emprés
timo no valor de Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos e 
noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos), 
destinado a financiar os serviços de infra-estrutura naquela cidade. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precei
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, 
do se.nado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância 
dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 28-10-79, 
também da Câmara Alta do Congresso Nacional, conforme se ve
rifica a seguir: 

"Art. 2.D Os limites fixados no art. 2.o da;<esolução n.o 62, 
de 1975, não se aplicam às operações de crédito contrata
das pelos Estados e Municípios com recursos provenien
tes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Ur
bano (FNDU), do Fundo de Apolo ao Desenvolvimento So
cial (FAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNHL 
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Parágrafo único. O pedido de autorização para a.s ope
rações de crédito previstas neste artigo serâ submetido. 
pelo Presidente da República, à deliberação do .Senado Fe
deral, devidamente Instruido com o parecer do conselho 
Monetário Nacional." 

Trata-se, portanto, de operação financeira cuja tramitação está 
prevista no art. 416, do Regimento Interno, como decorrência de a 
Constituição Federal, çm seu art. 42 item VI~ prescrever como 
competência. :pr:ivativa do Se:p.ado Federai "fixar, por proposta do 
Presidente da República e por resolução, limites globais para o 
montante da divida consolidada dos Estados e dos Municípios ... " 

Além do Parecer do COnselho Monetário Nacional, acompa
nha a Mensagem Presidencial estudo técnico de viabilld,.de econõ
m!co-flnancelra. 

Assim, verlflca-se que a proposição foi elaborada consoante 
as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecen
do, por isso, o nosso enc~inhamento fs.vorável, no que 1íange aos 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões. 3 de outubro de 1979. - Henrique ·de La 
Rocque, Presidente - Amaral Furlan, .. Relator - Lenoir Vargas 
- Nelson Carneiro - Mwilo Badaró - Aloys!o Chaves - Moac:yr 
Da!la - Bernardino Viana -Raimundo Parente. 

PARECERES NoS 643 E 644, DE 1979 
PARECER N.0 643, DE 1979 

.[)a. Comissão de EconOmia, sobre a Mensagem n. o- 168, 
de 1979 (n. o 300179, na origem), do Senhor Presidente da 
República, . submetendo à. deliberação do 1Senado Federal, 
proposta do Senhor Ministro da Fazenda· ~ara que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de .Presidente Prudente 
(,SP) a elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e quatro milhões, 
n&Venta e quatro m.U, cento e cinqüenta. cruzeiros e oitenta 
e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador .Bernardino Viana. 
O Senhor Presidente da República, com, a Mensagem n.0 168, 

de '1979, submete à apreciação do Sena9-9 Federal, pedido da Pre ... 
feitura Municipal de Presidente Prudente (SP), que objetlva con
tratar, junto ao Banco .do Estado de Sif.p Paulo S.A., este na qu!!-
lidade de agente financeiro do Banco Nacl<lnal da Hab1taçao 
<BNH), a seguinte operação de crédito: 

"A- Valor: 73.723 UPC (correspondente a Cr$ 24.094.150 86, 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 326,82, em 
janeiro de 1979); 

B- Prazos: 
1 - <i'e carência: 18 meseS; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - EncargOS: 
1 - juros de 8% a.a, (7% a. a. para o BNH e 1% a.a. para 
o Agente Financeiro), ·pagáveis mensalmente; 
2 - correçãa monetária com base na variação dois ORTNs; 
3 - taxa de administração do BNH correspondente a 1% 
da_ valor do empréstimo; 
4 -,taxa de planejamento, administração e fiscalização 
de obras corresponçlen te a 6% ; · 
D - Garantias: v)nculação de quotas do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorla.s (!CM) ; 
E - Destinação dos recursos: financiamento cfas obras de 
infra-estrutura urbana do conjunto Habitacional "Barto
lomeu Bueno de Miranda", da COHAB no Município." 

o COnselho Monetário Nacional, em sessão realizada em, 29-8-79 
pronunciou-se favoravelmente ao pleito, por julgá-lo técnico e 
financeiramente viável, não _.devendo os seus encargos gerar maio
res pressões na execução orçamentária dos próxim,os exercícios, 
daquela edilidade. 

No· mérito, o empreendimento se enqv,adra nas diretrizes do 
Plano Nacional de Desenvolvimento, no :tocante ao aparelhamento 
dos .serviços urbanos â'as ·médias e pequenas cidades, visando a 
desconcentração espacial de suas atividade.s econôm,icas. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇ.Ii.O N.O 75, DE 1979 

Autoriza a. Prefeitura Municipal de ~idente Pruden
te (SP) a elev~ar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e quatro mi
lhões, -noventa e quàtro mil, cento e cinqüenta cruzeiros 
e oitenta e seis centavos), o montante de sua dívida. con
solidada. 

O Senado Federai resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Presidente Prud'ente (SP), 

'!OS termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, 

do Senado Federal, autorizada a êlevar em; Cr$ 24.094.150,86 (vinte 
e quatro m,ilhões, noventa e quatro mil. cento e cinqü~nta cruzei.:. 
ros e oitenta e seis centavos) o montapte de sua dívida consolidada. 
interna a fim de qUe possa contratar um, empréstlmo de. igual 
valor, junto ao Banco do Estad'o de São Paulo S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação CBNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana 
do Conjunto E:;abltacional "Bartolomeu Bueno de Miranda" da 
COHA!B, naquele Município, obedecidas. as condições admitidas pelo 
Banco Central a"""o Brasil, no respectiyo processÇJ. 

Art. 2.o Esta ResoluÇão entm em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 26c de~ setembro de 1979. - Te<>tônio Vilela, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Marcos Freire - José 
Richa ~ Arnon de i\lelio - Vicente Vuo!o - Benedito Ferreira 
-~Roberto Saturnino. 

~ARECER N.0 644, DE 1979 

Da Comissão -de Constituição e Justiça., sobre o Projeto 
de Resolução n.o "15, de 1979", da Comissão de Economia, que 
"autoriza ,a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 

· ·· (SP) a elevar em-Cr$ 24.094.15&,86 (vinte e qnatro milhões, 
noventa. e quatro mil, cento: e cinqUenta cruzeiros e oitenta. 
e seis centa.vos) o monta.ute de sua. divida oo~Udada.". 

Relator: .Senador Amaral Furlan 
o Presente Projeto de Resolução, da COmissão d'e Economia do 

Senado- Federal. comO conclusão· de seu Parecer sobre a Men
sagem; n.O 179, do Senhor Presidente da República, autoriza a 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a contrata• 
empréstimo no valor de Cr$ 24.094.150,86 (vinte e quatrom,!lhões, 
noventa e quatro mil, cento e c!nqüenta cruzeiros e oitenta e seis 
centavos) destinado a financiar serviços de infra-estrutura urbana 
naquele Município. 

o pedido .de autorização foi formulao"' nos termos· do precei
tuado no paragrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseg11inte, a não observâ.ncia 
dos limites fi1<~dos pélo art. ~2.0 da :R<'Solução n.0 62, de 28-10-79, 
tam,bém da QâlÍlara Atta do o:mgre.sso· Nacional, conforme .se vert-
fíca a seguir: . 

"Art. 2.0 Os limites fixadÓs no art .. 2.o n"a Resolução n.0 62, 
de 197o5, não se aplicam às ope!'lações de cr.édito contratadas 
pelos ·Estados e Municípios com. recur.sos: provenientes do 
Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimento Urbano 
<FNDUl, do Fundo de A.Poio ao Desenvolvimento Social 
>(IFAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNH). 
Parágrafo único. O pedido ·de autorização pa.ra as ope
rações ·de créd'ito previstas neste artigo . será submetido, 
pelo Presidente da República, à deliberação do Senado 
Federal, devidamente instruido colil. o_parecer Q.o . .--conselho 
Monetário NacionaL" 

Trata-se, portanto, de operação financeira cuJa tramitação está 
prevista no art.. 416, do Regln>ento ln terno; comp" décorrêllc)a de 
a Constituição Federal, em seu a:rt. 4:! !te~ VI, prescrever como 
competência privativa do senado Feàeral "fixar, por proposta ,do 
Presidente da República e por resolução, ·limites globais para o 
montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios ... ". 

Aisim, verifica-se que a preposição foi elaborada consoante aA 
prescrições legais e regimenta~ aplicáveis à espécie, merecendo por .. ~ 
Isso, o nosso encamiliham,ento favorável, no «Ue tange aos a.speetos 
de constitucionalidade, juridiciu"ade e técnica legislativa. . 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Nelson Carneiro 
- Aloysio ,chaves r- ~oacyr llalla - Raimundo Parente - Murilo 
Badaró- Lenoir Vargas- Bernardino Viana. · 

PARECERES 1\foS 645 F "#. DE 1979 

PARECER N.0 645, DE 1979· 

Da ColllÍSSÃO de lEconoinia sobre a Mensagem n. 0 169, 
de 1979 (n.0 303/79, na origem) do Senhqr Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Senado Federai, 
pr~posta do Sr. :Ministro da. .Fa.zenda para. que seja autor~:
zada a Prefeitura iMwlicipal de ]Santos (SP) a elevar ~m 
Cr$ 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cin
qüenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e 
trinta e cinco .centavos) o. ~ontante- de i5Ua dívida consoli
dada. 

Relator: Senador Orestes Quércia 
Com a MensaJl'em n."0 169/79, o Senhor Presidente dà Repú

blica submete à deliberação do Senado Federal, pleito da Pref-eitu
ra Municipa_l de Santos _(SP), q11e objetiva contratar, junto à Caixa 
Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agen- · 
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te financeiro do Bll.I!co Nacional da Habitação; a seguinte operação 
de crédito: · 

"A - ~Valor: 108.780,99000 UPiC (correspondentes a Cr$ 
35.1>51. 793,35, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 325,82, em j anelro de 1979) ; 
B- Prazos: 

1 - de carência: 12 meses; 
2 - de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 

1 -juros de 8% a.a. (7% a.a:. para o BNH e 1%. a.a. 
para o Agente Financeiro) ; 

2 - correção monetária com base na variação cias ORTN; 
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias (!CM) ; 
E - Destinação dos Recursos: execução de obras e fi
nanciamento de 'equipamentos no Centro Comunitário do 
Conjunto Residencial 11Dale Coutinho,, através do Pro
grama FINEC." 

O Cons.elho Monetário Nacional, em sessão reSlizada em 29-8-79, 
pronunciou-se favor.avelmente ao pedido, por julgá;-lo técnico e 
financ-eiramente viável, não dev.endo os seus enc~gos g.erar maio
res pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios da
quela Municipalidade. 

No mérito, o financiamento da construção de centros comulli
tários S•e enquadra nas d.i.retrize.s do Plano Nacional de Desenvolvi
mento, no tocant-e a promoção da.s camadas sociais d!;!: baixa.r.eD.da, 
visando a um melhor aproveitam·ento dos recursos humanos dispo
níveis. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhi.mento da ~eru;'S.gem, nos 
termos do .seguinte ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 76, DE 1979 

Autoriza .a. Prefeitur~ Municipal de 1Sa.ntos (Si") a ele
var em ·Cr$ 35.551.793,35 (trinta e ·cinco milhões, qt;rlnhen
tos e cinqüenta e um :mil, setecentos e IJlOVenta .e três cru
zeiros e trinta. e cinco centavos) o mon~te 1de sua dívida. 
consolidada. . 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a. Prefeitura Municlpal.de Santos (SP), nos termos 
do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Sen:l.do 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 35.551.793,35 (trinta e· cinco 
milhões, quinhentos e cinqüenta .e um mil, setecentos e noventa e 
três cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida 
consolidada interna, a fim d-e que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A. esta na qualidade de ·agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado à execução de obras e financia
mento de equipamentos no Centre> Comunitário do Conjunto Re
sidencial "Dale Coutinho", através do programa FINEC, naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central 
do Brasil, no respectivo processo. 

Art~ 2.0 Esta Resolução entra em Vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Comissão, 26 de setembro de 1979. - Teotôn!o Vilela, 
Presidente - Orestes Quércia, Relator -·Vicente Vuolo - Marcos 
Freire - Benedito Ferreira - Arnon de Mello - Berria.rdino Via
na --Roberto Saturnino. 

PARECER N.0 646, DE 1979 
Da Comissão de .Constituição e .Justiça, sobre o Pro

jeto de Resolução n.o 76, ~e 1979, ~a_ Comissão de Econo:
mia que "autoriza a Prefeitura ,Municipal •de Santos (SP) a. 
elev~r em Cr$ 35.551.793,35 (trinta. e cinco milhões, qtJ!
nhentoS e .cinqüenta e um mil, setecentos e noventa. e tr~ 
cruzeiros e trinta e cinco centavos) o mqntante 1de sua di
vida consolidada. 

Relator: 1Senador Amaral (Furla:D. 
o presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do 

Senad-o F-ederal, como conclusão- de seu Par-ecer .sobr-e a Mens~gem 
n.0 179, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura 
Municipal de San,.tos (SPJ a contratar empréstimo no valor de 
Cr$ 35.·551. 793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e clnqüenta 
e um mil, setecentos e noventa e três. cruzeiros e trinta. e· cinco 
centavos) destinado a financiar obras e equipamentos comunitá
rios naquele munlcipio. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do precelc 
tuado no parágrafo único do ·art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 1976, 
do Senado· Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limitas fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.O 62, de 28-10-79, 

também da Câmara Alta do Congresso Nacional, conforme .se ve
rifica a .seguir: 

"Art. · 2.0 Os limites fixados no art~ 2.o da Resolução n.o 
52, de 1975, não se aplicam às operações de crédito contra
tadas pelos Estados e Municípios com recursos provenientes 
do Fundo Nacional de Apolo ao Desenvolvimento Social 
(FASl e do Banco !:<:1-clona) da Habitação CBNH). · 
Parágrafo únicó".- ·o pedido de autorização para as opera
ções de crédito previstas neste artigo será submetido, pelo 
\Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, 
devidamente instruido com o parecer do Conselho Monetá
rio Napional." 

Trata-se, portanto, de operação financeira cUja tramitação es
tá prevista no· art. 416, do Regimente> Interno, como decorrência de 
a COnstituição Fed·eral, em seu art. 42 item VI, prescrever como 
competência privativa do Senado Federal "fixar, por proposta do 
Presidente da República e por resolução, limitas globais para o 
m<mtante da dívida consolidSJda doo Estados e Municípios . .. " 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as 
prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, 
por issO,. o nosso encaminhamento favoráv:eJ, no que tange aos as

.pectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legti;latlva. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 

Rocque, Presidente -· Amaral Furla.n, Relator - Nelson Carneiro 
- Aioyslo Chaves - Moacyr Da!Ia - Raimundo Parente - Murilo 
Ba.daró - Lenoir Va.rgas - Bernardino Viana. 

PARECERES N•S 647 E 648. DE 1979 
PARECER N.O 647, DE 1979 

Da Comissão de EC-onomia, sobre a Mensagem n .. o 170, 
de 1979 (n.O 305179, na origem), do Senhor Presidente da 
República, submetendo à deliberação do Senado Federal, 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja auto
rizada a Prefeitur~ Mwücipal de ·São Joaquim da. Barra 
(SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões trezen
tos e dez J::Qil, tr~entos e noventa e oito cruzeiros e qua
torze centavos) o mor:atante de sua dívida consol,idada. 

Relator: Senador Orestes Quércia 
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.o 170/79 

submete à apreciação do Senado Federal, pedido da Prefeitura Mu~ 
nicip~l de São Joaquim da Barra (SP), que oOjetiva contratar, 
junto à Caixa Econômica do Estado de SãO Paulo S.A., esta na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação a 
seguinte operação de crédito: ' 

"A - Valor: 40.727 UPC. correspondentes C'r$13.310.398,14 
(UPC de Cr$ 326,82, em janeiro de 1979) ; 
E-Prazos: 

1 - de utillzação: 24 meses; 

2- de amortização; 216 meses; 
C- Encargos: 

1- juros de 8% a. a. (sendo 7% a.a. para o BNH e 1% 
a. a. para o Agente Financeiro) ; 
2 - correçãei monetária idêntica à d~s ORTN; 
D- Garantias: Imposto &.Obre a Circulação de Mercadorias 
(ICM);e 

E -- Destinação d.os recursos: execução de obras de infra
estrutura básica e complementar no Conjunto Habitacional 
"Pedro Chediack". naquele Município." 

·O Conselho Monetário Nacional em sessão realizada em 29 de 
agosto de 1979, pronunciou-se {avoravelmente ao pleito, por jul
gá-lo técnico e financeiramente viável, não devenclo os seus encar
gos gerar maioxes pres·sões na execução orçamentária dos- próxi
mos exereícios, daquela edilidade. 

NO mérito, o- empree:pdimento se enquadra na.'s diretrizes Jio 
Plano Nacional de DesenVolvimento, no t.ocante ao· aparelhamento 
das médias- e pequenas cidades, visando à desconcentração espa
cial da ativldade económica. 

Ante o _exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem, nos 
termos do .seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 77, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da 
Bàrra (SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, 
trezentos e dez mil, trezentos e noventa. e oito cruzeiros 
e quatorze centavos) o montante de sua dívida consolida
da ·interna. 

O Senad~ Federal res!?lve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura ~unicipal de São Joaquim da Barra 

(SP), nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de ·outubro 
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de 197e, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.310.398,14 
(treze milhões, trezentos e dez mil, trezé"ritós e noventa ·e oito 
cruzeiros e quatorze centavos)· o montante de sua dívict'a- cOnSoli
dada· interna, a :t:im de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S.A., esta 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacionàl ·da Habi
tação (BNHJ, destinado à execução de obras de infra-estrutura 
básica e complementar no_ conjunto Habitacional "Pedro Chediack", 
naquele Município, obedecidas as condiçõ_es admitida& pelo Banco 
Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolucão entra em vigor na data de sua pu-
blicação. · . . . 

Sala das Comissões, 26 de setembro de '1979. - Teotônio __ yilela, 
Presid'ente- Orestes Quérci;t., Relator _-_Vicente Vuolo ~Marcos 
Freire - Benedito Fer~~ira - .A?:"non d~_ Mello- - Bernardino Via-
na - Roberto Saturnino. · 

Metropolitano de São Paulo - METRO, a fim de que figure na Ordem do 
Dia da sessão _seguinte. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A matéria a que se refere o re
querimento será incluída na Ordem do Dia da próxima sessão. 

O Sr. {'?-Secretário procederá à leitura de novo requerimento. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 371, DE 1979 

Nos terinos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensade in
terstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 65, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a elevar o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 

~ sessão seguinte. 
PARECER N.0 648, DE 1979 

Da Comissão de. Constituição e Justiça sobre o Projeto 
de Resolução n.0 771 de 1979, da Comissão de Eco:D.oinia, 
que "autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da 
Barra (SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, 
trezentos e dez mil, trezentos e_ noVenta e oito cruzeiros 
e quatorze _centavos) o montante da sua dívida consoli
dada interna. 

Relator: Senador Am::tral Furlan 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão. de Eeçnomi~ c;lo 
Senado Feder_al, coma conclusão. de seu Parecer sobre a Mensagem 
n.0 179, do Senhor __ Presiõ._ente da República, autoriza a Prefeitura 
Municipal de São Joaquim da Barra (SPJ a contratar empréstimo 
no valor de Cr$ 13.310.398,14 (treze mllhões, trezentos e dez nill, 
trezentos e noventa e oito cruzeiro;;; _e··_quatorze centavos) desti
~~<;lo a financiar obras de_'infra-estiU:tt)!a utbana naquel.e muni
CIPlO. 

o pedido de au~çrização foi fqrmulªdo nos termas dó precei
tuado no parágrafo único do art. 2.0 dÕ,~Resolução n.O 93, de 1976, 
do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observân
cia dos limites fixados pelo art. 2.0 da Resolução n.0 62, de 28 de 
outubro de 1979, também da Câmara Alta do Congresso Nacional, 
conforme se verifica a seguir: 

uArt. 2.0 OS limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.0 62, 
de 1975, não se aplicam às operações de crédito contra
tadas pelos Estados e Municípios com recursos provenien
tes do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvolvimento· Ur
bano (FNDUJ do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So
cial (FAS) e do Banco Nacio!lal da Habitação (BNHl: 
Parágrafo único. O pedido de autorização· para as opera
ções de crédito previstas neste artigo será submetido, pelo 
Presidente da República, à deliberação do Senado Federal, 
devidamente instruído com o parecer do Conselho Mone
tário Nacional." 

Trata-se, portanto, de operação financeira cuja- tramitação 
está prevista no art. 416, do Regimento Interno, coroo decorrência 
de a Constituição Fe.cteral, em seu art. 42, iteiil: VI, prescreve_r como 
competência privativa do Senado Federal "fixar, por proposta do 
Presidente da República e por resolução, limites globais para o 
montante da dívida consolidada· dos Estados e dos rvt:uni_c_ípios". 

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as 
prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, par 
isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspec
tos de constitucionalidade, juridicidadc e técnlcà legislativa. 

Sala das CQmissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Roque, Presidente --Amaral Furlan, Relator - Nelson Carneiro 
- Aloysio Chaves - Moacyr Dana - Raimundo Par!.ente - Ber
nardino Viana - Murilo Badaró - Leiloir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !'?-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO No 370, DE I979 

Nos termos do artigo 313 do Regiinento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n'? 64, 
de 1979, que autoriza o Governo da EstadQ..de_S_ão Paulo a realizar operação 
de empréstimo externo de US$ 80,000,000.00 (Qitenta milhões de dólares 
americanos), destinado a compor o aumento de Capital da Companhia do 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo convocar os 
nobres colegas para um fato que, todo o fim de ano, ocorre nesta Casa. Há 30 
processos de endividamento, de reajuste, de consolidação, em que estão inte
ressados Estados e :r_vt_ll:_nicípios. A Comissão de Finanças deu parecer hoje 
sobre 30 processos. Como· nóS estatnos interessados em combater a inOação? 
Nós combatemos a inflação com palavras e, depois, aqui, votamos autori
zação para endividãmen-to, ·corisolidação de dívidas, empréstimos nos Mu
nicípios, empréstimos nos Estados. Realimentamos a inflação e procuramos 
fazer a estagnaflação com palavras; realimentamos com dinheirO e combate
mos com palavras. Como dizia Shakespeare: words, words, words. Palavras, 
palavra_S, palavras! _ _ _ · 

Convoco a Bancada da ARENA: são 30 projetas, sonienfe iiCsta semana; 
na semana que vem, serão 50. Como estamos combatendo a inflação? 

Nobre Líder da Maioria, tenho viajado pela nosso Estado. Não ando de 
automóvel, ando a pé, de ônibus, de trem, ouço a conversa do pessoal- o 
povo não está comendo carne, passa, sem carne, lO, 15 dias e o povo miúdo, 
mesma, passa meses sem comer carne. Enquanto isso, estamos vendo o Sena
do vOtar, nesses fins de tarde, calmamente, tranqUilamente, serenamente, es
sas aberturas de créditos, esses endividamentos, consolidação de dívidas, em
préstimos e tudo isso, sr. Presidente, realirnentando a inflação. Mas, hã gente 
que não ~come carne há um mês. 

Sr. Presidente, li, num jornal, uma notícia de um menino. Não vou nar
rar, porque vai me emocionar até às lágrimas. O fato ocorreu com um menino 
de seis anos, sobre comida_. Sobre.comida! Não vou contar, porque não tenho 
controle emocional para contar a cena. Mas, li, há dias, e aquela noticia está me 
martelando a cabeça- e -o_cérebro já há uns quinZe dias. Nós que temos fi
lhos, que temos netos, Sr. Presidente, que temos a responsabilidade de estar 
votando essas coisas, prometemos nas campanhas combater a inflação, par
que está devorando, está agu::mdo o nosso dinheiro, está erodirido o noss_o di
nheiro, diminuindo- o poder aquisitiVO,- e aqui, calmamente, serenamente, 
tranqüilamente, catolicamente, votamos todos os aumentos que o Governo 
pede. Hoje, estão aí, começando hoje. O primeiro foi de I milhão e duzentos 
miL Vem agora o de Apucarana não sei de quanto, pedido de dispensa para 
urgência - urgentíssimã. 

Mas, é o apelo que faço à bancada da ARENA. Vamos fazer uma tria
gem: aqueles necessários, necessaríssimos, como o metrô, por exemplo, por
que de fato trata-se de um investimento reprodutivo e cuida do transporte de 
massa. Mas, há prefeituras que querem fazer jardim, chafariz, iluminação a 
mercúrio) etc. 

Então, Sr. Presidente, eu faria um apelo à bancada da ARENA, para que 
seja feita uma triagem) para se verificar quais os empréstimos realmente ne
cessário~,- pois esses pedidos vêm aos magotes, Sr. Presidente. Eu mesmo, 
como Presidente da Comissão de Redaçãa, assinei uma redaÇão de um bilhão 
e duzentos milhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, hâ uma página importantíssima na História da França. 
"O Pomar de Dom Luiz", que quando o povo estava desesperado aquele Du
que de Brêze dizia assim: uà canalha que pede pão nós vamos dar ·capim". 
Chegou-se ao último furo, e no dia seguinte as mulheres e os operãrios de 
França, as mulheres que não usam vestido de seda, não usam sapato alto, as 
mulheres que não têm pehteado, que não vão ao cabeleireiro gastar rios de di
nheiro para se pentear, as- mulheres que não usam desodorante, as que sofrem 
na beirada da panela, p3.ra dar comida ao_s filhos, um dia resolveram e depen-
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.duraram alguns nos postes e fizeram o 'pomar de Dom Luís. O pomar, Sr. 
Presidente, era daquelas jacas humanas dependur~das na forca. 

Estamos faciiitando demais, Sr. Presidente, não vou consertar o mundo, 
mas quero pelo menos endereçar um apelo à Bancada da ARENA. E uma 
massa de projetes concedendo, autorizando empréstimos externos e internos, 
etc., mas o combate à inflação nós esquecemos, foi para as calendas. 

Sr. Presidente, vou sozinho combater; vou requerer verificação, pois ou 
temos ou não temos consciência. 

V. Ex•, Sr. Presidente, vai me desculpar, V. Ex• com essa abonomia, com 
essa tolerância, com essa expressão de homem bom, receptivo, atencioso e 
educado que é, vai desculpar a minha irreverência. Vou requerer verificação, 
pois esse projetO não vai passar Ou, pelo menos, passará com dificuldade. 

Sr. Presidente, faço um apelo - estâ entrando aqui o nobre Líder da 
Maioria - v:;~mos fazer uma triagem nesses projetes. :E: muito dinheiro que 
estamos dando a municípios e Estados; alguns necessãrios, é claro, mas ou~ 
tros não o são. E como combatermos a inflação, se estamos realimentando 
isso tudo? É dinheiro e dinheiro que estamos dando aos municípios e Estados, 
e num Governo que não é meu, é o Governo da ARENA, que faz uma decla
ração ao povo de que combaterá a inflação. Que combate é esse? Que rnâgica 
é esta ·que o Governo estã fazendo de combate à inflação? 

Sr. Presidente, é um apelo que eu envio à nobre Bancada da ARENA. 
Nobre Líder, são trinta projetos_de consQiidação, de abertura de crédito, dívi
das, empréstimos etc. São trinta, hoje! Eu ouvi de um Senador da· C9missão 
de Finanças que hoje passaram em brancas _nuve~s •. pela Comissão de Fi
nanças, trinta projetes de abertura de crédito, emprêstimos etc.; trinta, e um 
deles passou aqui, agora, relampejante: abertura de um milhão e duzentos ~i
lhões de cruzeiros! Esta importância, Sr. Presidente, ê um percentual bem no
tável do meio_ circulante brasileiro. 

Então, repito, faço um apelo ao nobre Líder, responsável por isso, no 
sentido de que se faça uma triagem, para ver quais projetes re3hri"ente neces
sários, e a eles daremos no.sso voto, pois não vamos impedir o desenvolvimen~ 
to, o progres_s_o dessas comunaS;, desses Estados. Mas, os que podem ser adia
dos, serão adiados. Política com esse dinheiro, agora, não. 

Era o que eu tinha a dizer, repetindo que vou requerer verificação, Sr. 
Presidente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Peço a palavra, Sr. 
Presidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador 
Jarbas Passarinho, para encaminhar a votação. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Para encaminhar a 
votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O apelo que o Senador Dirceu Cardoso fazjâ está prejudicado. Primeiro, 
é o segundo apelo que S. Ex• me faz num período de três troras; é o segundo 
apelo que S. Ex• me faz no período de três horas e eu já atendi ao primeiro. 
QUanto ao segundo, V. Ex• fez o apelo e terminou dizendo que vai pedir veri
ficação, de modo que o apelo não tem mais razão de ser. Eu não posso retirar 
o requerimento. Eu daria razão a V. Ex• se pudesse convencê-lo. 

Quero apenas explicar aos meus companheiros do Senado a razão pela 
qual fiz a solicitação do requerimento de Urgência. Trata-se de um projeto li
gado ao Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro tem um go
verno que não é do meu partido; o primeiro requerimento que solicitei era 
para o Rio -de Janeiro e este, agora, é da ãrea de Apucarana. Então, ainda há 
pouco se procurava o Líder da Minoria pedindo urgência para um caso do 
Rio de Janeiro. Cito o casoopa:ra ·mostrar a eqüidade com aquilo que estamos 
fazendo com o resto dos governos que são da ARENA. Então, como é que 
vou tratar difere.ntemente? Não posso tratar diferentemente. 

Por otitto lado, o problema é simples:' o Senado não pode ter variações 
no seu julgamento; o Senado tem a responsabilidade de acompanhar esses ti
pos de empréstimos. Desde que cheguei a esta Casa, todas as vezes que esses 
pedidos foram apresentados à Comissão de Economia, de que fiz parte, 
levantava~se sempre uma dúvida, se era ou não justo. Ora, a tramitação do 
projeto mostra que ele vem, desde a~ autoridades mone_târia~ da Únião- co
meça por lá, a triagem é feita- e depois o Senado recebe uma informação de 
que o empréstimo pode ser feito, porque há condições de endividamento; 
prova~se isso. Mas, chega ao Plenârio e se levanta uma questão nova. eu não 
posso, evidentemente, responder a cada caso. No meu entender, eu trato ge~ 
nericamente. 

Então, assim como Cu- peço uin requerimentO-de urgência, a"gora, -·para 
um emprêstimo, que é de um governo que corresponde à ARENA, eu peço 
para um GOverno do MDB. Não há por que retirar. Agora, se a maioria vo
tar contra, eu não tenho o ·que fazer senão respeitar a decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o requerimento. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA -PR)- Sr. Presidente, peço 
a palavra, para encaminh~r a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Affonso C amargo, para encaminhar a votação. , , 

O SR. AFFONSO CAMARGO (ARENA- PR. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Hoje é o dia" dos apelos, e o que ocorre ê o seguinte: os municípios que es
tão em paUta, agora, para receber aquelas autorizações de endividamento, são 
dois pequenos municípios do meu Estado, e sei que V. Ex•, inclusive, é ho
mem que proteje os pequenos. Então, na hora em que V. Ex• diz que estâ de 
acordo em dar empréstimo pará O mCtrô, eu lembro que Apucarana e Cambé 
- inclusive, dois municípios, um de prefeito do MDB e outro de prefeito da 
.ARENA - são municípios pobres, de Estados pobres, de um país pobre. 

Enquanto nós não modificarmos o sistema tributário brasileiro, dando 
condições de maior participaçâo ria- receita pública aOs mun"iCípios, vamos 
ter, permanentemente, os prefeitos aqui pedindo autorização para tornar em
préstimOs para poder pagar, inclusive, o seu pessoal. 

De modo que deixo o meu apelo a V. Ex• - hoje é dia de apelo - para 
que não peça verificação, principalmente neste dia em que entram dois mu~ 
nicípios do meu pobre Paranã. (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardo!lO (MDB--' ES) - Sr. Presidente, eu perguntaria a 
V. Ex•, se não for abuso de minha parte, quantos requerimentos de dispensa 
de interstício sobre projetes de abertura de cr«üto e emprêstimos para censo~ 
lidação da dívida pública, estão sobre a mesa? 

O SR. PPRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos são três. 

O Sr. Dirceu Cardo!lO (MDB- ES)- Então, Sr. Presidente, sou recep· 
tivo ao apelo. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Em votação o requerimento. 
Os Senadores que o aprovâhl, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovado o requerimento. 
O projeto a que se refere o requerimento figurará na Ordem do Dia da 

próxima sessão. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Sobre a mesa, requerimento que 

será lido pelo Sr. Jll-Secretârio. 
E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 372, DE 1979 

Nos termos do. artigo 313 do Regimento _Interno, _r,equeiro dispensa de 
iriterstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 66, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da ses~ 
são _seguinte. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979.- Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto a que se refere o re
querimento figurarâ na Ordem do Dia da próxima sessão. 

Sobre a mesa, requerimento de urgência que será lido pelo Sr. 19~ 
Secretário. 

~ lido o seguinte 
REQUERIMENTO N• 373, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regi111:ento 
Interno, para o Projeto de Resolução n9 67, de 1979, que autoriza o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro a elevar em Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e 
duzentos milhões de cruzeiros) ·o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979. - Mauro Benevldes- Moacyr 
Dali a. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O requerimento lido será apre· 
ciado após a Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. }9-Secretário. 

São lidos os seguintes 

PROJETOS DE LEI DO SENADO N• 296, DE 1979 

Institui o Dia Nacional de Defesa da Fauna. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 t instituído o Dia Nacional de Defesa da Fauna, a ser comemo~ 

rado anualmente a 22 de setembro em todo o território brasileiro. 
Art. 2~t Esta lei entra em vigor na data de ·sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 
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~----------------------~--------------------------------------------------~ 
Justiftcaçi<' 

Preservar o que é de todos - aquilo que a Natureza generosamente nos 
oferece- ê um dever de todos nós, E tanto isso é necessário que, na medida 
em que não nos preocupamos com a sobrevivêilcia das espécies fl~restais e 
animais que nos cercarrt, o mundo vai se transformando em um imenso deser
tO. Muito se tem falado na eficãcia dos inventos científicos e tecnológicos 
esquecendo-se de que nem sempre os seus êxitos corresporiderain às expecta
tivas, ou seja, o homem constrói um mundo, destruindo outro. Assim; ~emos 
hoje imensas florestas sendo devastadas ao mesmo tempo em que inúmeras 
espécies dç animais são dadas como em extinção. Isto porque a ação preda
tória de agentes destruidores não foi convenientemente evitada e, como resul
tado~ a geração atual desconhece importantes aspectos da evolução do reino 
animal. Foi neccssârio, mesmo, _que surgissem movimentos de defesa da eco
logia, para que se tivesse uma idéia dos índices de autodestruição em curso 
nas próprias esteiras do progresso. 

Entretanto, pouco ou quase nada se falou a respeito da preservação da 
fauna. Hâ muito tempo, a ação do homem tem deixado marcas de destruição 
também na fauna. Assim, temos espêcies em franca extinção, como certos ti· 
pos de baleia, o próprio peixe-boi da Amazônia, o lobo-guará do Planalto 
Central brasileiro, o tatu-canastra, o pirarucu, a ariranha, o jacaré, além de 
inúmeras espécies de pãssaros que estão em franco desaparecimento. 

Urge, pois, que se promovam amplas campanhas de esclarecimento jun
to aos estabelecimentos de ensino, aos setores voltados para a preservação do 
meio ambiente, em defesa da fauna brasileira. A exemplo do 21 de setembro, 
dedicado à flora, poder-se-ã comemorar o dia da fauna a 22 do mesmo mês, 
completando-se, assim, o que se poderia chamar de usemana ecológica". 

Daí, pois, as razões da presente proposição, que esperamos ver transfor
mada em lei, com o apoio indispensável dos eminentes colegas do Senado Fe
deral. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979. - Eunice Mic:bUes. 
(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de 

Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2.97, DE 1979 

Garante ao empregado aposentado por velhice, a requerimento da 
empr.,..., iDdeuizaçio em funçio do salário que percebia em atlvidade. 

O Congresso Nacional decreta: 
-----Art..iY O§ 3Y do art. 89 da Lei n~? 5.890, de 8 de junho de !973, que alte
rou a legislação da Previdência Social, passa a vigorar com a redação seguin-• . 

"§ 3• A aposentadoria por velhice podcrâ ser requerida pela 
empresa, quando o segurado houver completado setenta anos de 
idade, se do sexo masculino; e sessenta e cinco, se do femininO, sen
do nesse caso compul:sória, e garantida ao empregado a i!lden.ização 
prevista nos arts. 478 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
paga pela metade." 

Art. 2"' Esta Lei ~ntrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrârio. 

Justlftcaçio 

A Lei rr> 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência 
Social - ao dispor sobre a aposentadoria por velhice, que assumia carãter 
obrigatório quando requerida pela empresa, determinava no art. 30, § 39: 

"A aposentadoria por velhice poderâ ser requerida pela empre
sa quando o segurado houver completado setenta anos de idade ou 
sessenta e cinco, conforme o sexo. sendo, neste caso, compulsória, 
garantida ao empregado a indenização prevista nos arti&os 478 e 
497 da Consolidação das Leis do Trabalho e paga pela metade". 

Sobrevindo a Lei n• 5.890/73 (a que propomos a presente retificação) no§ 3• 
do art. 8'1l reproduziu o mesmo preceito, mas ao fazer mensão dos dois arti
gos da CLT, acertou o primeiro, e equivocou-se quanto ao segundo, 
invertendo-lhe a ordem dos algarismos. Com isso o art. 497 ficou grafado 
como 479. 

Os artigos referidos corretamente pelo LOPS prevêem na CLT: 

· n Art. 478. A, indenização devida pela resciSão de contrato por 
prazo indeterminado será de um mês de remuneração por ano de 
serviço efetivo, ou por ano e fraçio igual ou superior a seis meses. 

§ 1? O primeiro ano de duração do contrato por prazo inde
terminado é considerado como período de experiência e antes que 
complete, nenhuma indenização será devida. 

_ -§ 29 Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização te
rã por base trinta dias. 

§ 39 Se pago por hora, a indenização apurar-se-ã na base de 
duzentas e quarenta horas por mês. 

Art. 497. Extinguindo~se a empresa, sem a ocorrência de mo~ 
tivo de força maior ao empregado cstâvel despedido é garantida a 
indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, 
paga em dobro." 

O Ministro Mozart Victor· Russomano, in "COmentârios à Lei Orgânica 
da Previdência Social", }9 volume, 2• edição, 1967, José KonfinO, Rio, págs. 
208 e 209, referindo-se à aposentadoria por velhice do trabalhador, quando. 
requerida pela própria empresa. preleciona: 

HNa prática, em geral, isso acontece quando o trabalhador atinge eleva~ 
da idade e torna~se, por esse motivo, incapaz para continuar produzindo de 
modo satisfatório. Entendeu o legislador- que, neSsà eventualidade, é lícito à 
empresa desembaraçar-se do empregado, requerendo sua aposentadoria por 
velhice. 

Não se trata, em absoluto, de originalidade criada pela Lei Orgânica. 
Trata-se, isso sim, de reprodução, mais ou menos fiel, das normas relativas à 
aposentadoria compulsória por motivo de idade prevista na legislação do 
IAPC. 

Neste caso especial, que se baseia, exatamente, na excessiva idade do tra
balhador, o pedido da empresa depende da carência de sessenta contribuições 
mensais e, além disso, de um limite de idade mais alto do que o comumente l!Xi
gido. Agora, esse limite serâ de setenta anos, para os segurados do sexo mas
culino, e de sessenta e cinco, para as mulheresL 

Outro não era o limite adotado pelo Regulamento do lA PC, residindo a 
inovação, por parte da Lei Orgânica, no que se refere ao limite: de idade da 
mulher, fixado em nível mais baixo, pela maior fragilidade do organismo fe
minino. 

Quando, porém, a Lei Orgânica ultrapassou todas a!) fronteiras até então 
conhecidas, no seu .afã de dar uma efetiva proteção ao empregado que enve
lheceu, foi ao sentir que a aposentadoria por velhice requerida pelo emprega· 
dor, geralmente, é uma forma mais ou menos grosseira, quase sempre injusta, 
de o empregador se desvencilhar daque~es trabalhadores que, embora tenham 
dedicado seus melhores an~s inúteis ou desinteressantes para o êxito da ativi
dade econômica. 

Parã: rePrirriir tãl 3titude,- pouco s-ólidafista;-de-p-ãrteâos·empregad-ores-, 
a Lei Orgânica - mantendo, embora, como não poderia deixar de fazer, a 
possibilidade de o empregador solicitar a aposentadoria por velhice dos seus 
empregados - determinou que, nesse caso, ficaria a empresa com o encargo 
de pagar a metade da indenização por despedida injusta a que teria direito o 
empregado se houvesse sido despedido na data do afastamento do trabalha
dor do serviço, calculada na forma dos artigos 478 e 497, da Consolidação 
das Leis do Trabalho (Lei Orgânica, art. 30, § 3•; Regulamento Geral, art. 57, 
parágrafo úniCo)". 

Nos termos, portanto, da legislação anterior, quando o LOPS aludia aos 
artigos 478 e 497 da CLT, se o empregador requeria a aposentadoria do velho 
segurado, o afastamento deste da atividade era obrigatório, mas fazia ele jus, 
em tal hipótese, à percepção de 50% da indenização ex.pressamente prevista 
no art. 497 da CLT. 

Quando, no equívoco da inversão perpetrado pela Lei n9 5.890/73, esse 
artigo ficou sendo o 479, viu-se prejudicado o segurado- compulsoriamente 
inativado - em cem por cento. É que o art. 479 da CLT estabelece: 

'"Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador 
que, sem justa causa, despedir o empregado, serã obrigado a pagar
lhe, a título de indenização, e por -metade, a remuneração a que teria 
direito até o termo do contrato. 

Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente 
artigo, o cã!culo da parte variável ou incerta dos salârios será feito 
de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à 
rescisão dos contrat_os por prazo indeterminado". 

A comprovação do engano, na citação equivoca do art. 497 pelo 479, es
tã em que, o art. 479 trata de contrato por prazo determinado, e, se o empre~ 
gador deseja requerer-lhe a aposentadoria ao completar 70 ou 65 anos de ida
de, se homem ou mulher9 não iria contratá .. lo por perfodo que ultrapasse es
ses limites, quando assumiria a obrigação de indenizá-lo. E cabe ainda ressal
tar que a omissão da alusão ao art. 497 deixou sem proteção quantos empre
gados estiveis, contando 70 e 65 anos, se homem, se mulher, respectivamente, 
caso a empresa venha a ser extinta, pois em tal hipótese, o empregador pode-
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rã requerer a aposentadoria por velhice de tais empregados, sem a obrigação 
legal de pagar-lhes qualquer indenização. 

Como se constata, o que se verificou na redação do parágrafo alterando 
à Lei n9 5.890f73 foi um simples engano de inversão de algarismo no art. 497 
da CLT. Mas que, no entanto, ao Ser escrito como o art. 479, vem prejudican
do sobremaneira o aposentado no caso em tela. 

Cinge-se, portanto, a presente iniciativa, a proceder a essa retificação, 
grafando o artigo como sendo o497 daCLT, restaurando direito assegurado 
ao trabalhador no antigo texto da LOPS, segundo acabamos de demonstrar. 

Produzidos estes fundamentos, esperamos haver trazido à colação o.s ele
mentos necessários ao convencimento parlamentar para aprovação do pre
sente projeto. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 1979. -- Fnuoo Montoro 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973 

Art. 39 A aposentadoria por velhice será concedida ao segurado que, 
após haver realizado 60 (seSsenta) contribuições mensais, completar 65 (ses
senta c cinco) anos de idade, quando do sexo- mascÚiino, e 60 (sessenta) anos 
de idade, quando do feminino, e consistirá numa renda mensal calculada na 
forma do § 1~ do artigo 6~ desta lei. 

§ 19 A da.ta do inicio da aposentadoria por velhice será a da entrada do 
respectivo requerimento ou a do afastamento da atividade por parte do segu
rado, se posterior àquela. 

§ 29 Serão automaticamente convertidos em aposentadoria por velhice 
o auxflio~doença e a aposentadoria por invalidez do segurado que completar 
65 (sessenta" e-cinco) ou 60 (sesseiita) anos de idade, respectivamente, se do 
sexo masculino ou feminino. 

§ 39 A aposentadoria por velhice poderá ser requerida pela empresa, 
quando o segurado houver completado 70 (setenta) anos de idade, ou 65 (ses
senta e cinto), respectivamente, se do sexo masculino ou reminino. sendo 
nesse caso compulsória, garantida ao empregado a indenização prevista nos 
artigos 478 e 479, da Consolidação das Leis do Trabalho e paga pela metade. 
. . . . . . . . . ~ ... """ .. --~ ..... ·-~ ........ ~- ... -. -;- ....... -. .................... . 

(Às Comissões" de- Constituição e Justiça, de Legislação Socfal e 
de Finanças.) 

o SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho)-- Os projetos lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

O SR- PRESIDENTE (Nilo Coelho) -- Passa-se à 

Item 1: 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno iínico, do Projeto de Lei" i:lâ Câmara n"' 53, 
de I979"(n• 5.794/78, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor 
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que men
ciona, tendo 

. PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 579 e 580, de 1979, das 
Comissões: 

-- de Agricultura; e 
-- de Finanças. 

Em discussão o projeto (Pausa) Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Sen3.dores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa:) Aprovado. A matéria vai à sanção. 

P o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 53, DEl979 
(N• 5.794/78, na Câmara dos Deputados) 

De iniciativa do Senhor Presidente da R epúb/ica 

Autoriza o IJtStituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
·--INCRA, a doar o imóvel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 Fica o IQ.stituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
-- INCRA, autorizado a doar, à União Federal, imóvel de sua propriedade, 
denominado ~'Fazenda Mambengo", com ãrea de cento e setenta hectares, 
cinqUenta e dois ares e oitenta e nove centiares, situado no Município de São 
João dei Rei, Estado de Minas Gerais, incorporado ao seu patrimônio coo-

forme averbação feita à margem da transcrição n~ 21.614, Livro 3-U, fls. 297, 
do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João dei Rei. 

Art. 2~ O imóvel de que trata o artigo anterior destina-se à implan-
tação de um Campo de Instrução do Ministério do Exército. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições cm contrário. 

O SR, PRESIDENTE (Nilo Coelho) --Item 2: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 10, de 1979 (n• 9/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
-tCX10-âO -ACOrdO de Amizade, Cooperação e Comércio entre o Go
verno da República Federativa do Brasil c o Governo Militat Fede
ral da República Federal da Nigéria, assinado em Brasflia, a 10 de 
janeiro de 1979, tendo 

PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 596 a 598, de 1979, das 
Comissões; ' 

- de Relações Exteriores: 
- de Economia; e 
-- de Educaçio e Cultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N• 10, DE 1979 

(N• 9/79, na Câmara dos Depntados) 

Aprova o texto do Acordo de Amizade, Cooperaçio e Comércio 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo Mili
tar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em Brasma, a 
10 de janeiro de 1979. 

O CongreSso N ac~onal decreta: . 
Art. l9 Fica aprovado o texto do Acordo de Amizade, Cooperação e 

Comércio entre o Governo da República Federativa do Brasil e o governo 
Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em Brasnia, a 10 
de janeiro de 1979. 

Art. 2i Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -- Item 3: 

Discurso em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n9 
II, de 1979 (n• 10/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex
to do Acordo sobre a Criação de uma Comissão Mista de Coorde
nação entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 'Go
verno Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado 
em Brasília, a 10 de janeiro de 1979, tendo 

-PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 593 a 595, de 1979, 
das Comissões: 

- de Relações Exteriores; 
- de Economia; e 
- de Educaçio e Cultura. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira diScuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redàção. 

É o seguinte o pfojeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 11, DE 1979 
(N• 10/79, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo sobre a Criação de uma Comissão 
Mista de Coordenação entr~ o Governo da República Federativa do 
BrasD e o Governo MIUtar Federal dn República Federal da Nigéria, 
assinado em BrasOla, a 10 de janeiro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1"' Fica aprovado o texto do Acordo sobre a Criação de uma Co

missão Mista de Coordenação entre o Governo da República Federativa do 
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Brasil e o Governo Militár Federal da República Federal da Nigéria, assina-· 
do em Brasflia, a lO de janeiro de 1979. 

Art. 2• Este decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua publi
cacão. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matêria da Ordem 
do Dia. 

Passa-se à votação do Requerimento n' 373, lido no Expediente, de ur
gência para o Projeto de Resolução n• 67, de 1979. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. ___ _ 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata_ apreciação da matéria. 

Passa-se à discussão, em turno único, do Projeto de Resolução 
n• 67, de 1979 (apresentado pela Comissão de Economia como con
clusão de seu Parecer n~ 627, de 1979), que autoriza o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro a elevar em um bilhão e dUzentos milhões 
de cruzeiros O montante de sua dívida CQnsolidada, tendo 

Parecer, sob n' 628, de 1979, da Comissão de Constituição e 
Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

Em discussão o projC:to. (Pausa.) Encerrada 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovàdo. 
A matéria vai à Comissão de Redação. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, a redação final, 
que serã lida pelo Sr. 1•-Secretãrio. 

~ lida a seguinte 

PARECER N• 649, DE 1979 
Da Comlssio de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 67, de 1979. 

Relator: Senador Adalberto Sena 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n9 67, de 1979, que autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a elevar em CrS 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Dirceu Cardoso, Presidente 
- Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale 

ANEXO AO PARECER N• 649, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n• 67, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eU, , Presidente, pro-
mulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a-=presente, convocando os Srs. Senadores para uma sessão ex
traordinãria, a realizar-se amanhã, às 11 horas~ com a seguinte 

ÓIÚ>EMDO DIA 

~1-

Discussão, ~m turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'~' 43, de 1975 
(N• 973/72, na Casa de origem), que prevê dlstico emulativo para eliminação 
das embalagens de comercialização final, inservíveis após a sua utill!ação, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 527 a 529, de 1979, das. Comissões: 
- de Saúdé, favOrável n.os .termos do· substitutivO que apresenta; 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do 

substitutivo da Comissão de Saúde; e 
___; de Economia, favorâvel nos termos do substitutivo da Comissão de 

Saúde, com subemênda ,que apresenta. 

-2-

- Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 64, de 1979 (apre-
sentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n'~' 621, de 
1979), que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de 
emprêstimo externo de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares ameri
c.anos), destinado a compor o aumento de capital da Companhia do Metro
politano de São Paulo - METRO, tendo 

PARECER, sob n• 622, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n• 65, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer 
n• 623, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a 
elevar em CrS 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sete mil, 
setecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 624, de 1979, da Comissão 
-de Consdtuição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 66, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer 
n• 625, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a ele
var em Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa 
mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 626, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo· Coelho) - Está encerrada a sessão. 

( Levanta·se a sessão às 18 horas e 55 minutos.) 

SECRETARIA-GERAL DA MESA 
Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro a ele

varem Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS DE I• A 
de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada. TEMBRO DE 1979 

30 DE SE-

O Senado Federal resolve: 
Art. l'~' }';:o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 29 

da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado 
·a elevar em Cr$1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro S,A., 
este na qualidade de agente financeiro do Bt\nco Nacional da Habitação 
(BNH), com a garantia de fiança do BANERJ - Banco de Investimentos 
S.A., destinado à implantação do SisteD?-a Metroviãrio da Cidade do Rio de 
Janeiro, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. _ ___ _ _:.. __ -

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tratanto-se de matéria em regi
me de urgência, passa-se à sua imediata apreciação. 

Em discussão a redação final (Pausa.) Encerrada. 
Em votação. Os Srs. Senadores' que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) Aprovada. A matéria vai à promulgaçãO. 

(Art. 293, inciso II, do Regimento Interno.) 

Projetos desarqulvados nos termos do~ art. 367, inf"me, do Regimento Inter-
no: 

Projeto qe Lei do Senado n• 104, de 1978- Senador Orestes Quércia
acrescenta parãgrafo único ao art. 476, da Consolidação das Leis do Traba~ 
lho. (Requerimento n• 273/79) - Sessão: 4-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 147, de 1977- Senador Jarbas Passarinho 
- dispõe sobre a realização de seguros de 6~gãos do Poder Público e dã ou· 
tras providências. (Requerimento n• 275/79) -Sessão: 49-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 109,de 1978- Senador Orestes Quércía
assegura ao empregado doméstico o direito ao recebimen~o da gratificação de 
natal institulda pela Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962. (Requerimento n• 
279j79)- Sessão: 4-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n'~' 138, de 1978 - Senador Orestes Quércia ---:
altera a redação do§ 1• do art. 6•, da Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976, 
que dispõe sobre o seguro de acidentes do Trabalho a cargo do INPS. (Re
querimento n• 284/79) - Sessão: 5-9-79. 
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Projeto de Lei. do Senado n• 147, de 1978 - Senador O testes Quércia -
acrescenta parágrafo único ao art. 3• da Lei n• 5.859, de li de dezembro de 
1972. (Requerimento n• 287/79)- Sessão: 5-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 355, de 1978- Senador Orestes Quércia
acrescenta dispositivo à Cons,alidação das Leis do Trabalho. (Requerimento 
n• 303/79)- Sessão: 6-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 354, de 1978 -Senador Orestes Quércia
altera a redação dÓ art. 474, da Consolidação das Leis do Trabalho. (Reque
rimento n• 307/79) - Sessão: 10-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 336, ~e 1978- Senador Orestes Quércia
acrescenta§ 4• ao art. 7i, da Consolidação das Leis do Trabalho. (Requeri
mento n• 308/79) - Sessão: I 0-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 303, de 1978- Senador Orestes Quércia
dâ nova redação ao art. 472 e seu parágrafo primeirO do Decreto-lei n9 5.452, 
de I• de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) (Requerimento n• 
313/79)- Sessão:' 10-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 286, de 1978 - Senador Orestes Quércia -
altera dispositivo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a 
Lei Orgânica da Previdência Social. (Requerimento n• 316/79)- Sessão: 11-
9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 80, de 1978 - Senador Orestes Quércia -
altera dispositivo do vigente Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de li de 
janeiro de 1973). (Requerimento P' 327/79) -Sessão: 18-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 81, de 1978- Senador Orestes Quércia
iniroduz alteração no Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de li de janeiro 
de 1973) (Requerimento n• 331/79) - Sessão: 20-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1978 - Senador Orestes Quércia -
dispõe sobre a preservação da fauna fluvial, pelas empresas concessionârias 
de produção· de energia elétrica, e dá outras prõvidências. (Requerimento n9 
335/79)- Sessão: 20-9-79: 

Projeto de Lei do Senado n• 108, de 1978- Senador Orestes Quércia
dispõe sobre aposentadoria especial, aos vinte anos de serviço, para os traba· 
Jhadores em cerâmica. (Requerimento n• 336/79) - Sessão: 26-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 87, de 1976- Senador Nelson Carneiro
dispõe sobre estabelecimentos que lidam com sangue humano e seus deriva· 
dos e dã outras providências. (Requerimento n• 354/79)- Sessão: 28-9-79. 

Projeto aprovado em 1• turno: 
Projeto de Lei do Senado n• 237, de 1979- Senador Murilo Badaró

altera a redação do art. 9' da Lei n• 6.082, de lO de julho de 1974, e dã outras 
providências. Sessão: 27-9-79. 

Projetos aprovados e enviados à Comlssio de Redação 
Projeto de Lei do Senado n•214, de 1979- CotJ1s$Ao Diretora -cria c' 

transforma cargos do Quadro Permanente do Senãdo Federal, e dá outras 
providências. Sessão: 13-9-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 5, de 1976 (n• 448/75, na Casa de origem) 
- institui o Plano Nacional de Moradia- PLAMO, para as populações 
com renda familiar até 5 (cinco) salârios mínimos regionais,.e determina ou· 
Iras providências. Sessão: 19-9-79. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1978- (n• 141/78, na Câmara 
dos Deputados) aprova as contas do Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, relativas ao exercício de 1977. Sessão: 19-9-79. (Extraordinãria). 

Projeto de Decreto Legislativo n• 16 âc 1979 (n• 15/79, na Câmara dos 
Deputados) - aprova o Texto dos Estatutos do Grupo· de Países Latino
Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar - GEPLACEA. Sessão: 
19-9-79 (Extraordinãria). 

Projeto de Resolução n• 17, de 1979 -Senador Itamar Franco- altera 
o Regimento Interno do Senado Federal. Sessão: 26-9-7Q, 

Piojeiô de ResOlução n9_5.6,-de 1979- Comissão de Constituição e Jus
tiÇa- suspende a execução dos artigos 172 e 173 da Lei n•l.442, de 17 de de
zembro de 1966, do MunicÍpio de Botucatu - São Paulo. Sessão 26-9-79 
(Extraordinâria). 

J?rojetos aprovados e ~vt~dos ~ Câmara_ dos Deputados 
Projeto de Lei dq Senado n• 247, de 1977 - Senador Itamar Franco 

- dispõe sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Participãção dos Mu
nicípios e dá outras providências. Sessão: 3-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1976 - Senador Lourival Baptista 
-altera a Lei n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que regula as ati~id?des 
dos representantes comerciais autõnomos e dâ outras providências. Sessão: 
6-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 17, de 1977- Senado Franco Montoro
dâ nova redação ao art. 9', § 1•, inciso lll, do Código Civil. Sessão: 6-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 58, de 1979- Senador Nelson Carneiro
introduz alteração no Decreto-lei n• 221, de 28 de fevereiro de 1967, que dis
põe sobre a proteção e estímulos à pesca. Sessão: 6-9-79. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 86, de 1917-
(n• 877/75, na Câmara dos Deputados)- altera a redação do art. 17 da Lei 
n• 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Sessão: 13-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 19, de 1979 -Senador Humberto Lucena 
- fixa novos limites de idade para inscrição em Concurso Público ou prova 
de seleção em entidades da Administração Indireta, e dá outras providências. 
Sessão: 14-9-79. 

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1978 (n• 
913/15, na Casa de origem)- dispõe sobre a duração da jornada de trabalho 
do pessoal da Caixa Econômica Federal. Sessão: 20-9-79. 

Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 145, de 1978 (n• 
4.697/78, na Casa de origem)- dispõe sobre a fixação e alteração do número 
de vagas nos cursos superiores de graduação, e dâ outras providências. 
Sessão: 27-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 272, de 1978 -Senador Otto Lehmann -
dâ nova redação à alínea a do art. 32 da Lei n• 4.591, de 16 de dezembro de 
1964. Sessão: 28-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 133, de 1979 - Senador Amaral Furlan -
altera dispositivos da Lei n• 5.682, de 21 de julho del971, modificados pelas 
Leis n•s 5.697, de 27 de agosto de 1971, 5.781, de 5 de junho de 1972 e 6.444, 
de 3 de outubro de 1977 (Lei Orgânica dos Partidos), e dá outras providên
cias. Sessão: 28-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• I, de 1978- Senador Otto Lehmann- re
voga dispositivo da Lei n• 6.515, de 26 de dezembro de 1977, e dá outras pro
vidências. Sessão: 28-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n? 24, de 1979.- Senador Nelson Carneiro
altera a Lei n'~» 4.655, de 2 de junho de 1965, que dispõe sobre a legitimidade 
adotiva. Sessão: 28-9-79. 

Projetos AjlrjlVOdOS e enviadoS à sanção 

Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1979 (n• 5.742/78, na Casa de ori
gem)- de iniciativa do Senhor Presidente da República- autoriza ·a Depar~ 
tamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, Autarquia vincula
da ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no Mu
nicipio de Sobral, Estado do Ceará. Sessão: 13-9-79. (Extraordinária). 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 105, de 1974 (n• 
1.513/15. naquela Casa)- do Senador Nelson Carneiro- que institui o Có
digo de Menores: Sessão: 27-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 191, de 1977-DF- fllUl idade máxima para 
inscrição em concurso público destinado ao ingresso·em empregos e cargos 
do serviço civil do Distrito Federal. Sessão: 27-9-79. (Extraordinâria) 

Projetos aprovados e enviados à promulgação 

Projeto de Resolução n~ 49, de_1979- Comissão do I?istrito Federal
aprova as contas do Governo do Distrito Federal relativas ao Exercício de 
1977. Sessão: 3-9-79. 

Projeto de Resolução n9 50, de 1979- Comissão de Constituição e Jus
tiça- suspende a execução do art. 19 da Lei n9 10.421, de 3 de dezembro de 
1971, do Estado de São Paulo. Sessão: 3-9-79. 

Projeto de Resolução n•4, de 1979- Senador Murilo Badaró ~altera a 
redação do art. 164, §§ 19 e 29, inciso II, do Regimento Interno do Senado Fe
deral. Sessão: 6-9-79. 

Projeto de Resolução n~ 47, de 1979- Comissão Diretora- acrescenta 
parágrafo -ao artigo 3839 da Resolução n9 58, de 1972 (Regulamento Adminis
trativo do Senado Federal). Sessão: 20-9-79. 

Projeto de Resolução n• 59, de 1979 -Comissão de Constituição e Jus
tiça- suspende a execução do art. 99, da Lei n• 5.301, de 16 de outubro de 
1969, do Estado de Minas Gerais. Sessão: 27-9-79. (Extraordinâria) 

Projeto de Resolução n,., 60, de 1979- Comissão de Constituição e Jus~ 
liça- suspende a execução dos artigo' 256 a 260 da Lei n• 432, de 20 de de
zembro de 1973, do Município de Anãpolis, Estado de Goiás. Sessão: 27-9-
79. (Extraordinâria) 

Projetos retirados pelo autor e enviados ao arquivo 

Projeto de Lei do Senado n• 16'T, de 1979 - Senador Orestes Quércia _ 
proíbe a propaganda comercial nos documentários ou cine-jornais. Sessão: 4-
9-79. 
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Projeto de Lei do Senado n'~' 61, de 1979- Senador Aloysio Chaves
especifica as hipóteses em que as decisões, nos dissídios coletivos, poderão es~ 
tabelecer normas e condições de trabalho, trata do exercíciO do direito de gre
ve, e dã outras providências. sessão: 20-9-79. 

Projetas rejeitados e enviados ao arquivo 

Projeto de Lei_do Senado n9 91, de 1979 --Senador Humberto Lucena 
- isenta o salârio mínimo de descontos para a Previdência Social, e dâ outras 
providências. Sessão: 05-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n• 96, de 1979 -Senador Nelson Carneiro
modifica a redação do art. 2• da Lei n• 4.266, de 3 de outubro de 1963, que 
institui o salário-família do trabalhador. Sessão: 5-9-79 

Projeto de Lei do Senado n9 112, de 1979- Senador Cunha Lima -
considera não tributáveis para efeito do Imposto de Renda, os proventos e 
pensões nas condições que indica. Sessão: 5-9-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 80, de 1977 (n• 238/75, na Casa de origem) 
- acrescenta parãgrafo ao arf. 323 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. Sessão: 13-9-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 89, de 1978 (n' 2.880/76, na Casa de ori
gem)- institui o cadastro de promitentes compradores de imóveis rurais, in
tegrado no Sistema Nacional de Cadastro Rural. Sessão: 13-9-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 32, de 1977 (n• 1.302/75, na Casa de ori
gem)- acrescenta parágrafo ao artigo 39 do Decreto-lei n9 9.853, de 13 de se
tembro-de 1946, que atribuiu à Confederação Nacional do Comércio o encar
go de criar e organizar o Serviço- Social do ComérciO~- Sessão: 20-9-79. 

Projeto de Lei da Câmara n• 60, de 1978 (n• 2.100/76, na Casa de ori
gem) - dilata o prazo previsto na letra d do parágrafo 59 do artigo 69 do 
Decreto-lei número 1.381, de 23 de dezembro de 1974. Sessão: 20-9-79. 

-----Projeto de Resolução n"' 41, de 1979 --Senador Orestes Quércia- cria 
Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a inVestigar denúncias sobre 
violações de Direitos Humanos nos últimos dez anos. Sessão: 26-9-79. 

Projetos arquivados nos termos do art. 278t do regimento interno: 
Projeto de Lei do Senado n• 139, de 1975- Senador Vasconcelos Torres 

- dã nova redação ao§ 3• do art 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971. 
Sessão: 5-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n9 204, de 1975- Senador Orestes Quércia
introduzindo alterações na Lei n• 5.782, de 6 de junho de 1972, que fixou os 
prazos de Filiação Partidãria. Sessãoc 5-9-79. 

Projeto de Lei do Senado n•ll3, de 1977 - Senador Otto Lehmann- al
tera dispositivos do Código de Processo Civil, atincntes à intimação do deve
dor para a arrematação de bens penhorados. Sessão: 5-9-79 

Projeto de Lei do Senado n• 165, de 1978 - Senador Otto Lemann- dã 
nova redação ao artigo 19 da Lei n• 6.515, de 26 de dezembro de 1977 (Lei do 
divórcio) Sessão: 26-9-79. 

Projeto sobrestado 

Projeto de Lei do Senado n• 26, de 1979 - Senador Orestes Quêrcia -
acrescenta parágrafos ao art. 517. da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Sessão: 10-9-79. (Requerimento n• 314/79.) 

RequerlmeDto de uqên.Ía aprovado (art. 371, e, do regimento Interno) 

De autoria dos Senadores Humberto Lucena c Jarbas Passarinho -
para o Projeto de Lei do Senado n9 212, de 1979- Senador Nelson Carneiro 
- institui contribuição Sobre o custo dó prêmio dos seguros de vida e aciden
tes pessoais, para fins de amparo aos idosos, e dá outras providências. Sessão: 
27-9-79. 

ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudar e relatar o veto pardal, aposto pelo Senhor 
Presidente da República, ao Projeto de Le1 n• 14 de 1979-CN, que 
"concede anistia e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 04 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos. e setenta e 
nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes 
os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró e Deputados Ernani 
Sâtyro e João Gilberto, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional. 
incumbida de estudar e relatar o Veto Parcial, aposto pelo Senhor Presidente 
da República, ao Projeto de Lei n9 14, de 1979-CN, que "'çoncede anistia e dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Pe
dro Simon e Deputado Luiz Rocha. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Deputado Ernani Sátyro que declara insta
lada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente. Distribuídas as 
cédulas, o Senhor Deputado Ernani Sátyro convida o Senhor Senador Murilo 
Badaró para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado. 

Para Presidente: 
Deputado João Gilberto ......... -.... -. . . . . . . . . . . . . . . . 3 votos. 
Em branco .............•......•... -.~ ..•...•.. ~..... I voto. 

Para vi ce-Presidente: 
Deputado Ernani Sátyro ................ -.-. . . • . .. . .. . . 3 votos. 
Em branco . . . . . . . . . . . . . • . . . .. . . . . . . • . . • • . . • . . . . • • . . I voto. 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Deputados João.Gilberto e Ernani Sãtyro. 

Assumindo a Presidência o Senhor Deputado João Gilberto agradece em 
nome do Senhor Deputado Ernani Sãtyro e no seu próprio a honra com que 
foram distinguidos e designa o Senhor Senador Aloysio Chaves para relatar o 
Veto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Al~ 
feu de Oliveira, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação. 

COMISSÍO MISTA 

Incumbida de estudar e relatar o Veto Parclal, aposto pelo Se
nhor Presidente da República, ao Projeto de Lei n• 14, de 1979-CN, 
que "concede Anistia, e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos vinte e seis dias do_ mês de setembro do ano de mil novecentos e se
teu ta e nove, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilacqua, 
presentes os Senhores Senadores Aloysio Chaves, Murilo Badaró e os Depu
tados Ernani SátyrO e João Gilberto, reúne-se a Comissão Mista do Congres
so Nacional, incumbida de estudar e relatar o Veto Parcial, aposto pelo Se
nhor Presidente da República, ao Projeto de Lei n• 14, de 1979-CN, que 
.. concede Anistia, e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senador Pe
dro Simon e Deputado Luiz Rocha. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos· pelo Senhor Pre
sidente, Deputado João Gilberto, que solicita, nos termos regimentais, a dis
pensa da leitura da Ata da reunião de instalaçãO, que é dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor Aloysio Chaves, que emite relatório ao Veto em questão. 

Posto em discussão e votação, é à relatório aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Al

feu de Oliveira, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comis
são e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 29, de 
1979 (CN), que "autoriza modalidade de concurso de prognósticos da 
Loteria Federal, regida pelo Decreto-lei 11:9 204, de 27 de fevereiro de 
1967, e dá outras providênciaS". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 
25 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos vinte e cinco dias do mê:s_ de sete:mbro de mil novecentos e setenta e 
nove, às dezesseis hora_s_e_trinta mjnutos_._na Sala Clóvis Bevilácqua, presentes 
os Senhores Senadores Lenoir Vargas, Aloysio Chaves, Jutahy Magalhães, 
Alberto Silva, Passos Pôrto, Moacyr Dalla, Franco Montoro e os Deputados 
Darcílio Ayres, Henrique Turner, Rafael Faraco, Celso Peçanha, Peixoto Fi
lho e Péricles Gonçalves, reúne-se a Comissão Mista do Congresso N.acional,. 
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incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 29, de 1979-CN~ que 
uautoriza modalidade de concurso de prognósticos da Loteria Federal, regida 
pelo Decreto-lei n• 204, de 27 de fevereiro de 1967, e dá outras providências". 
· Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 

Anlon de Mello, Nelson Carneiro, Jaison Barreto, Lázaro Barboza e os 
Deputados Pedro Germano·, Nosser Almeida, Alcides Franciscato, Elquisson 
Soares e Manoel Gonçalves. 

De acordo com o ~que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência o Senhor Deputado Henrique Turner, que declara instalada a Comis
são. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice--Presidente, Distribuídas as 
cédulas, o Senhor Deputado Henrique Turner convida o Senhor Senador Ju
tahy Magalhães para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Celso Peçanha 
Deputado Peixoto Filho 

Para Vice-Presldente: 

11 votos 
2 votos 

Deputado Darcílio Ayres ..••.......••...••.••..• ; . . • • . 11 votos 
Deputado Rafael Faraco .....••.••....•• _. •••.•.• -- . . . • . 2 votos 

São declarados eleitos, respectivam·ente, Presidente e Vice-Presidente os 
Seithores Deputados Celso Peçanha c Darcílio Ayres: 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Celso Peçanha, Presidente 
eleito~ agradece em nome do Senhor Deputado Darcílio Ayres e no seu pró
prio; a honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Ju
tahy Magalhães para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Eli
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Coristituição o9 32, de 1979 ( CN), que ''Acrescenta dispositivo transi
tório que estabelece eleiçio dlreta para Governador de Mato Grosso 
do Sul". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 1979. 

Aos. vinte e seis dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e seM 
tenta e nove, às dczesSeis horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Se
nhores Senadores Mendes Canale, Gastão Milller, Almir Pinto, Passos Pôrto, 
Aloysio Chav~s, Bernardino Viana, Henrique Santillo, Evelásio Vieira, Evan
dro Carreira c Deputados Gomes da Silva, Nosscr Almeida e Rafael Faraco, 
reúneMsc a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de estudo c 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 32, del979.CN, que 
"Acrescenta dispositivo transitório que estabelece eleição d.ireta para Gover
nador de Mato Grosso do Sul". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lcnoir Vargas, Franco Montoro e Deputados Antonio Dias, Jairo Maga-

lhãcs, Feu Rosa, Antônio Carlos, Jerônimo Santana, Epitácio Cafeteira, Car
los Bezerra e Gilson de Barros. 

Havendo número regimental, o Senhor Vice-Presidente da Comissão 
Deputado Nosser Almeida, no exercício da Presidência, abre os trabalhos, 
comunicando o recebimento de Oficio da Liderança da ARENA, do Senado 
Federal, propondo as substituições dos Senhores Senadores Saldanha Derzi, 
Pedro Pedrossian e Helvldio Nunes, anteriormente designados, pelos Senho· 
res Senadores Gastão Míiller, Almir Pinto c Passos Pôrto, para integrarem a 
Comissão. 

Propõe, ainda, o Senhor Presidente a dispensa da leitura da Ata da reu
nião anterior, que, logo após, 6 dada como aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator da ma· 
téria, Senhor Senador Aloysio Chaves, que emite paiecer opinando pela re
jeição da Proposta de Emenda à Constituição n• 32, de 1979 (CN). 

Posto em discussão e votação, é o parecer do Relator aprovado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente reunião e, para cons

tar, .eu, Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presCI'ltc 
Ata, que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais 
membros da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constitulçio n• 33, de 1979 (CN), que "Fixa os números de vereado· 
res para as capitais dos Estados, admitindo o m'ximo de trinta e 
seis". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 1979. 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de mil novecentos e setenta e 
nove, às dczcsseis horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, presentes os Senhores Se~ 
nadorcs Aloysio Chaves, Lourival Baptista, Alberto Silva, Gabriel Hermes,· 
Almir Pinto, Lenoir Vargas, Gastão M !lller, Mauro Benevides e Deputados 
Evandro Ayres de Moura, Túlio Barcelos, Darcflio Ayres, Rómulo Gaivão e. 
Iranildo Pereira, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incum
bida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n• 33, de 
1979 (CN), que "Fixa os números de vereadores para as capitais dos Estados, 
admitindo o mãximo de trinta c seis". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Cunha Lima, Orestes Quércia, Lãzaro Barboza e Deputados Cantídio Sam
paio, Telêmaco Pompei, Sarnir Achôa, Amadeu Geara, Cristina Tavares e 
Marcelo Cordeiro. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Iranildo Pereira, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após é dada como 
aprovada. Prosseguindo o Senhor Presidente comunica que ao Projeto foi 
oferecida uma emenda, julgada pertinente pela Presidência. 

Em seguida, o Senhor Presidente coricede a palavra ao Relator, Senador 
Lenoir Vargas, que emiti!= parecer contrãrio à Proposta e favorável à Emenda. 

Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado, sem res~rições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião c, para constar, eu, Eli

zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e vai à publicação. 
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MESA 

Presidente 

luiz Viana {ARENA- BA) 

l•·VIce·Presfdente 

Nilo Coelho (ARENA - PE) 

2•· Vlce-Presldente 

Dinorte Mariz (ARENA....:... RN) 

1 t .. Secretárlo 

Ale:xondre Costa {ARENA- MA) 

2•-Secretárlo 

Gabriel Hermes (ARENA- PA) 

COMISSÕES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Arexo 11- TerreO 
Telef~nes: 2;?3·6244 e 22.5·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chete: C6ndldo Hippertt 
local: Anexo li -Térreo 
Telefone: 225·85_05- Ramo.is 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICUlTURA- (CA) 
(7 membros) ' 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelclsio Vieira 
Vice·Presidente: Leite Chaves 

Titular.es 

1. Passos P6rto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. Joselins 

l. Evelósio Vieira 
2. leite Chaves 
·3. José Richa 

Suplentes 
ARENA 

1. Jutohy Magalhóes 
2. Affonso Comorgo 

3. João Calmon 

MOS 
1, Agenor Maria 
2. Amoral Pei.xOto 

'Assistentes ~on~_!l Braga __ - Ram~l 307 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- AMxo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS- (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSI'ÇÃO 

Presidente: Mendes Canale 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

3-9"-Secretárlo 

lourivol Baptista (ARENA - SE) 

4•-Secretárlo 

GaStão Müller (ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

Jorge Kolume (ARENA - AC) 

Benedito Canelas {ARENA - MT) 

Passos Pôrto (ARENA - SE} 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Mendes Canale 1. Raimundo Parente 
2. Jose Lins 2. Alberto Silva 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

MOS 
1. Evandro Carreira 1 , Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assistente: ~'Orlos Guilherme Fonseca- Rormtl676 
Reuiiiões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácquo"- Anexo 11- Romol623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ)_ 

(15 me~bros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de la Rocque 
19-Vice-Presidente: Aloysio ChOves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Henrique de lo Rocque 1. lenolr Vergas 

2. Helvldio Nunes 2. João Colmon 

3. Jose Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chave~ 4. Milton Cabral 
S. Aderbol Juremo S. Bernardino Viana 
6. Murilo Badoró 6. Arnon de Mello 
7. Moocyr Oalla 
8. Amaral Furlan 
9. Raimundo Parente 

MOS 

1. Hugo Ramos 1 . Cunho limo 
2. leite Chaves 2. Tonc:redo Neves 
3. Lázaro Bàrbozo 3. Dirceu CordJ)so 

.: Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

As;sistente: Mario Heleno Bueno Brond6o - Ramal 30!i 
. Reuniões: Quortas-feiras,.às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilócquo"- Anexo 11- ~amal623 

Outubro de 1~9, 

LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA 

Líder 
Jorbas Passarinho 

Vlce-Líderes 
Aloyslo CHo"ves 

José lins 
Aderbof'Juremo 
tomonto JUnior 
MoocyrDolla 
Murilo Sado ró 
Saldanha Cerzi 

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brouord 

Vlce-Líderes 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jesst Freire 
Vice·Presidente: I.Ozaro Barboza 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. José Sorney 
3. Passos Põrto 
4. Saldanha Den:i 
5. Affonso Comorgo 
6. Murilo Badaró 
7. Benedito Ferreiro 

1. !tomo r Franco 
2. Lázaro Barbozo 
3. Adalberto Seno 
4. Mouro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomord 
2. Tarso Outra 
3. Bendito Canelas 
4. Moocyr Dollo 

MOS 

1. Henrique Sontillo 
2, Roberto Saturníno 
3. Gilvan Rocha 

Assistente1 Francisco Guilherme ThHI Rib.iro - Ramal 306 
R;~~Íi~s;-Qu'W'~hti~~~,6;10:00bo'r~~- . . - ... 

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

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr.ddente1 leot6nlo Vilela 
Vice."Presiden.te: Rob;rt~-Sot~rni~o 

Titulares 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. Josttlins 
4, Jesse Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
~: T~tan.io yj!~!a· 
3. Marcos Freire 
4. Pedro Simon 

Suplentes 
ARENA 

1 . Helvidio Nunes 
2. Alberto Silvo 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
1. José Richo 
2. Orestes Querela 
3, Toncredo Neves 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramol675 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo U- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CE C) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO . 

Presidente: Joào Colmon 
Vice·Presidente: Jutohy Magalhães 

Titulares 

1. João Colmon 
2. TOrso Dutro 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Choves 
5. Aderbol Juremo 
6 Eunice Michiles 

1 . Adalberto Seno 
2. Evelosio Vieira 
3. Franco Montara 

Suplentes 
ARENA 

1. Jose Lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedrossian 

MOS 
1 , Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Clovis Bevilacquo"- Anexo ll- Ramal623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CFj 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Limo 
Vice·Prosidente: Toncredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2~ Arnon do Mello 
3. Lomonto Júnior 
.(, Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
S. Jorge Kalumo 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Conote 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de la Rocque 
3. Jessé Frefro 
4. José Sarnoy 
5. Milton Cobrai 
6. Jos~ Gulomard 

MOS 
1 . Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Ldzaro Barboza 
4. José Richo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, Os 9:30 horas 
Local: Solo "Clovis Bevilacquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÃO OE lEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vke·Presidente, Lenoir Vergas 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. He!vidio Nunes 
3. Jessé Freire 
4. Moacyr Dalla 
5. Henrique de La Rocque 

Aloysio Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. Jutohy MagalhOes 
2. Raimundo Parente 
3. éunic"e Michiles 
4. Benedito Canelas 

1. Franco Montoro 
2. Humberto lucena 
3. Joisori Barreto· 

MOS 
1, Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

Assistemte: Loíla l.ctivos Ferro Costa - Roma! 497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 
LocaL Sala ~'Clovis Sevilacquo"- Anexo ll- Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice·Pfesidente: Ãlberto Silvo 

Titulares 

I. Luíz; Cavalcante 
2. Milton Cobro] 
3. Alberto Silvo 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 
2. ltamor_Franco 
3. Henrique Santillo 

Suplentas 
A.RE~A 

l. Affonso Comorgo 
2. João Colmon 
3: Jutahy Magalhães 

MOS 
1 . Gilvan Rocha 
2. Roberto Soturnino 

Assistente: Francisco Guilherme Thoes Ribe~iro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, Os 11:00 horas 
Local: Anexo "B"- Solo ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Joào .Basco- Ramol484 

COMISSÀO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adolberto Sena 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badaro 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

MOS 
I. Dirceu Cardoso 1 . Hugo RamO$ 
2. Adalberto Seno 

Assistente: Maria- Therezo Mogalhóes Motto -Ramal 134 
Reuniões. Quintos-feiras, às 12:00 horas 
Loco I: Sola "Clovis Bevilacquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro~) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Torso Outro 
19-Vice·Presidente: Saldanha Derzi 
21'-Vice-Presidente, Lamento JUnior 

Titulares 

1. Torso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. ~aldanho Derzi 
4. Lomonto Junior 
5, Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7, Almir Pinto 
8. Lenoír Vergas. 
9. Jost' Somey 

Suplentes 
ARENA 

1 . Aloysio Choves 

2. Pedro Pedrossion 
3. Henrique de La Rocque 
4. Jose Guiomard 
5. Luiz Covalc.onte 

6. 

MOS 
l. Paulo B.rossord 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mouro Benevides 
3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 
4. Jose Rkho 
5. Amoral Peixoto 
6. T anáedo Neves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301·313 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE- (CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vke·Presidente: Henrique Santillo 

TituiOres sUplentes 
ARENA 

1. Lamento Juni.o1" 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. Jose Guiomord 

MOS 
1. Gilvon Rocha 1. Jose Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lida FetTe~iro da Rocha -Ramal 312 
Reuniões, Quintos-feiras, às 1 0:30 horas 
loc.al: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL- (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mouro Benovides 

Titulares Suplentes 
AlfENA 

1. Jorge Kolume l. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Bodaro 3. Jose Guíomard 
4. Benedito Ferreiro 

MOS 
1. Mouro Benevides 1. Cunha Limo 
2. Agenor Mario 2. Joisan Barreto 
3. Hugo Ramos 

A'sistente: Lâda Fom1ira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartos-feiras, .Os 9130 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais62l e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO . 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice-Presidenfe: Humberto Lucena 

Ti~ulores Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comorgo 
2. Henrique de La Ro.cque 2. Pedro Pedrossion 
3. Bernordino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
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MOB Titulares Suplentes 
1. Evandro Carreiro 1. Orestes Querela 
2. Humberto Lucena 2. Evelosio Vieira ARENA 
3. lazaro Barbozo 

1 . Benedito Ferreiro 1. Passos P&rto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto Junior 

Auistente: Leila Leivas Ferro Costa'- Ramal 497 3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silvo 
Reuniões: Quintos·feirós;·as9:-_30 hOras 4. Affonso Comorgo 
Locoh Sola ~'Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPO_RTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PUBliCAS- (CT) 
{7 membros) 

COMPOSICÃO . 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice·Presidenfe: Vicente Y.uolo 

MDB 

1. Evondro Carreira 1. leite Chaves 
2. Lazaro Barbosa 2. Agenor Mario 
3. Orestes Querei a 

Assistentez leila Uivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COHISSÕES or:;.R...,1ANENTES 

Outubro de 1979 

B) SERVIÇO DE COMJSSOES MISTAS, ESPECIAIS 

E OE INQUÉRITO 

Comissõe-s Tempororicis 

Chefe: Ruth de Souza Cosfro 
local: Anexo 11- T!iorreo 
Telefone: 225-8505- Ramal 303 
1} Comissões Temporórios poro Projetas do Congresso Na
cional 
2) Co-missões Temporadas paro Apreciação de Vetos 
3) ComisSões Especiais e de lnquerito, ê 
4) Comissão Misto do Proieto de Lei Orçomenlorio (oct. 90 
do Regimento Comutn). 

Assi$tentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra· 
...,ai 674; Alfeu de Oliveira-- Ramal 674; Cleide Mario B_, F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Só - Ramal 31 O. 

HOAARIO DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PE!<:c!I\NENTES DO SENADO J;'EOERAL 

Pl~RA O hNO Dr:; 1979 

HOR.'.,S TERÇA s A L A S ASSISTENTE HORAS QUINTA Si'\ LAS ASSISTE>lT& 

c.T. RUY BhROOS/1 LEI LA C.F. CLÓVIS BLVILr-CQUA 
GUILHERME 

Rrunais-'621 e 716 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.A.R. CLÓVIS BEVILÂCQUA GUILHER!o!E C.S.P.C, RUY BARBOSA LEI LA 
Ramal - 623 Ramais-62J. e 716 

HORAS QUAf!TA s A L A S ASSISTENTE C.E.C CLOVIS BEVIL~CQUA S~RGIO 
Ramal - 623 

09:30 C.S.N. RUY BARBOSA LEI LA 10:00 
Ramais-621 e 716 RUY BARBOSA FRANCISCO c.o.F. 

CLOVIS BEVIL~CQUA MARIA Ramais-621 e 716 
C.C.J. 

Ramal - 623 HELENA 
10:30 c.s. RUY BARBOSA L~ DA 10:()0 . Rarnais-621 e 716 

C.A. RUY BARBOSA S~RGIO 
Ramais-621 ·e 716 11:00 C.L.S. CLOVIS BEVI~CQUA LEI LA 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

Ramais-621 e 716 12:00 C.R. CLOVIS BEVIL~CQUA !olARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C.R.E. RUY BARBOSA CÃNDIDO 
Ramais-621 e 716 

11~:.00 

C.M.E. ANEXO IIB" FRANCISCO 
Ramal - 484 
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ANO XXXIV - N• 126 SEXTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 1979 BRASILIA - DF 

CONGRESSO NACIONAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,§ 1• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 

Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 59, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.688, de 26 de julho de 1979, que "limita o benefício previsto no artigo 9• 
do Decreto-lei n• 1.351, de 24 de outubro de 1974". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.688, de 26 de julho de 1979, que "limita o benefício previsto no artigo 
9• do Decreto-lei n• 1.351, de 24 de outubro de 1974". 
Senado Federal, 4 de outubro de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Congresso~ Nacional aprovou, nos termos do art. 55, § I• da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 60, DE 1979 

Aprova o texto do Decreto-lei n• 1.687, de 18 de julho de 1979, que "dispõe sobre cobrança da Dívida Ativa 
da Unliio, e dá outras providências". 

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei n• 1.687, de 18 de julho de 1979, que "dispõe sobre cobrança da Dívida 
Ativa da União, e dá outras providências". 

Senado Federal, 4 de outubro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

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

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 48, DE 1979 

Suspende a execução dos artigos 256 a 260, da Lei n• 432, de lO de dezembro de 1973, do Município de 
Anápolls, Estado de Goiás. 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, profe
rida em 29 de março de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário n• 89.749-6 do Estado de Goiás, a execução dos artigos 256 a 
260, da Lei n• 432, de 20 de dezembro de 1973, do Município de Anápolis, naquele Estado. 

Senado Federal, 4 de outubro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 49, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a elevar em Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos, 
milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É o Governo do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizado a elevar em CrS 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros), o montante de sua 
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dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Rio de Janeiro 
S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), com a garantia de fiança do BANERJ
Banco de Investimentos S.A., destinado à implantação do Sistema Metroviário da Cidade do Rio de Janeiro, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central d_o Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigN na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de outubro de 1979.- Senador Luiz Viana~ Presidente. 

SUMÁRIO 

l-ATA DA 175• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1979 

!.l-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados: 

- N• 201(79 (n• 358(79, na origem), referente à aprovação do Pro
jeto de Lei n'i' 19j79~CN, que dispõe s_obre a_ constituição, no Território 
Federal de Roraima, da Companhia de Desenvolvimento de Roraima
CODESAIMA, e dá outras providências. (Projeto -que se transformou ·na 
Lei n' 6.693, de 3 de outubro de 1979). 

- N• 202J79 (n' 359/79, na origem), referente ao Projeto de Lei 
n'i' 17/79-CN, que autoriza a doação, pela Superintendência do Desenvol~ 
vimento da Amazônia- SUDAM, de área de terreno que menciona, si~ 
tuado no Município de Marabá, no Estado do_Pará, e dá outras providên~ 
cias. {Projeto qUe se transfOrmOu na Lei nll 6.694, de 3 de outubro de 
1979). 

1.2.2- Ofício do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S/25/79 (n• 61/79-P-MC, na origem), encaminhando ao 
Senado cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos 
autos do Recurso Extraordinário n9 87.078-4, do Estado do Maranhão, o 
qual declarou a inconstitucionalidade do art. 411 e parágrafo único do De~ 
creto n• 5.891, de 22-12-75, daquele Estado. 

1.2.3- Ofícios do Sr. 1•-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos: 

- Projeto de Lei da Câmara n' 68/79 (n• · 2.248/76, na Casa de ori-
gem), que define o comportamento exigível às empresas que operam no 
Território Nacional sob o controle de capital estrangeiro. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 69/79 (n• 4.905(78, na Casa de ori
gem), que altera a redação do caput do art. 1• da Lei n' 6.463, de 9 de no
vembro de 1977, que torna obrigatória a declaração do preço total nas 
vendas a prestação, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 70/79 (n• 1.864/79, na Casa de ori
gem), que autoriza o Poder Executivo a abrir Crêditos Suplementares até 
o limite de Cr' 51.442.300.000,00, e dá outras providências. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendãS ao-projeto de Lei da Câmara 
n• 70(79, lido no Expediente. 

1.2.5 - Requerimentos 

- N9s 374 a 379/79, de dispensa de interStício e prévia distribuição 
de avulsos para os Projetos de Resolução n9s 68 a 73/79, que autorizam 
as Prefeituras Municipais de Ibiporã (PR), Piedades (SP), Contagem 
(MO), Pedreira (SP), Olímpia (SP) e de Morro Agudo (SP), a elevarem o 
montante de suas dívidas consolidadas, a fim de que figurem na Ordem do 
Dia da sessão segtiinfe. Aprovado. 

1.2.6- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 298(79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que dispõe sobre a profissão de carpinteiro naval da 
Marinha Mercante. 

1.2.7- Comunicação da Presidência 

-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje, às 15 horas, com 
Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 43(75 (n' 973/72, na Casa de ori
gem), que prevê dístico emulativo para eliminação das embalagens de co~ 
merciaiização final, ins"erVfveis após a sua utilização. Aprovado, nos ter~ 
mos do substitutivo da Comissão de Saúde. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 64/79, que autoriza o Governo do Esta~ 
do de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo de 
US$ 80,000,000.00, destinado a_ compor o aumento de capital da Compa
nhia do Metropolitano de São Paulo- METRO, Aprovado. A Comissão 
de Redação. 

-Projeto de Resolução nll 65/79, que autoriza a Prefeitura Municí~ 
pal de Apucarana (PR), a elevar em Cr$ 45.207 .703,32, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução nll 66/79, que autoriza a Prefeitura Muntci~ 
pai de Cambé (PR), a elevar em Cr$ 45.490.412,81, o montante de sua 
dívida consolidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

1.4-MATÉRIASAPRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Redações finais dos Projetos de Resolução n•s 64, 65 e 66/79, 
constantes da Ordem do Dia da presente_ sessão. Aprovado, nos termos dos 
Requerimentos n's 380, 381 e 382/79. A promulgação. 

1.5- DISCURSOS APÔS A ORDEM DO DIA 

SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Memorial elaborado pela 
Associação Comercial do Estado do Amazonas, dirigido à Direção~Geral 
do Banco do Brasil, a respeito da situação do Estado face à deficiência de 
crédito para as suas atividades produtivas. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apeio em favor de melhorias 
da aposentadoria concedida aos m_aiores de setenta anos. 

1.6- ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA 176• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1979 

2.1- ABERTURA 

2.2- EXPEDIENTE 

2.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo pro~ 
l'bnento depende de sua prévia aquiesc-ência: 

- N"' 203/79 (n'i' 361/79, na origem), referente à escolha do Doutor 
Rogério Nunes, para exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Con~ 
tas do Distrito Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Canse~ 
iheiro Heráciio Assis de Saiies. 

2.2.2 -- Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 266(77, que altera dispositivos da Lei 
n' 30.171, de I• de janeiro de !916, corrigida pela Lei n• 3.725, de 15 de 
janeiro de 1919 - Código Civil Brasileiro - modificada pela Lei 
n9 4.121, de 27 de agosto de 1962, e dá outras providências. 

- Projeto de Lei do Senado nll 254/79, que acrescenta dispositivo à 
Lei nll 6.620, de 17 de dezembro de 1978, que define os crimes contra a Se
gurança Nacional e estabelece a sistemática para o seu processo e julga
mento. 

-Projeto de Lei do Senado nll 11/79, que modifica a redação do§ 411 
do art. 543, da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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- Projeto de Lei do Senado n• 257/79, que abre ensejo à segunda re
visão Criminal dos condenados por crimes políticos, de qualquer natureza. 

-Oficio S-n• 3/75 (n• 33f74-PjMC, na origem), do Senhor Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhado ao Senado Federal, có
pias da petição inicial, das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo 
STF, nos autos da Representação n• 902, do Estado de São Paulo, o qual 
declarou a inconstitucionalidade da Lei n• 10.398, de23 de abril de 1971, 
daquele Estado. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 5/67 (n• 287-A/66, na Câmara 
dos Deputados), que mantêm ato do Tribunal de Contas da União dene
gatório de registro do contrato de locação celebrado entre a Delegacia do 
Imposto de Renda de Maceió, no Estado de Alagoas, e o Sr. Joaquim An
tônio de Castro. 

- Oficio S-n• 21/78 (n• 54/78-P/MC, na origem), do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal encaminhando ao Senado Federal cópias das 
notas taquigrãficas e do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraor
dinário n'i' 76.021, do Estado de Goiás, o qual declarou a inconstituciona.: 
!idade do art. 247, da Resolução n• 4, de 24-11-71, do Tribunal de Justiça 
daquele Estado. 

-Oficio n• S-19/79 (n• 47-P/MC, de 1979, na origem), do Sr. Presi
dente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando cópia do acórdão 
proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraor
dinário n9 89.249-4, o qual declarou a inconstitucionalidade da alínea a, 
do item 19, do inciso I, do art. 106, do Decreto-lei n9 5, de 15 de março de 
1975, do Estado do Rio de Janeiro. 

- Projeto de Resolução n9 17/79, que altera o Regimento Interno 
do Senado Federal. (Redação final). 

- Projeto de Lei da Câmara n• 90/78 (n• _3.214-B/76, na origem), 
que cria a Comissão Filatélica Brasileira e determina outras providências. 

- Projeto de Lei da Câmara n• 49/79 (n• 02-B/79, na Casa de ori
gem), que autoriza a permuta dos imóveis que menciona, situados na cida
de de São Paulo, Estado de São Paulo. 

2.2.3 - Requerimentos 

- N9s 383 e 384/79, de urgência, pará as Mensagens n'?s 124 e 125/79 
(n9s 210 e 211/79, na origem), solicitando autorização do Senado Federal 
para alinear terras públicas no Distrito Agrope-cuãrio da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) às empresas Matei Agrope
cuâria S.A. e Agropecuâria Paulo Athayde L TDA. 

- N9s 385 a 388/79, de dispensa de interstício e prévia distribuição 
de avulsos para os Projetes de Resolução n'?s 74 a 77/79, que autorizam as 
Prefeituras Municipais de Moji Guaçu (SP), Prudente (SP), Santos (SP) e 
de São Joaquim da Barra (SP) a elevarem o montante de suas dívidas con
solidadas, a fim de que figurem na Ordem do Dia da sessão seguinte. 
Aprovados. 

2.3 - ORDEM DO DIA 

Requerimento Õ9 365/79, de autoria do Sr. Jarbas Passarinho, de ur
gência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para a 
Mensagem n• 122/78, pela qual o Senhor Presidente da República subme
te à deliberação do Senado, proposta do Sr. Ministro de Estado do Inte
rior, para que o GoVerno- do Estado do Amazonas possa alinear terras 
públicas no distrito agropecuário da Superintendência da Zona Franca de 
Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa SfA. Aprovado, 

2.3.1 - Pedido de verlficaçio de votação 

- Do Sr. Senador Evandro Carreira, referente ao item aprovado. 

2.3.2- Fala da Presidência 

- Referente a inexiStência eventual de quorum em plenário. 

1.4 - DISCURSOS PROFERIDOS 

SENADOR LJZARO BARBOZA -Telex do Presidente do Sindi
cato das Indústrias de Arroz do Estado de Goiâs, enviado a autoridades 
que especifica, protestando contra propósitos do Governo Federal em jo
gar na bolsa de cereais os estoques da Comissão de Financiamento da Pro
dução. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Necrológio do compositor 
Humberto Teixeira. 

1.5 - PROSSEGUIMENTO DA ORDEM DO DIA 

- Requerimento n9 365/79, anteriormente submetido ao Plenârio. 
Votação adiada, por falta de quorum 

-Requerimento n9 366/79, de autoria do Sr. Jarbas Passarinho, de 
urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para a 
Mensagem n• 123/78 (n• 209/78, na origem), pela qual o Senhor Presi
dente da República submete à deliberação do Senado, proposta do Sr. Mi
nistro de Estado do Interior, para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alinear terras públicas do distrito agropecuãrio da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuária Por
to Alegre SfA. Votaçio adiada por falta de quorum. 

Projeto de- Resolução n9 68/79, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Ibiporâ (PR) a elevar em Cr' 22.060.047,87, o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão encerrada, após usarem da palavra os Srs. Dirceu 
Cardoso e Moacyr Dalla, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Resolução n~ 69/79, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Piedade (SP) a elevar em CrS 13.309.948,44, o montante de sua dívida 
consolidada. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Resolução n9 70/79, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Contagem (MG) a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e 
nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolida
da. Discussio encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 71/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Pedreira (SP) a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhen
tos e doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqUenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, 
após usar da palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso, ficando a votação 
adiada por falta de quorum. · 

-Projeto de Resolução n9 72/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Olímpia (SP) a elevar em Cr' 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quaren
ta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discuss:ilo encerrada, 
ficando a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 73/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Morro Agudo (SP) a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões du
zentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, após 
usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso, ficando a votação adiada por falta 
de quorum. 

2.4 - DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSÉ RICHA -Nota da Associação Brasileira de Im
prensa e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, de 
repúdio pelo atentado praticado .contra o jornalista Hélio Fernandes. 

SENADOR ALBERTO SILVA -Nota publicada no Jornal doBra
sil, a respeito da interpelação feita por Ministros do Tribunal de Contas 
da União ao Governador do Estado do Piauí, sobre a aplicação dos recur
sos do fundo de participação dos Estados. 

2.5 - COMUNICAÇÃO DA PRESIDJ::NC1A 

Convocação de sessão conjunta a realizar-se amanhã, às 11 horas, 
com Ordem do Dia que designa. 

2.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÔXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIO
RES 

- Do Sr. Evelâsio Vieira, proferido na sessão de 2-10-79. 

- Do Sr. Dirceu Cardoso, proferido na sessão de 3-10-79. 

4- ATO DO PRESIDENTE 

N• 39, de 1979 

S- MESA DIRETORA 

6 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 175• SESSÃ~M 4 DE OUTUBRO DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. GASTÃO MÜLLER 

ÀS 11 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume - José Guiomard - Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
- José Sarney -Alberto Silva- Bernardino Viana - Almir Pinto - José 
Lins - Mauro Benevidcs- Dinartc Mariz- Jess6 Freire- Cunha Lima
Humberto Lucena- Milton Cabral- Marcos Freire- Nilo Coelho- Ar
non de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Pas
sos Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana .....:.. Dirceu 
Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ra
mos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo 
Badaró- Tanctedo Neves- Amaral Furlan- Frartco Montoro- Benedi
to Ferreira- Henrique Santillo- Lâzaro Barboza- Gastão MUller- Vi
cente Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pedrossian - Affonso Camargo -
José Richa- Evelâsio Vieira- Jaison Barreto- Len_oir _Vargas- Pedro 
Simon - Tarso Dutra. - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mliller) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

o Sr. 19-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N• 201/79 (n• 358/79, na origem), de 3 do corrente, referente à apro
vação do Projeto de Lei n9 19, de 1979 .. CN, que dispõe sobre a constituição, 
no Território Federal de Roraima, da Companhia de Desenvolvimento de 
Roraima - CODESAIMA, e dã outras providências. (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.693, de 3 de outubro de 1979). 

N• 202/79 (n' 359/79, na origem), de 3 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 17, de 1979-CN, que autoriza a doação, pelii Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia- SUDAM, de ârea de terreno que mencio
na, situado no MunicípiO de Marabá, no Estado do Pará, e dá outras provi
dências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.694, de 3 de outubro de 
1979). 

OFICIO DO PRESIDENTE DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/25f79 (n' 61/79-P/MC, na origem), de 28 de setembro de 1979, 
encaminhando ao Senado cópia do acordão proferido pelo Supremo Tribu
nal Federal, nos autos do Recurso Extraordinâfio n9 87.078-4, do Estado do 
Maranhão, o qual declarou a inconstitucionalidade do art. 49 e parâgrafo úni
co do Decreto n• 5.89!, de 22-12-75, daquele Estado. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

OFICIOS 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos segu.in{e_s projetos: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 68, DE 1979 
(N• 2.248/76, na Casa de origem) 

Define o comportamento exigível às empresas que operam no 
Território Nacional sob o controle de capital estrangeiro. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l"' Considera-se comportamento exigível às empresas que operam 
no Território Nacional sob o _controle de capital estrangeiro a ab~tenção da 
prática de qualquer ato: 

I - configurativo de intromissão em assuntOs internos do País ou nas re
lações entre o Brasil e qualquer outra nação; 

II - indicativo de atuação como instrumento de política externa de 
qualquer país; 

III- que caracterize-escusa à integração nos objetivos e prioridades na
cionais de desenvolvimento fixados pelo Governo Federal, ou importe, efeti
vamente, em prejufzo para ã.queles Õbjeiivos; 

IV- que identifique oferecimento de ObStãculo à prestação, ao Gover
no Federal, de informações pertinentes às suas atividades, de molde a impos
sibilitar sejam elas reconhecidas ou não como consentâneas com os objetivos 
programáticos estabelecidos pelo Poder Público; 

V -que se traduz em: 
a) negativa _de contribuição para o desenvolvimento da capacidade 

científica e tecnológica do País; 
b) recursos a práticas restritivaS, reconhecíveis c_omo concorrência des

leal ou abuso do poder económico; 
c) desrespeito à identidade social e cultural do País. 
Art. 2"' A violação ao disposto no a,_rt. 19 desta lei sujeitará a empresa 

infratora às seguintes penas, aplicadas isolada ou cumulativamente: 
I- sustação dos incentivos fiscais e dós estímulos fiscais e creditícios; 
11 - intervenção na empresa; . 
III- cassação do direito de operar no Brasil; e 
IV - perda do controle acionário da empresa, mediante desapropriação 

de tantas ações quantas bastem a esse fim. 
Art. 3"' O Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro de no

venta dias da data de sua publicação. 
Art. 49 Esta lei entrará em vigor ha data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores 
e de Economia.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 69, DE 1979 
(N• 4.905, de 1978, na Casa de origem) 

Altera a redação do caput do art. }9 da Lei n9 6.463, de 9 de no
vembro de 1977, que "toma obrigatória a declaração do preço total 
nas vendas a prestação, e dá outras providências". 

O Congresso Nacional dec_reta: 
Art. I• O caput do art. I• da Lei n• 6.463, de 9 de novembro de 1977, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

..Art. 19 Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natu
reza, inclusive de veículos automotores, e na respectiva publicidade 
escrita e falada será obrigatória a declaração do preço de venda a 
vista da mercadoria, além do número e do valor das prestações a se
rem pagas pelo comprador." 

Art. 2Y Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGESLAÇi[O CITADA 

LEI N• 6.463. DE 9 DE NOVEMBRO DE 1967 

Torna obrigatória a declaração de preço total nas vendas a pres
tação, e dá outras providências. 

~O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. )9 Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natureza e na 

respectiva publicidade escrita e falada será obrigatória a declaração do preço 
de venda a vista da mercadoria, além do número e do valor das prestações 
mensais a serem pagas pelo comprador. 

Parágrafo único. E obrigatória a emissãO de fatura nas vendas de mer
cadoria a prestação, da qual, além dos demais requisitOs legais, deverão cons
tar, separadamente, o valor da mercadoria e o custo do financiamento, de 
forma a documentar o valor total da operação. 

Art. 2"' O valor do acréscimo_ cobrado nas vendas a prestação, em re
lação ao preço de venda a vista da mercadoria, não poderá ser superior ao es-
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tritamente necessário para a empresa atender às despesas de operação com 
seu departamento de crédito, adicionada a taxa de custo dos financiamentos 
das instituições de crédito autorizadas a funcionar no País. . 

Parágrafo único. O limite percentual máximo do valor do acrésCimo 
cobrado nas vendas a prazo, em relação ao preço da venda a vista da merca
doria, será fixado e regulado através de atos do Ministro da Fazenda. 

Art. )'? Ãs empresas e casas comerciais ·que-TilfringTrem as disposições 
desta Lei serão impostas multas nos valores que forem fixados pelo Minis
tério da Fazenda. 

Are 4\1 Dentro de 90 (noventa) dias, o Ministério da Fazenda expedirá 
instruções regulando a fiscalização e o comércio de que trata e:;ta Lei, bem 
como fixará os valores das multas a que se refere o art. 39 

Art. 5"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em -contrário. 

Brasília, 9 de novembro de 1977; 156"' da Independência e 899 da Re
pública. - ERNESTO GEISEL, Mário Henrique Simonsen. 

(À Comissão de Economia. J 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 70, DE 1979 
(N' 1.864/79, na Casa de origem) 

Autoriza o .Poder Executivo a abrir Créditos Suplemen~ 
tares até o limite de Cr$ 51.442.300.000,00, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1.0 Fica o Poci'er Executivo autorizado a abrir créditos 

suplementares ao orçamento da União, aprovado pela Lei núrn,e-
ro 6.597, de.l.o de dezembro de 1978, até o limite de ........... . 
Cr$ 51.442.300.000,00 (c!nqüenta e um bilhões, quatrocentos e qua
renta e dois milhões e trezentos mil cruzeiros). 

Art. 2.0 Para atendimentos dos créditos suplem,entares de que 
trata o artigo anterior, serão utilizados como recursos os prove
nientes do excesso de arrecadação, previsto em conform.).dade com 
o § 1.0, Inciso II'e § 3.0 do art. 43 <i'a Lei n.0 4.320, de 17 de março 
de 1964. 

Art. a.o Na forma e no limite autorizado nesta lei, o excesso 
de arrecadação das receitas do Tesouro. Nacional, independente
mente de origem e de destinação especifica, será aplicado no 
atendimento das despesas a que alude o parágrafo único do art. 3.0

, 

do Decr.eto-lei n.o 1.678, de 2,2 r1e fevereiro de 1979, e na seguinte 
programação: 

2800 ...:::: Encargos G€rais da União 

2801 - Recursos sob Supervisão do 
Ministério da Fazenda 

2801.04161813.397- Compensação aos Estados 
pela isenção do ICM sobre 
produtos específicos 

3 2.2.2.02- Outras despesas correntes 
2900 - 'Fundo Nacional de Desen

volvimento 

2901 - Recursos sob supervisão da 
Secretaria de Planeiain.ento 
da Presidência da República 

2901.03090403.122 - Projetas Especiais a"e Desen
volvimento de Infra-estru
tura Econômica 

4.1.3.0- Investimentos em regime de 
execução especial 

3200 - Encargos Financeiros da 
União 

3-201 - Recursos sob supervisão do 
Ministério da Fazenda 

3201.03080304.436 - Comjssão pela f;mção de 
Agente Financeiro do Te
souro 

3 .1.3. 2 - outros serviços e encargos 
3-201.03080422.760 -Encargos com mutuários do 

Sistema Financeiro de Habi
tação 

3.1.3.2- Outros serviços e encargos 
3201.03080422.780 - Beneflclos Pecunlárlos 

Dec.-Jei n.O 1.411/'16 

Cr$ 1,00 
1. 260.000 o 000 

1. 260 o 000 o 000 

9.000.000.000 

9.000.000.000 

5~100.700.000 

2~2. 700.000 

800 o 000 o 000 

3.1.3.2- outros serviços e encargos 
3900 - Reserva de Contingência 

3900.99999999. 999 - Reserva de Contingência 
9.0.0.0- Reserva de Contingência 

4.100.000.000 
18.000.000.000 

18.000.000.000 

. Parágrafo úni.co. A parcela de rec,ursos atribuída à Reserva de 
Contingên,cía será aplicada no reforço de eventuais insuficiências 
nas ci'otações constantes do vigente Orçamento. 

.Ait. 4.0 O excesso de arrecadação das receitas do Tesouro 
Nacional, a que se refere a presente lei, exclui a parcela. que, nos 
termos da legislação . em vigor, deva ser transferida de forma 
automática aos Estado~, Distrito Federal, Territórios e Munlclpios. 

Art. 5.0 Esta Lei eiltrará em· vigor na data de sua publicação. 
Art. 6.0 Revoga;m-se as disposições em. contrário. 

MENSAGEM N.0 327, DO PODER EXECUTIVO 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição~ tenho a honra de sub

meter à ele~a_9.a dellber.ação de Vossas Excelências, acomp'anha
do _de Expos1çao de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República o 
anexo projeto de lei que "autoriza o Poder Executivo a abrir cÍ-é
dltos suplemental'es até o limite de Cr$ 51.442.300.000,00 (clnqüen
ta e um bilhões, quatrocentos e quarenta. e dois milhões e tre
zendos mil cruzeiros). e dá outras providências". 

~rasilia, 18 de setembro de 1979. - João Figueiredo. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O 240/79, DE 18DE SETEMBRO DE 
1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SE
CRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESID€NCIA DARE
PúBLICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
A Receita do Tesouro, estimada para o exercício financeiro de 

1979, foi prevista inicialmente em Cr$ 470.830,0 milhões, segundo 
o Orçamento aprovado pela Lei n.0 6.597 de 1.0 de dezembro de 
1978. o 

2. Essa estimativa, con.solidada en1 .meados de 1978, baseou
se, como em anos anteriores, em informações econômico-financei
ras do _exercício, conhecidas até aquela data, nas projeções de 
reallzaçao para o segundo semestre e nas expectativas de desem
penho da economia no exercicio de 1979. 

3. O acompanhamento permanente da execução orçamentária 
possibilita constante atualização das estimativas e evidencia, tam
bém no corrente exercício financeiro, a ocorrência de excesso de 
arrecadação em relação à prevista na Lei n.o 6.597/78. 

4. Esse excesso de arrecadação corresponde a Cr$ 22.461,8 
milhões em recursos vinculados, incluindowse as transferências aos 
Estados e Municípios, e a Cr$ 31. 564,5 milhões em recursos não 
vinculacios. -

5. A insuficiência de recursos eni alguns programas do Orça
mento para o corrente exercício orienta a aplicação do excesso de 
wrrecadação não s6 para atendimento das despesas de ü.Jessoal e en
cargos da dívida pública, seguindo determinação do Decreto-lei 
n.O 1.678, d" 22;2~79, como também naquelas programações julga
ctas impresclnd1ve1S ao bom desempenho da administraç,ão pública. 

6. Assim, o anexo Projeto de Lei contempla, com Cr$ 33.412,7 
milhões, o seguinte programa de trabalho: Compensação aos Es
tadoB pela Isenção do IC;M sobre Produtos Específicos; Projetas 
Especiais de Desenvolvimento de Intra-Estrutura Econômlca; Co
missão_ pela Função de Agente Financeiro do Tesouro; Encargos 
com Mutuários . do Sistema Financeiro de Habitação· Benefícios 
Pecuniários; e Reserva de Contingência. ' 

7. A parcela de reCursos, atribuída à Reserva de Contingên
cia será utilizada para fazer face não só à despesa de pes.soal bem 
como no atendimento de outras eventuais· insuficiências que ainda 
careçam de um melhor dimensionamento. ' ' 

8. Dentro desse contexto, propõe-se que o excesso de arre
cadação, independentemente da origem e da destinação a que es
tão sujeitas certas receJ,tas do Tesouro Nacional, por força de Leis 
anterior"es, seja aplicado sem as condicionantes da vinculação. 

9. A vista des.sas considemções, tenho a honra de propor a 
Vossa Excelência o encaminhamento, à apreciação do Congresso 
Nacional, do anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo 
a abrir créditos suplementares até o !Imite de Cr$ 51.442,3 milhões, 
correspondentes ao excesso de .arrecadação das receitas do Te
souro Nacional, previsto na forma do § 3.0 do art. 43 da Lei 
n.O 4.320, de 17 de março de 1964. 

Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Excelência os 
p~tos do meu mais profundo respeito. - Antonio Delfim 
Netto, Ministro. 
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Quadro I 

RECEITA DA UNIAO - 1979 
Prevl.sta na Lei n.o 6.597, de 1.0 de dezembro de 1978 Em Cr$ milhões 

Especificação 

RECEITAS CORRENTES 

Imposto sobre a Importação .............•..........•....•.•.•..• 
Imposto sobre a Renda .. ., ..........•....•..•.........•.•...•..• 
Imposto sobre Produtos Industrializados ........................ . 
Imposto sobre Operações Financeiras ....................•.....• 
Imposto sobre Transporte Rodoviário e Pessoas e Cargas ..... . 
Imposto único sobre Lubrificantes e Combu.stiveis e Adicionais .. 
Imposto único sobre Energia Elétrica ..............•............ 
Imposto único sobre Mlneral.s ................................. . 
Taxa de Melhoramento dos Portos ........................... .. 
Taxa Rodoviária única, Adicionais e Multa ................... . 
Cota de Previdência ....................... · .............. ··~ ... -.. 
Participações e Dividendos .... ·-" .............................. . 
Cota-Parte do Salário-Educação .............................. .. 
Cota-Parte da Diferença do Custo do Petróleo Nacional ......... . 
Cota-Parte da Margem 'de Revenda de Combustível.s ........... . 
Contribuição para o PIN ....................................... . 
Contribuição para o PROTEJRRA .............................. .. 
Sobretarifa.s de Telecomunicações ............................. . 
Outras Receitas Correntes ............................ -~ ........ . 
Receitas Correntes de órgãos Autónomos ...................... . 

RECEITAS DE CAPITAL ......................................... .. 

TOTAL .......................................................... .. 

Fonte: SOF/SEPLAN 
(Anexo da Exposição de Motivos n.o 240/79) 

Quadro n 
RECEITA DA UNIAO 

Reestimatlva para 1979 

Especificação 

RECEITAS CORRENTES .......................................... .. 
Imposto sobre a Importação .................................. .. 
Imposto sobre a Renda ........................................ . 
Imposto sobre Produtos Industrializados ..................... ~. 
ImpoSto .sobre Operações Financeiras ....... _ ........ ~ ... ~ ....... . 
Imposto sobre Transporte Rodoviário e Pessoas e Cargas ..... ~ 
Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis e Adicionais .. 
Imposto único sobre Energia Eiétrlca ......................... . 
Imposto único sobre Mineral.s ................................ .. 
Taxa de Melhoramento dos Portos ......... -- ................. .. 
Taxa Rodoviária única) Adicionais e Multa ................... -.. 
COta de Previdência ... _ ...... ~ ..... -~A A ••••••••• ~- ••••••••••••••• 

Participações e_ D~ videndos ................... _ .................. -
Cota-Parte do Salário-Educação ............................... . 
Cota-Parte da Diferença do Custo do Petróleo Nacional ......... . 
Cota-Parte da Margem de Revenda de Combustivel.s ........... . 
Contribuição para o PIN ...................................... .. 
Contribuição para o PRoTERRA .............................. .. 
Sobre tarifas de Telecomunicações .......................... ~ .. . 
Outras Receitas Correntes ..................................... . 
Receitas Correntes de órgãos Autónomos ...................... . 

RECEITAS DE CAPITAL .......................................... . 
TOTAL ........................... _ ................................ . 

Fonte: SOF/SEPLAN 
(Anexo da Exposição de Motivos n.0 240/79) 

Quadro Jll 

1979 (Lei Orçamentária) 
Vinc. Disp. Total 

224.033,0 

25.600,0 
27.880,0 
15.000,0 

4.000,0 
49.400,0 
14.000,0 
3.900,0 
4.000,0 

15.500,0 
14.200,0 

6.000,0 
3.500,0 
3.500,0 

12.580,0 
8.380 o 

!1.000 o 
5.121,5 
2.471,5 

~ 
224.041,5_ 

246.777,0 

25.800,0 
102.400,0 
111.520,0 

7 .057,() 

470.810,0 
25.8()0,0 

128.800,0 
139.400,0 
15.000,0 

4.000,0 
49.400,0 
!4.000,0 
3.90(),0 
4.000,0 

-13.50(),0 
!4 .200,0 
6.00(),0 
3.500,0 
3.500,0 

12.580,0 
8.380,0 

11.000,0 
12.178,5 
2.471,5 

~ 
470.830,0 

Em Cr$ milbões 
!979 (Reestimativa) 

Vinc. Disp. Total 

246.477,7 278.333,0 524.810,7 

3!.000,0 
28.000,0 
20.000,0 

4.200,0 
49.400,0 
JA.OOO O 

4.500,0 
.-ii.500,0 
!5.000,0 

-!4.200,0 
7.200,0 

.4.600,0 
3.500,0 
1. 700 o 

!!.600,0 
7. 730,0 

15.000,0 
6.413,8 
2.933,9 

256 

- 34.500,0 3~.500,0 
-124.000,0 !55.000,0 
112.000,0 140.000,0 

7.833,0 

20.000,0 
4.200,0 

49.400,0 
14.000,0 

4.500,0 
5.500,0 

15.0000 
!4.200,0 

7.200,0 
4.600,0 
3.500,0 
l. 700,0 

1!.600,0 
7.730,0 

!5.000,0 
14.246,8 
2.933,9 
~ 
524.856,3 

RECEITA VINCULADA 

RECEITAS CORRENTES .......................... .. 
RECEITA DA UNIAO - 1979 

Excesso de Arrecadação Previsto 

Em Cr$ milhões 

RECEITA NAO VINCULADA 

RECEITAS CORRENTES ....................... -.... . 

Imposto sobre a Importação "", .............. . 
Imposto sobre a Renda ...... _.-_ ..... -oo-· •••••••••••• 

Imposto sobre Produtos Industrial!zados ....... . 
Outras Receitas Correntes ....... ,_ ............ , . 

RI!ICEITAS DE CAPITAL ....... ~ ._ ................. . 

TOTAL ....................... » ....... _ .. _ -..... .. 

31.556,0 

8. 700,0 
21.600,0 

480,0 
776,0 

.8,5 

31:564,5 

Imposto sobre a Renda ........................ . 
Imposto sobre Produtos Industrializados 
Imposto sobre Operações Financeiras ........... . 
Imposto único sobre Minerais ................ .. 
Taxa de Melhoramento dos Portos ....... _ ..... . 
Taxa Rodoviária única ........... -............. . 
Participações e Dividendos .................... .. 
Cota-Parte do Salário-Educação ....... _ ..... . 
COta-Parte da Margem de Revenda dos Combust. 

--Sobre tarifas de Telecomunicações ...... . 
OUtras !Receitas Correntes ..................... . 

RECEITAS DE CAPITAL .......................... .. 

-TOTAL ......... _, .. ,,,_, ___ ,,~--•····'""'·---········, 

(Anexo da Exposição de Motivos n.o 240/79) 

19.860,7 

4.320,0 
96,0 

5.000,0 
60,0 

1.500,0 
600,0 

1.200,0 
1.100,0 
l. 700,0 
4.000,0 

2847 

17,1 

19.877,8 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Do Expediente lido consta o 
Projeto de Lei da Câmara n9 ?0, de 1979, que receberá emendas, perante a 
Comissão -de Finanças, durante cinco sessões ordinárias, nos termos dO dis
posto no§ 19, do artigo 141, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Sobre a mesa, requerimentos 
que serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 374, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeriro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9' 68, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de lbiporã (PR), a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da ses
são seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. -- Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 375, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 69, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade (SP) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da ses
são seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 376, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeriro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 70, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municiparde Contagem (MG) a elevar. o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sala das Sessões,- 4 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 377, DE 1979 

Nos ternlos do artigo 313 do Regimento Interno, requeriro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 71, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira (SP) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da ses
são seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979.- Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 378, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeriro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 72. 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olimpia (SP) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da ses
são seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. --Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 379, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 73, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo (SP) a elevar o 
montante de sua dívida consolidada a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Aprovados os requerimentos, 
as matérias a que se referem figurarão na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 298, DE 1979 

Dispõe sobre a profissão de carpinteiro naval da Marinha Mer
cante. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 As atividades dos carpinteiros da Marinha Mercante serão regi

das pelas disposições desta lei, sem prejuízo das normas da Consolidação das 
Leis do Trabalho que lhes forem aplicáveis. 

Art. 29 Os carpinteiros navais são considerados marítimos, exercendo 
suas atividades a bordo das embarcações e, excepcionalmente, em oficinas de 
terra. 

Art. 39 As embarcações destinadas à navegação de longo curso, assim 
como as de grande cabotagem e as de alto-mar, deverão, obrigatoriamente. 
manter pelo menos dois (2) carpinteiros em sua tripulação. 

Art. 49 São atribuições do carpintiero naval: 
I - execut.ar todo e qualquer serviço compatível com seu ofício, onde se 

fizer necessário, com ferrarne:ntas próprias ou do armador, cumprindo ainda 
as determinações do Imediato; 

II - zelar pela conservação do convés de madeira, substituindo os for
ros ou reparando-os, efetuando consertos e substituições de pisos que envol
vam composição betuminosa, cimento; ladrilhos, barros, areia, tijolos refra
târios e materiais conexos, sempre que necessârio; 

III -guarnecer o mplinete, experimentando·o antes da chegada e saída 
de cada porto, operando-o em suas manobras e encarregando-se de sua lim
peza, pintura e conservação; 

IV- zelar pelo perfeito funciOnamento do leme manual, das vigias, res
bordos, agulheiros, escotilhas, escotilhões, fechaduras, embornais, gualdro
pes, macarrões, peias de !~me, fiscalizando-as e mantendo-as sempre desen
cravadas, lubrificadas ou engraxadas, assim como as partes afetas à seçào do 
convés, indicando ao Imediato os reparos que julgar necessários; 

V- fechar as vigias cj_ue fiquem próximas à linha d'ãgua, os rebordos de 
carga ou carvão, zelando pelo vedamento de portas estanques e procedendo 
ao escoramento, tamponamento, percintagem e preparo de caixões para con
creto; 

VI - rebater as cunhas nas escotilhas e apertar as guardas dos porões; 
VII- encarregar-se da conservação dos números e marcas de seguros e 

calados, abrindo letras nos quadros e em todos os lugares necessários, solici
tando auxílio ao Imediato, em homens, sempre que preciso; 

VIII- zelar pela éonservação das baleeiras e balsas, procedendo ao res
pectivo calafeto e outros reparos: 

IX - reparar, quando necessário e determinado pelo Imediato, ou por 
quem o substitua, os volumes de cargas avariadas; 

X - ter a seu cargo, ·respondendo pelas faltas, todo o material que lhe 
for diretamente confiado, assinando as respectivas cautelas; 

XI - responder pela limpeza, ordem e conservação da carpintaria e 
paiós que lhe forem afetos; 

XI ( -·adaptar quartéis de escotilhas, marcá-los com números e letras, 
assim como às braço las, a fim de facilitar o serviço de abertura e fechamento 
das escotilhas; 

XIII - verificar o calado, terminadas as operações de estiva e antes da 
saída de cada porto, assinalando-o nos quadros e fazendo a necessária notifi
cação ao Imediato; 

XIV - auxiliar nos serviços de retfrada e colocação das grades proteto
ras dos globos da rede de iluminação do navio; 

XV - sondar os porões, tanques de lastro e de car_ga líquida, pela ma
nhã e à tarde, assinalando o resultado nos quadros existentes no passadiço e 
na prça das máquinas; 

XVI - auxiliar o Mestre na verificação de carregamento e bom funcio
namento dos extintores de incêndio. 

Art. _59 A remuneração mensal dos_ c-ªrpinteiros navais não poderá ser 
inferior a cinco vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País. 

Art. 69 Esta lei entrará em vigOr na data de sua publicação. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário 

Justificação 

Os carpinteiros ria vais da Marinha Mercante executam importante tare
fa na conservação das embarcações, sendo profissionais obrigatórios na tri
pulação dos navios. 

Em verdade, pela própria natureza das funções que-executam, os carpin
teiros navais são considerados como_ marítimos, devendo, por tal razão, figu
rar nas tripulações de embarcações. 

Todavia, faltando-lhe ainda a indispensável regulamentação legal üá 
que apenas decretos ou atos administrativos cuidem da sua atuação labo
ral), o que ocorre é que os exercentes dessa atividade vêm sofrendo injustifi
cadas pressões, com prejuízo, inclusive, para a segurança da navegação marí
tima. 

Assim é que, por ordem administrativa, muitos carpinteiros navais fo
ram transferidos para oficinas de terra, passando suas atribuições.a serem 
executadas nos portos por oficinas particulares, com aumento do custo para 
os armadores e sensível queda na conservação e segurança das embarcações 
(lembre-se, a propósito, que muitos dos reparos da competência dos carpin
teiros navais devem ser executados durante a viagem). 
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Não são poucos os comandantes de navios que têm solici~ado o retorno 
dos carpinteiros na vias, jã que seu concurso é absolutamente indispensável à 
segurança das embarcações. 

Impõe-se, pois, a regulamentação legal da citada atividade, tal como 
aqui projetado. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979.- Nelson Carneiro. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de LegislaçãÕ Soda/ e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O projeto lido serâ publicado 
e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A Presidência. de acordo com 
entendimentos havidos com a Presidência da Câmara dos Deputados e as Li
deranças das duas Casas, convoca sesSão conjunta, a realizar-se hoje, às 15 
horas, no plenãrio da Câmara dos Deputados, destinada à discussão, em se
gundo_ turno, da Proposta de Emenda à Constituição n9 23, de 1979, que alte
ra o artigo 36 da Constituição Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Discussão, em turno úni~o, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 43, 
de 1975 (n'i' 973/72, na Casa de origem), que prevê dístico emulativo 
para eliminação das embalagens de comercialização final, inserví
veis após a sua utilização, tendo 

ta; 

PARECERES, sob n•s 527 a 529, de 1979, das Comissões: 
-de Saúde, favorâvel nos termos do substitutivo que apresen-

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici
dade do substitutivo da Comissão de Saúde; e 

-de Economia, favorável nos termos do substitutivo da Co-
missão de Saúde, com subemenda que apresenta. 

Em discussão o projeto, o substitutivo e a subemenda. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~los, declaro-a encerrada. 
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto. 

~ o seguinte o substitutivo aprovado 

SUBSTITUTIVO 

Ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 43, de 1975, que "torna obriga
tória a impressio de dístico objetivando a eliminação das embalagens 
de comercialização, após sua utiliza cão". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 E obrigatória a impressão de dístico recomendando a elimi
nação das embalagens e acondicionantes de comercialização fin31, inservíveís 
após sua utilização. 

Art. 29 A inobservância do disposto no artigo anterior constitui in
fração de natureza sanitária, sujeitando o infrator a processo e penalidades 
administrativas previstas no Decreto~lei n'i' 785, de 25 de agosto de 1969. 

Art. 3• Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua publi· 
cação, o Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Passa-se à votação da Sube· 
menda da Comissão de Economia, oferecida ao substitutivo. 

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o vencido para o tur

no suplementar. 

É a seguinte a subemenda aprovada 

SUBEMENDA N• 1-CE 

Dê-se ao artigo I 'i' do Substitutivo a seguinte redação: 

u Art. 1 'i' .S obrigatório o uso de dístico recomendando a elimi~ 
nação das. embalagens e acondicionantes de comercialização final, 
inservíveis após usa utilização." -

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 64, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de 
seu Parecer n9 621, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de 
São Paulo a realizar operação de emprêstimo externo de US$ 
80,000,000.00 (oiterita milhões de dólares americanos), destinado a 
compor o aumento de capital da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo - METRO, tendo 

PARECER, sob n• 622, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 65, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n'i' 623, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Apucarana (PR) a elevar em CR$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco 
milhões. duzentos e sete mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e 
dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 624, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Item 4: 

Discussão, em turno único,-"do Projeto de Resolução n'i' 66, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economiã., como conclusão de 
seu Parecer nl' 625, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cambé- (PR), a elevar em CR$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco 
milhões. quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros 
e oitenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 626, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti~Io, declaro-a encerrada 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Esgotada a matéria da Ordem 
do Dia. 

Sobre a mesa, as redações finais dos Projetas de Resolução n'i's 64, 65 e 
66, de 1979, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos 
do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção 
do Plenário, serão lidas pelo Sr. Jl'wSecretârio. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 650, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 64, de 1979. 

Relator: Senador Tarso Outra 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n~' 64, de 
1979, que autoriza o Governo -do ESiado de São Paulo a realizar operação de 
empréstimo externo deUS$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares ameri-
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canos), destinado a compor o aumento de Capital da Companhia do Metro
politano de São Paulo - METRO. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Tarso Dutra, Relator - Alberto Sena - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 650, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n• 64, de 1979, 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Silo Paulo a realizar operação 
de empréstimo externo de USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de 
dólares americanos), destinado a compor o aumento de Capital da 
Companhia do Metropolitano de São Paulo-METRO. 

O Senado Federal resolve: 

Art. I., É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar uma 
operação de emprêstimo externo no valor deUS$ 80,000,000.00 (oitenta mi
lhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas estrangeiras, 
de principal, mediante garantia da República Federativa do Brasil, com gru
po financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fazenda e 
do Banco Central do Brasil, cujo valor serâ aplicado na subscrição de ações 
no aumento de capital da Companhia do Metropolitano de São Paulo
METRÚ, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos -
EMTU jSP, objetivando o prosseguimento das obras da Linha Leste-Oeste 
do Metrõ de São Paulo. 

Art. 2~" A operação a que se rerere o artigo aii.terior -realizar-se-á nos 
termos aprovados pelo Poder Executivo Federal. à taxa de juros, despesas 
operacionais, prazos e demais condições admitidas pelo Ministério da Fazen
da e pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie ob
tidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encar-regados 
da execução da política econômico-financeira·do Governo Federal, e, ainda, 
as disposições da Lei Estadual n• 2.061, de 20 de julho de 1979, publicada no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 21 dejulho de 1979. 

Art. 3'? Esta Resolução entra em vigor na datã -de sua publicação. 

PARECER N• 651, DE 1979 
Da Comissão de Redaçio 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 65, de 1979. 

Relator: Senador Adalberto Sena 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n• 65, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana (PR) a ele
var, em Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sete mil, se
tecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos), o niontante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale - Tarso Dutra. 

ANEXO AO PARECER N' 651, DE 1979 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 65, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguin-
te 

RESOLUÇÃO N• , DE !979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Para
ná, a elevar em CrS 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, duzen
tos e sete mü, setecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. f'? .ta Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, nos 
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, 
duzentos e sete mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e-dois centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo 
de igual valor, junto ao Banco dp Estado do Paraná S. A., este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BN H), destinado a fi
nanciar a implantação do Programa FINC/FIEGE, no Conjunto Habitacio-

na[ Aronso Alves de Camargo, naquela cidade, obedecidas as condições ad
mitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 21' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

PARECER N• 652, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redaçào final do Projeto de Resolução n• 65, de 1979. 

Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 
n• 66, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé (PR) a elevar, 
em Cri 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, 
quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presidente 
- Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena - Tarso Dutra. 

ANEXO AO PARECER N• 652, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n• 65, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguin-
te 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a 
elevar em CrS 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos 
e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. J9 É a Prereitura Municipal de Cambê, Estado do Paraná, nos ter
mos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede
ral, autorizada a elevar em Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, qua
trocentos e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oiten"ta e um centa
vos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado do Paraná S. A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), des
tinado à execução de obras de complementação urbana, abrangendo a im
plantação do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2~" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- As redações finais lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. J9-Secretário. 

São licfos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 380, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 64, de 1979. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979.- Moacyr Dalla, 

REQUERIMENTO N• 381, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n'? 65~ de 1979. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - Moacyr Da!la. 

REQUERIMENTO N• 382, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 66, de 1979. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - Moacyr Dalla. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Aprovados os requerimentos, 
passa-se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n~" 64, de 1979. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaroRa encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Passa-se, agora, à apreciação 
da redação final do Projeto de Resolução n9 65, de 1979, ante_r_iormente lida. 

Em discussão a redação final. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a dis-

cussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. {Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Em discussão a redação final 
do Projeto de Resolução n' 66, de 1979. 

Em discussão a redação final anteriormente lida. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. -- - - --
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Raimundo Parente. 

O SR. RAIMUNDO PARENTE (ARENA- AM. Lê o seguinte discur· 
se.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

Em longo e minucioso memorial, todo ele elaborado à base de dados ofi
ciais, a Associação C0nlerci3.1 do Amazonas acaba de expor à Direção Geral 
do Banco do Brasil a grave situação por que passa o meu Estado no respei
tante à deficiência de crédito para as suas atividades produtivas. 

Aliás, a partir de 1975 foi que se corista to li, nas apíii::açõ"es da Carteira de 
Crédito Geral do nosso --principal estabelecimento bancário, uma discrimi
nação, - evidentem-ente não intencionaf - contia o Amazonas. 

Nesse ano, com efeito, as referidas aplicações sofreram uma redução de 
4,38%. E de lâ para cá, a despeito das medidas corretivas que já foram toma
das, o Banco do Brasil não vem, infelizmente, proporcionando o suporte sufi
ciente, adequado e até mesmo indispensável ao processo de industrialização 
iniciado no Estado. 

Endossando, Sr. Presidente e Srs. Senadores, as reivindicaÇõeS que as 
classes empresariais amazonenses formularam p·or in_termédio da respeitável 
Associação Comercial do Amazonas, dirijo, desta tribuna, um apelo ao ilus
tre Dr. Osvaldo Roberto Colin, Presidente do Banco do Brasíl, no sentido de 
que S. S•, com a brevidade possível, dote a Carteira de Crédito_ Geral, de Ma
naus, dos recursos que lhe permitam corrigir a -defasagem de Cr$ 290,9 mi R 

lhões, que se observa entre as necessidades da indústria local e o total de cré
dito posto à sua disposição pelo Banco do Brasil. 

Trata-se, no caso, de um pleito da maior significação e urgência para o 
Amazonas, e que não exigirá do Banco do Brasil senão um acréscimo percen
tual mínimo nas suas aplicações naquele Estado, aS quais representam a irri
sória: ·percentagem -a e 0,44% -do total no Pais. E, uma vez atendida a reivindi
cação ora formulada, o acréscimo seria apenas de 0,13%. 

Quero também, Sr. Presidente, -ressaltar que essa deficiência de crédito 
ocorre exatamente num momento em que a Capital amazonense ostenta ex-

preSsivo pa:rqüe industrial e suas empresas atingem o ponto produtivo .. óti
mo" na classificação dos .. experts" da matéria. 

Mais do que nunca, portanto, o apoio bancário, privado e oficial, se tor
na indispensável. 

Recente pesquisa procedida no setor, levada a efeito com a análise do 
crescimento çlo faturamento da indústria nos últimos cinco anos, revelou uma 
carência de -ú:cursos bancários destinados ao desconto de duplicatas da or
dem de Cr$ 400 milhões, por mês. 

Dirijo, pois, um apelo ao Sr. Presidente do Banco do Brasil, no sentido 
de que atenda ajusta reivindicação- dÔS empresários amazonenses, pois a defi
ciência de crédito ameaça estrangular e frustrar o processo de desenvolvimen
to deflagrado pelos Governos Revolucionários na Amazônia Ocidental. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguintediscurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

..Pelo amor de Deus, que seja atendido este meu pedido. São os velhos 
corri ma:is de setenta anos de idade que apelam para V. Ex', para que em vez 
de meio salário mínimo passem a receber um saláriO mínimo, a fim de que 
não morram de fome." 

É o apelo que me é feito por um grupo de brasileiros que recebem meio 
salário mínimo a título de aPosentadoria, por terem mais de setenta anos de 
idade. Apelo para que me dirija aó Prcsiderite da República, transmitindoMlhe 
cande_ntes pedidos de melhoria da aposentadoria que ora recebem, igualandoM 
a a um salário mínimo. 

Já abordei o assunto este ano, notando, entre outras coisas, que os ve
lhos têm despesas pesadas com medicamentos, médicos, etc., indispensáveis à 
própria sobrevivência. Aqueles, por exemplo, que sofrem de doenças cardía
cas, arcam com gastos pesadíssimos com a compra de remédios sem os quais 
seus sofrimentos se -mUltiplicariam e teriam a vida encurtada. 

Dificilmente haverá reivindicação mais justa. Desgraçadamente, somos 
um País que ainda ignora os idOsos, relegandoMos a uma posição de margina
lidade, tratamento profundamente desumano e que é preciso corrigir. 

Não há, Sr. Presidente, nece!tsidade alguma de justificar a reivindicação: 
ninguém ignorará que meio salário mínimo é quantia por demais ínfima até 
mesmo para a simples sobrevivência de uma única pessoal. Limito-me, assim, 
a lançar ao Presidente da República e ao Ministro da Previdência e Assistên
cia Social apelo candente em nome de milhares de velhinhos brasileiros, que 
colocam suas esperanças no Governo. E esperanças de comovedora modés
tia, pois, na verdade, o salário mínimo está completamente devorado pela in
flação destes últimos meses.-

Formulo votos para que o Chefe do Governo corresponda à esperança 
que nele depositam tantos velhos, que almejam.apenas ligeiro alívio em suas 
dificuldades, após terem dado tudo de si em favor do Brasil e que não podem 
ficar desamparados em seus derradeiros anos de vida. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Não há mais oradores inseri· 
tos. 

Nada mais havendO a tratar, está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 30 minutos.) 

ATA DA 176• SESSÃO, EM 4 DE OUTUBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9' Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
PRESIDtNCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES E GASTÃO MÜLLER 

ÃS 17 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume - José Guiomard - Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
-José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José 
Lins- Mauro Benevides- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima
Humberto Lucena- Milton Cabral- Marcos Freire- Nilo Coelho- Ar· 
non de Mello- Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela- Gilvan Rocha- Pas~ 
sos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu 

Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Hugo Ra· 
mos- Nelson Carneiro- Roberto Satutnino- Itamar Franco- Murilo 
Badaró- Tancredo Neves- Amaral Furlan- Franco Montoro- Benedi· 
to Ferreira- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão MUller- Vi· 
cente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pcdrossian- Affonso Camargo
José Richa- Evelásio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro 
Simon - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 58 Srs. Senadores. Hãvendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 1 •·Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sexta·feira 5 4993 

B lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 203, DE 1979 
(N• 361/79, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item III, da Constituição, e artigo 49 da Lei 

n9 5.538, de 22 de novembro de 1968, tenho a honra de submeter à conside
ração do Egrégio Senado Federal o nome do Doutor Rog6rio Nunes, para 
exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na 
vaga decorrente da aposentadoria do Conselheiro Herãclio Assis de Salles. 

Os méritos do Senhor Rogério Nunes, que me induziram a escolhê-lo 
para o desempenho dessa elevada função, Constam do anexo Curriculum Vi-
tae. 

Brasília, 3 de outubro de 1979. -Joio Figueiredo. 

CURR!CULUM V/TAE 

1 - Qualificação 

Nome: Rogério Nunes 
Filiação: Oscar Nunes Pereíra e Guilhermina Cardoso Nunes 
Naturalidade: Estado do Rio de Janeiro 
Nascimento: 02 de maio de 1921 
Estado Civil: Casado _______ _ 
Residência: SQS !04-Bloco 1-Apt' 603 - Fone: 224-7244 

2 - Instrução 

-Ginasial - Ginásio Municipal de ltaguai- RJ - 1951 
- Científico - Moderna Associação Brasileira de EnsinO - MASE-

1954 
-Superior- Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense 

1961 

3 - Estudos Compiementares 

- Curso Superior áe Polícia - Brasília - 1969. 
-Seminário para Dirigentes-de Alto Nível, promovido pela Esco_la Bra-

sileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas- 1972. 
- Ciclo de Estudos da Associação dos Diplomados da Escola Superior 

de Guerra- ADESG- Brasília- 1974. 
-Seminário do Desenvolvimento Organizacional- ANP- 1978. 
- IV Congresso Nacional de Criminalística- Brasília- 1977. 
-Semana Nacional de Estudos Jurídicos- Universidade do Ceará-

1959. 
-Semana· Nacional de Estudos Jurídicos - Universidade Federal do 

Rio Grande áo Sul - 19o0. 

4 - Conferências Proferidas 

- Centro de Estudo do Pessoal do Exército - Farte do Leme - Rio de 
Janeiro (duas vezes). 

__,. Academia Nacional de Polícia - Brasília (vãrias). 
- Universidade do Distrito Federal - UDF - Brasília. 
- Rotary Clube de Brasília. 
- Loja Maçónica Três- Poderes - Brasília. 
- Loja Maçónica Salomão - Rio de Janeiro. 
- Sociedade Evangélica de Brasília. 
- Loja Maçônica Brigadeiro Proença. 
--Câmara dos Deputados- Simpósio sobre CeilSUra: Histórico, Siw 

tuação e Solução. 

5 - Atividades Profissionais 

- Advocacia - inscrição na OAB/RJ, sob n• 11.797. 
- Escrivão de Polícia por concurso no DASP - 1944. 
-Chefe de Cartório no antigo DFSP(RJ. 
- Comissãrio de Polícia do DFSP(RJ. 
-Delegado Substituto de Vigilância(RJ. 
-Assistente do Chefe do SCDP(DFSP- Brasilia- 1965. 
-Auxiliar de Gabinete do Diretor-Geral do DFSP- Brasília- 1965. 

-Assistência na Assessoria Técnica das Delegacias Regionais do DFSP 
- Brasília - 1965. 

- lnspetor de Polícia Federal. 
- Professor da Academia Nacional de Polícia. 
- Delegado Regional do DFSP, em São Paulo (temporariamente) -

1966. 
- Oficial de Gabinete dO Diretor-Gera1 do DPF. 
- Chefe do Gabinete do Diretor-Geral do DPF no antigo Estado da 

Guanabara - 1966/1969. · 
- Diretor da Polícia Federal de Investigações- 1969. 
- Corregedor da Polícia Federal - 1970. 
- Delegado Regional do DPF no Distrito Federal- 1971. 
- Diretor da Censura Federal de 1971 a 1979. 
- Chefe do Gabinete Civil do Governador do Distrito Federal. 

6- Missão no Exterior 

- Chefe da Delegação Brasileira à XXXV!II Assembléia-Geral da ln· 
terpol- México- 1969. 

7 - Participações em Comissões e GrupOs de Trabalho 

-Para examinar toda legislação censória e as implicaçõCs com as ativi
dades nos Estados - 1965. 

- De liquidação do acervo da extinta SUPRA - 1966. 
- Da regulamentação da correspondência grupada no antigo DCT -

Rio- 1966. 
- Permanente de Disciplina que funcionou em São Paulo - 1966. 
- Presidente do Inquérito destinado a apurar denúncia de corrupção 

noS meios sindicais de São Paulo - 1967. 
- De Planejamento e Coordenação de Combate ao Contrabando -

COPLAN (Ministério da Fazenda). 
- Para elaborar proposta de enquadramento do pessoal do DFSP-

1965. 
- Para examinar os efetivos dos diferentes órgãos do DFSP- 1966. 
- Para executar as tarefas relativas ao projeto resultante do acordo de 

Assistência Técnica firmado entre o DPF e a Fundação Getúlio Vargas-
1972. 

- De reforma do Estatuto do Policial Civil - 1972. 
- De revisões de Processos Administrativos (duas vezes). 
- Para examinar a situação da censura de diversões públicas- Portaria 

do Ministéi'io da Justiça- 1974. 

8 - Participações em Conselhos 

- Conselho Superior de Polícia - DPF. 
- Conselho da Medalha do Mérito Policial - DPF. 
-Conselho da Medalha do Mérito Brasília- GDF. 
- Conselho de Polícia do Pessoal - SEA(DF. 

9 - Trabalh9s apresentados 

-A Inseminação Artificial no Direito Brasileiro, tese para a Semana Na~ 
cional de Estudos Jurídicos, em Fortaleza - CE. 

-O Aborto Sentimental, idem para a Semana Nacional de Estudos Jurí-
dicos, em Porto Alegre - RS. 

- Diversos pareceres Jurídicos em processos que examinou. 

10- Condecoração 

- Medalha do Mérito Brasília - Grande Oficial. 

Brasília, 26 de setembro de 1979. -Rogério Nunes. 

{À Comissão do Distrito Federal.} 

PARECERES 

PARECER N• 653, de 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 266, de 1977, que "altera 
dispositivos da Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de 1916, corrigida pela 
Lei"' 3.725, deiS de janeiro del919- Código Civil Brasileiro-, 
modificada pela Lei n9 4.121, de 27 de agos_to -~e 1962, e dá outras pro-
vidências". - - -

Relator: Senador Nelson Carneiro. 
-- A CoiniSsãó ~âé C6ristituição e JUStiça, con"tra o voto do Relatqr, rejeitou 

ci Pfojeto de Lei dO senad-o r19 266,-de 1917. Os Códigos não são intangíveis, 
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mas há que manter-lhes a estrutura, ainda quando leis esparsas e oportunas 
exijam a altefação de um oU de alguns dispositivOS, sob pena de se cercear a 
atividade legislativa, que deve ser dinâmka. A prOposição visa a antecipar 
textos retirados do Projeto do Código Civil, em curso no Congresso Nacio
nal, e relativos à sucessão legítima. É parte que itão deve Ser separada de to
do, sob. pena de possíveis colisões com outras disposições ainda vigentes. 
Constitucional é o Projeto. ~possível que a solução alvitrada, quando exami
nada no contexto d_o _novo estatuto civil, venha a ser aceita, e o cônjuge sobre
vivente partilhe a herança juntamente com os descendentes do de cujus. Mas a 
Comissão não julgou o méd_to _da proposta, acolhendo a preliminar da injuri-
dicidade. -

Sala das Comiss_ões, 26 de setembro de 1979.- Atoysio Chaves, Presi
dente em exercício - Nelson Carneiro, Relator - Hugo Ramos, vencido, 
quanto ao mérito - Bernardino Viana - Moacyr Dalla - Lázaro Barboza -
Raimundo Parente - Murilo Badaró - Amara) Furlan, vencido, quanto ao 
mérito - Franco Montoro, vencido - Almir Pinto. . 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO, DO SR. SENADOR HUGO RA
MOS: 

L Trata-se do Projeto de Lei, de autoria do nobre Senador Otto Leh
mann, no qual se cogita essencialmente da sucessão do cônjuge, de limitações 
à amplitude da faculdade de testar. Preceitos idênticos aos constantes da pro
posição legislativa sob exame figuram nos artigos 2.0I6 e inCiSOs, 2.02I, 
2.023, 2.024, 2.026,2.039, 2.041 do Anteprojeto do Código Civil com alguns 
acréscimos -e- modificações no arrãojo dós dispositivos. 

2. Não fiá eiva de inconstitucionalidade no Projeto, que, ademais disso, 
satisfaz o requisito da juridicidade. 

3. Todavia cumpre, a respeito da redação d_ada pelo Projeto ao· capur 
do artigo 1.611, citar a lição de Clóvis Bevilacqua: "Desaparece o direito he
reditário do cônjuge, se, ao tempo da morte do outro, dele se achava desquiM 
tado, porque, nesse caso, não mais subsistem a Sociedade Conjugal, e, com 
ela, os motivos, que justificam a sucessão do consorte ........ " (Código Civil, 
vol. 6, pág. 69.) 

· 4. Destarte, sugerimos a introdução no art. 1.611 da ressalva proposta 
no artigo 2.022 do Anteprojeto de Código Civil: 

EMENDA ADITIVA N• 1-CCJ 

4.1. Dê-se ao caput do artigo 1.61) a seguinte redaçào: 
Art. 1.611. Em falta de d~cendente e ascendente, serã deferida a suces

são por inteiro ao cônjuge sobrevivente, salvo se, ao tempo da morte do ou~ 
tro, estavam desquitad_os, ou separados de fa_to biLmais_Q_ç_cinco anos por cul
pa do cônjuge supérstite. 

E o Parecer. - -
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. --Hugo Ramos. 

PARECER N• 654, DE !979 
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 

Senado n'? 254, de 1979, que "acrescenta dispositivo à Lei n9 6.620, de 
17 de dezembro de 1978, que define os crimes contra a Segurança Na~ 
ciona .. e estabelece a sistemática para o seu processo e julgamento". 

Relator: Senador Murilo Badaró 

Com o Projeto de autoria do nobre Senador Orestes Quércia, que passa a 
ser examinado nesta ComiSsão, pretende-se: 

!9- computar o tempo em que o réu esteve banido, para efeito de pres
crição da pena; 

29 -computar o mesmo período para o caso de cumprimento de pena 
remanescente. 

Na Justificação do Projeto, o Autor sublirlh-a que, por"fon;a da Emenda 
Cõtrstitucional n9 11, de 1978, ambas as medidas jã se integraram no ordena
mento jurídico brasileiro, mas "ainda há a necessidade de fazer consignar na 
lei dispositivos esclarecedores conlo Os áqUI projetados". E acrescenta que 
essa situação de favdrecirriélito dos banidos .. deveria-resultar do simples res
tabelecimento do§ 11 do art. 153 da Constituição, mas que os apontados 
procedimentos de reação "impedem que aconteça normalmente". 

O banimento~ como todos sabemos, foi reincorporad9 em noss_o Direito 
Constitucional, ~m período conturbado na vida política do Paí_s, pelo Ato 
Institucional n9 13, de 5 de setembro de 1969, baixado pela Junta Militar que 
então se responsabilizava pelo Governo. 

No Parágrafo Único do seu art. 19, estabelecia o A._l.: 

.. Enquanto perdurar o banimento, ficam suspensos o processo 
ou a execução da pena a que, porventura, esteja respondendo o con-

denado ou banido, assim como a prescrição da açào ou da conde
nação." 

:anta em relaç~ci. ao ressus~itamei:tto do banimento, como no que diz 
respeito à tese prescncwnal, ocorreu, notoriamente, um forte estremecimento 
das me~h:'r~s t;a.diç~es do d~reito moderno brasileiro, que sempre repontou, 
no cenano JUTidiCO mternacwnal, como adepto da prescrição e contrário ao 
banimento, salvo as exceções de um passado_ rompido com a proclamação da 
República. 
. Conforme_o ensinamento do sempre saudoso Professor e Senador Aloy

sJo de Carvalho Filho (in "Comentário ao Código Penal'\ Edição "Revista 
Forense", Vol. IV. pág. 201), "a prescrição põe fim à ação, ou à pena, pelo 
decurso do tempo. Transposto certo período, sem que o processo tenha co
meçado ou terminado (prescr~ção ?a ação), ou, na hipótese de condenação, 
sem que se tenha dado execuçao à sentença. (prescrição da pena), não é razoá
vel prolongar o constrangimento ao crimin.oso, põr delito cuja repercussão 
social vai exatamente diminuindo, pelo esquecimento em que 0 envolve 0 
tempo transcorrido". 

Não obstante a tradição jurídico-constitucional brasileira, a Emenda nll 
I, de 17 de outubro de 1969. manteve o banimento, afinal eliminado através 
da Emenda n9 II, de 197_8, com a nova redação que se deu ao§ 11 do art. !53 
da Constituição. 

E a mesma Emenda n9 li, no seu art. 39, estabeleceu: 

"São revogados os A tos Institud6n3.is e Complementares, no 
que c:ontrariarem a Constituição feder.a_l.._ ressalvados os efeitos dos 
atos_~raticados com base neles, os quais estão excluídos de apre
ciação judicial." 

Ora, todas essas expressões utilizadas na legislação constitucional inclu
sive as da Emenda 11/78 votada soberanamente pelo Congresso, têm ~viden
temente uma certa crueza própria de momentos revolucionários Não raro 
atingem e ferem· a tradição jurídica aprimorada que todos deseja~os preser~ 
var como uma das maiores conquistas culturais do nosso povo, mas não pou· 
cos - ao contrãrío, são muitos, os que compõem a maioria partidária no 
Congresso - os que sempre confiaram na transitoriedade dessas medidas 
fortes, que se fizeram necess-árias, num determinado instante nacional, para 
que ~e alicerçass~m mais firmell"!~nte, na destinação histórica do País, os me-
lhores princípios da democracia que ·almejamos. - - -

Os fa_tos comprovam a assertiva: os atos de banimento retornaram às 
ruínas do_ passado, com a Emenda Constitutional n9 11/78 e com o Decreto 
n9 82.960/78; com este Decreto (art. 29), cessou "'a suspensão de processos e 
de execução de penas, bem como da prescrição de ações e de condenações de
c?rrentes dos at?s de baniment~ ora revogados"; e a Lei da Anistía, em plena 
vigência, está permitindo que ex-banidos voltem à sua Pátria e se reincorpo-
rem, como cidadãos comu_ns, à vida politica do País. . 

Aliás, o próprio Autor do Projeto reconhece isso- e não haveria como 
deixar de reconhecer-,_ afirmançio que a sua proposição busca apenas tornar 
mais claro o que, no seu entender,jã está concedido pelo novo§ II do art. 153 
da Constituição. 

O objetivo do Projeto, afinal, é o de, além do efeito prescricional, dar ao 
banimento o caráter de punição, tão rigorosa quanto a sofrida pelo que ficou 
encarcerado. Nesse sentido, apenas pelo prazer da argumentação, vale uma 
nova transcrição de Aloysio Carvalho Filho, na obra citada: 

"Se o fundamento da prescrição fosse o suplício da_ acusado, 
compensando a ~alta de pena, substituído o castigo, que esta é, pela 
tortura moral, que a condição de foragido implica, seria indispensá
vel, para decretar-se a medida, a prova da contrição no culpado. 
Sem isso, impOssível afirmar-se a existência do remorso. Dispensar 
a verificaÇão, seria assentar a prescrição num simples presumir de 
remorso, quando o mais comU:fuente observado é a ausência de arre
pendimento, como característica, até, dos mais periogosos delin
qüentes. Tem-razão Roux, quando afirma que a vida penosa e cheia 
de inquietãçõeis do delinqUente, quando sob ameaça de processo ou 
de executar-se a pena, .. é mais imaginada pelos autores do que vivi
da pelo criminoso. •• 

..... Opina Prins que, se as angústiaS do condenado que foge ;ào 
reais, usão muitas vezes menos cruéis que as do condenado que ex
pia a sua pena." 

O saudoso jurista, nesses brilhantes comentários, refere-se mais especifi
camente aos criminsOso c_orritiris, mas suas palavras se tornam bastante atuais 
se se referissem a determinados terroristas que, intranquilizando a Nação, co-
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meteram atos de violência absolutamente ~epudiados pela sociedade brasilei- PARECERES N•S 655, 656 E 657, DE 1979 
r a. Sobre o Projeto de Lel do Senado n• 11, de 1979, que modifica a 

Nesse fulgurante retorno do País às normas democráticas da nossa tra- - redação do§ 49 do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
dição, todos nos comovemos em face da fraterna realidade do regresso de exi-
lados políticos, e mais urna vez comprovamos a sabedoria e a firmeza com PARECER N~"' 655, DE 1979 
que se conduziu o GoveriJõ; Cricã.ffiliillando a abertura política em ritmo gra- Da Comlssio de Constltulçio e Justiça 
dual e de inflexível continuidade. Relator: Senador Hugo Ramos 

Não somente as da Bancada Majoritária, mas seguramente as parce1as L 0§49 doartigoS43 daConsolidaçãodasLeisdoTrabatho,acujaa\-
maís ponderáveis da opinião pública, aplaudiram essa política graduatlsta teração se propõe o Projeto sob exame, define as categorias de dirigentes ou 
iniciada pelo insigne Presidente Ernesto Geisel, e reconhecem que, com a Lei representantes sindicais, que: se beneficiam com as garantias legalmente o fere
da. Anistia- n9 6.683, de 28-8-79 -,-o Poder Público chegou até onde devia cidas, durante o_ período em que exercem as respectivas funções. 
chegar, sobre feridas profundas ainda não de todo cicatrizadas. 2. Busca-se, com a proposição legislativa em causa, a ampliação do dis-

Os ex-banidos, na verdade, foram amparados pela Lei da Anistia e inte- positivo aci~a ,rc:~eri?o, _para nele fig~rarei?l-· os delegados participantes de 
gralmente perdoados. Não se discriminou entre os presos· políficos encarcera- congressos smdtcats, mdtcados pela D1retona ou Assembléia-Geral dos Sin
dos e os que se encontravam no exterior. Trancaram~se e arquivaram-se os dícatos. 
processos em andamento. Ficaram sem efeito, e ingressaram no esquecimento 3. O eminente Senador Orestes Quércia, autor do Projeto aqui focaliza
total, as condenações. Tornou-se desnecessâria a co-mputação de tempo-para do, assinala que esses delegados sindicais, quando participam de congressos, 
efeitos prescricionais ou de cumprimento de pena. Não se indagou se o réu es- ficam igualmente expostos a coações patronais, que impedem o livre exercício 
tava preso, solto, foragido ou e~-_banido: apenas se anistiou, num ato de ex- 2-~ ~uas funções. 
traordinária grandeza do Poder Público, da iniciativa do Presidente da Re- 4. Trata-se, CorUo se Vê, de matéria relativa à disciplina da rePresen~ 
pública. tação sindical, que abrange naturalmente as garantias para o desempenho do 

ocorre, porém, que a Lei de Anistia, embora anlp1a-, estabeleceu a res- múnus, e, portanto, de assunt_o que a Lei Maior defere· à cÕmpetênci~ do Ie-
trição contida no§ 29 do seu art. 1~: gislador ordinário (artigo 166, caput, da Constituição Federal). 

5. Ante o exposto, parece-nos seja o Projeto em tela constitucional e 
''Excetuam·se dos beneficies da anistia os que foram condena- iurídico. merecendo aprovação sob esse prisma. 

dos pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqUestro e atenta-
do pessoal." Sala das Comissões, 4 de abril de !979.- Henrique de La Rocque, Pre-

sidente - Hugo Ramos, Relator - Nelson Carneiro - Franco Montoro -
Esta foi a decisão referendada pelo Congresso, sensível à politica gradua- Aderbal Jurema- Aloysio Chaves- Helvídio Nunes- Raimundo Parente-

lista do Governo. Joào Bosco - Lenoir Vargas - Cunha Lima. 
Repetiram-se, então, os episódios que, envolvendo .dois parceiros de um 

mesmo delito, um deles não foi anistiado pÇ!r já estar condenado~ e o outro se 
beneficiou da anistia por ter estado bãnido. O mesmo Al-13,_ dirigido contra 
o banido - suspendendo seu processo e negando~ lhe o benefício da pres
crição -, acabou por beneficiâ-lo, graças à Lei de Anistia. 

Torna-se evidente, pois, uma situação dicotôrnica que não ternos a me~ 
nor dúvida será corrigida no seu devido tempo, dentro dos parâmetros de um 
gradualismo cujos méritos têm sido inegáveis. 

O Projeto, naturalmente, quer alcançar a_ pequena minoria de ex-banidos 
que. por já estar judicialmente condenada pelos crimes definidos- no § 29 do 
art. l'~ da Lei de Anistia, não obteve o perdão nem o esquecimento. Se preva
lecesse o critério pretendido, o Projeto, provavelmente, iria suscitar uma nova 
situação discriminatória, pois, referindo-se apenas ao tempo em que o réu es
teve banido, não ampararia, no caso de se contar tal período para o cumpri
mento de pena remanescente, o réu condenado (como incurso num dos deli
tos excetuados da anistia) que não tivesse sido banido. 

O Decreto n9 82.960/78, mandando cessar a suspensão da prescrição de 
ações e de condenações decorrentes dos atos de banimento, atendeu, em par
te, à reivindicàção do Projeto, tudo indicando que, no Poder Judiciário, as 
disposições dessa legislação possam ser interpretadas de modo favorável aos 
ex-banidos condenados e não anistiados. 

Acontece, porém, que a via da lei ordinária não pode derrogar uma dis
posição constitucional. 

O vigente § 1 I do art. 153 da Constituição, p-receituadO pela Emenda n9 
11(78~ deixou expressamente estabelecido que, embora revogados os Atos 
Institucionais e Complementares, ficaram .. ressalvados os efeitos dos atos 
praticados com base neles, os quais estão excluídos de apreciação judicial". 

Ora, o Projeto quer, especificamente, alterar efeitos de uln Ato Ins-titu
cional, o· que se torna inviâver po'f via ordinária. 

O Presidente da República pôde fazê-lo, através de um Decreto, porque 
ainda vigia o Ato Institucional no;o 5/68, fÇ>rtalecido pelo art. 182 da Consti
tuição. 

Por outro [ado~ é o próprio Autor quem afirma, com a sua valiosa inter
pretação~ que os objetivos do seu Projeto já se consumara:in, frente às dispo~ 
sições da Emenda n• ll/78 e do Decreto n• 82.960/78. 

Esperamos e desejamos que assim seja. 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto, por inconstitu~ 

cional. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente- Murilo Badar6. Relator - Nelson Carneiro, vencido- Lázaro 
Barboza, vencido -- Hugo Ramos - Amaral Furlan - Aloysio Chaves .......... 
Moacyr Da~la - Bernardino Viana. 

PARECER N• 656, DE 1979 
Da Com,issão de Legislação Social 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

Com a proposição sob exame, o ilustre Senador Orestes Quércia deseja 
incluir, no parágrafo 9uarto do artigo 543 da Consolidação oas Leis do Tra~ 
balho. mais duas exceções às prerrogativas itribuídas aos c..trgos de adminis
tração e representação sindical. 

A redação atual do dispositivo que se pretende alterar é a seguinte: 

"'Considera-se cargo de direção ou representaçilo sindical aque-
le cujo exercício ou indicação decorre de eleiçl\o prevista em tei~ 
eq.uiparando~se-lhe o decorrente da designação pelo Ministérío do 
Trabalho no caso do parágrafo S• do art. 524 e no art. 528 desta 
ConsolidaÇão." 

O autor objetiva acrescentar a este dispositivo a expressão: .. bem como o 
da indicação, pela Diretoria ou Assembléia-Geral dos sindicatos, dos delega
dos participantes de congressos sindicais". 

. A redação proposta apresenta-se imprópria, pois faz urna equiparação 
madequada quando refere os casos do § 5• do artigo 524 e do artigo 528 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

Isto porque o caput do art. 543 faz referência a empregado .. eleito para o 
cargo de administração· sindical ou de representação profissional". 

A exigência &<?tal é~ eleição, e assim consta da primeira parte do§ 49 do 
mesmo artigo. Seguem-na as equiparações que, ao nosso ver, parecem dema
siadas. São as figuras do administrador ou interventOr nomeado pela autori
dade pública, para dirigir o sinçficato por falta de quorum nas Assembléias ou 
por intervenção em casos que especifiCa. 

O ~créscimo proposto, portanto, nos parece estranho aos propósitos do 
art. 543, pois, se os delegados participantes de congressos sindicais forem elei
tÇ>s pela sua categoria como se~ repr~er:i.tantCs, estarão jà enquadrados no 
que ali se estabelece. Caso contrãrio, não serão representantes de seus com
panheiros de categoria e não poderão representá-1os, com as prerrogativas es
tatuídas na lei. 

Para que o projeto tenha uma outra opção, seria interessante a exclusão 
das equiparações já existentes, medida, aliás, preconizada pelo Anteprojeto 
da Comissão de Atualização da Consolidação das Leis do Trabalho, recente~ 
mente publicado no Diário Oficial (Suplemento ao n'~ 82 - de 2 de maio de 
1979), em seu art. 533. 

Assim sendo, somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n9 I 1 
de 1979, nos termos da seguinte: ' 
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EMENDA N• l-CLS 
(Substitutivo) 

Modifica a redação do § 4• do artigo 543 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l• O § 4• do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei nq 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

Art. 543. .. ..................................... -- .. .. 
§ t• .............................................. .. 
§ 2• " .. " ...... " ......... " .. """ ..... "" .. "" 
§ 3• ............... - .............................. . 
§ 49 Considera-se cargo de direção ou de representação sindi

cal aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em 
lei. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data d~ sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições eni -contrário.-
Sala das Comissões, 28 de junho de 1979.- Helvidlo Nunes, Presidente 

- Lenoir Vargas, Relator- Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Franco 
Montoro - J utahy Magalhães. 

PARECER N• 657, DE 1979 
Da Comissio de Constitulçílo e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 
1. Vem a reexam~ desta Comissão o Projeto de Lei de autoria do nobre 

Senador Orestes Quércia no qual se propõe seja alterada a redação do vigente 
§ 49 do artigo 543 da CLT, para ampliar a representação sindical, de modo a 
estendê-Ia aos delegados sindicais em congressos Classistas. 

2. A Comissão de Legislação Social oferece EJ11enda n• 1, de carâter 
substitutiva, na qual se adota orientação oposta, a saber, com a qual se visa 
restringir o conceito de representação sindical tão-somente aquele ..... cujo 
exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei." 

3. O Projeto do Senador Orestes Q~ércia e a Emenda, ora apreciada, 
não excedem a competência que a Constituição Federal confere ao legislador 
ordinário. Destarte, cumpre encontrar um critério de opção entre o Projeto e. 
a Emenda n9 l-CLS e que residiria na técnica legislativa. 

4. Em que pesem à constitucionalidade e à juridicidade de ambas as pro
posições, entendemos ser a Emenda n9 1-CLS mais compatível com o sistema 
da legislação trabalhista, porquanto as prerrogativas, que a lei confere ao di
rigente ou representante sindical, correspondCrri a restrições ao poder patro.: 
nal. Conseqüentemente, hã mister dosá-las, em ordem a conciliar a liberdade 
contratual com o protecionismo deferido ao trabalhador. Além do mais, a 
Emenda n~ 1-CLS ministra um critério seguro para a caracterização do cha
mado dirigente ou representante sindical, destinatário da especial tutela que a 
lei trabalhista outorga, com vistas à liberdade sindical. 

5. Isto posto, somos peta aprovação da Emenda n9 1-CLS, a cujo teor 
se amoldará o Projeto do Senador Orestes QU~rcia, uma vez que oferece me
lhor técnica legislativa. 

É o Parecer. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Henríque de La Rocque, 

Presidente - Hugo Ramos, Relator - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro -
Lázaro Barboza - Murilo Badaró - Bernardino Viana - Raimundo Parente 
- Moacyr Dalla - Aloyslo Chaves. 

PARECER N• 658, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e- Justiça, sobre o Projeto de Lei 
do Senado, n9 257, de 1979, que "abre ensejo à segunda revisão crimi~ 
nal dos condenados por crimes políticos, de qualquer natureza''. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Sob a chancela do Senador Nelson Carneiro, o Projeto de Lei sob nosso 
exame assegura uaos condenados por crimes políticos e conexos, de qualquer 
natureza, que não tenham sido .beneficiados pelà Lei n9 6.682, de 28 de agosto 
de 1979, e que hajam requerido revisão crilninal'\ o .. direito de renovar o pew 
di do, perante o Superior TribUnal Militar, sem as restrições do parágrafo úni~ 
co do art. 552 do Código de Processo Penal Militar". 

Pelo parágrafo dnico do art. 19 da propoSição, "de igual direito se podew 
rão valer os ascendentes, descendentes ou cônjuge sobrevivo do condenado, 
para que, reconhecida a injustiça da condena"ção, seja reabilitada a memória 
do punido". 

O artigo do CPM, cuja suspensão de eficácia. se pretende para o caso 
singularíssimo que a ementa delineia, tem a seguinte redação:' 

uArt. 552 A revisão poderá ser requerida a qualquer tempo. 
Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, 

salvo se baseado em novas provas ou em novo fundamento." 

Trata-se de preceituação antiquíssima na legislação penal brasileira e 
não de capitulação exclusiva da lei penal militar; o instituto da revisão crimi~ 
na I secularmente limita o recurso à sentença denegatória pela apresentação de 
nova.s provas ou nov_o fundamento, a fim de que se possa reexaminar a sen
tença transitada em julgado (art. 555, § 1', do CPM). 

Se m~lf_s a~pla a· possibilidade recurSal, quanto à decisão do júri, mesmo 
em tal caso, com o trânsito em julgado, não se permite, IDais que uma vez, 
com o mesmo alegado e a mesma prova, a revisão criminal. 

Aliás essa fixação da nossa sisú:IDâtica, no camPo do Direito Pe:n8.l Posi
tivo, tem assento no antiquíssimo princípio da economia processual. 

E justamente essa tradição que o projeto não elimina, mas suspende, 
para o caso especialíssimo que versa, retirando, temporariamente, tanto a efi
cãcia de incisos contidos nos artigos 552 e 555 do CPM, como o seu artigo 
562, onde se declara, in verbis: 

••Não haverá recurso contra a decisão proferida em grau de re
visão". 

Preliminarmente, deve-se assinalar a costitucionalidade da proposição: a 
matéria é da competência do legislador federal, não sendo capitulada dentre 
aquelas de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. · 

Mas sua juridicidade é discutível, pelo mesmo fato de contrariar a siste~ 
rnática e a tradição penal brasileira, sobretudo o princípio, assente e consa
grado em toda a nossa legislação, da economia processual. 

Não é crível que um tribunal, bisada a prova, reiteradas as circunstân
cias, repetido o fato em sua incontrastável identidade, vá desdizer a sentença 
que proferiu e transitou em julgado. 

Então teríamos chamado a Justiça a repetir-se, numa espécie de bis ln eaw 
dem na esfera processuaL 

Se sustentamos que ajuridicidade da proposição é duVidosa- e nenhum 
reparo lhe fazemos, quanto à técnica legislativa, não fora seu autor jurista re
nomado - é que haverá quem julgue o processo indene a essa prejudicial, 
considerando que qualquer lei por outra se revoga, desde que obedecidas as 
normas formais do processo legislativo, negando que a tradição e o contexto 
sistemático disponham de suficiente Valorimpediente à tarefa do legislador. 

Entretanto, matéria de Direito Político, ·cabe também a esta Comissão 
manifestar-se sobre o mérito do projc!to. 

Cumpre-nos, neste passo, examinar a Justificação apresentada pelo dou
to Autor da proposição, ao salientar, ab inltio, que "a Lei de Anistia ... foi, 
no dizer reiterado dos membros do Governo, um primeiro passo em favor da 
pacifícaçãó gerai dos espíritos". 

- Louvamo-rios nas mesmas esperanças contidas nessa afirmação, mas 
forçoso considerar que o Executivo, que teve a iniciativa do projeto de Anis
tia, tem outros instrumentos, a seu alcance, no campo do direito criminal, 
para atender à intenção do Autor, no que tange aos que continuam presos 
por crimes políticos e conexos: o instituto do indulto. 

Decerto há uma diferença entre os dois remédios, pois o indultado perde 
a primariedade e os que não o foram cometeram, embora haja conotações 
políticas, em seu ato, crimes capitulados na legislação penal ordinária, como 
o seqUestro, o homicídio, a tentativa dessas figuras delituosas, além de outros 
atentados à indenidade corpórea das vítimas. 

Advirta-se, porém, que a narureza -dos delit~s com_etidos pelos não bene
ficiários da Anistia e até as circunstâncias de que-se revestiram, pela sua extre
ma violência, ainda pungem a consCiência nacional, parecendo, a muitos, es~ 
candaloso o benefício. 

Esperamos, no entanto, que o correr do tempo elimine esses últimos res
quíciOS de ponderável revOlta e nova proposição anistiadora, de igual origem, 
complemente aquela que o Congresso tão recentemente aprovou, de iniciati
va do Presidente da República. 

· Confiamos em que ela virá, oportuno tempore, atendendo às melhores 
intenções do Senador Nelson Carneiro. Mas, por enquanto, deve ser rejeitado 
o Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1979, por inconveniente, a fim de que 
não reviva- Os protestos daqueles que tiveram os entes mais queridos vitimaw 
dos pelos autores de crimes comuns, os mais violentos, que, embora guardem 
conexões com os delitos políticos, não deixaram, pela sua mesma violência, 
de cavar fundas cicatrizes na opinião pública e írldisfaçi'í.vel ressentimento na 
consciência riaciorial. -
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Assim, constitucional, fiel à técnica legislativa e mesmo que defensável 
em sua juridicidade- conforme o c_onceito que se empreste ao termo - so
mos, no mérito, pela rejeição do projeto sob nosso exame. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Bernardino Viana, Relator- Murilo Badaró- A1oysio Chaves 
- Moacyr Dalla, vencido - Almlr Pinto - Nelson Carneiro, sem voto -
Lázaro Barbou, vencido - Hugo Ramos, vencido. 

PARECER N• 659, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio "S" n~' 
03, de 1975 (Oficio n' 33/74-P/MC, na origem), do Senhor Presiden
te do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, 
c6pias da peti.;;ão inicial, das notas taquigráficas e do acórdão proferi
do pelo STF, nos autos da Representação n~' 902, do Estado de São 
Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n~' 10.398, de 23 
de abril de 1971, daquele Estado. 

Relator: Senador Lázaro Barboza 
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu ao Senado, 

para os lins previstos no arf. 42, VII, da Constituição, cópias das notas taqui
grâficas e do acórdão proferido pelo Pretória Excelso nos autos da Repre
sentação n~' 902, do Estado de São Paulo, o qual declarou a inconstitUcionali
dade da Lei n' 10.398, de 23 de abril de 1971, daquele Estado. 

Re~ístram os autos que o Procurador Geral da República, Prof. José 
Carlos Moreira Alves, acolhendo representação do Governo do Estado de 
·são Paulo, encaminhou-a ao Supremo Tribunal Federal, para exame e julga
mento a argUição de inconstituciona1idade da Lei n~' 10.398, de 23 de abril de 
1971, do Estado de São Paulo, que dispõe sobre remoção de professores no
meados em decorrência do concurso de ingresso e reingresso no magistério 
primário dos anos de 1966 e 1967. 

O Governador paulista argumentou que a mericionada lei estadual, pro
mulgada pela Assembléia Legislativa, em face da rejeição do veto total que 
lhe foi aposto, viola o disposto nos arts. 10, VII; 13, III, "C" e 57, V, da Cons
tituição. Alega que remoção diz respeito a provimento de cargo público e as 
leis que dispõem sobre a matéria são de exclusiva iniciativa do Poder Executi
vo, na forma do art. 22, Ill, da Constituição do Estado de São Paulo. 

Solicitada a prestar informações, a Assembléia Estadual contesta a eiva 
de inconstitucionalidade, sustentando a inexistência de violação do art. 22, 
III, da Constituição Estadual, por entender que remoção não é forma de pro~ 
vimento de cargo público, como também o preceito da fei estadual faculta ao 
Poder Executivo proceder a remoção ( .. ,"poderão ser removidos" ... ), sem es
tabelecer situação jurídica subjetiva. 

Frisou ainda a Assembléia Estadual, que a lei impugnada não elide as 
atribuições constitUcionais do Governador, e que o regime jurídico dos se~vi
dores permanece inalterado, cabendo ao Poder Executivo dispor sobre a lo
tação da repartição pública, não subsistindo, portanto, a alegada afronta ao 
princípio fundamental do processo legislativo, na medida em que a iniciatíva, 
no caso, era concorrente. 

O Procurador Geral da República,- ~pinando pela procedência_ da repre
seiltação, salientou que a remoção dos servidores públicos se vincula, indis
. cutivelmente, ao regime jurídico dos servidores públicos, nos termos do 
art. 57, V, da Constituição Federal, e que a remoção, seja no âmbito federal 
ou estadual, estã disciplinada nos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis, 
- que são as leis básicas instituidoras do regime jurídico desses servidores. 

Portanto -, prossegue o Chefe do Ministério Público Federal - a lei 
impugnada, ao dispor sobre a remoção de funcionãfios públicos, inVadiu 
competência exclusiva do Governador do Estado, cujo parâmetro constitu
cional é o artigo 57, V, da Carta Magna Federal e, por via de conseqUência, 
feria o princípio da independência e harmonia de poderes (art, 10, VII, C, da 
C.E.). -

O Senhor Ministro Aliomar Baleeiro, relatando a representação, julgou
a improcedente, ao frisar que tinha como exata a contestação da augusta As
sembléia. Não se tirou nenhuma atribuição do Governador, pelo contrário, 
deu-se-lhe mais uma. Não se aumentou o quadro, nem se majorou a despesa. 
Não se onerou o tesouro nem se subtraiu nada aos enormes poderes do Chefe 
do Executivo. 

Aduziu ainda o saudoso Relator: 

'
4A norma atacada poderia ser acrescentada à legislação federal 

e não violaria a Constituição Federal nem tocaria de leve na ficção 
sagrada da divisão dos poderes do defunto Montesquieu. 

Entendo que, por essa divisão dita harmônica e até por defi
nição, a regra geral é a de que a competência Para legislar pertence 

às Câmaras e Assembléias Legislativas, ressalvadas as exceções ex
pressas e taxativas. Em direito, toca ao pleonasmo, falar~se em ex
ceção taxativa. Todas s·ão. Logo não podem ~er dilatadas além do 
que está expresso. Expresso está provimento e não rernoção, que, 
como já vimos, são conceitos diversos de Direito Administrativo. 
Não é possível interpretação analógica ein tal caso". 

Adiado o julgamento, por haver pedido visto o Ministro Rodrigues 
Alckmin, depois do voto do Relator que julgava improcedente a represen
tação, assim se manifestou aquele julgador: 

'"A mencionada lei não foi de iniciativa-do Senhor Governador 
do Estado, que a vetou. E como se refefe a regime jurídico de servi
dores do Estado, afronta o art. 22, III, da Constituição Estadual e 
aos textos federais que asseguram a iniciativa -ao Poder Executivo 
(arts. 57, V, combinado com o art. 13, III, e art. 10, VIl, "C". da 
Constituição Federal)". 

Submetida, finalmente, a julgamento foi a representação julgada proce
dente, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n9 10.398, de 2J de abril 
de 1971, do Estado de São Paulo. 

A decisão foi tomada em Sessão Plena, por maioria de votos, vencido o 
relator, no dia 13 de fevereiro de 1974, e foi pUblicada nO Diário da Justiça de 
27 de setembro do mesmo ano. 

A ementa do acórdão tem a seguinte redação: 

Inconstitucionalidade da Lei n' 10.398, de 23 de abril de 1971, 
do Estado de São Paulo. É da competência exclusiva do Governa
dor a iniciativa das leis que disponh8.m sobre os servidores públicos 
do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadof!a (art. 57, V, combinado c6m os arts. 13, III e lO, VII, 
"C", da Constituição Federal)- Representação julgada proceden
te. 

Assim, observadas a obediência às formalidadeS do art. l 16 da Consti
tuiç~o e o que determina o art. 42, VII, da Carta Magna, combinado com o 
art. IOO~ II, do Regimento Interno do Senado, formulamos o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 78, DE 1979 

Suspende a execução da Lei n• 10.398, de 23 de abril de 1971, do 
Estado de São Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 13 de fevereiro 
de 1974, nos autos da Representação n9 902, do Estado de São Paulo, a exe
cução da Lei n• 10.398, de 23 de abril de 1971, daquele Estado. 

Sala das Comissões, ~3 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Lázaro Barboza, Relator- Nelson Carneiro- Aloysio Chaves 
- Moacyr Dalla - Raimundo Parente - Lenoir Vargas - Murilo Badaró. 

PAREcER N' 660, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de De
creto Legislativo n9 05, de 1967 (n9 287-A, de 1966, na Câmara dos 
Deputados), que "mantém ato do Tribunal de Contas da União dene
gat6rio de registro do contrato de locação celebrado entre a Delegacia 
Regionãl do Imposto de Renda de Maceió, no Estado de Alagoas, e o 
Senhor Joaquim Antônio de Castro''. 

Relator: Senador Almir Pinto 
Volta a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo n~' 05, de 1967, 

que mantém ato do Tribunal de Contas da União denegatório de registro do 
contrato de locação celebrado entre a Delegacia Regional do Imposto de 
Renda de Maceió, no Estado de Alagoas, e o Senhor Joaquim Antônio de 
Castro. 

Por deliberação do Plenârio desta Casa, na sessão de 24 de abril do cor
rente ano, foi aprovado o prosseguimento da tramitação do projeto em pau
ta .. Remetida a-matéria a esta Comissão, assim se pronunciou o Relator, no 
que foi acom-panhado pelos demais membros do órgão: 

.. A presente providência legislativa decorre do poder de fiscali
zação cometido ao Congresso Nacional pelo artigo 64, combinado 
com o art. 70, ambos da Carta Magna. 

Diante do exposto, considerando, portanto, que a matéria se 
harmoniza com preceitos constitucionais, nosso Parecer é pela sua 
aprovação, inclusive quanto ao aspecto da juridicidade." 

A Comissão de Finanças opinou pelo prosseguimento da tramitação da 
matéria, concluindo inexistir óbice à respectiva aprovação. 
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Quando da inclusão da matéria na ord-ein do dia, em 28 de agosto do 
corrente ano, o nobre Senador Saldanha Derzi apresentou requerimento, 
aprovado em Plenário, solicitado o reexarne do assunto pela Comissão de 
Constituição e Justiça. Justificando o pedido, alega o ilustre parlamentar que 
o Projeto .. teve toda a sua tramitação à luz das disposições da Constituição 
de 1946", a qual, na parte relativa à apreciação de contratos, firmados por en~ 
tidades da administração pública, pelo Congresso Nacional, sofreu .alterações 
substanciais com o advento da Constituíção áe f967 e respe<:tiva Emenda n9 
I, de 1969. 

Verifica~se que, segundo a ordem constitucional revogada, os contratos 
cujo registro tivesse sido denegado pelo Tribunal de Contas só poderiam ser 
executados após pronunciamento do CongreSso Nacional. A nova sistemáti~ 
ca determina que o Tribunal de Contas, ao verificar a existência de ilegalida~ 
de em contratos, solicite ao Congresso Nacional a sustação da executoriedade 
do mesmo. 

No caso em tela, está o Senado Federal diante de uma proposição que 
"mantém ato denegatório de registro de contrato", portanto na contingência 
de apreciar medida que mais compete ao TCU adotar. 

Por outro lado, e ainda que se pudesse desprezar o óbice acima aponta~ 
do, avulta o fato de que, segundo o§ 69 do art. 7 i da Carta Magna, o Con
gresso Nacional deve deliberar sobre a validade de contratos firmados pela 
administração pública no prazo mãximo de trinta diaS, .. findo o qual," sem 
pronunciamento do Poder Legislativo, serâ considerada insubsistente a im~ 
pugnação". 

A norma coFlstitucional é, por sua natureza, de aplicação imediata e ge
ral porque ela tem a força de romper com a estrutura institucional vigente e 
substituí-la por outra. ~ a mais pura expressão da vontade soberana de um 
povo a determinação de reorganizar as bases em que repousa a sociedade. Por 
esta razão, são os-juriStas unânimes em afirmar que contra a Constituição 
não há direito adquiddo nem situação pré-constituída que possa prevalecer. 

A proposição ora sob exame tramita no Ccing:resso desde 1967, 
encontrando~se, portanto, expirado de muito o prazo de trinta dias previsto 
na ordem constitucional vigente. 

Ante o exposto, somos de opinião que a matéria se encontra caduca, 
nada mais restando para ser apreciado, devendo, por conseguinte, o Projeto 
de Decreto Legislativo n9 05, de 1967, ser arquivado. 

Sala das Comí.Ssões, 3 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Almir Pinto, Relator -Nelson Carneiro- Lázaro Barboza
Lenoir Vargas- H11go Ramos- Amaral Furlan- Aloysio Chaves- Rai~ 
mundo Parente - Murilo Badaró. 

PARECER N• 661, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça Sobre o Ofício "S" n9 
21, de 1978 (Oficio n' 54(78- P/MC do STF), do Presidente do Su
premo Tribunal Federal encaminhando ao Senado Federal cópias das 
notas taquigráficas e do acórdão proferido nos autos do Recurso Ex
traordinário n"' 76.021, do Estado de Golás, o qual declarou a inconsti
tucionalidade do art. 247 da Resolução n• 04, de 24-11-71, do Tribu
nal de Justiça daquele Estado. 

Relator: Senador Franco Montoro 
O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, para os fins previs

tos no art. 42, VII, da Constituição, remeteu ao Senado Federal cópias das 
notas taquigrãficas e do acórdão proferido por aquele Pretória Excelso nos 
Autos do Recurso Extraordinário n9 76.021, do Estado de Goiás, o qual de~ 
clarou a inconstitucionalidade do art. 247 da Resolução n9 04. de 24 de no
vembro de 1971, do Tribunal de Justiça daquele Estado. 

Narram os autos que o recorrido, Juiz de Direito aposentado, impetrou, 
origínariã-mente, mandado de segurança contra o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de GoiáS, alegando que tem direito aos vencimentos atri
buídos aos magistrados em atividade, em face do que dispõem as Consti
tuições Federal e Estadual e,-ainda, o Código de Divisão e Organização Judi~ 
ciáiia do Estado. 

Com efeito, a Lei Estadual n"' 7.408, de 11 de novembro de 1971, ao ma
jorar em vinte por cento os proventos dos magistrados aposentados, ensejou 
à autoridade tida como coatora declarar esse percentual em apostila que diz 
respeito ao impetrante. 

Em conseqi.Iência, entendendo que devia merecer igual tratamento dado 
aos magistrados em atividade, sentindo~se lesado em direito que reputou 
líquido e certo, ímpetrou a segurança para ver restabelecido esse direito. 

O Tribunal de Justiça, em sessão plena, por unanimidade, conheceu do 
pedido e concedeu a segurança, basicamente, sob o fundamento de que a lei 
que majorou os vencimentos dos magistrados não poderia discriminar entre 
ati vos e inativos, por violação do Código de Organização Judiciária Estadual. 
que assegura paridade de vencimentos entre os juízes aposeniãdos e eni ativi
dade. 

Inconformado, o Estado de Goiãs, via Procuradoria Geral do Estado, 
interpôs recurso extraordinário, com fundamento nas letras a e c do permissi~ 
vo constitucional. 

Inadmitido o recurso, por despacho da presidência daquela Corte Esta
dual, teve, entretanto, processamento admitidO, com o provimento de agravo 
para melhor exame da prova. 

A douta Procuradoria Geral da República opinou pelo provimento do 
apelo extremo. citando, em abono, numerosos precedentes jurisprudenciais 
do Supremo Tribunal Federal. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Carlos Thompson Flores re
conheceu a procedência dos argumentos do recorrente, ao infirmar, ante a vi~ 
gência da Lei Estadual n"' 7.408, de 11 de novembro de 1971, direito ao recor
rido, porque esta lei, apenas majorou os proventos de aposentadoria do pes
soal inativo civil, inclusive da magistratura. 

Não se trata, pois, de uma lei de caráter genérico, a título de correção da 
perda do poder aquisitivo da moeda, mas de uma lei que, no caso concreto, 
não ampara o recorrido, porque atinge expressamente os inativos. Ademais, 
frisou o Ministro Relator. a alegação de que o artigo 247 da Resolução n'1 4, 
de 24 de novembro de 1971, confere aos i nativos os mesmos vencimentos atri~ 
buídos ao que se acham_ _em atividade, não tem cabimento, na medida em que 
a resolução dispõe sobre matéria absolutamente estranha à organização judi
ciária. Vencimentos de magistrados só podem ser fixados por lei, nunca por 
resolução, sendo que esta viola frontalmente o art. 144, §59, da Constituição 
Federal, regulamentado pela Lei n• 5.621(70, arts. 5• e 6•, C.C. o 4•, II e III. 
Alêm disso, o acórdão impugnado deu validade a preceito legal do Estado, 
cortrestado em face dos dispositivos acima mencionados. 

Em síntese, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a 
igualdade de proventos e vencimentos de rnagístrados, fixada por resolução 
de Tribunal de Justiça, invade competência exclusiva atribuída constitucio~ 
nalmente ao Poder Executivo. 

O acórdão, proferido por unanimidade, em Sessão Plenâria do dia 6 de 
junho de 1973, foi Publicado no Diário da Justiça de 14 de maio de 1976 e 
transitou em julgado, estando encimado pela seguinte ementa: 

Magistrados inativados. Proventos. Igualdade com os venci~ 
mentes daqueles que se encontram em atívidade. 

II. Se a Lei n"' 7.408/71, art. 29, IV, tornou expresso que os 
inativos teriam os seus proventos revistos com o acréscimo de 20%, 
diferentemente do reajuste dos ativos, manifesto é que não lhes as~ 
siste o nivelamento de vantagens, até então imperante. Motivação. 

III. Declaração de ínconstitucionalídade do art. 247. da Re~ 
solução n"' 4, do Tribunal de Justiça, por contrário ao art. 144, §59, 
da Constituição, regulamentado pela Lei n"' 5.621/70. arls. 59 e 69, 
C.C. o 4•, II e III. 

IV. Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a 
segurança. 

Assim, constatada a observância dos aspectás formais previstos no art. 
116 da Constituição, c o que determina o art. 42, VII, da Lei Maior. combina~ 
do com o art. 100, II, do Regimento Interno do Senado Federal, formulamos 
o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 79, DE 1979 

Suspende a execução do art. 247 da Resolução n'1 4, de 24 de no~ 
vembro de 1971, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de~ 
cisão definitiva do _S_upremo Tribunal Federal, proferida em 06 de junho de 
19731 nos autos do Recurso Extraordinário n9 76.021, do Estado de Goiás, a 
execução do art. 247 da Resolução n• 04, de 24 de novembro de 1971, do Tri
bunal de Justiça daquele Estado. 

Sala das Comissões. 03 de outubro de 1979. - Henrique de La Roc
que, Presidente - Franco Montoro, Relator - Nelson Carneiro - Aloysio 
Chaves - Moacyr Dalla - Raimundo Parente - Lázaro Barboza - Lenoir 
Vargas - Murilo Badaró. 
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PARECER N• 662, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio "S" n'i' 
19, de 1979 (Oficio n• 47- P/MC, de 29-8-79, na origem), do Se
nhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando cópia 
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do 
Recurso Extraordinário n'i' 89.249-4 o qual declarou a inconstituciona
lidade da alínea a do item 19 do inciso I do art. 106 do Decreto-lei n'i' 5, 
de IS de março de 1975, do Estado do Rio de Janeiro. 

RELATOR: Senador Murilo Badar6 

O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal comunicou ao Sena
do Federal, para os fins previstos no art. 42, VII, da Constituição, que- áquela 
Egrégia Corte de Justiça,-jülg-cindo o recurso ExtraOrdinário n.,.. 89.249-4, de
clarou a inconstitucionalidade da alínea a do item 19 do inciso I do art. 106 
do Decreto-lei n9 5, de 15 de março de 1975, do Estado do Rio de Janeiro. 

Compulsando as cópias das notas taquigrâficas e do acordão, verifica
mos que os recurrentes, originariamente, impetraram mandadO d"e segurança 
contra o Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de não dar cumprimento à 
exigência de promoverem o registro de suas programações cinematográficas e 
efetuarem o pagamento da taxa prevista no art. 106, II, item 19, letra a, do 
Decreto~lei Estadual n9 5, de 15 de março de 1975. ArgUindo a inconstitucio
nalidade da norma local, os impetrantes viram reconhecidos esse direito pela 
concessão da segurança. 

Rejeitada a preliminar da argUição de inconstitucionalidade, a 8• Câma
ra Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janei:ro deu provimento 
para reformar a decisão recorrida e denegar a segurança. 

Irresignados, os impetrantes interpuseram recurSo extraordinário, com 
fundamento no art. 119, incis-o III, letras a, c, c d, da Constituição Federal, ao 
Código Tributãrio Nacional e interpretação divergente, na espécie, dos acór
dãos do Supremo Tribunal. 

Admitido e processado, o apelo extremo recebeu parecer favorãvel ao 
seu conhecimento e provimento, por parte da ilustrada Procuradoria da Re
pública. 

Relatando a matéria, o eminente Ministro Rafael Mayer argumentou, 
inicialmente, que os recorrentes demonstraram plenamente a discrepância do 
acórdão rec-orrido com o acórdão paradigma do Supremo Tribunal Federal. 
Em abono dos recorrentes, o Ministro Relator colacionou, no mesmo sentido 
do paradigma, numerosos arestos daquela Suprema: Corte. 

Refutando a figura tributária inserida no diploma legal impugnado sob o 
pretenso exercício do poder de polfcia, o Relator deu ênfase à doutrina pacífi
ca daquele Egrégio Tribunal Superior, sustentando que a taxa em questão 
não resiste a um confronto com o texto constifucional, nO tocante ao preceito 
invocado pelos recorrentes, ou seja, o art. 89, VIU, d, relativo à competência 
exclusiva da União para organizar e manter a polícia federal com a finalidade de 
prover a censura de diversões públicas. 

Conhecendo do recurso e lhe dando provimento, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, acompanhando o Voto do Relator, declarou a inconstitu
cionalidade da alínea a do item 19 do inciso I do art. 106 do Decreto-Lei n9 
5, de 15 de março de 1975, do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Códi
go Tributário do Estado, referente à taxa de registro de programações cinema
tográficas. 

Assim, o Pretória Excelso consagrou o entendimento, na esteira de sua 
própria doutrina e jurisprudência, de que a taxa de registro de programações 
cinematogrãficas, tendo como fato gerador o poder de polícia, afronta· a 
Constituição Federal (art. 89, VII, d), na medida em que~ da competência ex
clusiva da União a organização e manutenção da Policia Federal com a finali
dade de prover a censura de diversões públicas. 

O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 3 de julho de 1979, 
transitou em julgado, estando encimado com a seguinte ementa: 

Taxa de Registro de Programação de cinemas, teatros e simila
res. Fato Gerador. Poder de polícia. Inconstitucionalidade da alínea 
a, do item 19, do inciso I, do art. 100 do Decreto-lei Estadual n9 
5f75, do Rio de Janeiro, que instituiu o Código Tributário do Esta
do, referente à taxa de registro de programações cinematográficas. 
É da competência exclusiva da União organizar e manter a Polícia 
Federal com finalidade de prover a censura de diversões públicas 
(CF, art. 89, VIII, d). Recurso extraordinário cõnhecido e provido. 

Assim, verificada a conformidade com o disposto no art. 116 da Consti
tuição, e tendo em vista o que preceitua o art. 42, VII, da Carta Magna, com-

binado com o art. 100, II, do Regimento Interno do Senado, formulamos o 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 80, DE 1979. 

Suspende a execução da alínea a do item 19 do inciso I do art. 106 
do Decreto-lei Estadual n9 5/75, do Rio de Janeiro, que institui o Có~ 
digo Tributário do Estado. 

Artigo único. f: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de
cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,- proferida em 7 de junho de 
1979, nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 89.249-4, a execução da alínea 
a do item 19 do inciso I do. art.I06 do Decreto-lei n• 5, de 15 de março de 
1975, do Estado do Rio de Janeiro. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Murilo Badar6 , Relator- Nelson Carneiro- Aloyslo Chaves 
- Moacyr Dalla- Raimundo Parente - Lenoir Vargas- Bernardino Viana 
- Amarai Furlan. 

PARECER N• 663, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1979. 
Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 17, de 

1979, que altera o Regimentto Interno do Senado Federal. 
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979- Adalberto Sena, Presidente 

- Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 663, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n9 17, de 1979. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, , Presidente, 

nos termos do art. 52, inciso 30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 
O Senado Federal resolve: 
Art. 1 '? O art. 170 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vi

gorar com o acréscimo dos seguintes parágrafos: 
.. § 49 Para apuração do fato ou fatos será indicado Relator 

pelo Presidente da Comissão. . 
§ 59 Não estando o Relator presente a qualquer ato do in

qUérito, poderã o Presidente da Comissão designar-lhe substituto 
para a ocasião, mantida a escolha na mesma Representação Parti
dária. 

§ 6~? A Comissão tetã suplentes, em número igual à metade do 
número dos titulares mais um, escolhidos no ato da designação des
tes, observadas as normas constantes dos arts. 81 e 8J." 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor -na data de sua publicação. 

PARECERES N•s 664 e 665, DE 1979. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 90, de 1978 (n• 3.214-B, de 
1976, na origem), que "cria a Comissão Filatélica Brasileira e deter
mina outras providências". 

PARECER N• 664, DE 1979 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Vilela de Magalhães. 
O presente projeto, de iniciativa do nobre Deputado Cunha Bueno, cria 

a Comissão Filatélica Brasileira, composta de nove ,9) representantes de uni
dades administrativas federais e de entidade filatélica, e vinculada ao Minis
tério das Comunicações. 

2. A justificação esclarece: 

"Desde que o Decreto n• 44.745, de 24 de outubro de 1958, en
trou em vigor, as emissões de selos comemorativos são programadas 
antecipadamente, o que deveria permitir não só melhor metodi
zação dos trabalhos, como também elevação de seu nível técnico e 
artístico. 

Acontece que outros assuntos foram reregados ao esquecimen~ 
to, tais como; a aquisição de material riecessãrio às exposições fila
télicas nacionais e, principalmente, à organização de exposições tan
to de âmbito nacional, como internacional. 

Não podemos culpar a Comissão Filatélica pelo que existe der 
errado em nossa filatelia. A culpa cabe, principalmente, ao pouco 
poder que ela possui, o que a torna quase inoperante. 
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O Projeto ora apresentado tem a fiilalidade de desenvolver o es~ 
tudo, no Brasil, dos assuntos e problemas relacionados aos selos 
postais, especialmente os comemorativos. Objetiva, outrossim, a 
criar um espírito filatélico entre os brasileiros, através da organi
zação de exposições naciomiis e atê internacionais. 

Cria, para tanto,- uma Comissão Filafélica Brasileira de alto 
nível, dando-lhe poderes que, não contlitando com os da Comissão 
criada pela Portaria n9 905j49, do __ bepartamento de Correios e Te
légrafos, vem complementá-los e inclusive reforçá-los." 

3. Do ponto de vista da política nacional de comunicações, cumpre re
cordar que o Decreto-lei n9 509, de 1969, que transformou o antigo DCT
Departamento dos Correios e Telégrafos em ECT- Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos-:-estabelece que coinpete à ECT "executar e controlar, 
em regime de monopólio, os serviços postais em todo território nacional" 
(art. 29), inclusive a emissão de selos comemorativos por meio de seu Conse
lho de Administração (art. 49), e a fixação de prêmios e preços dos serviços 
(art. 8•). 

Por conseguinte, o projeto em exame propôe· o que jã estã regulado em 
legislação específica, motiVO por que opiriamOs pela sua rejeição, em conso
nância, aliãs, com o parecer desta Comissão ao examinar prOpOsição seme
lhante (PLS n' 261/77). 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1978. Lourival Baptista, Presiden
te- Vilela de Magalhães, - Relator- Alexandre Costa- Braga Junior. 

PARECER No 665, DE 1979 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Affonso Camargo 

O Projeto de Lei, ora em exame nesta Comissão, objetiva criar a Comis
são ·Filatélica Brasileira, no âmbito do Ministério das Comunicações, com a 
finalidade de realizar estudos sobre assuntos e problemas ligados à filatelia 
nacional. 

De início, cabe salientar que a proposição não modifica, em substância, 
a constituição e competência da atual Comissão Filatélica, em pleno funcio
namento na esfera de atuação da Empresa Brasileira de Correios_ e Telégra
fos. Por isso mesmo, pode-se até considerar como prejUdicada a medida ora 
proposta, tendo em vista o disposto no Decreto n9 509, de 20 de março de 
1969, que instituiU-a uEmpresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT", 
atribuindo-lhe, na conformidade de seu art. 29, a execução e o controle, em 
regime de monopólio, dos serviços postaís, em todo o Território Nacíonal. 
Essa empresa pública estã regida por um estatuto, aprovado pelo Decreto n'>' 
72.897, de 9-10-73, onde se pode verificar, no art. 18, que é da competência da 
sua diretoria, dentre outras, aprovar os programas de emissão de selos. Para 
tanto, ainda guardando obediência ao mencionado estatuto, é atribuída à As
sessoria Filatélica da presidência da empresa urna série de encargos e procedi
mentos, dentre os quais organizar o programa de emissões de selos, que é le
vado à apreciação da Comissã_o Filatélica,_~ qual cabe discutir e elaborar, em 
termos definitivos,~<> programa: anual de emiSSões. de selos comemorativos e 

De outra parte, não podemos deixa_r de assinalar que a medida proposta 
fere duplamente a Constituição. 

Em primeiro lugar, a proposição não observou o preceito constitucional 
do item V do art. 81 in verbis: 

"Art. 81. Compete privadvamente ao Presidente da Repúbli-
ca: 

V - dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento 
dos órgãos da administração federal." 

Em segundo lugar, não obstante a assertiva, continda na justificação, de 
que o projeto não cria nem aumenta a despesa pública, verifica-se que isso se
rá de todo impossível, uma vez que as despesas, inclusive de pessoal, ocorre
rão efetivamente, violando, assim, ainda que de modo indireto, corno decor
rênc_ia da eventual transformação em lei de proposição, o item II do art. 57 da 
Constituiçãó. 

Ante o exposto, somos pela rejeição do presente projeto de lei. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1979.- Tancredo Neves, Presidente 

-Alfonso Camargo, Relator- Saldanha Derzi -Alberto Silva- Raimundo 
Parente- José Lins- José Richa- Jutahy Magalhães- Amaral Furlan, 
Vencido. 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO. DO SR. SENADOR AMARAL 
FURLAN: 

De autoria do ilustre Deputado A. H. Cunha Bueno, vem a exame desta 
Comissão o presente Projeto de Lei que propõe a criação da Comissão Fila
télica Brasileira, diretamente subordinada ao Ministério das Comunicações e 
composta de nove (9) membros, representantes dos órgãos e entidades men
cionados em seu art. 2'>'. 

2. Com a proposição, o Autor pretende que se desenvolva, no Brasil, o 
estudo de ternas e problemas ligados aos selos postais, sobretudo àqueles de 
caráter comemorativo, assim como .. criar um espírito filatélico entre os brasi
leiros, através de exposições nacionais e atê internacionais". 

3. O§ Jl' do art. 2'>' do Projeto determina que os serviços prestados à Co
missão Filatélica Brasileira serão gratuitos e de relevância. 

Portanto, a matéria não resulta em aumento da despe<:.a, escapando as
sim da reserva de competência do art. 57 d_a Constituição. 

4. De outra parte, para a cobertura de eventuais despesas com a pro
moção de exposições filatélicas nacio.nais e internacionais, o art. 69 contém 
norma simplesmente permissiva, que autoriza o Ministério das Comuni
cações~ destinar ou não verbas de seu orçamento àquela finalidade. 

No mesmo sen_tido, o parágrafo único do art. 69 prevê que o produto da 
V(!nda do selo comemorativo, anualmente emitido, nos termos do art. 51', será 
também destinado ao custeio daqueles ocasionais encargos. 

5. Ante o exposto,- inexistindo qua-lqUer óbice à tr<i.mitação da matéria, 
somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 30 de agosto de 1979.- Amaral Furlan. 

peças filatélicas, posteriormente encaminhado à diretoría da empresa, para PARECER N'>' 666, DE 1979 

deliberação e aprovação final. Da Comissão de Finanç&s. Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9 
A referida Comissão Filatélica é comPosta pelo Presidente da ECT e, 49, de 1979 (n9 02 _ B, de 1979, na Câmara dos Deputados); que ao-

ainda, por Representantes dOs Ministérios das Comunicações, da Educação e toriza a permuta dos imóveis que menciona, situados na Cidade de São 
Cultura e das Relações Exteriores, dos MuSeUs de Belas Artes e de Arte Mo- Paulo, Estado de São Paulo". 
derna do Rio de Janeiro, do Clube Filatélico do Brasil, além de jornalistas fi- Relator: Senador Amaral Furlan 
latélicos e de nomes expressivos no cenãr'io- .útístiCo naCional. Sob exame o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, que autoriza 

Esta Comissão se reUne- dUàS vezes por ano, nos seguintes períodos: a permuta dos imóveis que menciona, situados na cidade de São Paulo, Esta-
a) de 15 a 30 de junho, para avaliação da fase se Preliminar do Antepro- do de São Paulo. 

jeto apresentado pela Assessoria Fiiatélica; e A proposição é-submetida ao Congresso Nacional, nos ter,mos do artigo 

Após esse cuidadoso trabalho, o Departamento de Comercialização da 51 d,a Constituição e está acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor 
ECT participa de igual modo dessa atividade, considerando os aspectos de ç"Ministro de Estado da Fazenda, que assim a justifica: 
vendagem do produto, cabendo-lhe realizar os programas de distribuição de .. No anexo processo, cogita-se da permuta do imóvel da União, 
selos e peças filatélicas como valor comercial. com a área de 836,5lm 2

, situado na Rua 13 de Maio, n9 1.279, São 

Quanto ao disposto nos arts. 5'~ e 69 do Projeto de lei em exame, trata-se 
de matéria tambéinjã prevista pelo Decreto 72.897/73, através do seu art. 6'>', 
que estabelece: ~'Para alcançar sua finalidade, a Empresa {ECT) disporá dos 
seguintes recursos: I- Prêmios, contribuições, tarifas e preços dos sCrViços". 

No mesmo sentido é de salientar-se que, anualmente, no dia J9 de agosto, 
consagrado como o uDia do Selo", a ECT já vem lançando um selo comemo
rativo ao ('>'selo emitido no Brasil- como igualmente pretende o presente 
projeto-, conhecido como .. Olho de Boi", que tem significativa vendagem 
no Brasil e no exterior. 

Paulo-SP, pelo terreno da Prefeitura Municipal de São Paulo, com a 
área de 2~048,00-m", localizado na Rua Loefgreen, esquina com a 
Rua Leandro Dupré, na mesma Cidade. 

Originou-se essa permuta da execução de plano urbanístico da 
Municipalidade de São Paulo, objetivando o alargamento da Rua 
13 de Maio.~ 

Para esse fim, foi mister atingir-se o terreno, integrante do irnó· 
vel n9 1.279, d? aJll:didã. rua, onde s_e acha jnstalado o 29 Distrito do 
Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério das 
Minas e Energia. 
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Em assim ser, propôs o Município de São Paulo permutar-se 
aquele i movei da União, pelo da Rua Loefgreen, esquina com a Rua 
Leandro Dupré, pertencente àquela Municipalidade, que, inclusive, 
jã autorizou, através do Decreto Municipal n~ 12.441 de 9 de de
zembro de 1975, o seu uso, a título precário, pelo Governo Federal. 
Por outro lado, S. Ex• o Sr. Ministro das Minas e Energia, mercê do 
Aviso n• 408/74 de 24 de setembro de 1974, consentiu fosse ocupada 
faixa de terreno daquele próprio nacional, a fim de permitir a exe
cução do mencionado alargamento da Rua 13 de Maio. 

Em face do tempo decorrido e, também, dessas autorizações, o 
Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério das 
Minas e Energia edificou prêdio no terreno da Rua Loefgreen. 

O Serviço do Patrimônio da União, com o beneplâcito da 
Secretaria-Geral deste Ministêrio, tendo presente a necessidade de 
regularizar-se a permuta, opina seja esta autOrizada, mercê de lei." 

Na Câmara dos Deputados a matéria obteve aprovação do Plenârio, 
após exame das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças. 

Objetiva o projeto-dar autorização legal a troca de bens imóveis entre en
tidades de direito público, que são a União Federal e a Municipalidade de 
São Paulo 

Atendendo aos trâmites que a Lei exige para tais permutas, houve mani
festação favorável do Serviço do Patrimônio da União e da Secretaria Geral 
do Ministério da Fazenda, ambas acolhidas pelo Titular daquela Pasta. 

No que tange à competência regimental desta Comissão, nada vemos 
que se possa opor ao projeto. 

Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto. 
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1979 -Tancredo Neves, Presidente 

- Amaral Furlan, Relator - Affonso C amargo -Saldanha Derzi - José Ri
eh& - Alberto Silva - Raimundo Parente - J utahy Magalhães - Amaral 
Peixoto. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão M!lller) -O Expediente lido vai à publi· 
cação. Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. )9-Sccretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 383, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento, 
para a Mensagem n• 124, de 1978 (n• 210/78, na origem), solicitando autori· 
zação do Senado Federal para alienar terras públicas no Distrito Agrope-
cuãrio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à em
presa Matei Agropecuâria S/ A. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - J arbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 384, DE 1979 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento, 
para a Mensagem n• 125, de 1978 (n• 211/78, na origem), solicitando autori· 
:r.ação do Senado Federal para alienar terras públicas no Distrito Agrope~ 
cuãrio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à em
presa Agropecuãria Paulo Athayde Ltda. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - J arbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão M!lller)- Os requerimentos lidos serão 
publicados e incluídos na Ordem do Dia da sessão seguinte nos termos regi
mentais. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. )9-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 38!1, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 74, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Moji Guaçu (SP) a elevar o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão seguinte. ---

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 386, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prêvia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n• 75, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Prudente (SP) a elevar o 
montante rie sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da 
sessão segJ.Iinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - J arbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 387, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prêvia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução nlõ' 76, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar o mon
tante de sua dívida consolidada em Crl 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqUenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta 
e cinco centavos), a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 388, DE 1979 

Nos termos do artigo 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n9 77, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a 
elevar o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem 
do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

• O SR. PRESIDENTE (Gastão M!lller)- Aprovados os requerimentos, 
as matérias a que se referem figurarão na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 365, de 
1979, do Senador Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos 
do art. 371, alínea c, do Regimento Interno, para a Mensa
gem n• 122, de 1978 (n• 208/78, na origem), solicitando au
torização do Senado Federal para que o Governo do Estado 
do Amazonas possa alienar terras públicas no Distrito 
Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Ma
naus (SUFRAMA), à empresa Monterosa SfA. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados.(Pau-

Aprovado. 

O Sr. Enndro Carreira (MDB- AM)- Requeiro verificação de quo· 
rum, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- A Presidência suspende a ses· 
são por lO minutos, enquanto aguarda o comparecimento dos Srs. Senadores 
ao plenário, fazendo acionar as ca~painhas. 

(A sessão é susprnsa às 17 horas e 55 minutos e reaberta às 18 ho
ras e 5 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Está reaberta a sessão. 

Enquanto se aguarda quorum. concedo a palavra ao nobre Senador Lá
zaro Barboza, para uma vreve comunicação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (MDB- GO. Para breve comunicação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ontem tive oportunidade de receber do Sr. Moisés Abrào Neto, Presi
dente do Sindicato da Industria do Arroz no Estado de Goiás um telex 
contendo os telexes enviados ao Presidente da Comissão de Financiamento 
da Produção- CFP, e aos Ministros da Agricultura e da Indústria e do Co
mércio, em que os industriais de arroz de Goiâs protestam contra o propósi
to, já anunciado pelo Governo, de se jogar na Bolsa de Cereais os estoques da 
CFP. 

Normalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os estoques adquiridos 
para controle da distribuição de alimentos no País, depois que a safra é co
mercializada, são vendidos pela CFP às indústrias do setor. 

Já agora, depois de se ter publicado um edital, para colocar à venda o 
produto, depois que os industriaisjã não têm em seus armazéns mais arrozes
tocado, e jã se assinala uma crise na distribuição desse produto, eis que surge 
a ameaça governamental de colocar esses estoques na Bolsa de Cereais. 

Se for cocretizado, criar-se-ã, sem dúvida alguma, um serifssimo proble
ma para as indústrias do setor, em Goiãs, e não se resolverã, de forma alguma, 
o problema do consumidor, que, seguramente, vai passar a consumir o pro
duto por preço muito mais caro, pois que, se o Governo adquiriu o produto 
dos lavradores pelo preço oficial, pelo preço mínimo, e agora coloca esse pro
duto na Bolsa de Cereais, conseqüentemente a elevação do preço atingirã 
níveis insuportãveis. E queles poucos empresârios, jã com tradição de nego-
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ciar na Bolsa de cerea"is, evidentemente vão repassar os preços aos consumi· 
dores. 

É um erro gravrssim~. sem precedentes, no Estado de Goiãs. É a primei
ra vez que essa ameaça surge, e com agravante muito sê:rio: se for j?gada c:s~a 
mercadoria na Bolsa de Cereiais, os industriais do Sul do País, os mdustna1s 
de São Paulo seguramente irão compor ã- maior parte do produto. Inclusive 
haverá o encerramento do produto final, porque, estando ele estocado no Es
tado de Goiás e sendo transportado em casca. para o centro consumidor, será 
acrescido de ónus maior:- as despesas de transporte. 

Sr. Presidente e SrS. Senadores, o telex enviado às autoridades da área 
tem o seguinte teor: 

"Do - Sindicato da Indústria do Arroz no Estado de Goiás 
Para - Senador Lázaro Barboza 

Senhor Senador: 

Passo, a continuação, telex dirigido por este Sindicato aos Se
nhores Ministros Antonio Delfim Netto e Angelo Aniaury Stabile e Su
perintendente da Comissão de Financiamento da Produção -
CFP, Sr. Paulo Roberto Vianna, solicitando, nesta oportunidade, a 
colaboração de V. Ex' para sustar a decisão que estaria sendo toma
da pelo Governo, a qual contraria fro.ntalmente os interesses de nos
so Estado, da indústria do arroz e, finalmente do consumidor. 

SDS - Moisés Abrão Neto - Presidente. 

De acordo -com editais da Comissão de Financiamento da Pro
dução- CFP, deveria já estar sendo liberadas as cotas de arroz das_ 
indústrias de Goiás. Fomos surpreendidos com a notícia de que no
vos estudos estariam sendo feitos no sentido de colocar esses esto
ques na bolsa de cereais para venda. 

Baseando nesse fato temos as seguintes ponderações a fazer: 

1 -A Comissão de Financiamento da Produção- ÇFP, fez 
publicar nos jornais de maior circulação de Goiás, edital de distri
buição do arroz adquirido por esse órgão, através da política de 
preço mínimo, e depositado nos arrnazêns~gerais deste Estado. 

2- A distribuição será feita, segundo o edital, obedecendo o 
seguinte critérió: a partir do mês de outubro próximo, durante qua
tro meses seguidos, em cotas mensais, proporcionais às vendas veri
ficadas pCios cerealistas do Estado durante os meses de maio, junho, 
julho e agosto deste ano. 

3 - Este procedimento, usual nos anos de ~scassez de pro
dução, acontece normalmente na entresafra, quando os estoques em 
poder dos cerealistas encontram-se já praticamente esgotados. 

4- Este ano, com a frustação acontecida na Região Centro
Sul, a safra de arroz de Goiás e Mato Grosso foi rapidamente co
mercializada a nível de produtor, sem a participação da CFP, que 
reduziu praticamente suas operações a aquisição de aproximada
mente 120 mil toneladas, da Cooperativa de Canarana (Barra do 
Garças-MT), produto este que está sendo depositado em grande 
parte nas cidades de Goiânia neste Estado. 

5 - ComO ·conseqüência da escassez do produto, os preços ve
rificados a nível de produtor atingiram níveis consideravelmente ai~ 
tos se comparados com os preços mínimos em vigor. As indústrias 
de nosso Estado tiveram que enfrentar uma forte concorrência, não 
somente entre elas, mas tambêm de muitos outros compradores, es~ 
pecialmente da Região Centro-Sul. 

6-OS estoQues formados em poder dos cerealistas, razoavel
mente pequenos, como conseqüência ~a escassez do produto, foram 
imediatamente beneficiados e comercializados, um pouco, dentro 
do Estado, e a maior parte no eixo Rio -de Janeiro~ São Paulo, Belo 
Horizonte e Brasília, na expectativa, anunciada pelo mencionado 
edital, de que os estoques pertencentes à CFP e localizados neste Es
tado fossem normalmente distribuídos durante a entresafra. O que 
quer dizer, que o arroz adquirido diretamente pelos cerealistas do 
produtor, a preços· relativamente altos, foi jâ consumido dentro de 
urna programação cujas bases já estavam definidas, o que demons
tra a colaboração destes empresários com õ G_()~rno na süa política 
de abastecimento dos grandes centros- urbanos. 

7 -Chega-nos, entretanto, a notícia de que o Governo estaria 
propenso a mudar esta orientação e pensando na possibilidade de 
colocar à venda, na bolsa de cereais, os estoques pertenc~ntes à CFP 
aqui -depositados. -

8- Sem entrarmOs no mérito desta possível decisão, queremos 
chamar a atenção de V. Ex' para os seguintes fatos e suas conse
qüências: 

a) estão praticamente esgotados os estoques particulares da 
maior parte das 600 indústrias de beneficiamento com que hoje con
ta o Estado de Goiás; 

b) ;,i maioria delas carece de experiência e de estruturas opera
cional para adquirir na bolsa de cereais o produto necessário ao an
damento normal de suas indústrias, especialmente se tivermos em 
conta que a pressumível m1,1dança de orientação colheria grande 
parte delas desprevenidas e sem condições de reagir a tempo e 
organizar-se eficazmente para tanto; 

c) é de se esperar que pela escassez do produto, os preços na 
bolsa deverão atingir níveis consideravelmente altos. Como conse
qüência, é provável que número pequeno de compradores possam 
finalmente adquiri-lo; 

d) se isto acontecer, estaríanios assistindo a dois fatos absoluta
mente anômalos: primeiramente o Governo comprando o arroz, 
produto essencial à alimentação da população, pelo preço mínimo 
tfõrele mesmo estabelecido e, posteriormente, aproveitando, na es
cassez absoluta do produto, vende_ndo-o na bolsa. Depois, uma mi
noria -de compradores adquirindo-o de fato e forçando, pela re
tenção do mesmo, a liberação dos preços finais ao consumidor, ta
belados pelo próprio Governo. Desta forma teríamos uma conse
qUência inevitável: o Govern~!- além de importar a quantidade ne
cessária ao abastecimento da população, pois as safras nos dois últi
mos anos fora_m insufici~ntes, estaria provocando uma fmportaçã.o 
adiciOna] para eVitar o excesso de especulação; 

e) de qualquer forma. nenhum dos agentes essenciais do pro
cesso vai·se beneficiar desta decisão, se ela for tomada: nem o pro~ 
dutor, nem o industrial, nem o consumidor final. Apenas o Governo 
e os poucos compradores na bolsa de cereais obterào benefícios fi
nais, apoiando-se na escassez do produto e igualando-se, ambos, 
nos benefícios da elevação dos preços provocados por tal medida; 

f) outro pressumível prejudicado será o Estado de Goiás cuja 
arrecadação deverá cair sensivelmente; 

g) queremos alertar a V. Ex•, também, para as conseqUências 
de natureza económica e social que poderão advir da substancial pa
ralização do parque industrial de beneficiamento de arroz deste Es
tado; 

h) finalmente, é bom esclarecer que essa decisão serã onerosa e 
prejudicial, em termos de consumo de energia, já que o produto po~ 
derá percorrer distâncias enormes em casca, para atender a nova 
forma de liberação, gerando o transporte desnecessário do desperdí-
cio. 

Conclusão; 
Acredita este sindicato que nas atuais circunstâncias essa medi~ 

da, se for tomada, seria injusta pois já- existe um edital regulamen
tando a operação em função do qual toda indústria de beneficia
mento deste Estado operou este ano. 

Acredita, também, que o Governo pode estabelecer, ainda den
tro do edital, preços justos, compatíveis com o atual quadro do mer
cado de arroz, além de evitar, desta forma, uma crise econômica no 
setor industrial, e sem ferir as expectativas da comunidade, de todas 
as camadas sociais, com à inevitável fiberação do preço que adviria 
dessa medida. 

Solicitamos, finalmente, a V. Ex•, audiência para podermos 
discutir com maiS detalhe e profundidade as conseqUências do qua
dro acima exposto. 

SDS - M ciSes Abrão Neto - Presidente. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, efetivamente não há razã'o de ser se o Go
verno, a esta altura, colocar o arroz estocado e.m Goiás na Bolsa de Cereais, 
pois, evidentemente, ele vai para a espiral da especulação. Desta forma, só 
quem vai se beneficiar é, efetivamente, o Governo que comprou o arroz por 
preço mínimo e os poucos especuladores que con,seguirem comprar o produto 
na Bolsa e que para a liberação ao consumidor final, evidentemente, vão dis
so tirar um enorme proveito. 

Junto a minha voz a do sindicato das indústrias do setor, Sr. Presidente, 
para pedir ao Governo que não adote tal medida que seria enormemente da
nosa aos interesses dos consumidores, dos industriais de Goiás, do Estado de 
Goiás, e só iria benefiéiar a especulação. 

Eram essas as considerações que queria tecer. (Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevides para uma comunicação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (MDB- CE. Pa;a uma comunicação.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A música popular brasileira perdeu, ontem, um de seus vultos de maior 
prestígio, com projeção internacional: o compositor Humberto Teixeira. 

Nascido na cidade de lguatú, no Cearã, desde a infância revelou o seu ta
lento artístico, sendo autor, jâ aos 12 anos de idade, da letra de uma valsa 
através da qual se inferia o seu extraordinãrio poder de criatividade. 

Contando com o apoio decidido do grande musícista alencarino, Lauro 
Maia, de quem era afilhado, Humberto Teixeira aprimorou, gradativamente, 
os seus pendores vocacionais, transformando-se em figura exponencial da 
música brasileira. 

Tendo como parceiro constante Luiz Gonzaga, coin este ofereceu com
posições como uAsa Branca", .. Pé de Serra" e tantos outros, consagrados 
como peças de notável mensagem dirigida à alma do povo. 

Num trabalho de largo alcance cultural, empreendeu sucessivas viagens 
ao Exterior, com o objetivo de divulgar a nossa música, de forma particular o 
baião, pelo qual demonstrava predileção entusiástica. · 

Candidato a Deputado Federal pelo Ceará, em 1958, chegou, como Su
plente, a assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados, desempenhando, 
com correção e dignidade, o mandato parlamentar naquela Casa do Congi'es
so Nacional. 

Dentre suas iniciativas, destaca-se o projeto, posteriormente trailsfórma
do em lei, que assegurava o deslocamento de caravanas dos nossos músicos 
para outros países com a finalidade de difundir aquelas produções que me
lhor falassem da terra e gentes brasileiras. 

As suas duas últimas conposições uAurélia" e uMacapá" acham-se in
sertas nos últimos discos, respectivamente, de Luis Gonzaga e Gilberto Gil, 
com acolhida favorãvel por parte da crítica especializada. 

Tratando-se, pois, Sr. Presidente, de um coestaduano eminente, que 
granjeou fama internacional pelo seu indiscutível valor, é que decidi homena
gear, desta tribuna, a sua memória imperecível, rendendo-lhe o tributo de 
nossa profunda admiração. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não há mais oradores inseri-
tos. 

Sendo evidente a falta de quorum, ficam adiadas as vqtações dos itens I e 
2 da Ordem do Dia. 

São- os Seguintes os itens -que- têm sua votiição -adiada: 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n'? 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do Art. 371, alnea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n• 122, de 1978 (n' 208/78, na origem), solici
tando auto_rização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no Distrito Agropecuârio da Supe
rintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). à Empresa Montero
sa S.A. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n~? 366,- de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do Art. 371, alínea c, do Regi
mento Interno. para a Mensagem n• 123, de 1978 (n' 209/78, na origem), soli
citando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas no DiStrito Agropecuáfio da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuária Porto 
Alegre S.A. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3: 

Discussão; eni "turrió"llnico, do Projeto de Resolução n'i' 68, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Eçonomia como conclusão de 
seu Parecer n9 629, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
lbiporã (PR), a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, 
sessenta mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 630, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade, 

Em discussão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente. peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso para discutir o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir o projeto. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, na sessão de ontem eu havia levantado 
a preliminar de que cerca de 30 projetes de elevação da dívida, de autorização 
de empréstimo, etc., estariam em tramitação na Casa. 

Sr. Presidente, ontem o Governo comuriicou que no mês último a in
flação atingiu quase 8%, porque, através de projetas votados aqui nas Comis
sões do Senado e homologados pelo Plenário desta Casa, o Senado tem con
cedido a Estados e a Prefeituras empréstimos, elevação de dívidas, e assim 
por diante, o que no fim, em ultima ratio, ê um fator de alimentação da in
flação. 

Ontem atendemos ao apelo e tivemos três projetes aqui votados. Um de
les que concede autorização para empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de 
cruzeiros ao Estado do Rio de Janeiro. Depois, dois Municípios do Paraná, e 
agora, Sr. Presidente, vem jã um terceiro município. 

Tenho em mãos, aqui, mensagens que quero ler para os Srs. Senadores 
da República: 

MENSAGEM N• 343 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizado o Estado de Mato Grosso do Sul a 
elevar, para Cr$ 790.879.899,00 (setecentOs e noventa milhões, oitocentos e 
setenta e nove mil, oito-centOs -e noventa e nove cruzeiros), o montante de sua 
dívida consolidada, bem como a garantir empréstimo da Empresa de Sanea
mento de Mato Grosso do Sul - SANESUL, no valor de 
Cr' 1.094.754.543,00 (hum bilhão. noventa e quatro milhões. setecentos e 
cinqUenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três cruzeiros), de conformi
dade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda. 

Brasília. 2 de outubro de 1979. -João B. Figueiredo. 

MENSAGEM N• 344 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Ex.celênci3s seja autorizada a Prefeitura Municfpal de Cachoei
rinha (RS) a elevar em Cr$ 103.000.000.00 (cento e três milhões de cruzeiros), 
correspondentes a 293.857.50 UPC de Cri 350,51 cada, em abril/79. o mon
tante de sua dívida consolidad.a, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BN H), destinado ao 
financiamento dos serviços de infra e super-estrutura no Município, dentro 
do Projeto CURA, de conformid~9e_ com a inclusa Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. -João B. Figueiredo. 

MENSAGEM N• 345 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da ConstitUição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campinas 
(SP) a elevar em Cr$ 299.559.866,40 (duzentos e noventa e nove milhões, qui
nhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e sessenta e seis cruzeiros e qua
renta centavos), correspondentes a 854.640 UPC de Cr$ 350,51 cada, em 
abriif79, o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimos junto ao Banco do Estado de São Paulo_S.A., este na qualidade 
de agente financeirO do Banco Nacional da Habitação, destinados à execução 
de obras do Projeto Cura e de infra-~trutura e equipamentos comunitários 
no Conjunto Habitacional Padre Anchieta, naquele Município, de conformi
dade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. - João B. Figueiredo. 

MENSAGEM N• 348 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas ExcelênciaS: seja autorizada a Prefeitura Municipal de Piquerobi 
(SP) a elevar em Cr$ 1.609.541,92 (um milhão, seiscentos e nove mil, quinhen
tos e quarenta e um cruzeiros e noventa e dois centavos), correspondentes a 
4.592 UPC de Cr$ 350,51 cada, em abril/79. o montante de sua dívida conso-
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lidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação, destinado à execução de obras de infra-estrutura no Conjunto 
Habitacional da COHAB/Bauru, dentro do Programa FINC, naquele Mu
nicípio, de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. - João B. Figueiredo. 

MENSAGEM N• 350 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da ConstittiíÇão';fenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja a-urOdiaâã. a Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente (SP) a elevar em Cr$ 78.122.596,30 (setenta e oito milhões, cento e 
vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis cruzeiros e trinta centavos), cor~ 
respondentes a 200.263 UPC de Cr$ 390,!0 cada, emjulho/79, o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao 
Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras do 
Projeto Cura, naquele Município, de conformidade com a inclusa Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. -Joio B. Figueiredo. 

MENSAGEM N• ,151 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro~ 

por a Vossas Excelências seja aUtorizada a Prefeitura Municipal de Regente 
Feijó (SP) a elevar em Cr$ 3.763,075,36 (três milhões, setecentos e sessenta e 
três mil, setenta e cinco cruzeiros e trinta e seis Centavos), correspondentes a 
!0.736 UPC de Cr$ 350,51 cada, em abril/79, o montante de sua dívida con
solidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômicil 
do Estado de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras de 
infra~estrutura nos Conjuntos Habitacionais "CECAP", naquele Munícípio, 
de conformidade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. - Joio B. Figueiredo. 

MENSAGEM N• 346 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, inciso VI, da Constituição, tenho a honra de 

propor a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guira
tinga (MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), corres
pondentes a 6l.l95,76525 UPC de Cr$ 326,82 cada, emjaneiroj79, o montan
te de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto 
ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A~, este na qualidade de agente finan
ceiro dO Banco Nacional da Habitação- BNH, destiriado ao financiamento 
de projetas e atividades na área de infra-estrutura itrbaria, de conformidade 
com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazen~ 
da. 

Brasília, 2 de outobro de 1979. -João B. Figueiredo. 

MENSAGEM N• 349 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, itein VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Poxoréu 
(MT) a elevar em Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), correspon
dentes a 61.195,76525 UPC de Cr$ 326,82 cada, emjaneiro/79, o montante de 
sua dív1da consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao 
Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este na qualidade de agente financei~ 
ro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiãmento de 
projetas e atividades na áreã de infra-estrutura urba~a, de conformidade corn 
a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979.- Joio Figueiredo. 

MENSAGEM N• 347 

ExcelentíssimoS Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constiiliíção, tenho a honra de pro~ 

P.Or a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Nova 
Lima (MG) a elevar para Cr$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros), cor
respondentes a 256.344.52704UPC de Cr$ 390,10 cada, emjulho/79, o mon
tante de sua dív-ida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo 
junto ao Bani:o de Cré_dlLo Real de Minas Gel-ais S.A., este na qualidade de 

agente financeiro ·do Banco Nacional de Habitação (BNH), destinado ao fi
nanciamento dos serviços de infra-estrutura" urbana em área de conjunto ha
bitacional situado no Município, de conformidade com a inclusa Exposição 
de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. - Joio Figueiredo. 

MENSAGEM N• 352 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, ítetn VI, da Constituição, tendo a honra de pro~ 

por a vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de Terenos 
(MS) a elevar em Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), correspon
dentes a 42.794,78474 UPC de Cr$ 350,51 cada, em abri!j79 o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto :io 
Banco do Estado de Mato Grosso SA., este na qualidade de agente financeiro 
do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de 
projetes e ati v idades na área de infra-estrutura urbana, de conformidade com 
a inclusa Exposição de MotivoS do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. - João Figueiredo. 

MENSAGEM N• 353 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizado o Departamento de Urbanização e 
Saneamento de Ribeirão Preto - DURSARP a elevar em Cr$ 26.534.308,02 
(vinte e seis milhões, quinhentos e trinta e quatro m-il, trezentos e oito cruzeiros 
e dois centavos), correspondentes a 75.702 UPC de Cr$ 350,51 cada, em 
abrilf79, o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto ao Banco do_ Estado-de Sãõ Paulo S.A., este na qualidadé 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à 
execução de obras de infra~estrutura Urbana nos Conjuntos Habitacionais 
~·quintino Facci" e "Solar Boa Vista", em Ribeirão Preto (SP), de conformi~ 
dade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. -João Figueiredo. 

MENSAGEM N• 354 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a V assas Excelências seja autorizado o Departamento de Águas e Energia 
Elétrica- DAEE (SP) a elevar em Cr$ 420.763.000,00 (quatrocentos e vinte 
milhões, setecentos e sessenta, e três mil cruzeiros), correspondentes a 
I.200A30,80 UPC de Cr$ 350,51 cada, em abril de 1979, o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banc:o 
do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação- BNH, destinado a subscrição e integralização, 
pelo Governo do Estado, do aumento de capital da SABESP- Cia. de Sanea
mento Básico do Estado de São Paulo, de conformidade com a i'nclusa Expo~ 
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. 

_Brasília, 2 de outubro de 1979. - João Figueiredo. 

MENSAGEM N• 356 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro

por a Vossas Excelências seja autorizado o Estado de Sergipe a elevar em Cr$ 
3.446.100,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil e cem cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprésti
mo junto à Caixa Econômic~ Federal, p_o~_ conta do Fundo de Apoio ao De
senvolvimento Social- FAS, destinado à implantação de um Centro Social 
Urbano, do tipo "C", no bairro de Matadouro, em Aracaju (SE), de confor
midade com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubi-o de 1_979. _:-João Figueiredo. 

MENSAGEM N• 355 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos do artigo 42, item VI, da Constituição, tenho a honra de pro~ 

por a Vossas Excelências seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Pau
lo (SP) a elevar em Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros), 
correspondentes a 1.426.492,825 UPC de Cr$ 350,51 cada, em abri!j79, o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar emprésti~ 
mo junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado à implemen~ 
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tação das obras da linha Leste~Oeste do Metropolitano de São Paulo, de 
conformidade com a inclusa Exposição -de Motivos do Senhor Ministro de 
Estado da Fazenda. 

Brasília, 2 de outubro de 1979. -João Figueiredo. 

Sr. Presidente, são 14 mensagens, aqui. Desculpe-me. Temos aqui 
mais uma; lerei mais uma, neste fim de tarde, uma tarde cinérea, em que o 
Congresso votou a licença para o suplente, para nós fazermos aquele meca~ 
nismo de dinamização da vida parlamentar ... Então, vamos ler a Mensagem 
do Senhor Presidente da República, que é uma boa literatura para a época, 
para a hora e para a circunstância que o Brasil vive. 

Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• que mandasse um contínuo aqui para 
que pedisse à Mesa para somar as quantidades parciais e obter o total. 

O SR. PRESIDENTE (Gabrielliermes)- V. Ex• já está sendo atendi-
do. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Enquanto vem esse infor
me, eu vou ler outra Mensagem. 

Peço calma e tranqüilidade à Bancada, aos ilustres Senadores. Nós fala
mos em combater a inflação. Sr. Presidente, o nosso dinheiro, dos funcio
nários ou servidores, que percebemos um vencimento alto, o nosso dinheiro 
não está dando para os quefazei'es da nossa vida. Então, imagine os que ga
nham salários menores, que têm mais filhos do que nós, pagam aluguéis altís
simos, freqüentam colégios caríssimos; estão vivendo uma vida de desespero. 
O Governo fala que está combatendo a inflação, mais só num dia remete para 
aqui quatorze mensagens. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) ~ Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Eminimte Senador Dirceu Car' 
doso, nós aplaudimos a atuação de V. Ex•. Coilhecemos a vida de V. Ex•, qu~. 
já foi Prefeito, já foi Deputado Estadual, Deputado Federal e agora brilha 
nesta Casa-com-a sua inteligência. V. Ex', ontem, fez um afirmativa de qUe o 
Governo havia mandado 30 mensagens de empréstimos. Neste Pais, de di
mensão continental, em que temos aproxim-adamente 4 rriil muniCípios, se 
aparecem neste sodalício 30, 40 ou 50 municípios à busca de recursos para sua 
infra-estrutura, como_ serviÇos de água, luz, não vejo por onde se estranhar. 
Aqui nesta mensagem, Ex•, vamos votar, por exerilpl6, Um pedido de emprés
timos do município - V. Ex• vai" ver Como sãó-as coisas- de Pedreiras, São 
Paulo, no valor de 3 milhões, 512 mil334 cruzeiros e 50 centavos; não dá para 
comprar, Ex•, um caminhão de lixo. Vai-se endiVidar? Deus queira que eles 
peçam muito dinheiro, porque esse dinheiro de empréstimo interno, Ex', rião 
vai gerar, absolutamente, inflação. Quando se pede dinheiro de bancos inter~ 
nacionais, há pi-eocupação. Mas dinheiro com a Caixa Econômica, dinheiro· 
com o Banco do Estado, é uma fórma de se incentivar, de se dar efetivamente 
ao município aQuilo de que todos nós falamos aqui: maiotelasticidade, maior 
proteção. O municíPiO já é, de qualquer forma, o grande sofredor deste País. 
O sistema tributário aí está, a arrasar desgraçadamCn"te as finanças do mu
nicípio. Jã tivemos oportimidade de falar nisso. Mas agora, Ex•, 40, 50, 60, 
I 00 ou 200, para 4.000 municípios, a proporção é mUito pequena. V. Ex• há 
de convir comigo. Com as minhas homenagens, com os meus respeitos que V. 
Ex• me merece, não concordo com a argumentação de V. Ex•. 

O Sr. José Richa (MDB- PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, estou es
tarrecido. Pedi a V. Ex• que mandaSse apanhar a relação de mensagens e 
mandasse somar o total. Agora, a Mesa me comunica que o Senado não tem 
uma máqUina de somar ... Vou apresentar um projeto, aqui,- abrindo um cré
dito de cinco milhões para o Senado comprar uma máquina de somar ... (ri
sos) 

o SR. PRESIDENTE (GabiierRermes) - V. Ex• vai permitir. Nãó 
existe na mesa a mãquina de somar. Encaminhei um contínuo ao gabinete do 
DiretOr-Geral, onde hâ ritáquinas e V. Ex• será ãiendido totalmente. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Mas vai demorar, Sr. Pre
sidente; tenho medo de terminar o meu argumento. t porque s~u um homem 
de vôo curto, voozinho saltitante. Até vir aqui o resultado, acabou o meu ar
gumento e não adianta. Não quero que V. Ex• mande, por exemplo, para o 
Conselho Nacional de Pesquisas, ao PRODASEN, à Universidade de 
Brasília, para um professor de matemática somar uin "Inontante de 14 mensa
gens do Senhor Presidente da República, com a data de 2 de outubro~ há 2 
dias atrás, e que já estão aqui no Senado Federal, para- serem votadas em re

. gime de urgência urgentíssima. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Os dados que V. Ex• solicita 
já estão nas mãos do .nosso auxiliar do Departamento de Finanças, 
onde existem máquinas em abundância; inas a disiância é longa até o anexo. 
A culpa não é nossa, de que o Senado tenha essas distâncias imensas. Mas V. 
Ex• está sendo atendido. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)-Ê, a culpa é de quem fez o 
Senado. É mu_ito longe, demora muito etc ... 

O Sr. José Richa (MDB- PR)- Permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr •. José Richa (MDB- PR)- GÕ-siaria, antes de mais nada, de dizer 
que V. Ex"- está cheio de raZão. V. Ex', quando protesta pela razão de estar 
sendo enviada a este Senado uma enxurrada de projetas abrindo créditos es
peciais, autorizando financiamentos- para as prefeituras municipais, sobretuM 
do para elas, V. Ex• tem toda a razão. Entretanto, permita-me apenas discor
dar da maneira como nós aqui, eventualmente, talvez por uma decisão nossa, 
pudéssemos estar, exatamente, punindo quem não tem nenhuma culpa com 
relação a esse problema. Veja bem: por que razão as prefeituras têm, hoje, neM 
cessidade de solicitar este volume imenso de financiamento? Porque, na reali
dade, o que existe hoje em termos de legislação tributária, concentra toda a 
receita tributária, exatamente, numa só esfera executiva, que é a União. Veja 
V. Ex• a injustiça dessa atuallegislação tributária. Do total de tributos que 
uma população de um município paga, recolhe aos cofres públicos, em geral, 
municipal, estadual e federal, apenas 9% ficam para a aplicação di reta no mu
nicípio. Portanto, 91%, em média, do que paga a população de um município, 
não ficam lá -riO próprio inunicípio, para aplicação direta. Então, Como é 
possível uma prefeitura muri.T-cipal ter condlçõe& de fazer fa-ce aos seus com
promissos, uma vez que os éncargos, a todo ano, aumentam? Ainda no ano 
passado, com um decreto do Governo Federal, atribuiu-se aos i:nunicípios a 
responsabilidade do pronto-socorro: Então, o atendimento médico de urgên
cia passou a ser da responsabilidade do municíPio. Muitos municípios de mé
dio e grande porte já arcam com o ônus do serviço de trânsito, por exemplo, 
que, definido por lei, é da competência dos governos estaduais. E vaí por aí 
afora. Quer dizer, a cada ano, aumentam os encargos das prefeituras munici
pais, sem que, en~retanto, nem sequer na mesma proporção aumentem os re
cursos para fazer face a esses novos compromissos. Então, as prefeituras mu
nicipais estão, praticamente, falidas. Falidas! 

Nenhum Prefeito municipal, hoje, tem condições, com os tributos que fi
cam diretamente nas prefeituras, que são da responsabilidade das prefeituras, 
não tem condições sequer de pagar o pessoal e as despesas forçadas, as despe
sas de material de expediente, etc. Então, veja bem V. Ex•: se formos aqui voM 
ta r contra a concessão de empréstimos ·do Governo Federal para as prefeitu
ras municipais, estamos, na realidade, punindo as vítimas que são as prefeiM 
turas municipais. Então, este assunto tem sido e foi, desde o início, ampla
mente debatido na Comissão de Economia, qüe é por onde obrigatoriamente 
passam esses projetes e onde se conclui, se for aprovado, por um projeto de 
resolução, concedendo o financiamento. Então, já discutimos amplamente, 
na Comissão de Economia, da qual faço parte, e, embora não haja jurispru
dência firmada, porque a Comissão.de Economia nem teria competência para 
firll!ar jurisprudência,· mas, há, Vamos dizer, um consenso: o de que em se 
tratando de empréstimo do Governo para Governo, no caso da União para 
as prefeituras municipais, vamos concluir pela aprovação de todos eles, por
que, na realidade, sabemos nós que as prefeituras, nenhumas delas, vai ter 
condições de devolver esses empréstimos. Entretanto, mesmo não havendo 
condições, as obras ficam lã feitás e não hã Governo Federal ou qualquer ou
tro que tenha condições de tomar de volta essas obras, e, aí, então, depois de 
criado o problema, de criado O f<ito consumado, aí, sim, quem sabe as autori
dades, maiores responsáveis' Por esse problema, hão -de naturalmente encon
trar uma solução, que é uma reforma da legislação tributária, destinando 
uma menor parcela de recurso-s às prefeituras. Por isSo, V. Ex' tem toda ra
zão, quando aborda o problema: é dos mais graves, dos mais sérios. Entretan
to, temo que qualquer decisão nossa, contrariamente à aprovação desse pro
jeto, virá exatamente punir aqueles que não são os responsáveis, que são, pelo 
contrário, as maioreS vftimas deste infame e injusto processo de distribuição 
da Receita Tributária Pública. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço ao aparte dos 
ilustres colegas: o nobre Vice-Líder da ARENA e o nobre Vice-Líder do 
MDB. 

Sr. Presidente, estamos entre fÜgo amigo e fogo inimigo; -fogo cruzado, 
agora. Sr. Presidente, nem tem razão o nobre Vice-Líder do MDB, nem tem 
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razão o nobre Vice-Líder da ARENA. Quem tem tazão sou eu - e vou dizer 
por quê. 

Sr. Presidente, não discuto que sejam pobres os nossos municípios- sou 
homem do município; não sou homem da cidade; sou homem da terra batida; 
não sou homem do asfalto; sou homem do pequeno município, como sabe V. 
Ex•, não sou homem da Capital. f: um pequeno município, mas que estã aqui, 
- como dizia aquele alsaciano - aqui, no meu coração. 

Muito bem, Sr. Presidente, são pobres ou miseráveis os municípios brasi
leiros- não se discute. Não se discute que o Governo está querendo auxiliar 
os nossos municípios. O Que discutimos é -urna tese acima da distribuição de 
renda, é acima do auxílio ao município, acima d,a rniserabilidade dos municí
pios brasileiros. O que discut~~os é ~qu~l_o que o _q_overno promete ao povo e 
não está cumprindo-- é o- combate- à inflação.-

Combate-se a inflação, Sr. Presidente, negando-se que urna obra pública, 
ao invés do mármore, gaste cimento apenas. Luta-se contra a inflação, não 
permitindo que uni prédio, como este Banco Central, que distribui a política 
económico-financeira, ao invés daquele elefante negro, metálico e de vidro, 
aquela gigantesca construção de nove andares de subsolo, fosse um edifício 
mais modesto, ou melhor, não fosse o espelho de uma situação q-u-e não é a 
brasileira. Aquilo é o Banco Central de uma grande nação, nadando em di~ 
nheiro ... 

O Sr. José Richa (MDB- PR)- Muito bem! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _:_ ES) -=~ .. não é o Banco Central 
de uma nação empobrecida. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -:c __ Nobre Senador Dirceu Car· 
doso, V. Ex• dispõe apenaS de 5 min.utos p3ia encerrar a sua oração. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, permita· 
me mais um pouquinho. Tomaram~me o tempo e estou discutindo um assun
to em cima da pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Apenas, quero avisar a V. 
Ex• que temos uma sessão a seguir e rião poderia ultrapassar o tempo, com 
toda a boa-vontade. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Também não é combate à 
inflação fazer outra sessão. Não estamos combatendo a inflação. 

Sr. Presidente, precisamos pensar de cabeça fria; então, o Senhor Presi~ 
dente da República, que diz ao pobre que jã está desesperançado, que está 
combatendo a inflação, o Sr. Ministro do Planejamento e o Sr. Ministro da 
Fazenda e assim por diante, remete, em quatorze mensagens, pedidos de au
torização para municípios, num total de 2 bilhões, 686 rriilhões, 553 mil e 31 
cruzeiros. ·-·-

O Sr. MoacyrDalla (ARENA- ES) -Isso para 14 municipios?V. Ex• 
está achando isso demais? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não! Pouco! Mas acharia 
menos ainda, se fosse numa época normal; numa época em que a inflação 
atinge 8% por mês, Si~ Presideflte, isso aqui tem um valor dez vezes maior, 
porque é um alimentador da inflação. --

Sr. Presidente, se tenho que comprar um terno por semestre e compro 
dois, estou alimentando a inflação; se a nossa família, ao invés de comer uma 
só vez carne por dia, come duas, estamos alimentando a inflação. Só não pen
sa assim a nobre Comissão de Finanças da C~sa; porque acha que o municí
pio é pobre, então vamos espalhar o dinheiro com eles. Não. A hora nossa é 
uma hora de gravidade extrema. 

O Sr. José Richa (MDB- PR)- V. Ex• me permite uma pequena ob· 
servação"? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Só disponho de dois mi-
nutos para termínar. 

O Sr. José Richa (MbB _:: PR)- Mas, é um minuto só, 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Pois não. 

O Sr. José Richa (M DB- PR)- Apenas, para dizer a V. Ex• o seguin
te: todos esses empréstimos, pelo menos, esses que passaram agora, recente
mente, pela Comissão de Economia, nesta semana, todÇ>S eles são com recur
sos do BNH. O BNH é que estã concedendo esses empréstimos às prefeituras 
municipais: Com qüe-recursos? Com os recurSos qu6, se não forem aplicados, 
vão ter que ser em algum lugar, ficam lã paralisados ou, corno é norma, apli
cados em Obrigações Reajustáveis do TesounfNacional que, isso sim, a meu 

ver, é inflacionário. Eó.tretanto;- hã Um aspecto: à medida que esses recursos, 
que estariam servindo no mercado finançeiro para a especulação, como tem 
sido norma nesses últimos anos, aplicados, pelo menos, pelas prefeituras mu
nicipais, estão dando mão-de-obia, emprego. A crise está muito violenta por 
esse interior afora. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Em todo o Brasil. 

O Sr. JosêR!cha(MDB- PR)- Em todo o Brasil, As firmasparticula· 
res, hoje estão cada dia investindo menos. Se o Poder Público não investe, 
não tem como sequer dar emprego à mão-de-obra ociosa. Então, essas obras 
são importantes, são obras de infra~estrutura e vão atender às necessidades de 
cada muriicípio, que não tem recurso próprio para aplicar. ·Era es.se aparte 
que eu queria dar, solicitando a compreensão de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr, Presidente, as Mensa· 
gens não explicam a destinação do empréstimo. Não sabemos se é para cons
truir.uma estrada, ou uma nova sede da prefeitura municipal, ou cinema mu
nicipal, ou teatro. Não sabemos; não recebemos, junto aos avulsos, a docu
mentação necessária. Mas, Sr. Presidente, está aqui o caso. Estou combaten
do a inflação. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- No avulso, V. Ex• poderá ver, 
nos pareceres até, as fontes fornecedoras, tais como o BNH; Banco do Estado 
do Paraná para ser aplicado na implantação do Programa CURA. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB-- ES)- Nobre Senador, reco
nheço que os estabelecimentos de crédito merecem a nossa confiança. São 
eles: BNH, Caixa Econôrnica, Banco do Brasil, Banco do Estado de São- Pau~ 
lo, Banco do Estado do Mato Grosso, Banco do Paraná e Banco do Rio 
Grande do Sul; ninguém está fazendo restrição nenhuma à honorabilidade fi
nanceira, o que estamos fazendo restrição é ao dinheiro que o Governo está 
distribuindo, semeando, numa hora em que nós devíamos fazer restrição de 
dinheiro, senão a inflação nos consumirá. A inflação fecha esta Casa, Sr. Pre~ 
si dente. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Peço a V, Ex• que não conce
da mais apartes, visto que teremos uma sessão <;lo Congresso às 19 horas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ouvirei apenas o aparte 
do nobre Senador Evandro Carreira, pedindo que S. Ex• seja breve. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- MA)- Nobre Senador, V. Ex• tem 
toda a razão, concordo plenamente em que deveria haver uma especificação. 
Nós não podemos votar em J?ranco. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, outra mas· 
sa, outra seara, outra messe de mensagens do Senhor Presidente da República 
Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo. Só no dia 12 de setembro de 
1979, temos várias mensagens concedendo emprêstimos: uma de 14 milhões e 
235 mil cruzeiros, para a Prefeitura de Canoas, no Rio Grande do Sul e São 
Paulo são Estados beneficiados. De fato, Rio Grande do Sul fala à nossa· e~ 
moção, assim como São Paulo. Não tem nenhuma, aqui, do Espírito Santo, 
nem do Estado de V. Ex•, Sr. Presidente, como não tem dos Estados dos Se
nadores Lázaro Barboza e Evandro Carreira; tem do Paranã, do Rio Grande 
do Sul, de Minas Gerais,- de São Paulo e de Mato Grosso. 

O Sr. José Richa (MDB- PR)- O dinheiro que vai para o Nordeste é 
a fundo perdido; nós temos que pagar juros e correção monetária. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Mas a pobreza dos Mu
nicípios é a mesma, ou melhor, a nossa é maior do que a de São Paulo, do Pa
raná, do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - b verdade! 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Então, continuando: dia 
12(9: uma de 14 milhões para Canoas; outra, no dia 12/9, de 89 milhões para • 
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul; outra, no dia 9, para Pelo tas, no Rio 
Grande do Sul, 380 milhões; outra no dia 12/9, para Sapiranga, Rio Grande 
do Sul, de 119 milhões e 462 mil; outra para Apucarana, Paranã, de 45 mi
lhões, 207 mil, 703; outra de Cambê, Paraná, 45 milhões, no mesmo dia 12/9. 
Cambé, Paraná, mais de 45 milhões de cruzeiros. Não tem nenhuma do Sena· 
dor Alberto Silva, Estado do Piauí, que S. Ex• representa. Outra de lbiorã, 
Paraná, 22 milhões e 60; outra de Campo Grande, Mato Grosso, 207 milhões, 
697 mil e 149 cruzeiros. No dia 12/9, outra de Jardim, Mato Grosso do Sul, 
que bem não nasceu já está pedindo dinheiro à República, dinheiro, Sr. Presi· 
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dente, que não paga. f! como diz o velho ditadO: "'Quando a pólvora ê alheia, 
o tiro é grande". Porque não paga mesmo. A pólvora é do governo central, 
que não vai pagar. Outra de São Fra_ncisco do Conde, na Bahia, 75 milhões, 
no mesmo dia 12; outra do dia 12, de Barbaccna, Minas Gerais, 2 milhões, 
248 mil; outra do dia 12, Belo Horizonte, 433 milhões e 427 mil; outra de Belo 
Horizonte- não se contentou com uma, pediu outra- 106 milhões e 477 
mil. Outra de Betim, Minas Gerais, 250 milhões, Sr. Presidente. Outra do dia 
12, de Contagem, Minas Gérais, 299 milhões; outro do dia 12, todas assina
das pelo Senhor Presidente João Baptista de Figueiredo; a data 12-9-79. 

Sr. Presidente, é mão na cornucópia. Continuando~ Uberaba, Minas Ge
rais, 245 milhões, dia 12/9; Barra Bonita, São Paulo, 29 milhões; Cândido 
Mota, São Paulo, um milhão, 364 mil. Outra do dia 12/9: Guarujá, São 
Paulo, 167 milhões, 695 mil; outra de 12/9: Mogiguaçu, São Paulo, 4 milhões, 
590 mil, 186 cruzeiros. Outra de São Paulo, 12/9, Morro Agudo, 5 milhões, 
266 mil; outra do dia 12/9, Ollmpia, São Paulo, 24 milhões, 519 m11; outra do 
dia 12/9, Pedreira, São Paulo, 10 milhões, 513 mil; outra do dia 12(9, Pieda
de, São Paulo, 13 milhões, 309 mil. 

Sr. Presidente, vou ter um enfarte, mas vou ler atê o fim. Dia 12/9: Presi
dente Prudente- outra de Presidente Prudente, já~ a segunda- 24 milhões 
e 94 mil. Todos do dia 12/9. O Senhor Presidente nesse dia, depois da ginásti
ca, do passeio a cavalo, pelo parque, voltou tranqUilo, almoçou, descansou 
um pouco e só assinou mensagem; no dia 12/9. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) (Fazendo soar a campainha)
Nobre Senador, V. Ex• pode ficar certo de que toda essa relação será publica
da. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, falta só 
uma página. V. Ex• vai ser conde~cendente comigo, porque trata-se de assun
to importantíssimo. Quero mostrar ao Senado que a Casa estâ agindo 
desculpem-me- sem muita segurança. Nós falamos que estamos combaten
do a inflação e empurramos dinheiro em empréstimos pira essas prefeituras, 
para fazer não sei o quê. 

Repito. Sr. Presidente, resta apenas uma página; se V. Ex• me permitisse 
eu vararia a noite para ler a relação dos outros dias. 

Ainda dia 12 de setembro: São Joaquim da Barra, São Paulo: 13 milhões; 
12f9, Cidade do Rio de Janeiro, 200 milhões; e ontem mesmo demos uma de 
l milhão e 200 milhões para o Estado do Rio de Janeiro. Ainda do mesmo dia 
12/9: Estado de Minas Gerais, 229 milhões e 385 mil; outra de 12/9, Governo 
do Estado de Minas Gentis, para o Desenvolvimento Social, 58 milhões 473 mil; 
outra para o Governo~do Estado do Rio de Janeiro, 61 milhões e 955 mil; ou
tra de 12/9, Departamento de Águas e Esgostos de Ribeirão Preto- já são 
três; só para Ribeirão Preto- 64 milhões e 101 mil; outra de 12/9, Departa
mento de Águas e Energia Ell:trica do Estado de São Paulo, '248 milhões e 10 I 
mil. 

Sr. Presidente, isso tudo só do dia 12 de setembro, está aí outras, de ou
tros dias. Nós continuaremos a cOmbater isso. 

Sr. Presidente, hoje declaro guerra à cOncessão de empr~timos às prefei
turas. Então, com tudo que estiver nas minhas forças, lutarei contra. Veja 
bem, Sr. Presidente, que não tem autorização de empréstimo nem para o Es
tado de V. Ext, nem para o Piauí, nem para o meu Estado, nem para o Ama
zonas, nem para Goiás, nem para os Estados pobres, só os grandes Estados é 
que estão pedindo empréstimo, mas esses empréstimos inflacionam o meu 
vencimento, inflacionam o ordenado do operAria, que ganha na enxada, vin
te, trinta, cinqUenta cruzeiros, por dia; inflaciona tudo. 

Sr. Presidente, é contra isso que se levanta, aqui, neste Plenário, solene
mente, a minha voz. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Continua em discussão a 
matéria 

O Sr. Moacyr Dalla (Arena - ES) - Sr. Presidente, peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com a palavra o nobre Se
nador M oacyr Da lia. 

O SR. MOACYR DALLA (ARENA -ES. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A pauta do projeto dos trabalhos de hoje, em que vamOs votar váfibs pe
didos de empréstimos de diversas prefeituras, só para esclarecer ao eminente 
Senador Dirceu Cardoso, todos esses empréstimos têm -destinações certas. Ou 
melhor, vejamos: para o Município de Ibiporã, Paraná diz aqui: 

"E - Destinaçio dos recursos: execução de obras de comple
mentação urbana, abrangendo a implantação do Programa CURA, 
naquele Município" 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- 1ô para o quê? 

O SR. MOACYR DALLA (ARENA - ES) -lô para água. 
Com relação ao Item 4, V. Ex~ vai ver, Senador Dirceu Cardoso, a desti

nação para empréstimo à Prefeitura de Piedade, São Paulo, temos aqui: 

"E - Destinaçio dos recursos: execução de obras de in
fra-estrutura urbana no Conjunto Habitacional ''Ernestino Codia" 
da CECAP." 

Gente humilde, precisa de água, de infra-estrutura: são projetas dessa 
natureza. 

Número 5: ''Empréstimo à Prefeitura de Contagem, Minas Gerais." 

••E - Destiilaçio dos recursos: execução de obras de in
fra-estrutura urbana em áreas de conjuntos habitacionais, no mu
nicípio." (BNH). 

Número 6: "Recurso para a Prefeitura de Pedreira, 3 milhões, quinhen
tos e poucos mil cruzeiros." 

"E ~ Destinação dos recursos: obras de infra-estrutura no 
Conjunto Habitacional Jardim CECAP - Monte Nilo, naquele 
Município." 

Número 7: ~·Município de Olímpia, São Paulo." 

"E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra
estrutura no Conjunto Habitacional .. Antônio José Trindade", na 
cidade, dentro do Programa FINC." 

Sr. Presidente, diante dessas afirmativas, das mensagens do Senhor Pre
sidente da República enviadas a este Sodalício, a Liderança da Maioria tem 
que se manifestar favorável aos empréstimos. Como jâ disse em aparte em 
que procurei esclarecer o eminente Senador Dirceu Cardoso, quando S~ Ex• 
estranha esta Casa vOtar 30 ou 40 pedidos de empréstimos de municípios; 
uma vez que, temos quase 4 mil municípios; as coiSaS não vão tão mal e consi
dero efetivo o braço estendido do Senhor Presidente da República e dos ór
gãos financiadores deste País em dar agasalho à pretensão do município, por
que se não tivermos essa atenção do Poder Central, o município ficarâ efetí
vamente marginalizado. 

Por isto, a Maioria votará a favor de todos os requerimentos, Sr. Presi
dente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Não havendo mais quem 
queira usar da palavra, declaro encerrada a discussão, ficando a votação da 
matéria adiada por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) .:.:.. Ifem 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 69, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 631, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Piedade (SP) a elevar em CrS 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos 
e nove mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e qua
tro centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 632, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto de resolução. 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para discuti

lo, vou enCerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Encerrada a discussão e, sendo evidente a falta de quorum para votação, 

a mesma fica adiada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 70, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como con-clusão de 
seu Parecer n9 633, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MG) a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noven
ta e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e se
tenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois- centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 634, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto de resolução. 
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar 
a discussão. (Pausa.) 

Encerrada. 
Fica adiada a votação por falta de número. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 71, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 635, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pedreira (SP) a elevar em CrS 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos 
e doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqüenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 636, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A votação será adiada, V. 
Ex• terã oportunidade de usar da palavra quando da votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Mas eu quero discutir hoje, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Eu apenas desejava dizer ao 
nobre Senador que V. Ex• terã oportunidade de usar da palavra para encami~ 
nhar a votação. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, encerrada adis
cussão não terei mais oportunidade. 

Tenho a boa vontade do ilustre Líder e do ilustre Presidente, mas encer~ 
rada a discussão, Sr~ Presidente, é como o velho ditado: uAcabada a festa, 
músicos a pé". Ninguém entra para discutir mais, nem para tocar mais. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra esperan
do contar com a colaboração de V. Ex•. de vez que está marcada sessão do 
Congresso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Até que horas vai esta sessão, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Realmente, V. Ex• tem ra
zão ... 

O Sr. Dirceu Cardoso (M DB- ES)- Eu só quero saber, perguntar não 
ofende, Excelência ... 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Esta sessão poderá conti
nuar até às 22 horas e 30 minutos, Irias, se continuarmos, vamos ter que can~ 
celar, prejudicar a realização de uma sessão do Congresso Nacional. 

Então, tenho só dois caminhos: cancelar a sessão do Congresso ou espe~ 
rar que V. Ex• colabore com a Mesa. 

Concedo a palavra a V. Ex• e conto com a sua colaboração para não ter 
que cancelar a sessão do Congresso Nacional. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Por quanto tempo posso falar, Sr. 
Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• dispõe de 20 minutos. 
O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- A que horas é a sessão do Con

gresso, Sr. Presidente? 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Após esta. Vou adiar o início 
da sessão do Congresso Nacional por 30 minutos. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Vou falar apenas por 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- EX. Para encaminhar a discus
são. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A minha posição não é uma oposição negativista nem uma oposição sis
temática. Com a minha resistência à aprovação da abertura desses créditos, 
de autorização de empréstimos de consolidação de dividas de qualquer mu
nicípio, eu estou impedindo é a aceleração da inflação. 

Sr. Presidente, não foi na conchinchina, nem na África do Sul, nem 
numa cubata africana, foi aqui no Brasil que os jornais de ontem noticiaram 
que a inflação atingiu a 8% ao mês. 

Essa aspirai inflacionária, Srs. Senadores, atingiu uma aceleração que 
pode não ser controlada nos próximos meses. Então, chegaremos ao fim do 
ano atê com inflação de 80, ou atê 100%, ninguém sabe. 

Sr. Presidente, há um momento na história dos povos que os governos 
controlam os acontecimentos; há outros grandes momentos em que os acon
tecimentos controlam os governos. Nós podemos chegar a uma situação de
sesperada dessa ordem. 

O Sr. Ministro do Planejamento que goza de boa saúde, disse que a si
tuação estava sob controle, S. Ex• não disse qual a situação, não sei se a si
tuação da casa dele ou desta enorme Casa brasileira; mas não está em si
tuação nenhuma. 

O Sr. Presidente da República visitou em São Paulo uma feira de horti
granjeiros e S. Ex• disse que o atravessador, S. Ex• iria arrebentar de urna vez 
com ele. 

Eu tomei nota, está aqui o documento, do dia em que S. Ex• visitou a fei
ra hortigranjeira de São Paulo. Do dia se_guinte em diante, as coisas começa
ram a subir, não vi um dia que estacionaSse o preço das coisas, subir todos os 
dias, todas as semanas, durante os dois meses, subiu invariavelmente numa 
aceleração violenta. Então, não hã mais controle sobre a situação. 

O Sr. Ministro do Planejamento- desculpem V. Ex• da ARENA- não 
tem mais o controle da situação. É a inflação dessas coisas nos Governos e 
não são medidazinhas que poderão controlâ-la, ela é nefasta, insidiosa, miste
riosa, brota de urna obra pública, é gerada por uma obra desnecessária, é de
sencadeada e exacerbada por uma obra faraônica. 

Sr. Presidente, a inflação se combate com contenção de gastos, com eco
nomia, gastando-se o estritamente necessãrio. Sou dos brasileiros que acham 
que o brasileiro que viaja, passeia no fim de tarde, com a sua família, dentro 
do seu automóvel não é um bom brasileiro. Nós precisamos fazer economia 
de combustível. Aquele que gasta mais no consumo de sua família, está es
banjando, está inflacionando a inflação. Aquele que gasta mais roupa~ do 
que o usual estâ acelerando a inflação. O que gasta acima do estritamente ne
cessário estã acelerando a inflação. 
I Então, Sr. Presidente, sou favorável a que se empreste dinheiro a todos os 
quatro mi! municípios, mas em outra ocasião, agora não. 

Acho que o Senhor Presidente da República tem boa vontade em garro
tear a inflação. Mas até agora não vi uma só medida de garroteamento da in
flação. 

Estamos vendo aqui o prédio do Banco Central. Ele é um desafio à 
pobreza brasileira. Talvez seja o maior banco central de todas as nações da 
Terra, mas lá dentro há uma economia podre, Sr. Presidente. Dentro daque
las estruturas de ferro e de vidro fumê, está guardada uma economia podre, 
de um país pobre que está numa marcha acelerada para um processo de de
sintegração. 

Sr. Presidente, quero ajudar o Senhor João Figueiredo, eu do MDB. 
Não estou jogando pedras nele,_ de maneira alguma. Ele tem boa vontade e 
braços estendidos, mas precisa agora fechar a ffião. Com a mão aberta já foi 
um relógio. Ele precisa ter calma. Vão-se os anéis mas ficam os dedos. Quer 
dizer, precisa ter calma porque pode, Sr. Presidente, vir um processo violento 
que vai nos arrastar p~ra um caos ou para uma confusão. 

Este é o meu desejo, do fundo do meu peito: não quero que o Brasil se di
lacere, quero que o Presidente construa uma pátria digna e feliz para os meus 
netos e para os meus filhos, porque eu já estou com o "pé na cova" e vou_ a 
qualquer hora destas. 

Na hora em que houver uma chamada no Senado Sr. Presidente, acho 
que vou embarcar, porque já houve uma segunda, uma terceira, e vem uma 
quarta por ai, Sr. Presidente. Então, estou prevenido e preparado para em~ 
barcar nela. E embarco saudoso, porque aqui, de fato, Sr. Presidente, com 
esse ar refrigerado, votando esses créditos para os municípios, a touche mou
che. votando aceleradamente, votando e dando dinheiro· aos municípios para 
inflacionar a inflação, o Presidente estã dando com a mão direita e tirando 
com a mão esquerda. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Pois não. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• ainda hã pouco falou que 
era homem de vç,o curto. Mas pelo que sinto, pelo que conheço de V. Ex•, V. 
Ex• tem uma autonomia de vôo invejável. Pode ter certeza que podem vir as 
convocações que vierem, V. Ex• vai ficar em cima ~o pequeno município, pew 
dindo para deixar para depois. Era o que queria dizer a V. Ex•. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Então, a minha posição, 
Sr. Presidente- desculpe-me V. Ex•, V. Ex• está aí com o semblante contris
tado, conturbado encimesmado ... 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo II) Sexta-feira 5 5009 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- V. Ex• vai me perdoar, Sr. 
Senador, mas devo dizer a V. Ex• que a Presidência resolveu cancelar a sessão 
que estava marcada no Congresso, e esta sessão se-gue o seu tempo normal, 
porque o nosso desejo, realmente, é que na Casa seja mantida a regularidade 
das convocações de sessões, dentro do seu tempo e, assim, V. Ex• pode falar à 
vontade. A Presidência está aqui exatamente para que a sessão se mantenha. 
com o maior respeito, dentro do tempo regimental. 

Viajando demais de avião, visitando o País, consumindo gasolina, o Se
nhor Presidente da República está gastando demais. Em tese. Vemos que 
toda viagem é para inaugurar uma obra. Não estamos fazendo crítica nenhu
ma a Sua Excelência. 

Permito-me, o Senado Federal tem que pensar sobre o assunto. A Co
missão de Finanças, nObre Senador José Riéha, tem que fechar mais o crivo 
das suas apreciações e dos seus pareceres. Não deve soltar e deixar passar to
dos esses processos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sr. Presidente, logrei o Estou lutando, porque a minha consciência manda que lute. Estava con-
primeiro efeito, logrei a primeira medida antiinflacionária. O Congresso não tente, porque o Sr. Presidente anunciara que não íamos fazer a reunião do 
está inflacionando sessões. Congresso Nacional, e já agora diz que adiou a reunião. Então, vamos reali

Se a coisa for assim, vamos perturbar também o funcionamento deste zar a reunião do Congresso Nacional hoje, mas, até lá ... 

Congresso. O Sr. José Richa (MDB - PR) - Hoje não. 

Sr. Presidente, o meu povo da roça, que trabalha ao sol e à chuva, no 0 SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _ ES) _ Não será hoje? 
cabo da enxada, que paga para que esta Casa acenda suas luzes, a paga para 
essas sessões do Congresso, tumultuadas, umas em cima das outras, o povo O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A reunião do Congresso 
que não vem aqui, o povo Que não tem sápatos nem paletó para se sentar nes- Nacional foi adiada. 
sa tribuna de honra, mas ê o que paga, porque é o que produz, esse povo foi o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _ ES) _ Para quando, Sr. Presi-
defendido hoje, pelo menos o Congresso não está ganhando mais a sessão que dente? 
se realizaria agora à tarde. Já logrei um efeito e vou conSêgtiir lograr outro. 

Sr. Presidente, declaro guerra à inflação; tudo o que for inflacionário; O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O Sr. Presidente da Casa 
agora, vou combater. Tomei esta posição desesperada, mas vou lutar. Se con- marcará nova sessão, pois a apreciação da matéria não pode deixar de ser rea
seguir levar até o fim da sessão legislativa esses meus propósitos estarei bem lizada. Foi isto que quis deixar bem acentuado. 
com a minha consciência. - O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Hoje ainda?. 

Sr. Presidente, voltemos ao caso dos municípios, vamos discutir até as I O o SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) _ Não poderá mais ser reali-
e meia, vamos ganhar bem, se V. Ex•s quiserem, não façam cerimônia-, pOdem zada hoje, porque tivemos de adiá-la. Será marcada. Não importa em econo-
ir, ficarei só. Antes só do que mal acompanhado, mas sem alusões. mia para 0 Congresso Nacio!lal. 

Sr. Presidente, vamos voltar ao Município de -PecrreifãS. Lemos, então, 
as Mensagens do Senhor Presidente num dia só. Quer dizer, fiz mais do que o O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Sr. Presidente, foi isso 
Senhor Presidente contra a inflação. Sua Excelência mandou num dia 14 que falei. Iam os ganhar mais o·dinheiro daquela sessão extraordinária. Não o 
menções, em 2 milhões, e eu impedi que 0 Congresso gastasse dinheiro com ganhando, estamos conquistando a primeira vitória antifnflacionâria. A idéia 
uma sessão. foi minha. Não foí do meu Partido, não é de ninguém. É minha, pessoal. 

Já tive uma vitória antiinflacionária. Eu, humilde e obscuro Senador. O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Nobre Senador, a sessão 
Nós poderemos perturbar, amanhã, outras sessões do Congresso. V. Ex' adiada vai realizar-se normalmente com a mesma despesa, porque não pode o 

vai ver que vou prejudicar mesmo. Congresso Nacional deixar de marcar essa sessão, de vez que estã cumprindo 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador, devo dizer a prazos regimentais, das suas atribuições. 
V. Ex• que dispõe de 20 minutos, terminando às 19 horas e 30 minutos e que V. Ex• continua com a palavra. 
V. Ex' não prejudicou a sessão do Congresso, que apenas foi adiada, de vez O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, desculpe-
que esta Sessão deverá se realizar, pelas próprias normas do nosso trabalho. me divergir de V. Ex• A sessão de hoje, aquela que ía ser realizada, nesta ho
Não houve, absolutamente, nenhuma modificação na realização dessa sessão, ra, ficou adiada. Não vai haver uma sessão. Foi vitória nossa. A 10•, 12•, 15•, 
é apenas um adiamento, porque a sessão não foi marcada: desnecessariamen- 20•, IOO~. IOOO• e a -1001 ~. uma deixará de se reunir, porque a de hoje passou 
te, ela foi marcada pelo nosso dever e pela nossa obrigação de cumprir os pra- para amanhã, a de amanhá para depois, e assim sucessivamente. Um dia, não 
zos e os tempos. temos prazo para realizar uma sessão ... Então, foi uma Vitória antiinflacio-

Essa sessão serã realizada, ela foi apenas adiada. nária minha. Não pertence ao meu Partido. Pertende a mim. O meu Partido 
V. Ex• continua com a palavra até às 19 hOi'as e 30 minutos. não me aconselhou que obstruísse esta pauta, mas vou obstruí-la. De hoje em 
0 SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _ ES) _ Então, ouvi mal. diante declaro esta guerra, hasteio o meu estandarte vermelho. Estou em 

guerra com o Senado. Vou lutar o quanto me permitirem as forças contra es-
0 Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• sabe, se me permite. (As- ses empréstimos que são antiiriflacianáriOs, não estão atendendo às necessi-

sentimento do orador) que nós íanlos tratar na sessãÕ do CongresSO: dades do Município, tão-sOmente estão inflacionando, vão. permitir urna in-
Votã.ção, em primeiro turnO, da Proposta de-Emenda à Constituição n9 flação de 10% neste mês. O-Sr. Delfim Netto, que foi convocado para fazer o 

22, de 1979, que revoga o inciso II do artigo 55, que permite ao Presidente da novo .. milagre", não vai fazê-lo mais. Fazemos o "milagre" uma só vez. O 
República expedir decretos-leis sobre finanças públicas, inclusive normas tri- anjo-da-guarda do Sr. Delfim Netto já está cansado; na segunda vez, ele vai 
butãrias. - falhar, não vai_fazer o famoso "milagre brasileiro", como da outra vez. Aí es-

lsto é muito importante, Excelência. tá a inflação a 8%, nobre Senador Moacyr Dalla, Líder da ARENA. 
o SR. DIRCEU CARDOSO (MDB _ ES) _Então, vamos continuar a Sr. Presidente, desculpe, ainda me faltam cinco minutos. V. Ex• está !ou-

discussão_ lá no Congresso, porque; de fato, 0 Senhor Presidente da República co para me ver encerrar, e não vou encerrar, vou até as sete e meia. Estamos 
está com a mão leve, no remeter mensagens de financiamento, de empréstinio n..llma luta acesa Sr. Presidente: V. Ex• querendO que Cu encerre as minhas 
e de consolidação de dívidas das prefeituras. Está com a mão leve demais. s~~. ··Palavras, mas não vou encerrar as minhas palavras. Os funcionáríos que es
Excelência deve ter mais calma, deve pesar mais. ' tão ganhando, os que estão contrariados, porque estão perdendo novela, as 

· nossas taquígrafas que já estão cansadas do trabalho de um dia inteiro, e que 
Essas mensagens vão a pretexto, Sr. Presidente, de infra-estrutura de lo- também iam assistir a um restinho de novela, isso não tem importância. Te~ 

cais residenciais. Âs vezes esse dinheiro vai ser gasto parte ali e, parte da polí- mos de ganhar bem 0 dinheiro que 0 povo nos paga. Esse dinheiro é para ser 
tica que aí vem, que aí se avizinha. Parte gasta-se nisto também. Somos do in- ganho até as sete e meia. Então, a sessão vai até as sete e meia hoje. Amanh~ 
terior e o sabemos. irá até as sete e meia também. Enquanto tivermos forças, lutaremos, no dia 

Todo o dinheiro jogado, agora, nessa fornalha, é um dinheiro maldito, é em que não a tivermos, entregaremos a rapadura. 
dinheiro que acelera a inflação. Isso ouvi no abc da minha teoria de FinanÇaS,- Sr. Presidente, esta mensagem do Senhor Presidente da República sob
quando estava na Faculdade de Direito. Hoje, estou vendo aqui que o dinhei- mete à deliberação do Senado a proposta do Sr. Ministro da Fazenda para 
roda prefeitura de município pobre não inflaciona, não sabia disso. Ensinou- que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pedreira a elevar em três roí
me o Mestre Baleeiro e outros que passaram, já morreram até: na hora da in- lhões quinhentos e doze mil e trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqílenta 
ilação, qualquer dinheiro jogado fora, aumentando Os gastos de uma família, e quatro centavos, só em uma mensagem- o montante de sua dívida consoli-
de um Município, de um Estado ou de uma Nação, é gasto inflacionário. dada. 
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O Relator foi o Senador Orestes Quêrcia, de São Paulo. Como bom pau· 
lista, tinha que dar o seu parecer favorável. A Comissão de Finanças também, 
na sua triagem, deu parecer favorável. Estâ aqui o projeto de resolução sacra
mentado, com o Senador Amaral Furlan, relator, e também paulista, dando a 
sua contribuição a São Paulo. 

São Paulo, quejã tem tanto! Na distribuição do ICM esse Estado fica 
com 50% do ICM arrecadado no Brasil. 

No seu Município, de Castanhal, no Parã, Sr. Presidente, quando V. Ex• 
compra, para a sua propriedade agrícola, um tratar em São Paulo, deixa nes
se Estado 50% do !CM. São Pauto jâ tem demais, não precisa que aumente
mos essa dívida consolidada dos MuniCípios. Um Município-do Piauí, quan
do qualquer um lã compra um automóvel ou compra um terno fabricado em 
São Paulo, no Estado bandeirante fica 50% do ICM, e ficam_9s com as miga
lhas, O Brasil ajuda o progresso e o crescimento de São Paulo. 

Não estou acusando São Paulo. f: aquela macrocefalia de um Estado, e 
que o Governo, em vez de combater a concentração, cada vez concentra mais. 
Todas as grandes indústrias de São Paulo estão concentrando mais o parque 
industrial. 

É assim, Sr. Presidente: 50% do ICM arrecadado em todo o Brasil, desde 
Tabatinga, lã nos confins do Amazonas, na fronteira nossa cotn o Peru e a 
Colômbia, até os confins do Sul, tudo que se compra, 50% do ICM fica em 
São Paulo. 

Portanto, Sr. Presidente, é um País trabalhando para a prosperidade de 
São Paulo. Bendito o Estado que recebe esse suor, esse esforço e essa lâgrima. 
ma. 

Pedreira, então, pelo que anunciou o nobre Líder, vai receber esse em
préstimo. Mas, nobre Líder, V. Ex• tem que colocar, aqui, a maioria da ARE
NA, para poder permitir essa votação, porque senão nós não vamos permitir 
isso. Todos os Senadores da ARENA têm que estar aqui para permitir esta 
votação pois, do contrário, vamos impedir essa votação. É o aviso que esta
mos fazendo a tempo e a hora. 

De hoje em diante, para que passem esses projetes, aqui, de emprêstimos, 
etc., a Bancada da ARENA tem que vir au grand complet, do contrãrio não se 
vota. Não se vota porque requeremos verificação, lutaremos contra e resisti
remos contra. Tem que ser maioria compulsada, ali, na votação eletrônica. 
Saiba V. Ex• disso. Pode avisar o Denhor Presidente da República que, a esta 
hora Sua Excelência deve estar descansando. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Mas, respeitando um direito re
gimental de V. Ex'-, nós vamos fazer por onde trazer para cá a maioria, para 
efetivamente atender à solicitação do Senhor Presidente da República e aos 
interesses do Município de Pedreira. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES)- Por isso que a Bancada 
governista tem que sofrer os azares, também, disso. Não é só receber os favo~ 
res do Governo e, nas votações impopulares ficar no gabinete e deixar a coisa 
correr aqui. Não! Tem que vir até aqui e dar o voto. Tem que herdar ou rece
ber o quantitativo das impopularidades dos azares dessas votações. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Se me permite, só para justificar 
que, efetivamente, não hâ impopularidade. Se o Senado Federal vai levar re
cursos para implantação de obras de infra~estrutura em municípios carentes 
que, efetivamente, batem à porta do Governo Central cm busca de recursos 
para dar melhores condições de vida ao seu povo, V. Ex• me permita, não es
tou entendendo. Não sei. Não vejo nisso- ação governamental - nenhuma 
impopularidade, pelo ,contrário. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Em tese. 
Sr. Presidente, na capital do meu Estado, a Delegacia Fiscal ocupava um 

prédio moderno, revestido em mármore. Enjoaram da cor do mármore e tira· 
ram todo o revestimçnto de mãrmore e colocaram mârmore de outra cor, Sr. 
Presidente, como se o País nadasse em dinheiro. V. Ex• não tem conhecimen
to. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes, Fazendo soar a campainha.) -
Solicito a V. Ex• não conceder apartes, pois o seu tempo está esgotado. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Não tive a chance que V. Ex• 
teve de passar lá em frente e ver se o prédio era bonito ou não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Os óculos, Sr. Presidente, 
da Bancada da ARENA, são foscos. Os meus óculos vêem; os deles não po
dem ver essas coisas. Esses desatinos que o Governo comete poi'essas terras 

_,?foral 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Só para esclarecer que eu não 
tive a sorte que V. Ex• teve de passar por lã e ver. Só que eu não passei. Mas 
se passar, eu vou enxergar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Também faço essa justiça 
a V. Ex• Se V. Ex•, por acaso, encontrar esse desatino, tenho certeza que V. 
Ex• vai... 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA - ES) - Mas posso dizer a V. Ex • uma 
coisa. Não preciso de passar mais. Só- com a ãtirmativa de-V. Ex•, nesta Casa, 
é fato consumado para mim. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Agradeço a V. Ex• 
Sr. Presidente, chegamos às 19 horas e 30 minutos e V. Ex • pode encerrar 

tranqüilamente, porque eu, tranqUilamente, cumpri o meu dever. 
Sr. Presidente, ganhei. hoje, algums milhares de cruzeiros contra a in

flação, com a sessão que o Congresso iria realizar, mas que não vai realizar 
mais. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Encerrada a discussão, fica 
adiada a votação, por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 7: 

Discussão, em turno único, do projeto de resolução n9 72, de 
1979, (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n• 637, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e 
quarenta centavos) o -montante de sua Dívida Consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 638, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs, Senadores desejando fazer uso da palavra, encerro a 

discussão. 
A votação serã adiada, por falta de quornm. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 639, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Morro Agudo (SP) a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões, du
zentos e trinta e seis mil, seiscentos de dezenove cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 640, de 1979, da Comissão 
,.;....... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, peço a pa
lavra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir o projeto. sem 
revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já aqui, a Mensagem do Senhor Presidente da República pede para Mo r~ 
ro Agudo, São Paulo, permissão para elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco mi
lhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua divida consolidada, tendo parecer da Comissão 
de Constituição e Justiça e da nobre Comissã-o de Finanças. 

Çom a Mensagem n9 164/79, o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senador Federal, pleito da Prefeitura Mu~ 
nicipal de Morro Agudo (SP), que objetiva contratar, junto ao Ban
co do Estado de São Paulo S.A., _este na qualidade de agente finan~ 
ceiro do Banco Nacional da Habitação {BNH), a seguinte operação 
de crédito: 

Quer dizer, está caracterizado, ai, Sr. Presidente; dinheiro para operação 
de crédito. "Prazo de Carência: 18 meses; amortização: 216 meses de amorti
zação. Sr. Presidente, amortização de 216 meses?! Quantos anos representam 
216 meses? 

O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI) - Representam 18 anos. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aqui, no Senado, dos que 
estão me ouvindo, parece·me que nenhum de nós vai viver até essa época. 
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Nós não alcançamos isso. Eu sou velho, c não alcançarei os novos, sim. Nós 
não alcançamos isso. 

Sr. Presidente, é muito tempo para tão curta vida. 216 meses de prazo. 
Juros de 8% ao ano". Certo. 

"Correção monetâria com base na variação das ORTN". Taxa 
de administração de I%; taxa de planejamento, etc." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, quando li- e tenho aqui- nos jornais 
de ontem, mandados publicar pelo INPS, as empresas brasileiras que sào de
vedoras do INPS, em quantias vultosas, Sr. Presidente - fiz um crédito de 
confiança ao Instituto Nacional da Previdência Social. De fato, se não entrar 
o dinheiro dessas empresas o nosso operariado não pode ficar assistido. 

Sr. Presidente, se nós formos procurar o reverso da medalha, hã uma 
constatação pior do que essa. Não é só a Folha de São Paulo, o Diário de São 
Paulo, a Tribuna de Santos, O Cruzeiro e etc ... e essas empresas jornalísticas 
que estão em atraso com o INPS. 

O maior devedor do INPS, Sr. Presidente, o maior devedor do próprio 
INPS, repito, do Governo Federal- Sr. Presidente, talvez V. Ex• não saiba, 
e não saiba o nobre Vice-Líder da ARENA - o maior devedor, chama-se 
União Federal. A União deve mais do que todos os desgraçados jornais que 
são lançados à invectiva pública nas publicações oficiais. Hã um devedor que 
devia merecer nossa reprovação, é a União, é o Governo Federal, que deve 
mais ao Instituto do que essas empresas todas. A União deve um caminhão 
de dinheiro! A União deve um montante que não pagou até hoje e não vai pa
gar. 

Sr. Presidente, em linguagem da roça e da rua poderíamos dizer: que au
toridade moral tem a União para publicar a relação dos devedores do INPS, 
quando ela própria é a maior devedora? 

Sr. Presidente, quando li no jornal- estã aqui a publicação, não vo·u ler 
porque me confrange o coração - que a empresa que se atrasa dois ou três 
meses não pode pôr em dia mais o INPS. 

Estamos numa república tributária! A arrecadação do imposto é vio
lentíssima neste PaíS! Como a_ União manda publicar que esses jornais, essas 
empresas, são devedoras de milhares e milhares de cruzeiros, Sr. Presidente! 
São inadimplentcs, são devedores relapsos porque não puderam pagar a tem
po. 

O que diz V. Ex• nobre Líder da Maioria, Senador Moacyr Dalla do dé
bito da União para com o lN PS? 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Lamento informar a V. Ex• que 
eu também sabia, esperava. Estou porém estranhando a liberalidade -
permita-me S. Ex• o Sr. Presidente da Casa V. Ex• estã fugindo do assunto, V. 
Ex•, está discutindo uma matéria de empréstimo, e invoca um débito da 
União com o INPS. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não. Estou enfocando 
porque vou chegar lá. V. Ex• vai ver. 

Sr. Presidente, se a União é devedora do INPS na exorbitante quantia de 
bilhões; se as prefeituras do nosso País- as 4 mil prefeituras- inclusive esta 
que estamos aqui acudindo com o dinheiro federal é devedora do INPS. To
das as prefeituras são devedoras. Se há instituições oficiais que são devedoras 
do INPS, como é que, o Governo desaçaimadamente avança contra a empre
sa particular, apontando-a à execração pública. Má pagadora então ê a 
União qu-e vai canalizar para os municípios recursos de milhões. Uma das 
cláusulas que a Comissão de Finanças deveria exigir seria o pagamento do 
INPS por parte da prefeitura. Nenhuma prefeitura tem capacidade para ten
der a esse pagamento. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• pode ter certeza de que 
um dos requisitos legais para que seja concedido o aumento é a prova de qui
tação com o INPS. Se a Corilissão de Justiça deu seu parecer pela constitucio
nalidade, é porque no projeto estâ formalizado e provado, através de uma 
certidão, de que até aquela data ela estã quite com o INPS. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Aqui não consta essa pro
va. Hâ aqui encargos: juros de 8%; correção monetâria com base na avaliação 
das ORTNs, taxa de administração de 1%; taxa de planejamento, adminis
tração e fiscalização, 6% sobre o custo das obras. Só isso! 

Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre Circulação de Merca
dorias. 

Destinação dos recursos: execução de obras de estrutura no conjunto ha
bitacional Adhemir Beneguetti. 

Sr. Presidente, então uma das exigências seria que as prefeituras pudes
sem pagar, o INPS de que elas são devedoras, em 216 meses. 

Sr. Presidente, nós somos o único país do mundo- ao que eu tenho co
nhecimento- que tem esta famigerada correção monetária, em 216 meses de 
prazo de correção monetária, quando se for pagar essa quantia, ela jâ se terã 
transform_ado numa fábula de dinheiro, porque a correção monetária é uma 
coisa bárbara e os juros enormes dessa dívida, Sr. Presidente, é a divida do 
(NPS é sobre juros, correção monetária, tudo que é atualizado, e continuam 
juros de mora sobre esse total todo. 

Sr. Presidente, isto é um escalpelamento do devedor. Os que não pude
ram pagar não foi porque estão sonegando ou querem sonegar. e porque não 
puderam pagar mesmo. Mas a União tem a máquina de fazer dinheiro, a 
União tem a guitã.rra de fazer o dinheiro, podia portanto pagar ao INPS. E 
por que deve o lN PS? É a maior devedora, a União- Federal. 

Sr. Presidente, o presente projeto de Pedreiras deveria ter num dos seus 
requisitos e nas suas exigências, então, que a· prefeitura estivesSe quite com o 
INPS, ou então que se lhe desse o prazo, o mesmo prazO dos 216 meses para 
pagamento ·do INPS, 216 meses eqUivalem a 18 anos. Portanto 18 anos para 
fazer esse pagamento. Nenhuma prefeitura suportaria a correção monetária. 

Sr. Presidente, vou fazer, sob minha responsabilidade, uma declaração: 
nós estamos viVendo uma república socialista. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Ainda não ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não, agora. Só não tem o 
nome de república socialista, mas é socialista. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Estamos correndo este risco ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Ah! Estamos correndo 
este risco. Hoje, a quantidade de encargos financeiros Que o povo paga, que 
pagam as forças vivas da Nação, seja sob esta ou aquela forma, fazem desta 
República o seguinte: na Rússia, a propriedade ê do estado e quem trabalha 
trabalha para o estado; aqui, a diferença é que se diz que a proproedade é de
le, mas ele trabalha para o estado, também. 

Estamos num regime declaradamente socialista. Os que estão lutando 
para que esta República tenha um achego com o socialismo podem ficar tran
qUilos; estamos vivendo uma era socialista. Aliás, há palavras e declarações 
por aí, Sr. Presidente, que temos no nosso arquivo e vamos revelar, ainda, da
quela tribuna, denunciando à Nação. Autoridades de alto coturno que disse
ram que o seu sonho e o seu compromisso é deixar a nossa sociedade sem 
classes. E gravíssimo. 

Então, o que estamos vendo, Sr. Presidente? A diferença então é isto: é 
que, na Rússia, a propriedade é do estado e quem trabalha. trabalha para o 
estado; aqui, diz-se que é dele, mas ele trabalha para o estado. Mais ou me
nos, com ligeiras nuances, são a mesma coisa. 

Assim, Sr. Presidente, vamos dar a Pedreiras, através da mensagem do 
Senhor Presidente João Figueiredo, a autorização para empréstimo no Banco 
do Estado de São Paulo, de cinco milhões de cruzeiros. Mais um vetar da in
flação brasileira. A estagflação com que sonhavam não virá tão cedo. Ó que o 
Governo quer, agora, é jogar dinheiro em todos os municípios, principalmen
te no Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. 

V. Ex•, Senador Pedro Simon, chegou atrasado, porque no Rio Grande 
do Sul há uns dez, aqui. V. Ex• chegou atrasado; quem chega atrasado pega o 
bonde andando. V cjamos: Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, um~ ê só de um 
dia, só do dia dois de outubro, anteontem. São Mensagens do Senhor Presi
dente da República, de anteontem. Temos Cacboeirinha, uma; Canoas, duas; 
Santa Cruz do Sul, Pelotas, quatro; Sapiranga, cinco. 

Estã satisfeito, Senador Pedro Simon? Num só dia, cinco. 

O Sr. Pedro Slmon (MDB- RS)- Mas cinco, o quê? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Municípios. 

O Sr. Pedro Slmon (MDB - RS) - Vão receber o quê? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Autorização para emprés
timos. 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Empréstimos. Dinheiro de graça, 
não recebeu nada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Dinheiro de graça?! 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Existe a correção monetâria, mais 
juros. O Governo Federal está dando dinheiro para as prefeituras, que estão 
morrendo de fome, que vai render 60% ao ano. É juro de agiota. :1:. isto o que 
estou dizendo; dinheiro não chegou. Chegou dinheiro dado como agiotagem. 
É isto o que o Governo da União está fazendo com as prefeituras. 
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O SR. DIRCEU CARPOSO (MDB "'"'~ES)- Então, Sr. Presidente, já 
vem o nobre Senador Pedro Simon e acusa o Governo de agiota. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- V. Ex• vai-me permitir. mas o 
nobre Senador Pedro Simon está cometendo uma flagrante injustiça com o 
Governo, eis que no parecer da proposta do Senhor Presidente da República 
está .. juros de 8% ao ano". 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mais correção monetária. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Mas V. Ex• disse: juros, 60% ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mais correção monetária; mais cor-
reção monetária. Ah! pelo amor de Deus! Se fosse a juros de 8% a. a. eu _esta
ria aqui soltando foguetes para o Governo! 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Desejo avisar ao orador que 
S. Ex• dispõe de 5 minutos para concluir a sua oração. 

O Sr. PedroSimon(MDB- RS)- Ah! V. Ex•, Senador Moacyr Dalla, 
ainda é do tempo dos 8% de juros? Isto passou há muito tempo. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Nilo é juro, Ex• V. Ex• hã de 
permitir, a corrcção monetária incide. . . 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mais a correção monetãria. E on
tem, na Comissão de Economia, sobre este projeto, havia alguém com um 
projeto em que se dizia que a correção monetária era fixada em 42%- fixada 
em 42% - e um ilustre Senador da ARENA dizia que o prefeito tinha feito 
um bom negócio, que 42% era um grande negócio, porque com a inflação, no 
ano que vem, a correção vai ser muito superior a 42%. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN)- Chamo a atenção para dizer 
que o Governo Federal demonstra, apenas, uma boa vontade. Se há irrespon
sabilidade, ela está partindo da administração municipal. Se o município não 
pode pagar, se os municípios não podem realmente atender ao compromisso 
assumido, e se o emprêstimo, como V. Ex• estâ muito bem analisando,- e eu 
também não estou de acordo em que se dê dinheiro, indiscriminadamente, a 
município, porque nós estamos sob uma inflação de 7% ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Sim, ê isto mesmo. Con· 
quistei um de sua Bancada. . . 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- ... V. Ex• estâ fazendo uma 
crítica construtiva. Ag"ói'a, se há irresponsabilidade, perdoe-me, é exatamente 
dos chefes dos executivos municipais, que querem lançar mão de um dinhei
ro, que se é caro se não hã condições de retorno, porque então se vai gravar o 
município e, maiS do que isso, as administrações que virão depois? 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Se h.á irreSpórisabilidade, pelo me
nos, Senador Dinarte Mariz, na unanimidade dos membros da Comissão de 
Economia, inclusive os membros da ARENA, a irresponsabilidade 
foi na reforma tributária, que praticamente não deixou nada aos municípios. 
A irresponsabilidade é do sistema tributário que estamos vivendo, em que os 
encargos maiores estão nas mãos dos municipios e a arrecadação, pratica
mente, não dá sequer para pagar o funcionalismo público. Inclusive, daquele 
microfone da tribuna da ARENA, o Ministro do Planejamento de então, o 
Sr. Simonsen, reconhecia a necessidade imprescindível de se fazer uma refor
ma tributária. Hoje, há uma unanimidade. O Ministro da Fazenda, do Go
verno anterior, hoje presidente do Banco do Rio Grande do Sul, diz que só 
um masoquista aceita ser prefeito em um municípiO brasileiro, porque ser 
prefeito é estar govern-a:ndo sem recursos, praticamente reduzido a uma classe 
de marginalidade. Hoje, ao contrário dos outros países do mundo, que dão a 
força, o alicerce, o pilar da organização da União ao município, no Brasil, a 
cada dia que passa, mais encargos são dados aos municípios. Não só os en
cargos do município, mas os encargos da União, os encargos do Estado, pas
sam ao município. No meu Estado e no de V. Ex• não se constrói um grupo 
escolar se a prefeitura não der o terreno; não se consegue um posto de saúde 
se a prefeitura não dá o terreno; o alistamento militar, quem faz é a prefeitu
ra; ajustiça, para que haja justiça, a prefeitura tem que p3.gar o fórum; a polí
cia, a prefeitura tem que-- pagar o aluguel do prE:dio determinado. Então, 
obras que são do Estado e que são da União, hoje estão na responsabilidade 
do município; no ental:llo, a arrecadação, a cada dia que passa, diminuiu e di
miniu consideravelmente. Hoje, isso é unânime em termos de município, em 
termos de Governo federal, em termos de Governo estadual, em termos de 
técnicos. Não há quem não reconheça que houve um esvaziamento gritante, 
brutal, absurdo na arrecadação dos municípios e isso tem que ser alterado. 
Por isso é que eles recorrem a esse tipo de expediente, expediente que está le
vando muitas e muitas prefeituras realmente a uma situação de insolvência, 

situação de insolvência esta que vai fazer com que, mais dia, menos dia, o Go
verno tenha que dar anistia ampla, geral e irrestrita para as prefeituras, por
que elas realmente não vão poder pagar. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nobre Senador Dirceu Car
doso, o tempo de V. Ex• está terminado e ainda há oradores inscritos. Peço a 
colaboração de V. Ex", encerrando a sua oração. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) -Sr. Presidente, sou pelo 
empréstimo a todos os municípios brasileiros, mas em outra hora; na hora em 
que o Governo anuncia e acena ao povo cOm o combate à inflação, essa in
jeção de dinheiro para obras faraônicas desnecessárias e adiáveis, Sr. Presi
dente, é o maior incremento e estímulo à inflação neste País. 

Esta é a minha posição. ~ a própria inflação; é estimular a inflação no 
País. 

O Sr. Dinarle Mariz (ARENA - RN) - O maior inimigo do trabalha
dor, do homem pobre, é exatamente a inflação. Essa é uma atitude, em re
lação à inflação, que todos nós devemos pensar um pouco, porque se conti
nuarmos levando dinheiro indiscriminadamente para obras adiáveis, como é 
que iremos, amanhã, cobrar das autoridades aquilo a que temos direito que é 
realmep.te a paz e a ordem para podermos trabalhar? 

Quanto mais se trabalha, mais a inflação come o nosso trabalho. Então, 
V. Ex• faz muitO bem, quando adverte o Governo para que, realmente, possa 
dar uma contribuição ao município, mas em outros setores. O empréstimo, 
realmente, à vontade, não tenho dúvida nenhuma, é um dado inflacionário e 
perigoso para nós. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Sr. Presidente, esses em
préstimos estão tirando o pão da boca do pobre, no interior do nosso País, o 
leite_da sua mesa, e o pedacinho de pão ou o pedacinho de angu, ou o pouqui
nho de arroz e de feijão, da mesa do assalariado deste País, do homem pobre 
deste País. Eu defendo o pobre contra estas disposições, Sr. Presidente, que 
estão gerando, a cada dia, a cada hora, a cada semana e a cada mês, mais i.n
flação neste País. Eu luto por aqueles que não têm amparo e não têm ~pe
rança de que tenhamos um dia, neste Brasil, tudo nos seus devidos lugares: a 
inflação garroteada e o dinheiro e o salãrio nos seus justos valores. Porque 
toda noite, Sr. Presidente, dormimos com I 00 cruzeiros debaixo do travessei
ro, e acordamos, no-dia seguinte, com 80 cruzeiros, porque os 20 cruzeiros fo
ram roubados pela política financeira do Governo, naquela noite em que dor
mimos. (Muito beml Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Com a palavra o nobre Se
,nador Moacyr Dalla, para discutir. 

O Sr. Moacyr Dalla (ARENA- ES)- Declino da palavra, Sr. Presi
dente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Encerrada a discussão, fica a 
votação adiada. 

Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa, para uma breve comu
nicação. 

O SR. JOSÉ RICHA (MDB -PR. Para uma comunicação.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores: 

Depois desta inflação de palavras do Senador Dirceu Cardoso, prometo 
cohborar com a inflação, reduzindo as minhas palavras. 

E, nesta guerra pessoal declarada pelo Senador Dirceu Cardoso, apenas 
lamento que ele esteja apontando o seu canhão, nesta guerra, para o alvo er
rado, porque, na realidade, com esta obstrução as matérias deste tipo, S. Ex~. 
está exatamente prejudicando as maiores vítimas da inflação que são as pre
feituras municipais. 

O Sr. Dirceu Card'lso (MDB- ES)- A maíór vítima da inflação é o 
operariado brasileiro. 

O SR. JOSÉ RICHA (MDB- PR)- Exatamente. E, a partir do mo
mento em que se tira dinheiro do Governo Federal, que estã concentrado, 
para dar ao município onde mora o operário, é aí que nós estamos, exatamen
te, ajudando o operãrio. 

Temos muito maiS coisas importantes a obstruir nesta Casa e uma dela é 
exatamente esta indiscriminada distribuição de terras a grupos económicos, 
quando devíamos estar é distribuindo àqueles operários que estão lá desem
pregados e, só no meu Estado, temos um milhão de pessoas, bóias-frias, de
sempregados. Então, vamos unir os esforços desta Casa para exatamente 
atender à reivindicação daqueles que estão passando fome e, por isso, tam
bém entro em guerra. Só que a minha guerra é outra, é a guerra contra o radi-
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calismo, a intolerância, que é este o assunto que me traz aqui para esta urgen
te e breve comunicação. 

Todos tomaram conhecimento do que houve ontem: uma bomba coloca
da no automóvel do jornalista Hélio Fernandes. Evidentemente, só pode ser 
fruto de alguns radicais que, na intolerância, num gesto reprovável por toda a 
Nação brasileira, cometem um atentado como esse, que, certamente, creio 
que há de merecer de todos nós, nesta Casa, o mais veemente repúdio. 

Não é da tradição, inclusive, do povo brasileiro coisas desse tipo. As nos
sas divergências - e existem muitas - nós já tornamos tradição resolvê-las 
de maneira diferente do que este apelo, que ê uma verdadeira loucura, para a 
violência. 

Entãç, queremos aqui condenar veementemente e emprestar a nossa soli
dariedade, em nome da nossa Bancada - para isto fomos autorizados - a 
uma nota que a Associação Brasileira de Imprensa, através de sua represen
tação em Brasília, e do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Distrito Fe
deral, emprestando, portanto, a nossa solidariedade a esta nota que é muito 
curta e. portanto. eu me permitiria tomar um pouco do tempo dos Srs. Sena
dores para ler: 

A Representação em Brasflia da Associação Brasileira de Im
prensa e o Sindicato de Jornalistas ProfissionaiS do Distrito Federal 
unem-se nessa manifestação de solidariedade ao jornalista Hélio 
Fernandes e veemente condenação ao atentado com que se preten
deu atingi-lo. 

O anonimato da covarde ação terrorista não surpreende, pois 
se reveste de características que a identificam com infames atenta
dos anteriores, como a bomba que explodiu na sede da ABI, a que 
foi desativada à última hora na sede da OAS, o seqUestro do bispo 
Dom Benedito Hipólito e a bomba que destruiu seu carro à frente 
da CNBB, a bomba atirada à residência do jornalista Robertq Ma
rinho, todos no Rio de Janeiro, assim como os incontáveis atos de 
vandalismo contra vários órgãos da imprensa alternativa, notada
mente em Minas Gerais. O que, entretanto, não pode deixar de cau
sar estranhesa é que todos os atentados cometidos por esses grupos 
celerados a serviço do obscurantismo que pretende contrapor-se à 
reconquista das liberdades democráticas no País - jamais foram 
objeto de apuração e punição por parte das autoridades públicas. 

Não podem, pois, a A SI-Brasília e o Sindicato de Jomalistas 
do Distrito Federal calar sua revolta e sua inconformidade diante da 
impunidade que continua a acobertar os crimes contra os que lutam 
pela restauração das instituições democráticas no Brasil. -Pompeu 
de Sousa, Presidente da Representação em Brasília da Associação 
Brasileira de Imprensa.- Rubem de Azevedo Lima, Presidente, em 
exercício, do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Distrito Fe
deral. 

Brasília, 4 de outubro de 1979. 

Portanto, queremos unir a nossa solidariedade, da Bancada do MDB, à 
ABI e ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Brasflia, neste mais vee~ 
mente repúdio a atos dessa natureza. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (MDB - PR) - Permito, com prazer. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Dou integral solidariedade às 
palavras de V. Ex• neste reprovável e monstruoso crime contra a proprieda
de do jornalista Hélio Fernandes. Estou muito apreensivo. E jã que V. Ex• 
trouxe o assunto, que merece, realmente, o repúdio de todos nós, principal
mente daqueles que querem ver a democracia instalada e protegida, em nosso 
País, eu me recordo, e volto a tempos passados, quando, realmente, desses 
episódios tivemos uma. ameaça que custou a vida de" companheiros nossos, de, 
amigos, de conterrâneos, de patrícios nossos, que foram assassinados, alta 
madrugada, dormindo. Era o comunismo que estava na rua, Então, V. Ex• 
faz muito bem, quando traz a esta Casa o proteStO do seu partido, que merece 
todo o. meu apoio. E devo dizer mais a V. Ex• que, caminhando, como vamos, 
se não conseguirmos, realmente, um pouco de atenção e de patriotismo para 
os homens públicos deste País, se continuarmos com o radicalismo, podere
mos cair naquela noite mais escura que nenhuma nação do mundo, até hoje, 
pôde ter o seu país iluminado pela liberdade depois de ser escravizado pelo 
comunismo. Então, o cji.ie vejo aí, o que sinto, e é a minha grande preocu
pação, é que o nosso País, amanhã, de radicalismo em radicalismo, não caia 
na ditadura que serâ o começo para, amanhã, sermos alcançados pela ditadu
ra socialista. V. Ex• faz muito bem em trazer, nesta hora, a esta Casa, o pro
testo que ê de todos nós. 

O SR. JOSÉ RICHA (MDB- PR)- Agradeço a solidariedaé;le de V. 
Ex• E. realmente, eu já sabia que podíamos todos nós nos unir, nestà tarefa, 
de repudiar atos dessa natureza, partam de que l~do partirem, seja de 
extrema~direta, seja de extrema-esquerda, todas são iguais; elas se identificam 
perfeitamente bem, e por isso devem merecer, por parte de todos os deffiocra
t~s deste País, e sobretudo das institiuções com a responsabilidade nossa, de 
representá-las, o mais veemente repúdio. Não podemos, de maneira alguma, 
nos calar, nesta hora, quando recrudesce a ação terrorista, com gestos insa
nos dessa natureza; porque assim como, felizmente, na hora em que explodiu 
a bomba o jornalista não estava presente, também poderia estar, e seria mais 
uma vida que, lamentavelmente, estaríamos aqui a chorar, sobretudo, a de 
um grande brasileiro, como Hélio Fernandes, com tantos e tão relevantes ser
viços prestados à Nação brasileira. 

O Sr. Dinarte Mariz (MDB- RN)- Inclusive, poderiam estar presen
tes crianças e outras pessoas de sua família, que poderiam estar ocupando o 
carro, naquela hora. 

O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Perfeito. Poderia, inclusive, atin
gir membros, familiares e até transeuntes que passassem ali por perto, e que 
nada teriam a ver com o problema. Se hã alguma mágoa pessoal, de alguém, 
ou de algun:l grupo, contra o jornalista Hélio Fernandes, jamais seria essa a 
maneira de se vingar, colocando em risco uma vida ou diversas vidas huma
nas e diversos inocentes, inclusive, que poderiam ser atingidos numa hora 
como esta. 

Portanto, Sr. Presidente, era apenas para fazer este registro, agradecendo 
a V. Ex' a oportunidade que nos deu, de protestar veemente contra esse insa
no gesto, que merece, de todos nós, o mais veemente repúdio. (Muito bem! 
Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Pronuncia o seguinte discur
so. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos aqui, nesta sessão, ouvindo com muita atenção as palavras do 
nobre Senador Dirceu Cardoso, assim como as do nosso Vice-Lider, e tam
bém do Senador Dinarte Mariz, a respeito da inflação, e da necessidade que 
se tem de evitar a emissão de recursos para municípios, como aqui foi aponta
do, sem que haja uma discriminação ou, pelo menos. algo mais além do pedi· 
do, que norteie o empréstimo a que se refere a Ordem do Dia aqui tão discuti
da. 

Quero ficar com as palavras não só do nobre Senador Dirceu Cardoso 
mas, também, do nobre Senador Dinarte Mariz, quando lembra que isso é 
causa de inflação, ainda que penalizando os municípios, que não têm nenhu
ma culpa, como acaba de dizer o nobre Senador José Richa, não têm culpa,. 
do que aconteceu. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu queria aproveitar a oportunida
de para não deixar passar em branco uma nota que saiu, ontem, no Jornal do 
Brasil, do Tribunal de Contas da União, referente ao meu Estado. 

Como representante do Piauí que sou, nesta Casa, não posso deixar de 
fazer um comentário, aqui. 

Os dois eminentes Ministros do Tribunal de Contas, Luciano Brandão e 
Batista Ramos, interpelaram o Governador do Piauí a respeito de um assunto 
muito sério, sério para um administrador, qualquer que seja ele, mas um ad
ministrador do porte de um Governador de Estado, sobre o fato de se retirar 
o dinheiro dos fundos destinados aos Estados, do Banco do Brasil- como é 
de lei -e transferi.Jos para o Banco do Estado. e daí para companhias esta
tais, que aplicaram o dinheiro em companhias particulares. 

Os Ministros do Tribunal de Contas classificam essa operação como 
eminentemente infladonãria. E, por esta razão, quero trazer, aqui, as minhas 
congratulações aos Ministros que recomendam cuidado na aplicação dos re
cursos que mandam para os Estados, para que não se transformem em fontes 
de inflação. 

Aqui vai, por conseguinte, o mel\ reparo, o meu aplauso aos Ministros 
do Tríbunal de Contas Luciano Brandão e Batista Ramos, sobre o que aplica· 
raro ao GoVerno do riJ.Cu -Estado. E ao Governador a minha advertência. 
como Governador que fui do Piauí, para que tenha cuidado na aplicação dos 
recursos que vão para o nosso pequeno e pobre Estado, para que não sejam 
vítimas de informações verdadeiramente procedentes, como essa que o Tribu
nal de Contas apura. E dizer que aqui, desta tribuna, defendi o ex-Ministro 
Mário Henrique Simonsen, quando acusado de inimigo do meu Estado, pelo 
Governador do Piauí, pois -vejo, agora, que Os recursos enviados para o meu 
Estado, pelo eminente ex-Ministro Mãrio Henrique Simonsen, não foram, foi 
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bem aplicados, e foram retirados do Banco do Brasil para gerar inflação, 
como constata a nota do Tribunal de Contas da União. 

Era esse o reparo que queria fazer, e a mii:lha intervenção, na discussão 
de hoje, inteiramente favorável a que não se aumCnte a inflação âeste Pais. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- A Presidência convoca ses
são conjunta a realizar-se amanhã, às onze horas, no plen~rio da Câmara dos 
Deputados, destinada à leitura àa Mensagem n9 93, de 1979-CN, submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9 1.695, de 18 
de setembro de I 979, que usuprime a inCidência do 1mposto de Renda na fon
te sobre o 139 salãrio e atribui competência ao Ministro da Fazenda para fixar 
prazos de recolhimento de Imposto de Renda retido por fontes pagadoras de 
rendimentosl 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não hã mais oradores inseri-
tos. 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento fi9 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n9 122, de 1978 (n9 208/78, na origem), solici
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
SfA. . 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n• 123, de 1978 (n' 209/78, na origem), solici
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas no distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuãria Porto Ale-
gre SfA. · 

-3-

Votação, em turno único; do Requerimento n9 383, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, para a Mensagem n• 124, de 1978 (n• 210/78, 
na origem), solicitando autorização do Senado Federal para que o Governo 
do Estado do Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agrope
ouãrio da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Em
presa Mate! Agropecuãria S/ A. 

-4-
Votacão, em turno único, do Requerimento n9 384, de 1979, do Senador 

Jarbas Passarinho, de urgência, para a Mensagem n9 125, de 1978 (n9 211/78, 
na origem), solicitando autorização do Senado Federal para que o Governo 
do Estado do Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agrope
cuário da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuária 
Paulo Athayde LTDA. 

-5-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 68, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 629, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporã (PR) a elevar em 
CrS 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, sessenta mil, quarenta e sete cruzei
ros e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 630, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-6-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 69, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 631, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade (SP) a elevar em Cr$ 
13.309.948,44 (treze milhões, tresentos e nove mil, novecentos e quarenta e 

oito cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o- ritontante de sua divida conso
lidada, tendo 

PARECER, sob n• 632, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-7-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 70, de 1979 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 633, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem (MG) a elevar em 
Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove mílhões, duzentos e oitenta e 
dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 634, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e justiça, pefa constitucionalidade e juridicídade. 

-8-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 71, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 635, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municípal de Pedreira (SP) a elevar em 
Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e trinta e 
quatro cruzeiros e cinqUenta e quatro centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 636, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucíonalidade e juridicidade. 

~9-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~' 72, de 1979, (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 637, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia (SP) a elevar em 
Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, oito
centos e noventa e três cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívi~ 
da consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 638, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade. 

-10-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n~t 639, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo (SP) a elevar 
em CrS 5.236.619,40 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, seisce~tos e 
dezenove cruzeiros e q;:.u;.ronta centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECER, sob n• 640, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-11-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
641, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Moji Óuaçu (SP) a ele
var em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e 
oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• 642, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-!l-

Discussão. em turnO único, do Projeto -de Resolução n9 75, de 1979 (a~ 
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n~t 
643, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
(SP) a elevar em Cr$ 24.094. I 50,86 (vinte e quatro milhões, noventa e quatro 
mil, cento e cinqUenta cruzeiros e oitenta centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. tendo 

PARECER, sob n• 644, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-13-

Discussão, em tutnO úiliéo, do Projeto de Resolução n9 76. de 1979 (a
presentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n~t 
645, de I 979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar em 
CrS 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil, 
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setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montarite de 
sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-14-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 77, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n'» 
647, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra 
(SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, trezentos c dez mil, trezen
tos e noventa e oito cruzeiros e quartorze centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 
-de Constltulçio e Justiço, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-15-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 237, de 
1979, do Senador Murilo Badaró, que altera a redação do art. 9~> da Lei n"' 
6.082, de 10 de julho de 1974, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 496 a 498, e 547, de 1979, das Comissões: 
-de Constitulçio e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade do projeto; l9 pronunciamento: pela inconstitucionalidade 
da emenda de plenário, com voto vencido dos Senadores Franco Montara, 
Nelson Carneiro, Cunha Lima c Tancredo Neves; 

- de Serviço Público CbU, favorãvel; e 
-de Finanças, favorável. 

-16-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 169 e 217/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 
1975, do Senador Oreste Qu6rcia, que altera a redação do § 2• do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previd!ncia Social (Lei número 3.807, de 26 de agosto de 
1960), tendo 

PARECERES, sob n'S 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
-de Constltuiçio e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade c juridicida
de, e, no mérito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta: 

-de Legislaçio Social - 19 pronunciamento: contrário; 29 pronuncia-
mento: contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido, cm separado, do Senador Franco Montare; 

- de Finanças, contrário ao projeto c ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

-17-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 217 /75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 1-69, de 
1975, do Senador Franco Montoro, que determina que os benefícios 
concedidos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salãrio 
mínimo. Dá nova redação ao § 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência 
Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 
-de Constituiçio e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 
97 /75; 

-de Legislaçio Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

-de Finanças, contrãrio. 

-IS-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1975 

(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 217, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 2' do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 324, .325 e 327, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 97, 
de 1975; 

- de Legislaçílo Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montara; e 

- de Financas, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estã encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 20 minutos.} 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÁSIO VIEI· 
RA NA SESSÃO DE 2-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por intermédio da Mensagem n9 87, de 1979-CN, chegou ao Congresso 
Nacional o projeto relativo ao III Plano Nacional de Desenvolvimento 
1980/85. 

Desta vez temos um documento sucinto, cuja principal característica é 
não conter Hmetas quantitativas", as quais, segundo a Mensagem citada, 
"são desaconselhadas pelo próprio dinamismo do sistema sócio-econômico". 
Anotaram? 

Não resta nenhuma dúvida que este mesmo "dinamismo do sistema 
sócio-econômico" permitiu, em outras oportunidades, a fixação de metas 
quantitativas. Foi o caso do I Plano Nacional de Desenvolvimento, 1972-
1974, apreciado pelo Congresso Nacional em 1971, o qual, em pleno per!odo 
de taxas de crescimento econômico em torno de 10 por cento ao ano, estimou 
um Produto Interno Bruto da ordem de 314 bilhões e 581 milhões de cruzei
ros, em 1974, a preços de 1972. 

Portanto, outros devem ser os motivos para não terem sido fixadas me
tas quantitativas no III PND. 

Não seria fora de propósito afirmar que a troca de ministros, longe de ter 
sido apenas uma mudança de nomes, significou uma alteração de perspecti
vas: a política de desaquecimento do Professor Mário Henrique Simonsen ce
deu lugar à estrat~a de que o BrasU não pode renunciar ao crescimento, repre
sentada pelo Ministro Delfim Nctto. 

No entanto, muito embora seja sugestiva a idéia de que a substituição 
ocorrida na chefia da Secrctaira de Planejamento tenha alcançado também a 
forma de apresentação do III PND, assim não ocorreu. 

Já as diretrizes da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbli· 
ca,,para o período administrativo do General Figueiredo, divulgadas em lO 
de março de 1979, aceitavam o seguinte: 

''A prioridade cronológica de combate à inflação, c as incerte~ 
zas quanto à conjuntura internacional, descartam a conveniência de 
planos dgidos e pormenorizadamente quantificados não excluindo 
no entanto o enunciado de diretrizes qualitativas perfeitamente 
explícitas para a política de desenvolvimento econômico e social." 

A preocupação do III PND é semelhante, no que há uma certa continui
dade administrativa, aqui, pelo menos. O Plano encaminhado à apreciação 
do Congresso faz referência às "incertezas dos tempos atuais", que estariam 
desaconselhando a .. fixação de metas rígidas". Além disso, é observado tam
bém estarmos diante da necessidade de enfrentar .. desafios adicionais que a 
economia mundial acrescentou ao já anteriormente árduo esforço nacional" 
de desenvolvimento. 

Hâ um denominador ê~mum diante do problema, Senhor Presidente, ou 
seja, considerar o III PND um plano qualitativo. 

Mas é aqui onde está o x do problema. Na verdade, tanto para o profes
sor Mário Henrique Simonsen quanto para o ministro Delfim Netto, dadas 
as condições em que se encontra a economia do País, qualquer previsão quan
titativa é temerária. 

Em suma, a grave constatação a que ambos chegaram foi a de que a eco
nomia brasileira é um enigma, tanto pode ir para um lado como pode ir para 
um outro. 

Jâ aconteceu com a inflação. Quanto mais medidas foram tomadas para 
contê-la, menos resultados apresentaram. Em razão disso retornou novamen
te à cena o fantasma dos déficits do sctor público. Em entrevista ao O Estado 
de S. Paulo, de 25 de setembro último, o Ministro Delfim Netto afirmou que 
.. a base da tensão inflacionária é o d~ficit do governo". No dia seguinte, pelo 
mesmo JorÕal, o Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Var
gas, denunciou a manipulação de dados pelo governo, a partir de 1970, para 
esconder os déficits crescentes do Tesouro Nacional, responsáveis, em grande 
parte, pela expansão dos meios de pagamento e da dívida pública, que teve 
como conseqüência a elevação das taxas de inflação e de juros. 

Chegamos então a um ponto verdadeiramente importante. O que se ob~ 
serva é que o Governo, que teoricamente teria o -controle da economia, nem a 
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sim mesmo controla. Por isso, 9 páginas completas das 97 do III PND tratam 
da Política Financeira do Governo. 

Ã pâgina 40 desse documento temos o seguinte: 

.. 0 tradicional objetivo de arrecadar recursos para atender às 
despesas orçamentárias do Governo tem sido satisfatoriamente 
atingido, como comprovam as sucessivas taxas de crescimento da 
receita. Entretanto, os repetidos superá.vits contâbeis do Orçamento 
da União verificados nos respecti~_os exercícios financeiros não fo
ram suficientes para contrabalançar os subsídios ao cr~dito, subsí
dios aos consumidores, incentivos fiscais, o giro da dívida pública 
interna e os dê!ficíts das empresas do Governo financiados por em
préstimos externos". 

O III PND é uma confissão dÕ caos, país reçomenda, na página 41, a 
reorganização e disciplinamento das ações do Governo Federal - entidades 
diretas e indiretas- de modo a compatibilizar o Orçamento Monetário ao 
da União e ao daS Empresas Estatais, inclusive os financiamentos externos. 

A ação do setor público, por intermtdio das sucessivas administrações 
federais, foj de tal sorte q_!.le criou, na economia, inúmeras distorções, agora 
reconhecidas num documento público, que ademais não consegue estabelecer 
uma perspectiva para o País, porquanto ê falha a própria estratégia do III 
PND. - -- _ _ 

Sempre afirmamos que a economia brasileira estava, como está, desor
ganizada. Agora, o l11 PND reconhece. 

Analisemos a estratégia do III PND. Esta parte ocupa sete pãginas do 
documento, da 21 à 28. · 

Em primeiro lugar, vamos fazer algumas considerações sobre o setor ex
terno. O Plano sugere a i~ediata expansão das ex,portações e um programa 
de substituição de importações, concentrado na ampliação da produção nacio
nal de substitutos do petróleo importado. Nenhuma referência é feita, no en
tanto, sobre a b~lança de serviç()S do balanço de pagamentos cuja posição de
ficitária é tradicional e onde existem inúmeras oportunidades de serem redu
zidas despesas. Muito mais peso tem tido a balança de serviços para o dese
quilíbrio externo do que a balança comercial. E somente um ritmo de cresci
mento das exportações bem acima do que se tem verificado nos últimos anos 
será capaz de inverter a tendência atual. Aqui, faltou uina análise das con
dições internacioltáiS, que não são favorâveís a grandes aumentos das vendas 
externas. O protecionismo nas grandes nações industriais ê um fato para o 
qual chamamos a atenção inúmeras vezes. 60% do que estamos exportando ê 
para cobrir o deficit no balaço de serviços. 

Por outro lado nenhuma análise global foi realizada sobre a conta de ca
pitais do balanço de pagamento. Somente em 1978 o ingresso de capitais atin
giu a 16 bilhões e 190 milhões de dólares (aproximadamente 291 bilhões de 
cruzeiros). O item de maior expressão, os empréstimos em moeda, representa
ram perto de 70 por cento do volume total de en~radas dos capitais. Especial
mente sobre este item torna-se necessâria uma regulamentação, que não exis
te, que impeça as distorções hoje verificadas. Estâ aí um canal de fuga de par
te do resultado de nossa produção, obtida com sacrifícios enormes. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- V. Ex• me concede um apar
te? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Nobre Senador, eu tenho ou
vido já alguns debates na Casa sobre o III PN D. Agora, tenho visto que não 
está sendo bem observada a posição deste plano do Governo. A minha im
pressão é que o GOverno está Procurando se fixar em diretrizes e não em me
tas especificas, de vez que o plano é um plano a longo prazo e ainda trazendo 
os efeitos de uma continuidade dos planos anteriores. Uma coisa temos que 
ter como certa: jã é loucâvel que o nosso País, e os seus governos se fixem 
dentro de diretrizes. Quanto às metas, é muito difícil colocá-Ias dentro de um 
estudo daquela natureza. Isto é preciso ser b~Ol considerado ao se ana
lisar, ao se criticar, ou mesmo ao se louvar um estudo corno este, feito e apre
sentado pelo Governo, agora do Presidente João Figueiredo. Era esta a pri
meira observação que gostaria de fazer, na parte em que V. Ex' está partindo 
para a análise, digamos, de metas ~specíficas, jâ que, -corno digo, o plano não 
se fixa em metas; creio que ele está feito mais como orientação em diretrizes. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Na verdade, a economia, 
neste país está tão desorganizada que não é possível ao Governo organizar 
um programa e estabelecer metas. Então, o Governo, o que fez agorã? Sim
plesmente uma mera carta de intenções, pois este documento não passa de 
uma simples carta de intenções. 

Deveríamos ter um verdadeiro plano de ação, para inclusive, servir de 
orientação a todos os brasileiros, em especial aos empresários. Isto não ocor
re. E veia V. Ex•: o II PND estabelecia metas, estabelecia, inclusive, previsões 
de investimentos para os vários setores.Neste terceiro plano não ocorre nada 
e é quanto~ isso, também, que estamos a reclamar. Era preciso o Governo ter 
encaminhado a esta Casa, apresentando à Nação, um verdadeiro plano e não 
uma simples carta de intenções. Daí, a razão de nós estarmos fazendo esta 
abordagem e as análises, inclusive, das contradições existentes entre o terceiro 
e o segundo PND. O III PND deveria ser uma continuidade, naturalmente, 
em alguns setores havendo mais ênfase em relação a outros, o que não ocor
reu. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA) - V. Ex• me permite? 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (MDB- SC)- Pois não. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - É neste ponto que eu acho 
que o Governo até andou acertadamente, com o mundo completamente em 
transformações, provocadas precisa e acentuadament~. agora, no setor eco
nómico ·que está influindo diretamente em todos_os outros setores, inclusive, 
o social. O Governo; iu acho. igh.I-acertadamente, fixando-se em diretrizes, 
já que o plano é longo. Por outro lado, eu não concordo com o nobre Sena
dor; não está tão desorganizado. Foram desorganizadas algumas coisas do 
país, também pela_ posição em q~e o II?:_undo colocou o Brasil, em face da po
sição dele, o mundo. Só o problema da energia, só o problema do petróleo, 
foi o bastante para desorganizar, não apenàs po~ições definidas no Brasil, 
mas posições definidas ate de outras grandes nações no aspecto económico, 
com muito mais cofldições de terem se preparado para o impacto. Elas tam
bém foram desorganizadas e estão procurando acertar e organizar as suas 
próprias situações. Daí, eu continuar dizendo a V. Ex•: preferi ler e verificar 
que o Governo se fixava em dirétrizes e, assim, procurar; posteriormente, al
cançar mais facilmente as metas, se bem que essas existem. O Governo acaba 
de tomar uma posição bem definida com relação ao problema de energia elé
trica e ao problema da nossa necessidade de substitutivo de petróleo. A luta é 
realmente grande. O Governo entregou essa ação ao seu primeiro substituto, 
ao Vice-Presidente. Todos nós sabemos que S. Ex• é um homem do melhor 
gabarito, de qualificação, podemos dizer sem fecei9s, sério nos seus estudos. 
Fui companheiro do Sr. Aureliano Chaves, durante longo perioqo, na 
Câmara dos Deputados, na Comissão de Ciência e Tecnologia; e tive oportu
nidade de ver como S. Ex' estuda com seriedade os problemas, e, sobretudo, 
ele veio amparado por uma experiência não só universitária, como até de ad
ministração. São fatores que temos que considerar. Isso não me impede de re
conhecer que V. Ex• deve, realmente, criticar e_ gue, talvez, as críticas tragam 
esclarecimentos. Precisamos reconhecer também as colocações. A colocação 
deste plano de Governo divergiu dos anteiioi'es. Torno a dizei' a V. Ex• que 
ele fixou-se em diretrizes muito àcentuadamente; as metas vêm em conse
qüência e muitas delas em segmento. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) - Dizer que, na situação 
atual, não é recomendável o estabelecimento de metas, de se planejar. estabe
lecendo diretrizes claras, não- fica bem à inteligência de V. Ex• e, particular
mente, por ser um grande empresãrio. Em qualquer atividade humana, o pla
nejamento, o estabelecimento de metas é indispensável. V. Ex•, sempre que 
foi para a criação, a implantação de um projeto industrial ou comercial, esta
beleceu as metas indispensáveis, as metas fundamentais; V. Ex•, sempre que 
disputou uma eleição direta, estabeleceu metas; V. Ex' iniciou uma campanha 
para Deputado Federal estabele~pdo uma meta para alcançar 30 ou 40 mil 
votos que eram necessários para a eleição de V. Ex'. Em qualquer atividade, 
numa menor movimentação, temos que estabelecer os objetivos, as metas, te
rnos que quantificar. Fora disso, não é possível. 

Ora, não há razão, absolutamente nenhuma, do Governo ter deixado de 
fixar as metas no III PND, inclusive para que nós do Congresso, para que a 
sociedade brasileira pudesse fazer o acompanhamento de sua execução e nós, 
em particular, a fiscalização. 

Aqui, no II PND, a exemplo do I, essas metas foram estabelecidas, os re
cursos foram registrados; houve, inclusive as projeções, isso tudo estâ regis
trado. Agora, o III PND dispensou esses dados importantíssimos. 

Não podemos, assim, dispensar as nossas criticas mais severas, porque 
não é, na verdade, um documento sério. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- É só nesse ponto que há uma 
pequena divergência entre nós. Eu o considero um documento sério. Criticá~ 
vel: aceito, agora, sério ele é. Mas eu gostaria de ouvir V. Ex•, que interrompi, 
pots no decorrer do trabalho que V. Ex• está lendo, talvez possamos aprender 
alguma coisa, concordar ou discordar, 
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Senador, V. Ex• já leu, por 
exemplo, o item destinado à educação, desse III PND? Simplesmente algu
mas linhas para um assunto de fundamental importância para este País? 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA - PA) - Li todo o trabalho. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- E deve ter ficado decepcio· 
nado também. Chegou a tal ponto de provocar a condenação, a irritação do 
próprio Ministro da Educação. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Não apenas dele, Sr. Senador. 
Há muita gente que não está satisfeita. Todos nós, quase. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Ah ... Então, fico satisfeito. 
Muita gente insatisfeita, numa evidência dé que as nossas palavras de crítica 
estão certas. Apenas V. Ex' faz parte da exceção. 

O Sr. Gabriel Hermes (ARENA- PA)- Muitos não ficaram satisfei
tos, porque realmente contraria muito das nossas solicitações ou de nossas as
pirações pessoais, qUe féinos~ ·princiPalmente aquelas relacionadas com os in
teresses dos nossos Estados, que defendemos, com prioridade, aqui nesta Ca
sa. E, também, com relação a certas orientações que, muitas VezeS, desejáva
mos acolhidas, quanto a recursos. Neste ponto, sim, sei que muitos ficaram 
contrariados, inclusive o Sr. Ministro da Educà:Çãõ-. -~faS~ repito: já qU:e esta
mos dentro de um campo de diretrizes que abre exaiamente o caminho para 
que possamos chegar a metas que as conveniências, as circunstâncfas e O an
damento do País -dêem oportunidade, prefiro ficar dentro da forma em que 
está o programa do que me colocar em alguma coisa muito definida:, que não 
seria cumprida, talvez. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- PÓsso esclarecer a V. Ex• 
que manifesto a ininha coritr"ãriedade, aS minhas críticas e as miilhas obser
vações em relação ao III PND, não por ter aspirações pessoais contrariad_as, 
mas, sim, as aspirações pelo menos da maioria dos brasileiros. 

Um outro aspecto, Sr. Presidente, que merece consideração na estratégia 
do III PND se refere ao controle das pressões inflacionárias internas. O Plano 
considera que a solução do problema está do lado da oferta. Assim, os preços 
sobem porque existe sempre uma demanda insatisfeita. AfOra a contradição 
que esta explicação levanta sobre a que relaciona a alta de preços aos déficits 
públicos- segundo opinião do atual Ministro Delfim Netto -, cabe tam
bém observar que o problema inflacionário brasileiro contém outros compo
nentes, que vão desde as imperfeições de mercado até a que aceita a inflação 
como forma de acumulação de recursos. 

Não resta dúvida de que a economia brasileira apresenta uma parcela 
considerável de capacidade ociosa. Isto não é novidade, e no Seminário sobre 
Inflação, promovido pela Comissão de Economia dO Senado, o Professor 
lgnãcio Rangel chegou a dizer estar a economia brasileira .. carregada de ca
pacidade ociosa", sem que nenhuma manifestação oficial, na época, junho de 
1977, admitisse ou contestasse a afirmação. 

Ocorre, po-rém, que não apenas os setores moderno's da indústria do País 
acumulam presentemente capacidade ociosa, pois, por exemplo se a indústria 
ferroviária revela um nível em torno de 60 por cento de capacidade não apro
veitada (Programa de utilização intensiva do transporte ferroviário, resumo, 
Associação Brasileira da Indústria Ferroviâria, pâg. 13),-0 sistema ferroviãrio 
brasileiro é antiquado e não atende aos interesses atuais e futuros do País. 

Não basta apenas assegurar que .. existem sólidas razões para uma atitu
de otimista quanto à viabilidade do crescimento acelerado" brasileiro. As 
nossas potencialidades são conhecidas. Do que se trata é realizar o aproveita
mento dos recursos humanos e naturais existentes em nosso território de 
modo a melhorar as condições de vida da população-brasileira, aumentando 
também o grau de independência do País. A iil.terdependência tem os seus li
mites, e não podemos ser campo de produção de alimentos e matérias-primas 
de baixo custo para os países ricos, apenas para continuarmos a ser bonzi
nhos. Daí, ter falado ao texto do III PND uma afirmação clara de qUe o de
senvolvimento brasileiro significa, antes de tudo, uma confirmação de sobe
rania. 

Sr. Presidente, o outro grande objetivo estratégico definido no projeto 
do III PND é o que diz respeito à distribuição dos benefícios do crescimento 
económico. 

Para tanto, a opção básica do Plano é pelO-crescimento acelerado. E na 
medida em que este se apóie no crescimento da produção agrícola, o resulta
do esperado é um novo padrão de desenvolvimento, capaz de proporcionar 
correções no perfil de distribuiçãO- pessoal da renda ora existente. Um outro 
apoio, a nível regional, deverá ser buscado nas atividades especialmente in
centic::~das. 

A opção pelo crescimento acelerado não tem tido o significado de con
duzir a melhoras na distribuição da renda. O própdo Projeto do III PND, à 
página 15, diz o seguinte: 

"A repartição social dos resultados da expansão econômica na
cional tem beneficiado desigualmente as classes sociais: nas popu
lações de menor renda, a renda média tem crescido com menor rapi
dez". 

E o próprio Governo que hoje reconhece o que sempre afirmamos. 
Isto ê o que diz o próprio texto do projeto do III PN D que, de forma in

suficiente, acredita que a criação de empregos, democratizando oportunida
des, signifique melhoria da qualidade de vida d'!;s populações mais pobres. 

Maior número de empregos não quer dizer melhor retribuição ao traba
lhador. Se o produto do esforço da sociedade é mal distribuído e fica concen
trado em pequenas camadas, em termos relativos, a melhoria é apenas apa
rente, é apenas de fachada, o que tem ocorrido, nos últimos anos, no nosso 
Pais. 

E a grande falha do projeto ora em análise aí estã- não propõe medidas 
efetivas de distribuição da renda, a não ser a nova fórmula de política salarial, 
elaborada para o controle sindical. 

A nova fórmula foi definida como ·~um compromisso entre aquela políti
ca absolutamente rígida (que vigorou até 1974/75) e a ausência total de políti
ca", segundo disse o Ministro Delfim N_etto, ao O Estado de S. Paulo, de 25 
de setembro_último. Quer dizer, já nasceu ultrapassada, pois os próprios sin
dicatos, ou em muitos casos os próprios trabalhadores, exigiram a negociação 
coletiva, única foram democrática, dC::: t'iito, do enco-ntar um denominador co
mum entre empresários e trabalhadores. 

Essas são, Sr. Presidente, algumas observações ao projeto do III PND. 
Consideramos esse Plano, assim como está proposto, incompleto em todas as 
suas linhas. Na verdade, não é um decumento que possa resolver os graves 
problemas com que se defronta a Nação brasileira. 

Surge, assim, como uma tentativa de contornat uma crise que solicita 
medidas mais amplas e mais profundas. Daí ternos tido, diante dele, uma sen
sação de desânimo, ao comPreendermos que os homens que hoje comandam 
os destinos nacionais estão distantes, muitissimo distantes, dos verdadeiros 
anseios da população deste nosso País. 

Outros aspectos do III PND serão por nós apreciados, em próxima 
oportunidade. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB - CE) - Permite V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

9 SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB - SC) ...;.. Ouço, com alegria, o 
nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (MDB -CE)- Nobre Senador Evelâsio Viei
ra, V. Ex' faz na tarde de hoje um pronunciamento da maior írilportância 
para a vida do desenvolvimento brasileiro. Resta saber se as imperfeições 
constantes do III Plano Nacional de Desenvolvimento, apontadas essas fa~ 
lhas globalmente no documento ontem lido pelo Senador Roberto Saturnino, 
e hoje apreciadas de forma igualmente lúcida por V. Ex•, resta saber se todas 
essas falhas poderão ser sanadas durante a tramitação do projeto no Congres
so Nacional. O que se tem assistido até hoje é um comportamento intransi
gente da Maioria que inibe Ou impossibilita o parlamentar a cumprir aquele 
seu dever primordial de aperfeiçoar os textos submetidos ao exame do Con
gresso Nacional. Pronunciamentos como o de V. Ex'~ alertando as duas Ca
sas para o texto do III PND, talvez consigam sensibilizar as lideranças mais 
categorizadas do situacionismo, levando-as a admitir as numerosas emendas 
que, certamente, serão propostas a essa matéria submetida ao Senado e à Câ
mara dos Deputados. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (MDB- SC)- Muito obrigado pela cola
boração que V. Ex• presta. 

Senador Mauro Benevides, desenvolvimento é estado de espírito, Preci
samos, é fundamental ao nos~o País, para aumentar a nossa produção, para 
através do aumento da produção buscarmos melhor bem-estar, é fundamen
tal, rePito, que o Governo estabeleça diretrizes seguras, orientando e infor
mando a Nação daquilo que pretende fazer, dos recursos com que conta para 
realizar seus objetivos. 

A elaboração de um plano de desenvolvimento deveria quantificar esses 
recursos, para que as empresas pudessem desenvolver, com maior tranqUili
dade, como todo o povo, as suas atividades, tendo nesse documento a sua 
verdadeira orientação. Mas isso não estâ acontecendo com o III PND, ao 
contrário do II e do I PND, que quantificavam os recursos, que davam linhas 
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claras em todos os campos, que tinham imperfeições, mas eram claros, se 
compararmos com o III PND. 

Nós voltaremos, numa próxima oportunidade~ a fazer apreciações em 
outros aspectos desse documento que, esperamos, possa o Congresso, senão 
tornã-lo perfeito pelo menos diminuir as imperfeições existentes nesse docu
mento. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DIRCEU CARDO
SO NA SESSÃO DE 3-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. SC?nadores: 

Dia 30 último, visitei um dos mais prósperos municípios capixabas, no 
dia em que seu povo, juntamente com suas autoridades maiores, festejavam a 
data magna de Guaçuí. 

Sr. Presidente, trata-se de uma cidade cuja palpitação e cujos índices de 
prosperidade e progresso são os mais eloqUentes do Espírito Santo. 

Município em cujo solo estão plantadas algumas dezenas de milhões de 
pés de café, com uma produção média anual de 300.000 sacas de café benefiw 
ciado, e com um comércio movimentado e em plena ascensão, onde a crise fi. 
nanceira que sacode o Brasil ainda não chegou: suas agências de automóveis, 
enquanto suas congéneres do Estado estão a braços com uma crise sufocante, 
apresentam índices de vitalidade e mantêm suas vendas em nível alto, denunw 
ciando a vitalidade de sua economia e a pujança de sua vida financ;eira. 

Guaçuí festejou o 141 \'aniversário da colonização de seu solo, quando 17 
famílias de paulistas e mineiros, compondo 72 pessoas, integrantes de uma 
bandeira, ali se fixaram em Aldeamento, hoje distrito de São Pedro de Rates, 
no município de Guaçuí. 

Foram seus chefes, bandeirantes desassombrados que tinham como che
fes, Manoel Domingos Viana, João Damasceno Barbosa, Joaquim Gomes de 
Azevedo, os irmãos paulistas Manoel Francisco e Luiz Francisco de Carvaw 
lho, Domingos JoS-é Gonçalves de Ataíde, os paulistas Antonio Ouriques de 
Aguiar e José Aguiar Valim, que eram irmãos, Silvestre Joaquim Rosa e 
Francisco Joaquim Lobato, cepas que ali se radicaram e até hoje fornecem 
descendentes ilustres à vida do município. 

Guaçuí é a terra cujos padrões cívicos jâ fõrneceram ao Espírito Santo 
um Governador que foi o Dr. Francisco Lacerda de Aguiar que, retornou ao 
Governo, realizando um segundo mandato. 

E foi ele representante, também, do Espírito Santo na Câmara Federal 
por vários mandatos, representando, assim, a expressão de suas forças políti
cas, sociais e culturais. 

No dia em que Guaçuí festejou 141 anos de sua colonização e o 509 ani
versário de sua emancipação política, inaugurou-se a avenida com o nome de 
um dos seus desbravadores, o pioneiro Luiz Francisco de Carvalho, cuja figu
ra foi lembrada pela presença, como orador da solenidade, pelo se~ bisneto, 
Dr. Miguel Setembrino Emery de C~rvalho, moço ilustre, que hoje radicado 
em Brasília, aqui milita numa de suas bancas de advogado mais renomadas, e 
filho de Waldomiro Azevedo Carvalho, um ex-prefeito do município de Do
res do Rio Pr_çto onde é _um dos agricultores mais conceituados. 

Também foi inaugurada uma rua com o no~e de Manoel Olegário de 
Carvalho, filho de Luiz Francisco de Carvalho, o bandeirante da colonização 
da zona, e que teve, conlo orador oficial, a figura do Prof. Alzira de Azevedo 
Carvalho, ex-diretor do Colégio de Leopoldina, um dos mais tradicionais e 
renomados estabelecimentos de ensino secundârio de Minas, onde se diplo
maram figuras eminentes da República, dentre as quais o Ministro Antonio 
Neder, atual Presidente do Supremo Tribunal Federal e eminenteS desembarw 
gadores, juízes, médicos ilustres, eqgenheiros famosos, senadores e depu
tados, e ex·prefeito daquela linda cidade de Minas Gerais. 

Recebeu o titulo de GuaÇUiense Ausente, o Dr. José Waldemiro Emery 
de Carvalho, médico em São Paulo, e um dos descendentes de um dos desbra
vadores das terras de Guaçuí. 

Como um dos pontos altos da grande festividade, realizou-se a grande 
Exposição Agropecuária da Região, que marcou um verdadeiro sucesso, diri
gida por uma Comissão que teve como Presidente o Dr. João Batista Galveas 
Oliveira, dinâmico e empreendedor que realizou uma das mais bem organiza
das mostras de gado e produtos agrícolas e industriais que alijã se realizaram. 

Para se ter uma idéia do sucesso da Exposição, basta que se cite que a 
Agência local do Banco do Brasil, sob a direção do Dr. Roberto Carizo Be
cho, efetuou financiamentos para compra de gado exposto na Exposição, no 
montante de cerca de 10.000.000 de cruzeiros, número jamais alcançado em 
exposições congêneres no Espírito Santo. 

E, por outro lado, para demonstrar o nível alto dos animais e dos plan
téis ali expostos, no Parque Leiteiro Osório Marques, que lembra uma das fi
guras mais ilustres que ali viveram, deixando uma forte tradição de trabalho e 
honradez, constituindo uma das tradicionais fafuilias locais, e que é o melhor 
parque de todas as Exposições do Estado, o concurso leiteiro revelou o alto 
índice dos animais que tomaram parte da mostra de gado fino, pois a vaca 
premiada como a melhor produtora de leite, Eureka, sua produção registrou 
no período de ordenha, 128 litros e meio de produção leiteira, vindo em se
gundo lugar a vaca Katia, com uma produção de 125 litros. 

E as ofertas, pelas vacas do concurso leiteiro, atingiram a 400.000 cruzei
ros, sem que fossem vendidas. 

As vacas de campo, sem estabulação, que também tomaram parte do 
concurso, revelaram essa magnífica performance: 19 lugar, Baleia, de proprie
dade do Dr. Francisco Lacerda de Aguiar. com a produção de 871itros e meio 
de leite, e em segundo lugar, a vaca Infância, de Aésio Assis Vargas, com uma 
produção de 84 litros. 

Os eqüinos também ali estiveram representados por animais valiosos. 
cujos preços atingiram centenas de milhares de cruzeiros, denotando o alto 
nível de qualidade dos produtos regionais ali expostos. 

Também foram expástbs produtos de sua atividade fabril, dentre os 
quais, a indústria de móveis, com um contingente de cerca de 800 operários, e 
com produtos de aceitação plena nos mercados do Rio, Belo Horizonte e São 
Paulo. 

Foram expostos os produtos de roupas feitas, de que Guaçuí se orgulha 
de possuir fábricas de médio porte, com produtos de fabricação que já logra
ram lugar de destaque em todas as grandes cidades brasileiras. 

Guaçuí é uma cidade que se orgulha de suas três magníficas agéncias de 
automóveis, muito bem instaladas e montadas, em prédios próprios, com um 
movimento de vendas que poucas cidades do interior do Brasil podem osten
tar. 

O desfile escolar foi uma demonstração da vitalidade e do nível de desen
volvimento de sua população, pois os milh.ares de alunos que desfilaram pe
rante o palanque oficial ocupado pelo Sr. Prefeito Municipal, Presidente da 
Câmara e autoridades estaduais e muniCipaiS -ali presentes, formaram um 
quadro inesquecível para quantos tiveram a ventura de presenciar aquele bri
lhante espetáculo. 

Voltei de Guaçuí, Sr. Presidente, com a alma cheia de entusiasmo pelo 
que ali me foi dado ver e sentir, desde o nível social de seu povo, suas insti
tuições, das quais destaco o Rotary Club, como de seus melhores índices de 
sociabilização, como a demonstração pujante de suas forças de trabalho e 
produção, que fazem de seu comércio e de sua indústria, de sua lavoura e de 
sua pecuária, uma das mais prósperas regiões do meu Estado. 

A parte religiosa foi também um ponto elevado no programa de come
morações e teve no seu ilustre e dinâmico vigário, um incentivado r do grande 
dia que a cidade viveu. 

De parabéns estão, pois, o Prefeito Municipal Lourival Couzzi, sua Câ
mara de Vereadores, suas autoridades, a Comissão de Festas, a Comissão Or
ganizadora da Exposição, seus comerciantes, industriais e fazendeiros, seus 
operãrios e seus estudantes, seus professores e seus dirigentes, que ofereceram 
aos visitantes, numa borbulhante festa, um belo espetãculo de convivência e 
vibração popular. (Muito bem!) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 39, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e na forma 
do artigo 29, letra ua". do Ato n9 2, de 1973. da Comissão Diretora, e a vista 
do que consta do Processo n9 00 3780/79-1, resolve dispensar, a pedido, a ser
vidora Maria Vitória Sussekind Rocha, Agente Administrativo, Classe u A··, 
Referência 24, do Quadro de Pessoal CL T do Senado Federal. 

Senado Federal, 02 de outubro de 1979.- Senador Luis Viana, Presi
dente. 
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Hvmberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Orestes Quêrcia 

Pedro Simon 
Roberto Soturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL- (COF) 
( 1 1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr&sidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: lcizaro Barboza 

Titulares 

1. Jesse Freire 
2. Jose Samey 
3. Panos Pôrto 
4. Saldanha Derzi 
5. Affons-o Camargo 
6. Murilo Badaro 
7. Benedito Ferreiro 

1. Itamar Franco 
2. lazaro Barbozo 
3. Adalberto Seno 
4. Mauro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1. Josê Guiomai-d 
2. Tarso Outra 
3. Bendito Canelas 

~- Moacyr Dalla 

MOS 
1. Henrique Santíllo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvan Rocha 

Assistente1 Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões; Quintos-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo /1- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotanlo Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares 

1. Arnon de Mello 
2. Bernardino Viana 
3. Jose lins 
4. Jesse Freire 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. l.uiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 
2. Teot6nio Vilela 
3. Marcos Freire 
A-. Pedro Simon 

Suplentes 
ARENA 

1. Helvídio Nunes 
2. Alberto Silvo 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

MOS 

1. José Richa 
2. Orestes Quérda 
3. T ancredo Neves 
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Assistente: Daniel Reis de Souza- Ramal 675 MDB 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Remoi$ 621 e 716 2. Humberto Lucena 

3. Joi$01'1 Barreto 
2. Marcos Freire 

COMISSÃO DE EOUCAÇÀO E CULTURA- (CEC} 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joóo Colmon 
Vice-Presidenht: Jutohy Magalhães 

Titulares 

l. Joóo Colmon 
2. Torso Outro 
3. Jutohy Mogalh6es 
4. Aloysio Choves 
S. Aderba! Juremo 
6 Eunice Michiles 

1. Adalberto Seno 
2. Evelosio Vieira 
3. Franco Montara 

Suple'ntes 
ARENA 

1. Jose Lins 

2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 

4, Pedro Pedrossion 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintos·feiros, ás 10:00 horas 
local: Solo "Clovis Bevilocquo" - Anexo 11- Romol623 

COMISSÃO DE FINANÇAS- (CF) 

(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Cunho limo 
Vice·Presidente: Toncredo Neves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente l. Saldanha Oen:i 
2. Arnon de Mello 2. Henrique de Lo Rocque 
3. Lamento Júnior 3. Jessé Freire 
4. Affonso Comargo 4. JoSé Se~rney 
5. Vicente Vuolo 5. Milton Cabral 
6. Alberto Silvo 6. José Guiomord 
7. Amoral furlon 
8. Jorge Kolume 
9. Jutohy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

MDB 
1. Cunho limo 1. Paulo Brossord 
2. Tancredo Neves 2. Marcos Freire 
3. Roberto Soturnino 3. lazoro Borboza 
4. Amoral Peixoto 4. Jose Richo 
S. Pedro Simon 
6. Mouro Benevldc:; 
7. Teotônio Vilela 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiro~. às 9:30 horas 
local: Solo "Clovis Bevilocquo"- Anexo ll- Romol623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL- (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice·Presidente: tenoir VorgoJ 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 
3. Jesse Freire 
4. Moacyr Dollo 
5. Henrique de La Rocque 
6. Aloysio Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. Jutohy Mogolhóes 
2. Raimundo Parente 
3_. Eunice Michiles 
4. Benedito Canelas 

Assist~Jnte: Leilo leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Ouintos·feiras, as 11:00 horas 
local: Solo "Clovis Bevilocqua"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE MINAS E ENERGIA- (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: ArnC?n de Mel lo 
Vice-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplenfss 
AREN-A 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Comorgo 
2. Milton Cabral 2. Jodo Co\mon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Mogolhàe~ 
4. Arnon de Mello 

MDB 
l. Dirceu Cardo!.O 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Sontillo 

Assistente: Fron~isco Guilherme- Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quortos·feira~. à~ 11:00 horas 
loca!: Anexo "B"- Solo ao lado do Gob. do Sr. Senador 
João Basco- Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO- (CR) 
{5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Seno 

Titulares 

1 . Torso Outro 
2. Saldanha Oerzi 
3. Mende~ Canele 

1. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Seno 

Suplentes 
ARENA 

1. Jo6o Colmon 
2. Murilo Bodoro 
3. Jose Sorney 

MDB 
1. Hugo Ramos 

Assistente: Mario Thereza Mogolhóes Motfa- Ramal 134 
Reuniões. Quintos-feiro~. às 12:00 horas 
Local: Solo "Clovis Bevilocquo"- Anexo 11- Ramal 623 

COMISSÀO DE RELAÇOES EXTERIORES- (CRE) 
(15 membro~) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
J9.Vice·Presidente: Saldanha Derzi 
2'~'·Vice·Presidente: Lo monto Junior 

Titulares 

1. Torso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. <:aldonho Derzi 
4. Lomanto Junior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. Jose Sorney 

Suplentes 
ARENA 

1 . Aloysio Chaves 

2. Pedro Pedrouion 
3. Henrique de Lo Rocque 
4, Jose Guiomord 
5. Luiz Cavalcante 

6. 

1. Paulo Brossord 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. Jose Richa 
5 Amoral Peixoto 
6. Toncredo Neves 

Outubro de 1979 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Mouro Benevide$ 
3. leite Choves 

Assistente: Cõndido Hippertt- Ramais 301·313 
Reuniões: Quorto$·fe:ras, as 11:00 horas 
local: Solo "R_uy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE -{CS) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

Titulares SUplentes 
ARENA 

1. lomanto Junior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Ko!ume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. Jose Guiomord 

MDB 
l Gi!van Rocha 1. Jose Richo 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: ledo Ferreiro do Ra<:he~ - Roma! 312 
Reuniões Quintos·fe!ros, Os 10:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL- {CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice·Pre-sidente, Mouro Benevides 

Titulares 

1. Jorge Kolvme 
2. lui-z Cavalcante 
3. Murilo Bodoro 
4. Benedito Ferreiro 

I. Mouro Benevides 
2 Agenor Modo 

Hugo Romos 

Suplentes 
AlfENA 

1. Roi mundo Parente 
2. Amoral Furlon 
3. Jose Guiomord 

MDB 
1. Cunho Limo 
2. Joison Barreto 

Assistente: Lêdo Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Revniões: Quartos-feiras, à~ 9:30 horas 
loco!: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo li- Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBliCO CIVIl- (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Bernardino Via no 
4. Alberto Silvo 

Suplentes 
ARENA 

l. Affonso Camargo 
2. Pedro Pedrossion 
3. Aderbol Juremo 
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l. Evondro Carreiro 
2. Humberto Lucena 
3 Lozoro Borbozo 

MDB 
1 . Orestes Quercio 
2. Evelo~io Vi e i r o 

Assistente: Leila Leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões·. Quintos-feiras, Os 9:.30 horas 
Local: Solo "Ruy 6orboso"- Anexo I!- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTE:S. COMUNICAÇ0ES 
E OBRAS PÚBLICAS- (CT) 

(7 membros) 

COMPOSJCÀO 

PreSidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONG~RESSO NACIONAL (Sccào II) 

Titulares 

1 Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrossion 
4. Affonso Comorgo 

1. Evondro Carreiro 
2. Lozoro Barbosa 

Orestes Ouercio 

Suplentes 

ARENA 

1 . Passos Pôrto 
2. lomonto Junior 
3. Alberto Silvo 

MDB 

1. leite Choves 
2. Agenor Maria 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, as 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo !I- Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE CO!·USSÕES 0 !::R .... lANENTES 

Sexta-feira 5 5021 

8) SERVIÇO DE COMISSOES M!ST AS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temperarias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local Anexo li- Terreo 
Telefone: 225-8505- Ramol303 
1) Comissões Tem poro rios poro Projetas do Congresso No-
ClOno! 
2) Comissões Temperarias poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnquerito, e 
4) Comissdo Misto do Projeto de Lei Orçamentaria (ort. 90 
do Regimento Comum). 

Ass1stentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ro· 
..,o I 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B. F. 
Cruz - Ramal 598; Mouro Lopes de Sá - Ramal 31 O. 

HO~R!O DAS -REr.JN"tÕES DAS COMISSÕES PEH:-1ANENTES DO SENADO FEDERJ\L 

J:ll~Rl\ O i'~NO DC 1979 

HORAS TERÇA s A L A S ASSISTENTE !IORJ\S QUINTA S i\ L A S /I.SSISTE~~TE 

c.T. RUY l3àREOSJ\ LEI LA C.P. CLOVIS BCVIL~CQUA 
GUILHERME 

Rrunais-621 e 716 Ramal - 623 
10:00 09:30 

C.A.R. CLÓVIS BEVIL~CQUA GUILHERHE C.S.P.C. RUY BARBOSA LEI LA 
Ramal - 623 Ramais-62J- e 716 

HORAS QUA!\TA s A L A S ASSISTENTE C.E.C CLÓVIS BEVILÁCQUA StRGIO 

RUY 
Ramal - 623 

09:30 C.S.N. BARBOSA LEI LA 10:00 
Ramais-621 e 716 RUY' BARBOSA c.o.F. FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA Ramais-621 e 716 
c.c.J. 

Ramal - 623 HELENA 
10:30 c.s. RUY BARBOSA L~ DA 10:00 

Ramais-621 e 716 
C.A. RUY BARBOSA StRGIO 

Ramªl.s-9~21 e 716_ 11:00 C.L.S. CLÓVIS BEVILÁCQUA LEI LA 

RUY BARBOSA Ramal - 623 
10:30 C.E. DANIEL 

RaiMis-621 e 716 12:00 C.R. CLÓVIS BEVILÁCQUA HARIA 
Ramal - 623 THEREZA 

C. R. E. RUY BARBOSA CÀNDIOO 
Ramais-621 e 716 

11:00 
...... 

C.M.E. ANEXO "B" FRANCISCO 
Ramal - 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
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Seção 11 

ANO XXXIV- N• 127 SÁBADO, 6 DE OUTUBRO DE 1979 BRASfLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 51, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar operação de empréstimo externo de 
USS 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos), destinado a compor o aumento de Capital da Com
panhia do Metropolitano de Sio Paulo - METRÓ. 

Art. I• É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar uma operação de empréstimo externo no valor de 
US$ 80,000,000.00 (oitenta milhões de dólares americanos) ou o equivalente em outras moedas estrangeiras, de principal, me
diante garantia da República Federativa do Brasil, com grupo financiador a ser indicado, sob a orientação do Ministério da Fa
zenda e do Banco Central do Brasil, cujo valor serã aplicado na subscrição de ações no aumento de capital da Companhia do 
Metropolitano de São Paulo- METRÓ, através da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos- EMTU fSP, objetivan
do o prosseguimento das obras da Linha Leste-Oeste do Metrô de São Paulo. 

Art. 2• A operação a que se refere o artigo anterior realizar-se-ã nos termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à 
taxa de juros, despesas operacionais, prazos e demais condições admitidas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do 
Brasil para registro de empréstimos da espécie obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos órgãos encarregados da 
execução da pol!tica económico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n• 2.061, de 20 de julho 
de 1979, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 21 de julho de 1979. 

Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de outubro de 1979. -Senador Luiz Viana. Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 52, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, a elevar em CrS 45.207.703,32 ( quaren
ta e cinco milhões, duzentos e sete mil, setecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Apucarana, Estado do Paranâ, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 45.207.703,32 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sete mil, se
tecentos e três cruzeiros e trinta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor, junto ao Banco do Estado do Paranâ SA., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação (BNH), destinado a financiar a implantação do Programa FINC/FIEGE, no Conjunto Habitacional Afonso Alves de 
Camargo, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de outubro de 1979. - Senador Luiz Viana. Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 53, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a elevarem Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e 
cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. I' É a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paranã, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de li de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 45.490.412,81 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, 
quatrocentos e doze cruzeiros e oitenta e um centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
~mpréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado do Paranã SA., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de complementação urbana, abrangendo a implantação do Programa 
CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 5 de outubro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

EMENDAS OFERECIDAS 

Ao Projeto de Lei do Senado n• 258, de 1979-DF, que "estima a 
Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financei
ro de 1980". 

EMENDA N• 1 

Secretaria de Finanças 
FUNDEFE - Programa de Trabalho para 1980 

Onde se lê: 
11 ~ Execução de Obras de Adaptação e Reforma dÕ Palácio do 

Buriti ............................................ 211-000.000 
12- Ex.ec~?ão de Obras no Conjun_t? besporti_vo P!esidente 

Medtct . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. . 60.000.000 
13 -ConstrUção, R.efornl.a, ~Escrituras, Registras e ResPectivos 

Bens Móveis de Residências Funcionais . . . . . . . . . . . . . 10.000~000 
20 - Execução de Obras de Pavimentação na Região Geoeco-

nômica de Brasília . .. . .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. ... .. 20,000.000 

Leia-se: 
11 - Execução de Obras de Adaptação e Reforma do Palácio do 

Buriti ···············-···········'"··~~~-~-~-·-······ 
12- Execução de Obras no Conjunto DC::Sportivo Presidente 

Médici .................. -·. ~· ........ --· ·-·------·. ·-· · · · · · 
13- Coil-struçãO, RefOrma, EsCtifril-as, Registras ·e R.espect{vos 

Bens Móveis de Residências Funcionais ............ . 
20- Execução de Obras de Pavimentaç_~ na RegiãO Geoeco~ 

nômfCa de Brasíliã ............•................... 
Justificação 

10.000.000 

38.000.000 

2.000.000 

60.000.000 

O que se pretende com a canalização de pelo m-enos 10% do montante 
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federar- FUNDE
FE - para a Região Geoeconômica de Brasília, ê. integrar extensas ãreas de 
inegáveis potencialidades ao contexto econômico-social da Capn:arFCiferàL 

A Região Geoecõ-riômica é constituída pOr importantes p~l~s fornecedo
res de alimentos que atendem à demanda cada vez crescente do DF, ainda de
pendente em grande parte de outros centros produtores mais distantes no Su
deste e Nordeste do País, o que repercute negativamente no ~olso d_a popu
lação brasiliense e que viabiliza totalmente o aproveitamento em larga escala 
destas potencialidades econômicas nas suas fronteiras. 

Seu desenvolvimento, também implica na própria segurança da- Capital 
Federal, que vê-se surpreendida com a migração de seus vizinhos em busca de 
trabalho, assistência médica e educacional, melhores condições de vida, pro
vocando sérios problemas sociais na cidade planejadajá com expres~iva parte 
da população marginalizada, causando transtornos à comunidade e ao plane
jamento de seu governo despreparado para absorver esse fluxo que a proximi
dade e a própria condição de Capital do País iricentiva. 

Por outro lado, o FUNDEFE foi criado não apenas com o ol?jetivo de 
promover a execução de obras na área do Dist_rito Federal, mas, -também, es
timular o desenvolvimento de ãrea constitUída por cerca de 150 municípios 
goianos e II municípios mineiros que formam a chamada Região Geoeconô
mica de Brasília. Todavia, o que se tem verificado é um completo desvirtua
mento desse Fundo de Desenvolvimento que acabou por transformar-se em 

simples forite de recursos financeiros para obras quase sempre não pfiõfi
tárias do próprio Dis-tiífOTederal. 

A Região Geoeconômica de Brasília, sobretudo a chamada área de tran
sição, constituída pelos Municípios de Luziânia, Cristalina, Formosa, Cabe~ 
ceii"as, Plan-altiri"a de Goiãs, Padre Bernardo, Alexânia, Pirenópolis, Abadiâ
nia e Corumbã de Goiás, permanecem em situação de estagnação econômica 
e com problemas sociais que se avolumam permanentemente pela proximida
de da Capital da República. Possuem esses municípios enormes possibilida
des para transformarem-se não apenas em celeiro_ capaz de abastecer todo o 
Distrito Federal, com produtos hortifrutigranJefros, -mas, também, de am
pliar rapidamente as condições de oferta de emprego extremamente neces
sário parã a solUção de problemas sociais que jã se fazem presentes. 

~Sala das Comissões, 28 de setembro de 1979. - Henrique Santil!o. 

EMENDA N• 2 

Secretaria de Finanças 
FUNDEFE - Programa de Trabalho para 1980 

Onde se lê: 
12- Eexcução de obras no Conjunto Desportivo Presidente-

Médici .......... __ .... . . .. .. .. . .... • . .. . .. .. .. . .. 60.000.000 
13 - Construção, ·RefOrma, OEscrituras, R.egistros e Respectivos 

Bens Móveis de Residências Furicionais . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 
Leia-se e inclua-se onde couber: 
I 2- Execução de obras no Conjunto Desportivo Presidente 

Médici ..... ·. . . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. 50.000.000 
! 3- Construção, Reforma, Escrituras, Re~stros e Respectivos_ 

Bens Móveis di-RCSfciências Funcionais .. -....... ~..... 5.000.000 
- Execução de obras de Infra-estrutura Rodoviária na Re-
-~ gfão GeoeconômTca de Brasília: 

a) Prefeitura Municipal de Formosa- Construção de Es-
tradas Vicinais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 5.000.000 

b) Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás - Pavi
mentação da Rodovia Implantada "DF-015, trecho 
Planaltina de Goiás-Rodovia BR-0!0 ............ 10.000.000 

Justificação 

O que se pretende com a canalização de pelo menos 10% do montante 
dos recursos do Fuqdo de Defoei}Yolvimento do Distrito Federal- FUNDE~ 
FE- para a Região GeoecOnômiCª_-_de Brasília, é integrar extensas ãreas de 
inegáveis potencialidadeS âO i::oiúCxto econômicÕ~social da Capital Federal. 

A Região Geoeconômica é coiiSHtUída" por il!iportantes pólos fornecedo
res de alimentos que atendem à demanda cada vez crescente do DF, ainda de
pendente em grande parte de outros centros produtores mais distantes no Su
deste e Nordeste do Pais, o que repercute negativamente no bolso da popu
lação brasiliense e que viabiliza totalmente o aproveitamento em larga escala 
destas potencialidades económiCas nas sUa_s_ fronteiras. 

Seu desenvolvimento, .tam9ém, implica na própria segurança da Capital 
da República, que vê~se surpreendida com a migração de seus vizinhos em 
busca de trabalho, assistência médica e educacional, melhores condições de 
vida, provocando sériOS Pi-Obli:mas sociais na cidade planejadajá com expres
siva parte da população marginalizada, causando transtornos à comunidade 
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e ao planejamento de seu governo despreparado para absorver esse fluxo que 
a proximidade e a própria condição de Capital do País incentiva. 

Por outro lado, o FUNDEFE foi criado não apenas com o objetivo de 
promover a execução de obras na ârea do Distrito Federal, mas, também, es
timular o desenvolvimento de ârea constituída por cerca de 150 municípios 
goianos e 11 municípios mineiros que formam a chamada Região Geoeconô
mica de Brasília. Todavia, o que se tem verificado é um completo desvirtua
mento desse Fundo de Desenvolvimento que acabou por transofrmar-se em 
simples fonte de recursos financeiros para obras quase sempre não priori
tárias do próprio DistritO Federal. 

A Região Geoeconômica de Brasília, sobretudo a chamada ârea de tran
sição, constituída pelos Municípios de Luziânia, Cristalina, Formosa, Cabe
ceiras, Planaltina de Goiás, Padre Bernardo, Alexânia, Pirenópolis, Abadiâ
nia e Corumbá de Goiás,· Perma-necem em situação de estagnação econômica 
e com problemas sociais que se avolumam permanentemente pela proximida
de da Capital da República. Possuem esses municípios enormes possibilida
des para transformarem-se não apenas em celeiro capaz de abastecer todo o 
Distrito Federal, com produtos hortifrutigranjeiros,- mas, também, de am
pliar rapidamente as condições de oferta de emprego extremamente neces
sário para a solução de problemas sociais que jâ se fazem presentes. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1979.- Henrique Santillo. 

EMENDA N• 3 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
FUNDEFE - Programa de Trabalho para 1980 

Onde se lê: 

I 2- Ex:c~~ão de obras no Conjunto Desportivo Presidente 
Med1c1. ........................................... 60.000.000 

Leia-se e inclua-se onde couber: 

12- Execução de obras no Conjunto Desportivo Presidente 
Médici ..... -........ , ..................... ·- .... ~. 37.000.000 

- Execução de obras de infra-estrutura e melhoramentos na 
Região Geoeconômica de Brasflia: 
a) Prefeitura Municipal de Luziânia- Implantação de ga-

lerias de águas pluviais, esgotos e pavimenta-ção de vias 4.000.000 
c ·,anas no Distrito de Sªnto Antô-nio- do- Descoberto 

b) Prefeitura Municipal de Luziãnia - Ampliação da 
Rede de Energia Elétrica., ....................... 10.000.000 

c) Prefeitura Municipal de Luziânia - Construção de 
Centros Sociais Rurais .............. ~ ...... -· . . . . . 3.ooo:ooo 

d) Prefeitura Municipal de Formosa - ConstrUção de 
Centros Sociais Rurais . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. 3.000.000 

e) Prefeitura Municipal de Alexânia - Construção da 
Feira Modelo de Alexânia .............. -.. ~. . . . . . . 3.000.000 

Justificação 

O que se pretende com a canalização de pelo menos 10% do montante 
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal- FUNDE
FE, para a Região Geoeconômica de Brasília, é integrar eXtensas ãreas de ine
gãveis potencialidades ao contexto econôiniCo-SOcial da Capital Federal. 

A Geoeconômica é constituída por importantes- -pólOs forllecedo[es de 
alimentos que atendem à demanda cada vez crescente do Distrito Federal, 
ainda dependente em grande parte de outros centros produ~ores mais distan
tes no Sudeste e Nordeste do País, o que repercute negativamente no bolso da 
população brasiliense e que viabiliza totalmente o aproveitamento em larga 
escala destas potencialidades económicas nas suas fronteiras. 

Seu desenvolvimento, também, implica na própria segurança da Capital 
da República, que vê-se surpreendida com a migração de seus vizinhos em 
busca de trabalho, assistênCía médica e educacional, melhores condições de 
vida, provocando sérios problemas sociais na cidade planéjadajá com e_xpres
siva parte da população marginalizada, causando transtornos à comunidade 
e ao planejamento de seu Governo despreparado para absorver esse fluxo que 
a proximidade e a própria condição de Capital do País incentiva, 

Por outro lado, a FUNDEFE foi criado não apenas com o objetivo de 
promover a execução de obras na ãrea do Distrito Federalt mas, também, es
timular o desenvolvimento de ârea constituída por cerca de 150 municípios 
goianos e 11 municípios mineiros que formam a chamada Região Geoeconô
mica de Brasília. Todavia, o que se tem verificado é um completo desvirtua

. mento desse Fundo de Desenvolvimento que acabou por transformar-se em 

simples fonte de recursos financeiros_ para Obras quils_e sempre não priori
tãrias do próprio Distrito federal. 

A Região Geoeconômica de Brasília, sobretudo a chamada ãrea de tran
sição, constituída pelos municípíos de Luziânia, Cristalina, Formosa, Cabe
ceiras, Planai tina de Goiâs, Padre Bernardo, Alexânia, Pirenópolis, Abadiâ
nia e Corurnbá de Goiás, permanecem em situação de estagnação econômica 
e com problemas sociais que se avolumam permanentemente pela proximida
de da Capital da República. Poss~em esses municfpios enormes_ possibilida
des para transformarem-se não apenas em celeiro capaz de abastecer todo o 
Distrito Federal, com produto.s hortifrutigranjeiros, mas, também, de am
pliar rapidamente as condições de oferta de emprego extremamente neces
sário para a solüção de problemas sociais que já Se fazem presentes. 

Sala das Comissões, 28 de _setembrc? de 1979.- !fenrique Santillo. 

EMENDA N• 4 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
FUNDEFE - Programa de Trabalho para 1980 

Onde se lê: 

II - Execução de Obras de Adaptação e Reforma do Palácio do 
Buriti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000 

15- Reequipamento dos Órgãos da Secretaria de Finanças .. 14.569.350 

Leia-se e inclua-se onde couber: 

li - Execução de Obras de Adaptação e Reforma do Palácio do 
Buriti .................. : . .. .. . . . . . . ... . .. . .. . . .. .. • 12.000.000 

15- Reequipamento dos Órgãos da Secretaria de Finanças .. 10.569.350 
- Execução de Obras de Melhoramentos rra Região Geoeco-

nômica de Brasília: 
a) Prefeit_ura Municipal de Anâpolis - Reequipamento, 

Modernização e Ampliação de Postos de Saúde . . . . !0.000,000 
b) Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás - Ree

quipamento e Ampliação de Escolas . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 

Justificação 

O que Se pretende com a canalização de pelo menos 10% do montant~ 
dos rectiJSQslio.Fu_nc!Q de Desenvolvimento do Distrito Federal- FUNDE
FE, para a Região Geoeconômica de Brasília, é integrar extensas áreas de 
inegáveis potencialidades ao contexto econômico-social da Capital Federal. 

A Geoeconômica é constitUída por importantes pólos fornecedores de 
alimentos que atendem ~ deman_da cada vez crescente do Distrito Federal, 
ainda dependente em grande p~rte de outros centros produtores mais distan
tes no Sudeste e Nordeste do País, o que repercute negativamente no bolso da 
população brasiliense e que viabiliza totalmente o aproveitamento em .larga 
escala dessas potencialidades económicas nas suas fronteiras. 

Seu desenvolvimento, também, implica na própria segurança cia Capital 
da República, que vê-se surpreendida com a migração- de seus vizinhos em 
busca de empregos, assistência médica e educacional, melhores condições de 
vida, provocando sérios problemas sociais na cidade planejadajà com expres
siva parte da população marginalizada, causando transtornos à comunidade 
e ao· planejamento de seu Governo despreparado para absorver esse fluxo que 
a proximidade e a própria condição de Capital do País incentiva. 

Por outro lado, o FUNDEFE foi criadO-não apenas com o objetivo d·e 
promover a execução de obras na ãrea do Distrito Federal, mas, também, es
timular o desenvolvimento de área constituída por cerca de 150 municípios 
goianos e 11 municípios mineiiOs -que Tormam a chamada Região Geoeconô
mica de Brasília. Todavia, o que se tem verificado é um completo desvirtua
mento desse Fundo de Desenvolvimento que acabou por transformar-se em 
simples fonte de recursos financeiros para obras quase sempre não priori
tárias do pr'óprio Distrito Federal. 

A Região Geoeconômica de Brasília, sobretudo a chamada ãrea de tran
sição_, constituída pelos municípios de Luziânia, Cristalina, Formosa, Cabe
ceiras, Planaltina de Goiãs, Padre Bernardo, Alexânia, Pirenópolis, Abadiâ
nia e Corumbâ de Goiâs, permanecem em SitUação de estagnação econômica 
e com problemas sociais que se avolumam perma~entemente pela proximida
de da Capital da República. Possuem esses municípios enOrmes possibilida
des para transformarem-se não apenas em celeiro capaz de abastecer todo o 
Distrito Federal, com produtos hortifrutigtanjeiros, mas, também, de am
pliar rapidamente as condições de oferta de emprego extremamente neces
sário para a solução de problemas sociais que jâ se fazem presentes. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1979. - Henrique Santillo • 
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1- ATA DA 177• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1979 

LI- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

SUMÁRIO 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n11 68/79-, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Ibiporã (PR) a elevar em Cr$ 22:060.047,87 (vinte e dois milhões, 
sessenta mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montan-

1.2.1- Pareceres te de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão d!: Redação. 
Referentes às seguintes matéri'as: -Projeto de Resolução n9 69/79, que autoriza a Prefeitura Munici-
- Projeto de Lei do Senado no 238/79, que determina 0 reajuste au- pal de Piedade (SP) a elevar em Cr$ 13.309.948, 44 (tre.;:e milhões, trezen-. 

tomãtico dos salários sempre que a inflação atingir a lO%. tos e nove mil, novecentos e quarenta e oito_ cruzeiros e quarenta e quatro 
_Projeto de Lei do Senado n'i' 265f79, que acrescenta alínea ao item centavos) o montante de sua dívida consolicJa.da. Aprovado. À Comissão 

II do artigo 275 do Código ~e Processo Civil, pat:a incluir no elenco de de Redação. 
ações de rito surnaríssirilo a do fiador para exonerar-se da fiança prestada - Projeto de Resolução n9 70/791 que autoriza a Prefeitura Munici-
sem limitações de tempo. pai de Contagem (MG) a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noven-

- Projeto de Lei do Senado n9 37/78, que acrescenta parágrafo 49 ao ta e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e 
artigo 687 do Código de Proces:;;o -Civil (Lei n9 5.869,~-de 11 de_ janeiro de ·. cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante de sua dívida conso-
1973). lidada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 104Ji8, que acrescenta parágrafo úni- -Projeto de Resolução n9 71/79, que autoriza a Prefeitura Munici-
co ao art. 476, da Conso1idaçil.ô' das Leis do Trabalho. pal de Pedreira (SP) a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhen-

- Projeto de Lei do Senado n9 71J79, que restabelece a autonomia tos e doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqüenta e quatro 
dos Sindicatos de Estivadores na distribuição dos encarregados de direção celltavosY- o -montante de sua dívida consolidada. Aprovado. À Comissão 
e chefia nos serviços de carga e descarga, renovando o artigo 18 do de Redação. 
Decreto-lei n9 5, de 4 de abril de 1966. -Projeto de Resolução n9 .72/79, que autoriza a Prefeitura Munici-

pal de Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, 
1.2.2- Expediente recebido quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quaren

- Lista no 7, de 1979. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado no 299 j79, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que dispõe sobre revogação do art. 240, do Código Penal, 
que cuida do crime de adultério. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR JOSE RICHA- Considerações críticas, com sugestões 
que faz, ... obrC aspectos da triticultura do oeste do Estado do Paraná, em 
seus diversos segmentos. 

SENADOR Af_MIR PINTO- Necrológio do compositor Humber-
to Teixeira. -

SENADOR JARBAS PASSARINHO e HUMBERTO LUCENA
Suscitando questões de ordem relativas à organização da Ordem do Dia 
da presente sessão. 

O SR. PRESIDENTE- Acolhimento das questões de ordem levan
tadas. 

. SENADOR FRANCO MONTORO- Documento elaborado pelos 
Reitores das Universidades Católicas do País, a respeito da grave situação 
financeira em que se encontram essas instituições. 

1.2.5- Leitura de Projeto 

- Projeto de Lei do Senado no 300j79, de autoria do Sr. Senador Ro
berto Saturnino, que regula o exercício da especialização e profissão no 
campo da segurança do trabalho e dispõ_e a :respeito da respectiva habili
tação. 

1.2.6 - Oficio 

-Do Sr. Ministro das Relações ExteriOres, comunicando a visita ao 
País, em carãter oficial, do Presidente da República do Peru, Senhor Fran
cisco Morales-Bermudez Cerruti, e indagando da concordância do Con
gresso Nacional, reunido em sessão solene, receber Sua Excelência no pró
ximo dia 16 do corrente. 

1.2.7- Fala da Presidência 

-Convocação em atendimento ao-ofício anteriormente lido, de ses
são conjunta solene, a realizar-se às 11 horas do próximo dia 16, e desig
nação de oradores destinados a saudar Sua Excelência o Senhor Francisco 
Morales-Bermudez Cer'ruti, Presidente da República do Peru. 

ta centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comis
são de Redação. 

- Projeto de Resolução n ... 73/79, que ahtoriza a Prefeitura Munici
pal de Morro Agudo (SP) a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões, du
zentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. A Comissão de Re-
dação. · 

-Requerimento n9 365/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa
rinho, de urgência, nós termOS do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, para Mensagem n9 122/78 (n9 208/78, na origem), solicitando autori
zação do Senado Federal para que o Governo dp Estadq do Amazonas 
possa alienar terras públicas no distrito agropecuário da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa S.A. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n9 366/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa
rinho, de urgênCia, nOs termoSd0-3.rt. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, para a MenSagefn-n9123/78 (n9 209/78, na origem), solicitando auto
rização- do Senado para que o Goverrio do- Estado do Amazonas possa 
alienar terras públicas do distrito agropecuârio da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empre8a Agropecuária Porto 
Alegre S.A. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Resolução n9 74/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Moji-GuliÇu (SP) a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, 
quinhentoS e noventa mil, centO e oitenta e seis cruzeiros e noventa centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encerrada, ficando a 
votação adiada por falta de quorum. 

,:_ Projeto de Resolução n9 75/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP) a elevar cm_ CrS 24.094. I 50,86 (vinte e 
quatro milhões, noventa e quatro mil, cento e cinqüenta cruzeiros e oiten
ta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n'i' 76/79, gue autoriza a P~efeitura Munici
pal de Santos (SP) a elevar em Cri 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqüenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e 
trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada. Discussão 
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 77/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim da Barra (SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze mi
lhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e quatorze 
centavos) o montante de sua divida consolidada interna. Discussão encer
rada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado no 237/79, de autoria do Sr. Senador 
Murilo Badaró, que altera a redação do art. 99 da Lei n9 6.082, de lO de ju~ 
lho de 1964, e dá outras providências. Aprovado, em segundo turno, após 
usar da palavra o Sr. Humberto Lucena. Ã ComiSsão de Redação. 
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- Projeto de Lei do Senado n• 97 (75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do§ 29 do arL 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960). (Tramitando 
em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n'?s 169 e 217, de 1975~) 
Discussão sobrestada, em virtude da falta de quorum para votação do Re
querimento n9 389/79, de adiamento de sua discussão, tendo usado da pa
lavra o Sr. Franco Montoro. 

- Projeto de Lei do Senado n• 169/75, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montara, que determina que os benefícios concedidos pelo INPS 
serão reajustados na base do reajustame:nto do salário mínimo. Dá nova 
redação ao§ 2• do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência Social. (Trami
tando em conjunto com os Projetas de Leis do Senado n9s 97 e 217, de 
1975.) Discussão sobrestada, em virtude do sobrestamento do item ante
rior com o qual tramita em conjunto. 

-Projeto de Lei do Senado n9 217/75, de autoria do Sr_. Senador 
Orestes Quércia, cjti.e altera a redação do § 29 do art. 67 da Lei Orgânica da 
·Previdência Social, e dã outras providências. (Tramitando em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado n•s 97 e 169, de 1975.) Disc:ussilosobres
tada, em virtude do sobrestame_nto do item 16 com o qual tramita em con
junto. 

1.4-LEITURA DE PARECERES 

Referentes às seguintes matérias: 
- Projetos de Resolução n•s 68, 69, 70, 71,72 e73(79, aprovados na 

Ordem do Dia da presente sessão, que autorizam as Prefeitu_ras M l,lnici
pais de Ibiporã (PR), Piedade (SP), Contagem (MG), Pedreira (SP), Olím
pia (SP) e de Morro Agudo (SP) a elevarem o montante de suas dívidas 
consolidas. (Redações finais.) 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PEDRO SIMON- Reformulação partidãria. 

SENADOR JORGE KALUME- Transmitindo ao Sr. Ministro da 
Indústria e do Comércio C ao Sr. Presidente do Instituto de Resseguros do 
Brasil, apelo recebido ao Presidente da Associação dos Usineiros de Bor
racha Vegetal do Brasil. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Apelo à Secretâria de Educação 
do Distrito Federal, em favor da manutenção da Escola Classe 4, situada 
na cidade satélite do Guarâ-=DF. 

SENADOR LUIZ CAVALCANTE - Esclarecimentos sobre 
acepção de S. Ex• a respeito de .. partido no Governo", em face de aparte 
dado ao discurso proferido na presente sessão pelo Senador Pedro Simon. 

SENADOR GASTÃO MULLER -HBodas de Prata" de ordenação 
episcopal de Dom Camilo Faresin, Bispo Prelado de Guiratinga-MT. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- 36• aniversãrio da criação do 
Município de Barra de São- Francisco-ES. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO - Problema da comerciali
zação dos estoques de arroz. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATAS DE COMISSÕES 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

ATA DA 177• SESSÃO, EM 5 DE OUTUBRO DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDt:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E DINARTE MARIZ 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena - Jorge Kalume - José Guiomard - Evandro Carrei
ra- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes --Jarbas Passarinho- Alexandre 
Costa- Henrique de La Rocque- Josê Sarney- Alberto Silva- Bernar· 
dino Viana - Almir Pinto- José: Lins - Dinarte Mariz- Cunha Lima
Humberto Lucena- Milton Cabral - Arnon de Mello- Luiz Cavalcante 
- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dir
ceu Cardoso - Roberto Saturnino - Itamar Franco - Amaral Furlan -
Franco Montoro- Henrique Santillo- Gastão Müller- Mendes Canale 
- Josê: Richa- Lenoir Vargas- Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 1•-Secretãrio procederâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N• 667, DE 1979 

Da Comissio de Constituição e J ustlça, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n9 238, de 1979, que "determina o reajuste automático dos 
salários sempre que a inflação atingir a 10%". 

Relator: Senador Murilo Badar6 

O PLS n9 238/79, de autoria do nobre Senador Franco Montoro, preten~ 
de o reajuste automático dos salários, sempre que a inflação acumulada atin
gir o nível de 10% (dez por cento), na mesma proporção desse aumento, deter
minando ainda, no seu art. 29, que .. os índices do custo de vida, aprovados 

pelo Ministério do Trabalho, serão acompanhados e fiscalizados por comis
são constituída de representantes dos empregados e dos empregadores espe
cialmente eleitos para esse fim u. 

A matéria foi igualmente distribuída às Comissões de Legislação Social e 
de Finanças. 

Ocorre que, por iniciativa do Senhor Presidente da República, estã tra
mitando no Poder Legislativo o Projeto de Lei n9 26/79-CN, que também 
versa sobre reajuste dos salários, o qual, apreciado conjuntamente pelas duas 
Casas do Congresso Nacional, correrá mais rapidamente que a proposiçãO 
sob exame desta Comissão. 

Isto posto requeiro o sobres_tamento do PLS n9 238/79, até que o Con
gresso Nacional decida sobre o referido PL n• 26(79-CN. 

Sala das Comissões, 19 de setembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Murilo Badaró, Relator- Nelson Carneiro- Lenoir V argas
Franco Montoro - Cunha Lima - Moacyr Dalla - João Calmon. 

PARECER N• 668, DE 1979 

Da COmissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 265, de 1979, que "acreseenta alínea ao item II do artigo 
175 do Código de Processo Civil, para incluir no elenco de ações de 
rito sumaríssimo a do fiador para exonerar-se da fiança prestada sem 
limitações de tempo". 

Relator: Senador Murilo Badaró 

A exame desta Comissão vem o ·presente projeto, de autoria do nobre Se
nador Nelson Carneiro, que visa a acresCentãr alínea ao item II do artigo 275, 
do Código de Processo Civil_(Lei n• 5,869, de li de janeiro de 1973) para in
cluir no rol das ações de rito sumarissimo a do fiador para exonerar-se da 
fiança prestada sem limitação de tempo. 

Faz-se mister, porém, alertar aos ilustres membros desta Comissão que 
simultaneamente, tramita nesta Casa outro Projeto, o de n9 59, de 1979 
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(nO? 3.191-B, de 1976, na Câmara dos Deputados) que, também, se propõe al
terar a redação desse mesmo artigo, ainda no inciso II. 

Por se tratar de matérias correlatas e, em conformidade com o disposto 
no art. 283 do Regimento Interno, do Senado Federal, os citados projetes de-
verão ser apensados, por deliberação do plenârio. 

Assim sendo, opino, preliminarmente, pelo apensamento dos projetes, 
na forma regimental, para os devidos fins. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Murilo Badaró, Relator- Nelson Carneiro - Aloysio Chaves 
- Moacyr Dalla- Raimundo Parente- Bernardino Viana- Lenoir Vargas. 

PARECER N• 669, DE 1979 

Da. Comissão de Constituição e J"ustiça, sobre iO Pro
Jeto de· Lei !do .Senado n..0 37~ de 1978, que "acrescenta 
parágrafo 4. o a.o artigo 687 do Código de Processo Civil 
(Lei n.• 5.869, de 11 "-e janeiro de 1973). 

Relator: Senador Ta.ncredo Neves 

De a.utoria. do então Senador otto Lehmann, vem a. exame 
desta. Comissão o Projeto de Lei do Senado n.• 37, de 1978, que 
acrescenta parágrafo 4.o ao artigo 687 do Código de Processo Civil 
(Lei n.O 5.869, de 11 de janeiro de 1973). 

Visa a proposição a dispensar a publicação do edital de arre
matação no órgão oficial, se o valor dos bens penhorados for igual 
ou inferior a 10 (dez) vezes o salário ·mínimo em vigor na. sede 
do Juizo à data da. avallação e se ne.Ssa houver Jornal local 
diário. 

O !lustre Autor justifica sua lnlciatlva sob a alega.ção de que 
"existem ~xecuções de pequenas dívidas que culminam com a 
penhora e praceamento de bens de pequeno valor e nas quais, as 
vezes, o valor apurado com a venda nã_o cobre sequer a despeza 
efetuada com a pUblicação dos editais de axrema.tação no órgão 
oficial do Estado, como preceitua. o caput. do artigo 687, que tem 
como escopo a divulgação de um ato juridico representativo do 
aviso ao público da realização da praça., convocando terceiros ao 
interesse pela aquisição dos bens penhorados. 

A finalidade legal do edital estará, a. nosso ver, salvo melhor 
juizo, atingida pela sua publicação em jornal local diário, e, por
tanto, admissivel a emenda sob este aspecto. 

Subordina-se, no entanto, a dispensa da publicação do edital, 
nos termos prop~tos, ao valor dos bens penhorados, Isto é, desde 
que não exceda a 10 (dez) salários minimos da região. 

, Cremos que, realmente, tanto o credor como o executado po
dem sofrer prejuízo, em tais casos, com as despesas de publicação 
do edital em órgão oficial: ·aquele porque arca com o õnus das 
custas e pode não se ressarcir do total de que é credor, e este 
porque terá a sua divida aumentada l:lem razões ponderáveis. 

Isto posto, sem ressalvas quamto à constltucionalldade ou jurl
dicidade, uma vez que a proposição se enquadra na outorga do 
art. 8.0, Item XVII, letra b, da Constituição, opinamos pela tra
mitação da matéria. 

P'ARECER. DA COMISSAO DE C'ONSTIT1:11Çâ(YEJuSTIÇA 
A Comissão de COnstituição e JUstiça aprova o ~parecer do 

Relator nos termos da 

Emenda. n.o 1-00J" 

Onde se diz no art. 1.0 § 4.0 : "a 10 (dez) vezes", 
diga-se: "a 20 (vinte) vezes". 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Tancredo Neves, Relator - Nelson Carneiro 
- Moacyr Dalla- Raimundo Parente- Lenoir Vargas, (vencido) 
Bernardino Viana. - Aloysio Chaves, (vencido) - Murilo .Badaró, 
(vencido). 

PARECERES N's 670 E 671, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n. o 104, de 1978, 
que "acrescenta. parágrafo único ao art. 476, da Consoli
da.ção da.s Leis do Trabalho". 

PARECER N.O 670, DE 1979 
Da. Comissão de Constituição e J"ustiça. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes 

Quércia, acrescenta parágrafo único ·ao art. 476 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - Decreto-lei n.• 5 .452. de 1.0 de maio de 

1943 -, es-tabelecendo que, ao retomar. ao tribalho, o emp~egado 
acidentado em gozo de auxílio-doença e considera:do recupe
rado ou reabilitaá'O para o exercício profissional, não poderá ser 
dispensado pelo prazo de UID: ano, salvo se cometer falta grave 
devidamente apurada nos termos da CLT. 

Na justificação, salienta o autor que a. legislação tra:balfusta 
já contemPla outras hipóteses "do que se convencionou denominar 
de estabilidade provisória, a fim de proteger o trabalho da mulher 
grávida e do dirigente sindical", por isso pretende "que essa esta .. 
bilidade provisória seja estendida ao empregado acidentado que, 
embora considerado recuperado ou reabilitado para o exercício pro
fissional, retorna ao trabalho e, freqüentem_ente, é dispensa.do pelo 
empregador". 

Reconhece, porém, que o· acidentado, mesmo considerado habi
litado pelo órgão competente da Previdência SOcial "tem, usual
mente, reduztda a sua capacidade de trabalho por um período 
multas vez.es longo", o que dá ensejo a que o empregador o dispense 
sumariamente, provocando com isso •jgrave problema social, eis 
que estes encontram dificuldades enormes para obter no'Vll. colo-
cação". · 

No mérito. é de se reconhecer a conveniência da medida, pois 
tal proteção, longe de configurar mais um apelo patemista ou elei
torelro, tem tundas raizes num angustiante dratna da cla.sse tra
b~ador.a, sempre ameaçada após a desgraça do acidente, com o 
espectro igualmente grave d'o desemprego, e das· repercussões que 
traz à sob'. evlvêncla da própria fam!lia. 

O fato existe e o remédio é o apontado, via da concessão de 
um prazo provisório a'e estabilidade no emprego, q11e pennlta ao 
acidentado- recuperar:-se plenamente~ readaptando-se a seus en
cargos prQffssionais, sem o risco da dispensa - e o medo desse 
rl.sco, até pior que a própria demissão, pelos efeitos cola.terals que 
pode acarretar. 

Sob o aspecto juridlco-con.stltucional, não ·existem empecilhos 
à sua aprovação, por isso, nosso Parecer é favorável ao Projeto. 

Sala da.s COmissões, 13 de setembro de 1978. - Daniel Krieger, 
Presidente -Dirceu Cardoso, Relator - Wilson Gonçalves - Gus ... 
tavo Capanema - Lenoir Vargas - Otto Lehmann - Heitor Dias 
- Leite Chaves. 

PARECER N.0 671, DE 1979 

Da· Comissão de Legislação Social 
Relator: _Senador Nelson Carneiro 

Desarquivado po.r iriiciativa d'e seu , autor, o nobre Senador 
Orestes Quércia, vem a esta Comissão o Projeto de Lei do Senado 
n. 0 104, de 197'8, que acrescenta parágrafo único a.o art. 476 da 
Consolidação da.s Leis do Trabalho, de modo a impedir que o 
empregado acidentado etn gozo de auxílio-doença e considerado 
recuperado ou reabi11tado para o exerciclo profissional, seja dis
pensado antes de concluldo o primeiro ano, salvo falta grave. 

Na. sessão de 13 de setembro de 1978, unanimemente, a douta 
Oomissão de Constituição e Justiça. acompanhou o lúcido voto do 
eminente Senador Dirceu· Cardoso. pela constitucionalidade, juri
dlcidade e aprovação da proposição. 

Neste' ensejo, cumpre-me subscrever~ por seus valiosos fun
damentos, quanto ao mérito, o parecer aceito unanimemente por 
aquele órgão técnico. · 

Pela aprovação. 

.;>ala a'as COmissões. 4 de outubro de 1979. - Lenoü- Vargas, 
Pres1dente - Nelson Carneiro, Rela.tor - Raimundo Parente -
Jaison Barreto - Henrique de La. Rocque.. 

PARECERES N•s 672 E 673, DE 1979 

Sobre o Projeto d.e Lei do !Senado n.0 71, de 1979, que 
"restabelece a. autoJWmia. 1dos Sindicatos de Estivadores na. 
distribuição dos encarregados de direção e chefia nos ser
viços de ""'rga e desearga, revogando o art. 18 do Decreto-
lei n.o 5, de 4 de abril Ide 1966". · 

PARECER N.o 672, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Amara.! Furla.n 

O projeto sob nosso exame, de autoria do nobre Senador Fran
co Montoro, pretende, conforme ex.pressado na sua justificação, 
"restabelecer a autonomia dos sindicatos de estivadores na distri
buição dos encarregados de dlreção e chefia. nos serviços de carga 
e descarga". 

. Para alcançar tal objet!vo, o Projeto revoga o art. 18 do De
creto-lein.0 5, de 4-4-66, com a. redação que lhe foi dada pelo art. 
2.0 da Lei n.0 5. 480, de 10-ll-68. 
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Por força do !l.rt. 266, § 2.0 , da Consolidação dai< ~Lels do Tra
balho, a diBtribuição dos oontramestres gera1s e de porões era feita 
por rodfzlo do Sindicato, atribuição que se transferiu para a enti
dade estivadora com <J ç!ta.do Decreto-ler n.O 5/66. E, con:t a Lei 
n.o 5.480/68, ameniwu-se o d.i.spositivo desfavorecedor do Sindi
cato, estabelecendo-se que as funções de direção ou chefia no.S 
serviços de carga e descarga teriam trabalhadores indicados pela 
entidade estivadora, de preferência entre sindicalizados. 

Portanto,· com a revogação dos diBposltlVOS lega1s abrangidos 
pelo PJ;ojeto, voltar-se-la à preceituação do antigo art. 266, § 2.0 , 

da OLT. 

A proposição está em harmonia com a Constituição e não apre
senta falha de juridicidade ou de técnica legislativa, pelo que está 
autorizada a tramitar livremente no Congresso. 

Quanto ao_ mérito, acredito que .sobre o mesmo deva deter-se 
a Comissão de Legislaç,ão Social, à qual o Projeto. foi igualm~nte 
diBtribuido. 

Isto posto, opino pela aprovação do PLS n.0 71/79, sob o ân
gulo que a esta Comissão cabe julgar. 

Sala das Comissões, 23 de mala de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Amaral Furlan, Relator - Cunha Li1na -
AlQWSio Chaves - Helvidio Nunes - Raimundo Parente - Ader
bal Jurema - Murilo Badaró - Hugo Ramos - Tancredo Neves. 

PARECER N.O 673, J>E 1979 

Relator: !Senador Moa.eyr Dalla 

Pretende o ilustre Senador Franco Montoro, com o presente 
projeto, a revogação do art. 18 do Decreto"lel n.O 5, de 4 de abril 
de 1966, já alterado pela Lei n.O 5.480, de 10 de agosto de 1968, 
que dispõe sobre o exercicio das funções de chefia ou de direção 
dos serviços de estiva dos portos naciona1s. 

Esclarece o Autor, na Justificação do projeto, que a revogação 
proposta é medida. que se im:põe com vistas. ao restabelecimento 
da vigência do art. 266 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Pela redação do dispositivo consollctado, a indicação dos "con
tra-mestres gerais" e .. contra-mestres de porões" era feita, em ro
dizlo, pelo respetivo sindicato. A inovação trazida pelo Decreto-lei 
n.o 5/66 foi no sentido de atribuir aquela indicação à entidade es
tivadora, circunstãncia que, segundo manifesto dos estivadores dos 
portos de Santos, São Vicente, Guarojá e Cubatão, vem gerando 
"conflitos e desentendimentos capazes de influir negativamente na 
execução dos trabalhos de estiva". -

A época em que foi editado o Decreto-lei n.O 5/66, era grande 
a conturbação na área portuária em face, prlnci:palmente, da in
filtração de elementos ou grupos que pretendiam a subversão da 
ordem pública ou do próprio regime. Sucederam-se, assim, nume
rosas medidas Iega1s, visando à pacificação da área, entre as 
qua1s aquele decreto-lei, que vinculou as atividades portuárias ao 
interesse da segurança nacional. 

Hoje, porém, o quadro está virtualmente mudado, sendo até, 
€In certos c~os, desnecessárl_a a manutenção do rigor imposto por 
aquelas pro'Vidênéia.s nitidamente de ca.ráter circunstancial. E é 
esta a finalidade do presente projeto. 

Parece-nos, assim, que o revigotamento do art. 266 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, que vigeu por mais de 20 anos, sem 
dar ID.argem "a conflitos e desentendimentos .. , é medida saudável 
pOJS, em última análise, restaura uma prerrogativa do Sindicato. 
De resto, tanto o Decreto-lei n.o 5/66, como a Lei n.O &.460/68, não 
revogaram aquele dispOSitivo, senão implicitamente, pois sequer fi
zeram remissão à norma consolidada. 

Nestas oondições e acolhendo as razões que justificam o pro-
jeto, somos pela sua aprovação. ~ 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979. - Lenoir Vargas, 
Presidente - Moaeyr Dalla, Relator - Jaison Barreto - Raimundo 
Parente - Henrique de La Rocque -~Nelson Carneiro. 

EXPEDIENTE RECEBIDO 
LISTA N• 07 DE 1979 

EM 4/10/79 

-da Associação dos Servidores Públicos do Amazonas, solicitando que 
os funcionários públicos sejam incluídos no disposto do PL n' 26/79-CN; 

-da .Associação Beneficente dos Estivadores Aposentados do Estado da 
Bahia, solicitando a inclusão dos aposentados nos dispositivos do PL n9 
26/79-CN; 

- da Câmara Municipal de Ilhéus - BA, manifestando-se favoravel
mente à aprovação do PRS n• 28/79; 

- da -câmara Municipal de Capistrano - CE, manifestando o seu 
apoio ao PRS n• 28/79; 

- da Câmara Municipal de Macajuba - BA, manifestando-se pela 
aprovação do PRS n• 28/79; 

- da Federação Nacional do Comércio" Varejista de Derivados de Pe
tróleo, apresentando sugestões ao PL 26/79-CN; 

-da Câmara Municipal de São Vicente Fei'reiia- MA, solicitando a 
aprovação do PRS n• 28/79; 

- da Assembléia Legislativa do Estado do Parã, solicitando a apro
vação do PLS no 46J19; 

-da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e do Centro 
Industrial do Rio de Janeiro, manifestando-se favorâvei à aprovação do PL 
no 26 /79-CN; 

- da Confederação Nacional da Indústria - RJ, apresentando o seu 
ponto de vista contrário à aprovação do PLC n• 56/79 e dos PLS n•s 44/79; 
120/79; 197/79 e 230/79; · 

-do Sindicato dos Hospitais, "Clínicas e Casas de Saúde do Município 
do Rio de Janeiro, pela rejeição do PLS n• 256/79; 

- da Câmara Municipal de Porto Ferreira- S:P, apresentando suges
tões ao PL n' 26/79-CN; 

- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, manifestando-se 
sobre o PL n9 26/79-CN e apresentando reivindicações a favor do funciona
lismo público; 

- da Associação dos Advogados de São Paulo apresentando sugestões 
ao PLC n• 28/77 e manifestando-se pela aprovação do PLC n• 63/79. 

Diversos: 
- da Associação dos Servidores Públicos do Amazonas, solicitando a 

inclusão dos servidores públicos no projeto de reajuste salarial; 
-da Associação dos Municípiás da Região de Urubupungá- SP, solí

citando a regulamentação do curso de Ciências Agrárias, nas escolas superio-
res; 

-_da Câmara Municipal -de- Bãtatais -·sP,-Sugerindo a alteração da 
atual sistemática da distribuição do ICM aos Municípios; 

-da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos- SP, manifestando
se favorável ao enquadramento do trabalhador rural aos benefícios do INPS; 

-da Câmara Municipal de Mirandópolis- SP, sugerindo que os mu
nicipios passem a participar da receita do JCM em 30%; 

-da Câmara Municipal de Ribeirão Preto - SP, congratulando-se 
com o Congresso Nacional pela aprovação do Projeto da Anistia; 

-da Câmara Municipal de Rio Claro,:___ SP, soliCitando à Diretoria da 
TELESP providênCias para sanar as constantes falhas na cobrança das contas 
de telefones; 

-da Câmara Municipal de Santos- SP, manifestando o seu apoio à 
Comissão Parlamentar de Inquêrito que investiga a implantação do progra
ma nuclear brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz)- O Expediente lido vai à publi· 
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 299, DE 1979 

Dispõe sobre revogação do art. 240, do Código Penal, que cuida 
do crime de adultério. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' É revogado o art. 240, do Código Penal, instituído pelo 
Decreto-lei n9 2.848, de 7 dt; dezembro de 1940, sendo renumerados os artigos 
subseqUentes. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

Em conformidade com as disposições constantes do art. 240, do Código 
Penal em vigor, o adultério é considerado crime contra o casamento e punível 
com pena de detenção de quinze dias a seis meses. 

O fato do legislador penal brasileiro considerar o adultério como crime, 
revela um injustificado anacronismo· e um moralismo exacerbado, que se con~ 
trapõem ao humanismo e às modernas descobertas da Psicologia. 

O legislador pãtdo, ao que parece, se ateve, nesse particular, ao arcaico 
Direito Romano, que, pela denominada Lei Júlia, cominava aos praticantes 
de adultério penas pecuniárias ou até mesmo o exílio, perpétUo ou tempo
rário, em uma ilha. 
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Na época medieval, o Direito Canônico condenva a adúltera ao enclauw 
suramento em um convento - como se uma autêntica vocação religiosa puw 
desse nascer de tal medida repressiva! 

Nos idos de 1764, o grande penalista e filósofo italiano Beccaria, renova
dor do Direito Penal, demonstrou que o adultério não deveria ser considera
do como delito, mas como essencialmente um fato psicológico e sociológico. 

Desde então, a idéia se mostrou vitoriosa dentre quase a unanimidade 
dos juristas e legisladOres. 

·É inadmissível, por conseguinte, que em plena segunda metade do Século 
XX o Código Penal mantenha uma tal absurda disposição, como a consubs
tanciada no seu art. 240~ que considera cnme o adul~ério. 

O adultério, o mais das vezes, é ditado por razões fundamentalmente psi
cológicas, ou seja, por carências afetiva.s· oU mesmo pela frieza de um dos cônw 
juges. 

A solução para o problema deve ser encontrada com o auxílio de psi
quiatras e psicólogos e nunca atravês da repressiva tipificação do ato como 
crime. Esse enfoque moralista e ignóbil hã de ser extirpado de nosso estatuto 
penal. 

Nosso anelo, portanto, é proporcionar uma solução humanista para a 
questão, eliminando, desde logo, o adultério dentre o elenco de infrações pe
nais consignadas em nosso Código Penal. 

Pelos motivos expostos, esperamos venha a proposição a merecer a aco
lhida de nossos dignos pares. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1979. - Amaral Furlan. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
CÓDIGO PENAL 

Adultério 

Art. 240. Cometer adultério: 
Pena - detenção. de quinze dias a seis meses. 
§ I'? Incorre na mesma pena o co-rêu. 
§ 2'» A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido, e 

dentro de um mês após o conhecimento do fato. 
§ 3"' A ação penal não pode ser intentada: 
I - pelo cônjuge desquitado; 
II - pelo cônjuge que consentiu no adultério ou o perdoou, expressa ou 

tacitamente. 
§ 49 O juiz pode deixar de aplicar a ,pena: 
I - se havia cessado a vida em comum dos cônjuges; 
II- se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no art. 

317 do Código Civil. 

(À ComissãO de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Dinarte Mariz) - O projeto de lei lido serã 
publicado e remetido à Comissão competente. 

Hã oradores inscritos. -
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA (MDB- PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Governo, no início deste ano, através do Senhor Presidente da Re
pública, anunciava tempos novos de economia de guerra. Um Ministério de 
desburocratização chegou a ser criado e um vulto notável da política brasilei
ra, nomeado Ministro da desburocratização. O ilustre Ministro tem viajado 
por muitos estados do Brasil para tentar resolver o problema da burocracia, 
que estã sufocando a administração deste País. 

Todos nós concordamos com essa medida. E exatamente por concordar
mos e apoiarmos essas medidas tendentes a desburocratizar a administração e 
a racionalizar a economia deste País, é que trago hoje uma contribuição a 
S. Ex• 

No último fim de semana, visitei o meu Estado, mais precisamente are
gião oeste do Paraná, uma das regiões de maior produção de trigo do País. O 
Paraná, neste ano, deve ser o maior produtor de trigo, com cerca de um mi
lhão e oitocentas mil toneladas. Do Estado do Paranã, a região que mais pro
duz é exatamente a oeste, e foi para-onde nos diiigimos, neste final de sema
na, para os c_ontatos naturais em busca de subsídios para a nossa atuação nes
ta Casa. 

E, no Município de São Miguel do lguaçu, no Estado do Paraná, reuni
me com alguns produtores de trigo e tomei conhecimento, por intermédio 
deles, do que acontece, sobretudo nesta fase de colheita e comercialização. 

E sabido que a comercialização do trigo produzido no Território Nacio
nal é monopólio estatal, e há um órgão, conhecido pela sigla de CTRIN, que 
cuida dessa comercialização. 

b CTRIN, não tem uma estrutura de campo e, por isso, credencia as 
cooperativas para a recepção do trigo produzido pelos lavradores. Acontece 
que nem todos os municípios possuem sede de cooperativa, como é o caso, 
por exemplo, de São Miguel do lguaçu, lá no Oeste, onde me reuni com os 
produtores e colhi deles essa reclamação que aqui trago para o conhecimento 
das nobres Lideranças do Governo. No Município de São Miguel do lguaçu, 
por não haver uma cooperativa, existe, entretanto, um entreposto da coope
rativa. Acontece que a burOcracia na recepção desse trigo é algo de inacredi
táyel~ numa hora de economia de guerrea, numa hora em que se procura ra
cionalizar, numa hora em que há um apelo nacional pela economia de com
bustível não se entende realmente, o que acontece lã com o programa do tri
go. Pois, o trigo sai da lavoura para o entreposto; nesse entreposto ele é des
carregado, é pesado, é, portanto, recebido do lavrador. Acontece que do en
treposto esse trigo vai para os armazéns alugados pelas cooperativas para se
cagem do trigo. Então, nova operação de carga e descarga nos armazéns de 
secagem. Procedida a secagem, novamente é carregado esse trigo até a sede da 
cooperativa que, nesta região situa-se no Município de Medianeira. E da sede 
da cooperativa, então, é que parte novamente o trigo para os moinhos. Acon
tece que no Paraná, com uma produção aproximada de um milhão e oitocen.:. 
tas mil sacas, não ternos cotas de moagem nos nossos moinhos, sequer para 
atender o próprio consumo interno do Paraná, quando o ideal, naturalmente, 
era estar sediado no próprio estado produtor o maior número de moinhos, 
com a maior cota possível para, pelo menos, atender à transformação, à in
dustrialização daquilo que é produzido no Estado. 

Entretanto, o Paraná não tem sequer cota suficiente para transformar, 
para industrializar as suas próprias necessidades de consumo interno. Então, 
o trigo sai dessa sede da cooperativa em Medianeira, como poderia sair de 
outros municfpios oride tem sede de cooperativa das áreas produtoras, e vai 
aos moinhos, à maioria das vezes no Estado de São Paulo, para, processada a 
industrialização, voltar parte para atender ao próprio consumo do Paraná, e 
o resto ser redistribuído pelo País. 

Não tem nenhum propõs1to, realmente, esta verdadeira operação que 
faz com que o trigo seja um verdadeiro turista - o trito, neste País, realiza 
passeios - e o mais grave é que tudo isso é feito na Região Oeste por rodovia, 
porque não existe ferrovia . Agora, ãpenas, parece-me que jã estã no plano 
prioritário o início das Obras, no ano que vem,- dei Chamada Ferrovia da Soja, 
que vai exatamente ligar a Capital do meu Estado ao Oeste do Paraná, até 
Cascavel ou Foz do lguaçu- não conheço o seu'traçado em toda a sua ex
tensão. Mas esta ferrovia realmente vai demandar à região produtora. Por en
quanto, todo esse passeio e este turismo que o trigo faz no meu Estado, é feito 
por rodovia, gastando, portanto, combustível na maior irracionalidade possí
veL 

Gostaria de acrescentar mais algumas informações para enfatizar ainda 
mais aquilo que eu considero uma verdadeira irracionalidade. É que as coo
perativas fazem simplesmente um expediente comercial; abrem rigorosamen
te às 8 horas da manhã e fecham as suas portas rigorosamente às 18 horas. 
Acontece que, na época do pico da colheita, o número de caminhões que de
mandam da lavoura para esses entrepostos é enorme, uma vez que o trigo 
sendo monopólio, obrigatoriamente tem que ser entregue nesses entrepostos 
de propriedade das cooperativas credenciadas pelo CTRIN. Então, formam
se filas enormes de caminhões esperando a descarga; às seis horas da tarde 
fecham-se as portas da cooperativa, que só abre novamente às 8 horas da ma
nhã do dia seguinte. 

Ora, o caminhão que espera, aguarda para ser descarregado dias e dias a 
fio nessas filas, é claro que cobra a hora parada. Então, mais prejuizo para o 
produtor. 

Além disto, para uma operação burocratizada desta maneira, a coopera
tiv~ ainda cobra urria exorbitante taxa de recepção. 

As colheitadeiras, nesse período em que os caminhões estão paralisados 
nas filas, esperando a pesagem, a descarga, as colheitadeiras ficam paradas na 
zona rural, fazendo com que os trabalhadores percam tempo, fazendo com 
que haja atraso no preparo ,da terra para, em seguida, ser plantada a soja. En
tão, são prejuízos de toda ordem e, se nesse período acontece uma chuva, vai 
prejudicar a qualidade, aumenta a umidade, reduz-se o peso específico desse 
trigo. Ocorre prejuízo tanto da qualidade como da quantidade, e vejam bem 
que, depois do petróleo, em termos da quantidade, o trigo é o que consome 
maior soma de divisas nossas. 

Este fato poderia ser bastante simplificado se os produtores pudessem 
utilizar os próprios armazéns que possuem nas suas propriedades, armazéns 
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esse financiados pelo próprio PRONAZE:M, que é o Programa Nacional de 
Armazenagem, criado pelo Governo federal. Então, vejam que hã inclusive, 
além de burocracia, uma certa incoerência; o Governo financia a construção 
de armazéns no local da produção; entretanto, esses armazéns, no caso do tri
go, não podem ser utilizados, a não ser para armazenar a soja:. Não tem cabi
mento, isto aí é simplesmente uma falta de confiança, praticamente, demons
trada pelo Governo com relação aos produtores. 

O Sr. Passos Pôrto (ARENA - SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Com cmuito prazer, nobre Sena· 
dor Passos Pôrto. 

O Sr. Passos Pôrto (ARENA- SE)- V. Ex• faz bem em trazer ao de· 
bate desta Casa problema muito sério, que é o cooperativismo brasileiro. Aí 
está um fato que denuncia a crise do cooperativismo brasileiro. Instrumento 
que foi criado para ajudar, na hipótese, o trigo, a produção, ele se está for
mando como instrumento de impedimento do própriâ- desenvolvimento da 
cultura do trigo no Brasil. As reclamações de V. Ex• deveriam ser dirigidas à 
Central de Cooperativas do Estado do Paranâ, que poderia usar, francamen
te, esses armazéns, que foram construídos no Plano Nacional de Armazena
gem e deveriam ser justamente instrumentos de apoio ao processo de cap
tação de toda a produção de trigo no Estado do Paraná. Acho que as recla
mações de V. Ex• são procedentes~ repito, mas deveriam ser encaminhadas à 
Central de Cooperativas do Estado do Paraná. 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Realmente, reconheço que V. 
Ex• tem razão em parte, quando quer atribuir às cooperativas, como órgão 
principal, a crítica que estamos fazendo aqui. Entretanto, não me parece que 
somente as cooperativas sejam as culpadas, porque cabe ao Governo estabe· 
Iecer diretrizes. Se estamos desesperadamente - esse é o termo realmente, 
porque a inflação estã aí assustando a todos - querendo combater a in~ 
fiação, e o combate à inflação se dá tanto pelo aumento de produção e, sobre
tudo, daquilo que por enquanto ainda é importado para complementar o 
consumo interno brasileiro- como é o caso do trigo, então, tanto se faz pelo 
aumento da produção, porque significa diminuição de importação, como 
também nos demais produtos, o que significa a tentativa de produzir exceden
tes para exportar e, com o resultado dessas exportações, conseguirmos com
plementar aquilo que nos falta em trigo, comprando-o agora, e, sobretudo, 
em petróleo, que hoje consome o volume maior das nossas divisas com a im
portação desse produto. 

Veja V. Ex• que com esse procedimento, com esse verdadeiro turismo do 
trigo, hã uma série de erros acumulados, porque ao mesmo tempo, em que se 
está perdendo tempo, ao mesmo tempo em que aqueles que produzem per
dem tempo, ao mesmo tempo em que se corre o risco de chuva na colheita, 
porque essa operação não estâ sendo mais agilizada, ao mesmo tempo em qú.e 
esta burocracia de lavoura por entreposto, e de entreposto para armazém de 
secagem, daí para a sede de cooperativa, e destas para os moinhos, - esta 
operação poderia ser muito mais simplificada, ganhando-se tempo e 
economizando-se combustível. E este me parece um ponto importante, exala
mente o da economia do combustível. 

Mas não é só a estrutura cooperativista, neste País, que estâ errada- e 
eu reconheço que está. Entretanto, não é a única a ter culpa neste caso pelos 
pecados que todos nós sabemos existirem no cooperativismo brasileiro, e até 
mesmo esse setor me parece que estaria a merecer, por parte do Governo, 
uma atenção maior. Eu acho que, neste sistema capitalista em que vivemos, o 
único inStrumento Válido de defesa-jâ que tem que ser preocupação nossa o 
aspecto social - sobretudo dos pequenos e médios produtores, são exala
mente as cooperativas. Então, parece-me que seria uma tarefa de Governo 
não só racionalizar mais a sistemática operacional das cooperativas, como 
mexer, também, no problema moral de cooperativas. 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA - PJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (MDB- PR) - Um instante, nobre Senador 
Bernardino Viana. Permita-me apenas concluir este meu raciocínio. Em se
guida, darei o aparte a V. Ex•. 

Parece-me um ponto muito importante, este do aspecto moral. O brasi
leiro, hoje, via de regra, não confia nos diretores de cooperativas. Esta é uma 
grande verdade, e, sobretudo no Estado do Paraná, onde ainda não há muita 
tradição do cooperativismo, e não foram poucos os casos apurados. Ainda 
recentemente, na Região Oeste, na maior cooperativa do meu Estado, aconte
ceram problemas dessa ordem, de natureza moral, onde inquéritos foram rea
lizados, e até mesmo diretores foram demitidos de suas funções. 

Veja V. Ex• que, até mesmo com relação, especificamente, ao problema 
levantado por V. Ex•, que é o da melhoria das estruturas das nossaS 'coopera
tivas, ainda assim, me parece que culpa maior não ê a da estrutura em si, mas 
do Governo que deveria dar uma assistência maior, deveria orientar melhor, 
dar assistência técnica e também exercer uma auditoria nessas cooperativas, 
para aumentar, junto aos produtores, a credibilidade dos diretores dessas 
cooperativas. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) - Permita-me um aparte? 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Ouvirei V. Ex•, com prazer, logo 
depois do aparte do Senador Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (ARENA- PJ) - Caro Senador José Richa, 
quero dizer que o INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, tem um departamento de cooperativismo que, geralmente, é vin
culado às Secretarias de Agricultura de cada Estado nordestino - pelo me
nos é o que conheço. O que se verifica lâ é que não existe um ideal associativo 
e, por não existir esse ideal, geralmente se diz que quando um presidente assu
me é porque é o elemento da classe que tem maior prestigio. Então, para de
signar a cooperativa utiliza-se geralmente o nome da pessoa, dizendo: .. Coo
perativa do Dr. Fulano de Tal", ou .. Cooperativa do Sr. Fulano de Tal". Não 
hâ, assim, esse ideal associativo de que tanto se necessita, para que as coope
rativas possam ter êxito nos Estados. No Piauí, meu Estado, fundamos vãrias 
cooperativas, mas de todas elas existem hoje apenas três: uma cooperativa de 
produtores de leite, em Parnaíba, uma cooperativa no município de Angical, 
de produtores agrícolas, e outra também no Município de União, de produ
tos agrícolas. E somente estas. Depois é que nós fundamOs vârias cooperati
vas, e hã municípios até com duas cooperativas. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Agradeço a contribuição de V. 
Ex• Veja bem V. Ex• que nós poderíamos aqui falar, debater durante horas e 
horas, só sobre este problema de cooperativa, que não é bem o tema central 
que me trouxe a esta tribuna, na tarde de hoje; mas V. Ex• tem toda a razão. 

Ainda recentemente, tive oportunidade de participar de debates a respei
to de um projeto oriundo da Câmara dos Deputados, sobretudo na questão 
moral, tentando melhorar um pouco mais a estrutura do nosso cooperativis
mo, eliminando aquela famosa figura da procuração, que só tem servido para 
eternizar determinados diretores nas chefias dessas cooperativas, nem sempre 
atendendo aos reais interesses dos produtores e dos associados. 

Por este projeto se estabelece que somente em cooperativas com mais de 
3 mil associados é que pode haver votação por procuração. E assim mesmo 
procurações que obrigatoriamente não podem ser dadas aos diretores, e sim 
a delegados, alguns a mais de 50 quilômetros da sede da cooperativa; aqueles 
cooperados poderiam eventualmente, a cada grupo de 50, eleger I ou 2 dele
gados para representá-los na assembléia. 

Então, veja V. Ex• que este ainda é um assunto do qual nós aqui no Bra
sil não temos muita tradição e que aos poucos vamos conseguindo melhorar, 
e espero que realmente a estrutura de cooperativismo no Brasil se acelere ain· 
da mais, porque me parece que na opção de regime capitalista não hã nada 
mais eficiente para proteção de pequenos e médios interesses senão a coope
rativa e o cooperativismo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSt RICHA (MDB- PR) -·Concedo o aparte, com muito 

prazer, ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Senador José Richa, so
mente pedi o aparte a V. Ex• no ponto em que o discurso de V. Ex• trata da 
questão do cooperativismO. Tarribém partidpo do ponto de vista que V. Ex• 
expressou a respeito de, dentro do sistema capitalista, serem as cooperativas e 
ser o cooperativismo, em conseqüêncía, uma das melhores maneiras de se ob· 
ter uma empresa de natureza comunitária. 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR)- Perfeito. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- A empresa de fins comuni
tários não é aquela mâquina de maximização de lucros em detrimento seja do 
salãrio, seja do consumidor ou seja de ambos. Mas, devo confessar a V. Ex' a 
minha completa frustração em relação ao cooperativismo no Brasil. V. Ex•, 
ainda há pouco, como homem de Oposição, tinha que fazer o que fez, atribuir 
ao Governo todos os males, inclusive os males de certa falência da atividade 
cooperativista no Brasil. Mas, antes da Revolução de 64 era pior ainda. 

O SR. JOSt RICHA (MDB- PR) -Quando digo o Governo, não es· 
tou particularizando este Governo ou o Governo anterior, eu generalizo; até 



5032 Sábado 6 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Outubro de 1979 

hoje, nunca houve por parte de nenhum Governo brasileiro a mentalidade 
realmente cooperativísta. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Este é o ponto. Então, acre
dito, porque vi lá se desriloralizar, através do BancO~da Amazónia, umã ex
pansão enorme de cooperativas e mais· de 99% delas fracassarem. E na nossa 
presença depois, rãpida, no Governo do Estado do Parã, como V. Ex• sabe, 
quando tive a honra de conhecê-lo, procurei dar muito apoio ao cooperativis
mo e verifiquei- que só poderíamos fazer isso se partíssemos para um treina
mento de recursos humanos para esse fim, porque a falência do cooperativis
mo está exatamente na insuficiência de qualificação do -grupo- que dirige a 
cooperativa; como V. Ex• disse ainda hã pouco, com -muita precisão, pessoas 
que às vezes fazem daquilo um bom emprego em detrimento do esforço mú
tuo~ do esforço comum. Mas vi cooperativas funcionarem de uma iniineira 
exemplar, o que prova, portanto, que o principal elemento era a gerência, a 
capacidade de gestão daqueles bens comuns. E ox:alã nós todos possamos me
lhorar um sistema dessa natureza, porque, repito as palavras de V. Ex•, creio 
que seja a melhor forma de, dentro de um mundo capitalista, se conseguir um 
pouco de justiça social. 

O SR. JOSE RICHA (MDB- PR) -~Perfeito. Tem toda a razão V. 
Ex• e agradeço a contribuição que V. Ex• traz, que enricjueCe sobremaneira o 
pronunciamento. A par desse problema de gestão da empresa, parece-me que 
também há uma outra conotação, que é a falta de mentalidade cooperativista 
também do nosso produtor rural. 

Assim, aliam-se as duas coisas: não há uma gerência eficiente e honesta 
que possa infundir aqUela credibilidade e, por outro lado, a própria falta de 
mentalidade cooperativista, associativista dos nossos produtores leva então a 
essa situação verdadeiramente esdrúxula, quando poderíamos estar cami
nhando para uma eficiência Inuito grande. E exatamente a falta desta estrutu
ra, de urna maior eficiência- do cooperativismo brasileiro é que tem feito com 
que empresas estrangeiras comecem, naturalmente, a ocupar O espaço. Veja 
bem V. Ex' que, alguns anos atrás- não me lembro quando, e aqui também 
não há nenhuma preocupação de estabelecer um marco - um dos setores 
praticamente imtüle5 à ação de multinacionais era o-setor agrícola, com ex
ceção dos produtos industrializados que a agricultura utiliza. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSIC RICHA (MDB- PR)- Mas, na ârea de comercialização 
e na própria área de produção, absolutamente não se ouvia f3.lar. Entretanto, 
hoje, segundo informações da própria sociedade rural do Paraná, mais de 
90% da comercialização dos nossos produtos agrícolas estão nas mãos de em
presas estrangeiras, empresas multinacionais, o que me parece grave. 

Mas como, nesse sistema capitalista, se vai Impedir isto? Uma das for
mas, e a mais eficiente, parece-me, seria através do cooperativismo. 

Ouvirei o Senador Pedro Simon e em seguida o Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Se nós estudarmos, por exemplo, a 
economia do meu estado, o Rio Grande do Sul, vamos verificar que ela está 
diretamente ligada ao cooperativismo. A fase áurea da economia do Rio 
Grande do Sul foi exatamente a fase áurea do cooperativismo. Não houve es
tado onde o cooperativismo teve um desenvolvimento tão grande quanto no 
Rio Grande do SuL Na zona de colonização italiana, na zona da colonização 
alemã, na zona da pequena propriedade, eles se reuniram por conta própria, e 
até cerca de 20, 30 anos atrãs era o regime da pequena propriedade, e era o re
gime do cooperativismo. Era época em que a economia do Rio Grande do Sul 
estava melhor. Talvez não tivéssemos lã grandes fortunas, mas, também não 
tínhamos zonas de miséria. Era um regime em que, praticamente se pode afir
mar, o gaúcho vivia em um padrão de vida absOluta-mente bem. E durante 
mais de 100 anos, esse -regime de cooperativismo foi adiante, apesar de que há 
100 anos não se pode dizer que -os homens tinham cultura, a capacidade e o 
estudo de hoje; muitas vezes constituídos de agricultores, de analfabetos, no 
entanto eles tinham condições de desenvolver as suas cooperativas e de ir 
adiante. E algumas se transformaram em grandes cooperativas e cumpriram 
com extraordinário valor o seu trabalho. A verdade é que, de uns tempos 
para cá, houve praticamente um desestimulo total ao cooperativiSmo, e por 
parte do Governo. Se há algo ciue se tenha que reconhecer é a falta até hoje de 
um órgão realmente preocupado com o cooperativismo, um órgão para fisca
lizar, um órgão para oriei1tar, um órgão para incentivar, um órgão para coor
denar. Na verdade, eles vivem à sua própria sorte. E aí sim, muitas vezes, ho
je, tem acontecido, de meia dúzia de homens, ou aperias um se apoderar de 
uma cooperativa e enriquecer ilicitamente, enqliarlio que a cooperativa prati
camente não vai adiante. Hã até a criação de órgãos intermediârios dos dire
tores da cooperativa; vendem a preços praticamente ínfimos a um órgão in-

termediário composto de parentes seus, em São Paulo, para esses_ posterior
mente venderem ao resto do País, a um preço algumas Vezes superiÕr. E V. 
Ex• disse bem ao salientar os setores primários, que até então estavam nas 
mãos dos brasileiros e hoje estão nas das multinacionais. O setor da uva e do 
vinho do Rio Grande do Sul é um exemplo; enquanto as cooperativas prati
camente coordenavam e produziam vinho no Rio Grande do Sul, ele era todo 
nacional. Hoje, ele estã a cada dia caindo nas mãos do capital estrangeiro. 
Como existe a Dréher, no Rio Grande do Sul, que hoje é uma empresa estran
geira. A indústria do fumo, no Rio Grande do Sul, hoje estã praticamente nas 
mãos do capital estrangeiro. Acho que V. Ex• tem- toda a razão ao dizer que 
independente de qualquer outra anâlise, esta é a melhor forma de atender o 
modelo sócio-econômico deste País. Mesmo os que adotam o atual sistema, 
não têm dúvida de que o cooperativiSmo poderia ser o grande centro desse 
modelo. Visitei países como a Dinainarca e a Suíça, onde se verifica qUe a 
grande produção desses países é cooPerativãda, onde o Governo orienta e es
timula. São pa"íses de melhor padrão social, onde existe melhor distribuição 
de riqueza, onde existe liberdade, e no entanto a produção fundamentalmente 
é uma produção cooperativada. No momento, não há por parte do Brasil 
espírito coopera:tivisúl. Não há, através do tempo e dos anos, a intenção do 
Governo em prestigiar as cooperativas. Pelo contrário, há uma campanha 
muito gra"ilde por parte do setor primário, que conseguiu que as cooperativas 
perdessem algum privilégio talvez injusto que tivessem; não tiveram em conta 
nada que absolutamente as protegesse nos seus direitos e na sua intenção reu
nir interesses de minorias que isoladamente não têm nenhum conteúdo, mas 
que somado, que reunido em conjunto poderia representar uma grande força 
à produção em nosso _País. Meus cumprimentos à brilhante exposição de V. 
Ex', ilustre Senador José Richa. 

O SR. JOSÉ RICHA (MDB- PR)- Agradeço a sua contribuição e 
realmente V. Ex• tem razão nos 2 pontos que foram os centrais do seu aparte. 

Com relação à mentalidade cooperativista do Rio Grande, que embora 
eu não a conheça pessoalmente, conheço muito superficialmente, por curiosi
dade, por acompanhar a sua evolução, mas, posso prestar esse testemunho 
através do que aconteceu no meu Estado. 

Porque, exatamente o cooperativismo no meu Estado entrou pelo Su
doeste, que foi colonizado ex:atamente por gaúchos, e agora apenas por curio
sidade, por acompanhar a sua evolução, mas posso prestar este testemunho, 
através do que aconteceu no meu Estado. O cooperativismo, no meu Estado, 
entrou pelo Sudoeste, que foi colonizado por gaúchos. E está chegando aqui, 
um deles, que é o Presidente do meu Partido lá, o Deputado Euclides Scalco. 
E daí partiu para o Oeste até chegar, há pouco tempo atrás, ao norte do Para-
ná. 

O outro ponto abordado no seu aparte é o da estrutura cooperativista na 
Europa. Pessoalmente, pude verificar em 10 países como funcionam as coo
perativas de leite, as cooperativas de queijo e as cooperativas de vinho. E V. 
Ex• tem toda a razão quando enfatiza o aspecto de justiça social através dessa 
proteção. Existe uma proteção. Na Itália, com relação à produção de queijo, 
é impressionante o cuidado, que desce aos mínimos detalhes, do Governo, 
para fiscalizar e propiciar proteção aos cooperados, aos associados de coope
rativas. Essa fiscalização sobretudo nas regiões de Regia Emília e de Parma, é 
impressionante: há determinadas épocas em que mesmo o queijo ali produzi
do é proibido de ser carimbado como queijo daquela regiãO, para Se manter 
uma tradição. E isto é tarefa fiscalizadora de Governo. Tem toda a razão V. 
Ex• · 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA) :__ Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. JOSE RICHA (M DB - PR) - Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Nobre Senador José Richa, 
desejaria apenas aduzir às considerações que V. Ex• já expendeu, aos concei~ 
tos manifestados pelo nobre Senador Jarbas Passarinho e às observações do 
senador Pedio Simon que, ConfOfrne já fcii ressaltado num dos magistrais en- ' 
saias sociológicos de Oliveira Viana,-0 individualismo não é traço marcante 
na formaçãO ·psicológica do povo brasileiro. O espírito- associativo ·não é a 
marca predominante do brasileiro. Entendia ele que essa é uma herança por
tuguesa. O português, como~ de maneira geral, o grupo latino, não tem forte 
inclinação pelo espírito assocí3.tivo, mais desenvolvido em outros povos, 
princiPalmente nos anglo-saxões. E mostrava, em conseqüência, a dificuldade 
para reunir pessoas em torno de cooperativas, em torno de associações cultu
rais, em torrlo de associações -de qualquer natureza. Sempre o traço indivi
dualista é que predominava. Realmente, este fato qÜe é indiscutível. No Sul, 
onde as cooperativas têm logrado mais êxito, isto resulta da contribuição e da 
experiência tfazida, principalmente, pelOS alemães, italianos e por outros imi-
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grantes. No Pará, sobretudo trazida pelos japoneses. A observação do Sena
dor Passarinho é, pois, inteiramente procedente. O grande problema é geren
cial, de formação desses quadros para, educando o nosso trabalhador, criar 
nele esse espírito, essa meri.talidade em favor do cooperativismo, para que o 
cooperativismo não fracasse- e essas associações não acabem terminando em 
insucesso como freqUentemente ocorre. Hâ necessidade da formação desses 
quadros, de um treinamento, de uma preparação para a constituição de boas 
cooperativas. 

O SR. JOS~ RICHA (MDB- PR)- Perfeito, tem toda a razão V. Ex• 
e agradeço a sua contribuição. ----

Mas, Sr. Presidente, não querendo abusar da. liberalidade da Mesa, que
ro encerrar dizendo que, ao fazer as considerações críticas a respeito do que 
acontece, sobretudo, no oeste do meu Estado, e quase que em toda a região 
produtora de trigo, com relação ao problema da falta de estrutura de coope
rativas, da burocracia, do gasto exagerado de combustível, perda de tempo 
dos produtores, colheitadeiras paradas, caminhões com filas, deterioração da 
qualidade do trigo, queda de peso específico, conseqüentemente queda do vo
lume total da produção, que vai demandar uma maior quantidade de impor
tação. 

Sr. Presidente, eu gostaria de concluir com algumas sugC?stões. A primei
ra delas, evidentemente, é para que se acabe com essa burocracia. E essa bu
rocracia se acaba à medida em que houver, por parte do Governo, maior con
fiança nos produtores. Essa burocracia só existe eni fUnção da falta de con
fiança no produtor, porque, se ele tem na sua própria propriedade armazém 
financiado pelo próprio Governo através do PRONAZEM, é inconcebível 
que nesse armazém ele possa guardar a soja, possa guardar qualquer outro 
produto, menos o trigo. · 

Segundo, que se aumente a quota de moagem do Paraná, uma vez que, 
nestes últimos anos, o Paraná fez crescer a sua produção de trigo até chegar, 
hoje, a ser o maior produtor do Brasil. É evidente que a fase de industriali
zação desse produto, na própria área de produção, seria totalmente desejável. 
Entretanto, nestes últimos anos, aumentou consideravelmente a produção e, 
no entanto, não aumentou em nada as quotas de moagem, as quotas de in
dustrialização desse produto, o que faz, então, com que haja esse verdadeiro 
passeio e turismo do trigo, gastando, inutilmente, combustível em grande 
quantidade, que poderia ser economizado, economizando-se, conseqUente
mente, divisas para o Brasil. 

E uma terceira medida que ajudaria ainda a racionalizar mais seria ara
pidez da implantação da ferrovia da soja, ligando todo o oeste do Paraná e, 
por conseqilência, também uma parte do sudoeste do Estado e, desta forma, 
eliminando o uso exclusivamente de rodovias e de caminhões e de veículos 
que queimam combustível importado. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Sr. Presidente, peço a palavra 
para um breve registro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem V. Ex• a palavra. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE. Para uma comunicação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidel1te, não pude ontem estar à tarde e à noite 
neste plenário, para fazer um registro fúnebre, porque, na verdade, não tenho 
o dom da ubiqUidade. Recebemos com pesar a notícia do falecimento do esti
mado compositor cearense Humberto Teixeira, Cujo passamento ocorreu em 
dias desta semana, no Rio de Janeiro. 

Devo dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que Humberto Teixeira, cea
rense, filho da cidade de Guatu, foi meu cõntCfuporâneo, foi meu companhei
ro de estudos, no tempo de ginásio, no Instituto São Luís, cujo proprietário e 
diretor era o saudoso Professor Menezes Pimentel que depois, ingressando na 
vida pública, esteve à frente do Governo cea_rense, comó interventor e Gover
nador, posteriormente na Câmara dos Deputados e, finalmente, encerrou o 
ciclo da sua vida pública como Senador da República. 

Humberto Teixeira, Sr. Presidente e Srs. Senadores, foi também Depu
tado Federal, pertenceu, como nós pertencemos, ao Congresso Nacional. Po
rém, Humberto Teixeira era daquelas figuras alegres, brincalhonas e 
apaixonou-se pela música e tornou~se, também, um dos maiores composito
res patrícios, dando às suas letras aquela conotação toda nordestina do baião, 
tocado, ainda hoje, com muita propriedade, por outro nordestino que é Luiz 
Gonzaga, homem de Exu, em Pernambuco, cidade onde tem procurado mini
mizar tantos rancores, mas não conseguiu. 

Daí, Sr. Presidente, dizer que, como colega que fui de internato de Hum
berto Teixeira no Instituto São Luís, amigo de sua família, conterrâneo ilus
tre que foi, desejava, nesta tarde, trazer este registro para que constasse nos 
Anais do Senado brasileiro o noss_o pesar, não só o meu, como de todo o Se-

nado e de todo o Congresso, pela morte daquela figura que, em vida, foi, na 
verdade, um grande compositor da música brasileira. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao Sr. Sena
dor Jarbas Passarinho, para uma questão de ordem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA. Para uma questão de 
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apresentei quatro pedidos de requerimento de urgência, anteontem, e a 
partir de ontem esses requerimentos aparecem na -Ordem do Dia, 
encabeçando-a com os núineros, respectivamente I, 2, 3 e 4. 

Na Seção III, da Ordem do Dia, o art. 188, que rege as matérias que de
vem ser incluídas na Ordem do Dia, declara no § 1~' que: 

§ 19 Nos grupos constantes dos incisOs anteriores, terão prece
dência: 

a) as matérias de votação em curso sobre as de votação não ini
Ciada; 

b) as de votação sob.re as de discussão em curso; 
c) as de discussão.em curso sóbre as de discussão não iniciada. 

E no§ 49 está especificada a seqüencia constante do parágrafo anterior. 
Esta seqilência, nas proposições do Senado, dá a seguinte ordem de classifi
cação: 

1 - Projetas _de _Lei; 
2 - Projetas de Decreto Legislativo; 
3 - Projetas de Resolução; 
4 - Pareceres; 
5 - Requerimentos. 
Ora, logo o item 6 de pauta é um projeto de resolução. Assim, também, 

são os itens n9s 7, 8, 9, lO, 11, 12, 13 e 14, todos projetes de resolução. De 
maneira que pergunto a V. Ex', nesta questão de ordem levantada, se o corre
to não seria os requerimentos de urgência serem votados depois dos projetas 
de resolução? 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A questão de ordem levantada 
pelo nobre Senador tem toda a procedência, e vai ser acatada pela Mesa. De 
forma que haverá uma inversão na Ordem do Día. Nós começaremos pelo 
item 5 e iremos até o item 10, para depois, então, passarmos para os itens I e 
2. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Para uma questão de ordem, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Humberto Lucena para uma questão de ordem. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para uma questão de or· 
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Regiinento Interno estabelece: 

"Art. 376 Não serão submetidos à deliberação do Plenário re
_querimentos de urgência: 

III em número superior a 2 (dois), na mesma sessão, não com
putados os casos do art. 371, a." 

A ressalva refere-se à matéria que envolva perigo para a segurança nacio
nal ou à providência para atender a calamidade pública. 

Nestas condições, corno há, por evidente equívoco, na Ordem do Dia, 
quatro requerimentos de urgência com fundamento na alínea "c" do art. 371 
do Regimento Interno, solicitaria a V. Ex• que fizesse uma revisão, de tal sor
te que só per-manecessem dois, ficando -os dois restantes para serem votados 
em sessão posteriOr. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esclareço a V. Ex• que a Mesa já 
havia feito essa observação e reitera o propósito de suprimir os itens n9s 3 e 4 
da Ordem do Dia de hoje e inclui-los em Ordem do Dia subseqUente. Portan
to, só serão apreciados os requerimentos correspondentes aos itens n9s 1 e 2. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Franco Montare. 

O SR. FRANCO MONTORO (M DB- SP. Lê o seguinte discurso.)-
Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 

Os Reitores das Unive;rs_idades Católicas de todo o País reuniram~se para 
examinar a grave situação financeira em que se encontram essas Instituições, 
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e submetem à opinião p-ública e às Autoridades governamentais e educacio
nais as informações necessárias a uma avaliação exata do problema. 

Em documento objetivo e sério, descrevem a situação atual, analisam 
suas causas e indicam o caminho para uma solução positiva. 

Esse documento deve ser examinado com a maior atenção, tanto pela 
importância do ensino e da pesquisa de nossas universidades católicas, quan
to pelo número de pessoas nelas envolvidas: mais de 150.000 estuda_iltes e cer
ca de 10.000 proféSsóre8. 

As Universidades Católicas do Brasil são, hoje, treze e representam pou
co menos de um quarto dos cursos e alunos de graduação das Universidades 
brasileiras. Se estimarmos em 537.500 a matrícula nas instituições universi
tárias em !977, os 128.354 alunos das Universídades Católicas representam 
23,9% dO total da matríçula, 

A situação financeira das Universidades Católicas apreSenta~se como in
sustentável. 

Os orÇamentos e balanços ·se tornaram, nos últimos anos, deficitários, 
con,Corm: o quadro abaixo: 

SITUAÇÃO FINANCEIRA: RESULTADO oos· EXEI1CfCIOS {C,CF!CIT OU SUPERAVIT) 
E,.;, Cr$ 1.000,00 

INSTiTUIÇÃO 

PUC/Rlo Ck' Jan.lto 

PUC/:.to P.t~t~lu 

PUC/Rio Qundo óo Sul 

l/(tlv*fl.ld.Wo Cat61ka d• Pern.ambuco 

fUC.'C..mplnot 

1972 1973 

722 - 6.SOO 

57 - 3.743 

2. 7\6 - 3.090 

4.BHJ 3.301 

10~ - 4.144 

1974 

- 20.212 

- D lCS 

6 !IJ37 

- 4.81G 

19'75 

- :29.176 

- 1.872 

- 2./05 

1976 

- ·21.024 

- -2J. 7S6 

- 1.600 

17.658 

- 17.'111 

l~TJ 

- 2.01}) 

-- J.J.3:?S 

- HlU'-·1 

C1.434 

- t.S.042 

1970 

- 18.283 

- 37.832 

·- 12.37& 

80 

- 11.7AI 

1079(•) 

1 •• 1 

- 66.6>-J 

- 6.104 

- 21.634 UnlverWd.d• C•t6hca d• Mmu O•r•l' 

lJnl ... enid.-d• C.t41ica d• Goiás 

Urliv~nJ.:Ud" c.~~•óhc• do r.u•n.t 
lJni~·~~~r•id•ckl C.IOhu de Prlota.: 

- - 3.40~ - 2.9!;7 - 3-t~!) - ~.017 - .lJJI)') - J.31& - 6.377 

187 148 87 - L?(..":'i S1:t - l bOfl - 6 (()4 

~O tOJXH ti-.J~ - 3 OV<l - 0.4!,3 - 'Hi17 - O.MJ2 

Unlvc.•"'ll!a.:le C•tll1c& d'l Sal~a·I<Jf - 1 (jlÇI - :24.0:lí3 68.449 

3.057 

1•, Pt•vhlo 

'• •t O t:"hdl th~ •llo~ l!lltll!..•ot~ f•JI1"ut~rtn. C'oH1' ""';.r/.:ton\0 1111-t ·rn•~ tl: I_: e:. A l()(t ''(}0,00. Qu• l'f>hllll••l hr•l"' '" .11 (j(v(d-:. til' ('•$ l{l:,J,Ii{)(J 000,00 {I:Arr,tJI;H!lt 19/(rJ//01. 

( •• •1 $b tult•;o; t-IVP•Uhl: d~lo\ .. fllJt l'JT'J lVII h>l h>~ll!•r.'.nllt 1:\Je~tl'l:Jia :"f'W' lJntH~··•~I"r.l.,, 

Todas as Universidades Católicas prevêem um dêficit para o exercício de 
1979. Estão auiDentando as pressões sobre os c~stos reais do ensino, particu~ 
larmente através de um aumento da remuneração dos professores bem acima 
do aumento das anuidades ou contribuições dos alunos limitadas por lei. E o 
que é mais grave, a crise financeira não se configUra como conjuntural e pas~ 
sageira, mas como estrutural e profunda. 

Com efeito, aS despesas operacionais estão rapidamente superando ova
lor da receita, colocando as Universidades face à necessidade de decisões ra
dicais, cõmcrO corte total dos investimentos e, com isto, das possibilidades de 
uma expansão que acompanhe a expansão da demanda, além do endivida~ 
mento progressivo, a venda do patrimônio, a cessação parcial e até mesmo to
tal das atividades. 

Ao examinar as causas dessa situação, o Documento aponta os seguintes 
fatores determinantes, que vão tran_sc::r!tos em se_us próprios termos: 

I. O prim-eiro fator é, sem dúvida, a defasagem antre anuidades recebi
das e despesas a cobrir: Qefasagem que aumenta Inexorável, progressiva e cu~ 
mulativamente, de ano para ano. 

Ao receber a incumbência legal de delimitar anualmente o aumento das 
Anuidades e Taxas Escolares, o Egrégio Conselho Federal de Educação fazia~ 
o, desde 1970, de acordo com os índices de aumento do custo de vida forneci
dos pela Fundação Getúlio Vargas. A partir dC 1976, enir-etanto,--os íhdices de 
aumento para as anuidades vêm-se estabelecendo abaixo do aumento do cus
to de vida e dos reajustes salariais dos professores, permitindo acrescentar-se 
apenas uma percentagem de diferença que houver a mais no aumento da re-
muneração do corpo Docente. 

Ora, as despesas com a remuneração do Corpo Docente correspon
dem a, pelo menos, dois terços das despesas d(l nossas Universidades. Por 
conseguinte, a defasagem entre anuidades recebidas C despesas com o corpo 
docente acarreta um desequilíbrio financeiro aniplo e grave em nossos orça
mentos, como demonstraremos logo abaixo e como é facilmente compreensí
vel. 

Não é necessário demonstrar aqui que também o aumento dos outros 
itens de despesa é geralmente superior não só ao aumento das anuidades, mas 
também ao próprio aum'ento dos salários do corpo docente, que foram rea
justados abaixo do aumento do custo de vida. 

Para dar uma demonstra-ção significativa da defasagem entre aumento 
das anuidades recebidas e aumento das despesas com os salários, foi organi
zado o quadro n~' l anexo. 

Nele analisamos três exemplos representativos da situação geral: 
a) no caso da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tomando 

como base o índice de 100 em 1973, temos em 1979, um índice de 701,32 para 
o aumento dos salários e de 576,31 para o aumento das anuidades recebidas; 
conclui-se que as anuidades cresceram 21,69% a menos que os salãrios ou, em 
outros termos, que a receita atual das anuidades deveria ser maior em 21,69% 
(o que significaria cerca de Cr$ 61.785.000,00 além dos Cr$ 284.755.000,00 
previstos para 1979); 

b)- no ·caso da Universidade Catôlica de Petrópolis, tomando como base 
o índic~ de lO~ em 1975, temos, em 1979, um índice de 409,65 para o aumento 
dos salários e- de 353,99 para o aumento das anuidades recebidas; conclui-se 
que as anuidades cresceram 15,72% a menos que os salários e que a receita 
atual das anuidades deveria ser maior em 15,72% (ou seja, cerca de 
Cr$ 12.843.000,00 além dos 81.700.000,00 previstos para 1979). 

c) no caso da Universidade Católica de Minas Gerais, tomando como 
base o índice de 100 em 1975, temos em 1979 um índice de 444,15 para o au
mento de salários e de 367,13 para o· aumentO das anuidades recebidas; 
conclui-se que as anuidades cresceram 20,97% a menos que os salârios e que a 
receita atual das an-uidades--deveria ser maiOr em 20,97% (ou seja, cerca de 
Cr$ 43.591 .ooo;oo além dos Cr$ 207.874.000,00 previstos para 1979). 

Não queremos, porém, concluir apressadamente que a solução do 
problema estaria na liberação do aumento das anuidades. Ao contrário, jul
gamos que, de modo geral, as anuidades já alcançaram o limite da capacidade 
dos nossos estudantes. Discutiremos o problema mais adiante. 
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2. O segundo fator é a diminuição progressiva e constante da verba do 
Ministério da Educação e Cultura destinada à assistência financeira das Uni
versidades Católicas. 

A evolução do valor dessa verba e de sua importância relativa ao orça
mento das Universidades Católicas é documentada no quadro o9 2. 

N otar-se-â, antes de tudo, que a verba do MEC chegava a cobrir mais da 
metade das despesas das Universidades Católicas no inicio dos anos sessenta, o 
que manifesta o incentivo e o apoio do Governo Federal à criação das Uni
versidades Católicas. Essa verba, ainda em 1969, coitstituüt em média 35% de 
sua receita, mas em 1978 não alcançou 5% do orçamento, tendo diminuído 8 
(oito) vezes nos últimos dez anos (cf. quadro nr;> 2). 

Nos anos mais recentes (1975 -78), não somente a diminuição relativa 
da verba é sensível (passando, em média, de 7,7% em 1975 para 4,6% em 
1978), mas também a participação das Universidades Católicas no programa 
de Assistência Fina-nceira a Entidades Universitárias não Federais, do 
DAU/MEC, caí de 81,2% para 38,3%, ou seja para menos da metade (cf. qua
dro n' 3). 

3. Um terceiro fator da atual situação financeira das Universidades Ca
tólicas são as exigênCias decorrentes da Reforma Universitária e de uma polí
tica que visa à qualidade do ensino. 

As Universidades Católicas, acatando efetivameri.te as diretrizes da Re
forma Universitária, VíSãrfdo ao desenvolvimento de uma Universidade inte
grada, superando o mero ajuntamento de Escolas Superiores até então iSola
das, foram levadas a despesas adicionais nos últimos anos. 

CitaremOs especialmente: 
a) investimentos realizados para a implantação de um .. Campus Univer

sitário''. que ofereça a infra-estrutura adequada à realização do modelo ideal 
de Universidade previsto pela Lei; 

b) despesas relativas à implantação de uma carreira de magistériõ, que 
assegure, na Universidade, a permanência, em teinpO Ültegral ou parcial, de 
um corpo docente qualificado, que possa dedicar-se de maneira exclusiva ou 
principal ao ensino, ou possa combinar oportunamente a atividade de magis
tério com a pesquisa científiCa. 

Apesar da ajuda recebida, para o aperfeiçoarrieri.tO do corpo docente, as 
Universidades Católicas viram-se Obrigadas a expandir suas despesas tam
bém nesta área, sobretudo para garantir ao corpo docente qualificado (mestre 
e doutores) uma remuneração condigna, que o retivesse nas atiVidades de en
sino e pesquisa. 

Para a devida documentação deste item, que apresenta variações sensí
veis de uma Universidade para outra, remetemos ao "Catálogo das Insti
tuições Católicas de Ensino Superior/1978", editado pela ABESC. 

Entre as situações particulares, merece aqui destaque especialmente a da 
PUC do Rio de Janeiro, com amplos programas de pesquisa, que contam 
com o financiamento do FINEP. Essa situação constitui, porem, uma ex
ceção no âmbito das Universidades Católicas. 

4. O qUarto fato r, diferentemente dos três anteriores, é determinados me
nos pela legislação vigente e pela política do Governo do que pelas opções 
próprias e autônomas das Universidades Católica_s. 

Em sintonia com sua finalidade estatutária de educação e de serviço, não 
de lucro, as Instituições Católicas de Ensino Superior esforçam-se por manter 
cursos de interesse social, mesmo quando deficitâríos; por prestar serviços 
não retribuídos a comunidades e pessoas carentes; por atender, enfim, a de
manda de ensino por parte de jovens que dispõem de escassos recursos finan-
ceiros. 

Para uma ilustração detalhada deste item, remetemos também ao citado 
Catálogo da ABESC, limitando-nos aqui a assinalar alguns fatos e índices 
significativos. 

As Instituições Católicas de Ensino Superiár ma:iltêm curSos de custo 
elevado e de importância relevantes para o desenvolvimento econômico e so
cial do Brasil. Segundo dados de 1977, as IES católicas oferecem: 22,5% do 
total das vagas oferecidas no País nos cursos de Engenharia Civil, Elétrica, 
Mecânica, Metalúrgica, Química e de Operação; 23, I% das vagas de Arquite
tura e Urbanismo; 21,9% das vagas de Física e 23,7% das vagas de Ciências e 
Ciências Biológicas. 

Na área de Saúde, a oferta nos cursos de Medicina e Odontologia é mo
desta (respectivamente 8~8% e 11,9% do total oferecido no País), mas sãc ·: 
merosas as iniciativas pioneiras em ãrea corria Fonoaudiologia (71 ,4% de to
das as vagas), Nutricionismo (55,8% Fisioterapia ~-35,3%), além de 29,3% das 
vagas de Pisicologia, 27,6% de Enfermagem e 22% de Serviço- Social. 

Estes cursos dão origem a serviços, prestados por estagiários e professo
res, fora da Universidade, oferecendo atendimento médico, odontológico, 
psicológico, de reabilitação, de prevenção de doenças, de educação sanitária, 

de desenvolvimento comunitário, aos qUais se somam muitos outros serviços 
gratuitos no campo educacional. 

Destacamos explicitamente a ni:inutenção de Hospitais Universitários, 
que oferecem numerosos serviços médicos especializados de alto nível, e que 
comportam despesas particularmente elevadas. 

As anuidades cobradas pelas IES católicas estão entre as mais baixas das 
Instituições congêneres (cf. Catãlogo 1978, ABESC, p. 342), visando atender 
à demanda de estudantes de classe média ou média-inferior, que muitas vezes 
não têm acesso aó ensino superior gratuito; porque desfavorecidos na seleção 
frente aos estudantes de melhores condições econômícã.s, que tiveram melho
res estudos em nível de }9 e 29 Graus, e não precisam trabalhar para se susten
tarem. (Paradoxalmente, como se sabe, o ensino gratuito não favorece os 
mais pobres, mas - o mais das vezes - os mais ricos). 

Ainda se deve acrescentar que as Universidades Católicas nãO envereda
ram -pelo caminho -da exploração de 8Iu-nos_e professores, com o aumento 
exagerado do número de alünos por tur~a, sacrifiCando as condições do ensi
no em b"en.efído de um melhor rendimento- financeiro. O númer<_> médio de 
alunos por turma se mantém, geralmente, baixo (cf. o quadro n"' 4). 

O custo do ensino: análise comparativa. 
A análise da situação financeira das Universidades Católicas pode e deve 

ser abordada também a partir de um outro ângulo ou ponto de vista. 
Poder-se-ia levantar a hipóteses de que a atual situação fosse resultado 

de uma administração má. Essa hipótese, porém, tem aparência de plausibili
dade ou verossiroilhança apenas para quem concebe a educação superior 
como o campo de uma atividade económica, em que se podem conseguir lu
cros, principalmente diminuindo a qualidade do produto. 

Essa hipótese não se verifica nas Universidades Católicas: não só pelas 
razões, que já vimos acima, analisando os motivos do aumento das despesas 
no período recente, mas principalmente se for feita uma anâlise comparativa 
dos custos do ensino no Brasil. 

NãO pretendemos fazer aqui, de modo exaustivo, essa análise, sobretudo 
porque não estão aó nosso alcance os dados relativos às outras Instituições. 
Esta análise, porém, está ao alcance do Governo e das Autoridades responsá
veis pela educação, que poderão cuidadosamente, verificar e comparar os 
custos das diversas instituições de Ensino Superior. 

Limitamo-nos a remeter a uma análise comparativa kta, recentemente, 
por um órgão digno de fé e situado acima de interesses particulares. A Comis
são Parlamentar de Inquérito sobre a situação do En_sino Superior, em seu 
Relatório Final (cf. diário do Congresso Nacional, Seção l, Suplem. ao nr;> 
167, 6-12-1978, p. 005), chega à conclusão de que o custo dos alunos de gra
duação é, nas Universidades particulares (e, das 6 pesquisadas, 5 são Católi
cas) três vezes inferior aO custo dos alunos das Universidades Federais, sendo 
ainda mais caro o custo dos alunos nas Universidades Estaduais. Embora 
admitindo-se as imperfeições dessa cOmparação e, especialmente, o fato de as 
Universidades Federais destinarem uma parcela importante de seu orçamen
to à pesquisa, resta a verdade de que o custo do aluno das Universidades Ca
tólicas é realmente muito baixo. Logo, não se poderá dizer que estas Insti
tuições desperdiçam ou administram ineficientemente seus recursos. 

O mesmo Relatório, aliâs, observa: 
"0 valor da arrecadação das universidades particulares, conforme os da

dos fornecidos, demonstra que essas instituições de ensino, em sua grande 
maioria, não podem ser caracterizadas como empresas comerciais, pois da 
análise dos dados levantados por esta CPI se verifica que essas organizações 
não apresentam "superavit" orçamentário que configure lucro". 

Conclusão: 
É lícito. portanto, concluir que as Universidades Católicas se enco_ntram 

na situação em que estão a!'lleaçadas de estrangulamento C?U inviabilidade, 
exatamente porque se empenharam: 

-no cumprimeõto da Lei e na realização da Reforma Univer
sitária; 

-na prestação âe serviços e ná Organização de cursos essen
ciais para o desenvolvimento do País; 

-enfim, no desempenho de uma função supletiva das insti
tuições p~blicas. 

Será também lícito concluir que a prestação deste serviço de interesse 
público merece um efetivo e substancial apoio financeiro dos Poderes Públi
cos, como previsto no art. 126, § 2r;>, da Constituição. 

Um critério básico. 
Na busca de uma solução, guia-nos, antes de tudo, um critério funda

ment:il, que nasce da própria natureza da instituição universitária. 
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A oferta de cursos de formação profissional empenha a Universidade, 
face a seus estudantes, por períodos de 3 a 6 anos. 

A formação do corpo docente, sua atualização permanente e a· manuM 
tenção da qualidade do ensino e de programas de pesquisa tambêm exigem 
prazos longos. Uma realidade complexa e completa como a Universidade de 
hoje não se constrói senão por um trabalho continuado anos a fio. 

Por isso a Universidade não pode ser objeto de medidas imediatas e pro
visórias, a curto ou curtíssimo prazo. Ela exige garantias e recursos que lhe 
permitam planejar e desenvolver suas atividades durante um prazo razoavel
mente longo. 

Quais as alternativas possíveis? 
Na busca das soluções para a atual siiuaçãO~ Várias alternativas se apre

sentaram. Todas, porém, podem ser reduzidas substancialmente a duas. 
A primeira alternativa é a de uma Universidade Católica confiada unica

mente em seus próprios recursos. Esta Universidade só poderá escolher entre 
dois caminhos. O primeiro, que diríamos· "elitista", é o da concentração das 
atividades naquelas áreas ou naqueles cursos, de demanda elevada, onde é 
possível obter dos próprios alunos~ através de um aumento drástico do valor 
das anuidades, os recursos neçessários à manutenção da instituição universi
tária num bom nível qualitativo. Talvez nem seja posSível manter, dessa for
ma, uma Universidade em sentido pleno, abrangendo todas as principais 
áreas do saber. Seria mais _fácil manter algumas Escolas Isoladas. 

O segundo caminho é o da mediocridade de um ensino de "massa", em 
que os recursos são obtidos pelo aumento do número dos alunos (e não das 
anuidades) e renunciado à conservação de uma boa qualidade do ensino, para 
poder oferecer uma formação profission·al barata e acessível a muitos. 

Ambos os caminhos repugnam às Universidades Católicas e a seus diri
gentes, porque desfiguram a própria (azão de ser da Universidade e prestam 
um mau serviço à sociedade brasileira. 

No primeiro caso (opçãO elitista), haveria certamente uma sensível dimi
nuição da oferta de vagas e os cursos oferecidos seriam privilégio de estudan
tes que pertencem à classe social que já desfruta de muitas outras vantagens. 

No segundo caso (opção massificadora_), haveria perda da qualidade do 
ensino e, finalmente, perda de qualquer sentido do próprio eriSino universi
tário-, que se transformaria em ilusão e engodo oferecendo só a aparência de 
uma formação cultural e profissional superior. 

Diante de perspectivas tão melancólicas, muitos dirigentes das U niversiw 
dades Católicas preferirão simplesmente fechar as portas e deixar clara a in
viabilidade de suas Instituições. 

Nesta hipótese, que se nos afigura possível, o GoverM (C>u o Pâís) volta
rá a se defrontar com a pressão da juventude estudantil, demandando mais 
vagas no Vestibular, mais cursos na Universidade, mais chances de formação 
cultural e profissional. -- -

A federafização das Universidades Católicas-Seria uináalternativa viá
yei? Não ousamos propô-la, porque esta· solução implicaria uma despesa, por 
parte do Ministério da Educação e Cultura, de ~rca de sessenta vezes o valor 
atual do apoio financeiro dado às IES católicas. 

Resta, então a segunda alternativa viável, que nos parece justa: a atri
buição de uma ajuda financeira regular e constante às l! niversidades Católi
cas, de modo a permitir-lhes a superação da atual crise financeira e um· ulte
rior desenvolvimento do seu potencial de ensino e pesquisa. 

Esta solução parece, também economicamente, a mais conveniente, por
que, com uma ajuda pequena, permite obter um resultado importante. 

É também socialmente a mais justa, pófque opera uma redistribuição 
mais equitatíva do ónus do ensino superior, ·conigindo, um pouco, a atual 
distorçã-o de um ensino gratuito destinado aos mais favorecidos, enquanto os 
alunos das Univf.!:rsidades particulares são duplamente onerados: pelas con
tribuições escolares, que pagam diretamente às Universidades, e pelos impos
tos, que financiam o ensino público. 

Ê, enfim, a solução prevista e amparada pela Constituição Federal (art. 
176, § 29) e, por todos os motivos citados, a mais democrática, inclusive por
que respeita e valoriza a livre iniciativa dos cidadãos no campo da educação e 
da cultura. 

Esboço de um plano de ação. 
Pelos motivos expostos acima propõe-se um plano de duração razoável: 

cinco anos. 
Pelo motivo, já explicitado de uma distribuição mais equitativa dos re

cursos (e do ónus) do ensino superior, elaboro_u-se um plano de ajuda finan
ceira baseado em critérios percentuais sobre o valor global dos recursos desti
nados pelo Governo Federal ao ensino superior. 

Enfim, considerando e compreendendo os objetivos do Governo na luta 
contra a inflaçãO e a natural dificuldade de reorganizar a distribuição dos re-

cursos, propõe-se um plano modesto e progressivo, que não dispensa, de for
ma algum~. os sacrifícios e o empenho das Universidades interessadas, mas 
tão somente lhes permite viabilizar e continuar suas atividades atuais. 

O plano consiste fundamentalmente na concessão de uma ajuda financei
ra às Universidades Católicas no seguinte valor percentual, calculado sobre o 
total da despesa do MEC com as instituições federais de ensino superior: 

• em 1979 = 3% 
• em 1980 = 5% 
• em 1981 = 7% 
* em 1982 = 9% 
• em 1983 = 10% 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Ouço o aparte do nobre 
Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Nobre Senador Franco Mon
toro, a posição que V. Ex• toma no momento em que se transforma no porta~ 
voz deste pleito, das Universidades Católicas Brasileiras, é perfeitamente 
oportuna, porque sabemos que estas instituições estão lutando com imensas 
dificuldades para cumprir, integralmente, a legislação do Ensino Superior, es
pecificamente, a Reforma Universitária. Nessa exposição, no item 3, V. Ex• 
deu destaque às exigências decorrentes da reforma universitária e à política 
que visa à qualidade do ensino. Efetivarnente, a implantação do ciclo básico) 
por áreas, determina urna ampliação necessária do corpo docente; por outro 
lado o regime de crédito com o currículo mínimo obrigatório, com as discipli~ 
nas complementares obrigatórias, com as disciplinas optativas, cuja lista deve 
ser apresentada ao estudante para sua opção e ainda as eletivas, tudo isso 
concorre, sem dúvida alguma, para ampliar consideravelmente as necessída~ 
des do corpo docente, além da adequação indispensável que se deve fazer en~ 
tre a base tisica e o sistema didático-científico instituído. Este tem sido o 
grande problema enfrentado pelas Universidades em geral e, portanto, pelas 
Universidades Católicas: obter uma n~cessâria e correta adequação entre a 
base física concentrada, que parte dessa nova concepção universitária e o sis~ 
terna didático-científicO riovo, baseado no crédito acadêmico. Portanto, creio 
que o poder público deverá, realmente, dar auxílio substancial às Universidaw 
des Católicas, como deve ampliar as dotações atuais das Universidades Fede
rais, para que possam cumprir bem todas as metas estabelecidas na [egislação 
do ensino superior. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Agradeço a intervenção 
de V. Ex• que, no exercício da Liderança da Maioria, associando-se a uma 
reivindicação trazida ao Plenário, em nome também do partido da Oposição, 
torna-a suprapartidária; portanto, revela o caráter nacio-nal e o interesse 
público e cultural deste pleito da Unjversidade Católica de Brasília. 

Concluo, Sr. Presidente. 

Se for mantida a previsão de despesa de Cri 16.489.461.000,00, para as 
IES Federais em 1979, a ajuda financicra às Universidades Católicas elevar
se-ia a cerca de Cr$ 494.000.000,00. 

Os critérios de aplicação desta verba, as eventuais prioridades, as formas 
de controle, etc., poderão ser propostos pelo Governo, dentro de sua política 
educacional e da salvaguarda do interesse público, respeitados os limites da 
autonomia das Universidades, previstos pela Lei. 

Acreditamos que essa é uma proposta justa- e realista, que permitirâ de
fender os direitos dos aluais alunos e professores e dar continuidade ao notá" 
vel trabalho de desenvolvimento cultural que nossas Universidades Católicas 
vêm realizando hâ três décadas ou mais. 

Da Tribuna do Senado Federal, acima das diferenças partidãrias e certa
mente em nome de toda 8. população brasileira, formulamos um apelo à Pre
sidência da República e às autoridades financeiras e educacionais do País, 
para que atendam com urgência ao apelo das Universidades Católicas Brasi
leiras. 

Inspiradas nos grandes valores humanísticos da liberdade c da justiça, 
elas cOnstituem hoje núcleos insubstituíveis da cultura brasileira. E, de nosso 
desenvolvimento cultural, no campo científico, tecnológico e artístico, depen~ 
de fundamentalmente a realização do verdadeiro desenvolvimento brasileiro. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR FRANCO MONTORO EM SEU DISCURSO: 

QUADRO N• 2 

AS UNIVERSIDADES CATÓLICAS NO BRASIL (I979) 

NOME DA INSTITUIÇÃO Reitor Ano de 
Reconhecimentc 

• Pontificia Universidade Católica do Rio. d<:.Janeir.o .................................. Pe. João Augusto Mac Dowell SJ 1946 
• Pontificia Universidade Católica de São Paulo ...... , ....•......................... Prof' Nadir Gouvêa Kfouri . 1946 
• Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul .. ·-· ......................... Prof. Norberto FrancisCO Rauch 1948 
• UniversidadeCatólicadePernambuco ........................... -............ -.... Pe. Antônio Geraldo Amaral Rosa SJ 1952 
• Pontifícia Universidade Católica de Cãffipiifa:s --- ..................................... -Prof. Benedito José Barreto Fonseca 1955 
• Universidade Católica de Minas Gerais .................•..............•.....•...• Dom Serafim Fernandes de Araújo 1958 
• UniversidadeCatólicadeGoiâs ....••.....••.........••.••.............•........ Pe. José Carlos de Lima Vaz SJ 1959 
• Universidade Católica do Paranâ .................. -•... -.......................... Prof. Osvaldo Arns 1960 
• Universidade Católica de Pelotas ............................................•.... Prof. Carlos Alberto de Souza Vianna 1960 
• Universidade Católica de Salvador ·········-· .. , ···-·-··-·····~··········· ............. Monsenhor Eugêriíb de Andrade; Veiga 1961 
• Universidade Católica de Petrópolis ...... y ~· • • - •••••••• •c• ••• ·~ •••••••••••••••••••• Dom José Fernandes Veloso 1961 
• Universidade do Vale do Rio dos Sinos __ . ~P-·--· ........... , .... ,_ ....................... Pe. LUiz- MarO-inbim SJ 1969 

• Universidade Santa úrsula ................•........ ·-······ ..........•.••••....... Prof. Carlos Potsch 1975 

QUADRO N• 3 

NÚMERO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

INSTITUIÇÃO 1977 !978 1979 
( l' sem) 

• Pontiflcia Universidade Católica do Rio de Janeiro ................................ . 7.151 7.353 7.923 
• Pontiflcia Universidade Católica de São Paulo .... · ....•............................. 9.396 11.723 13.565 
• Pontiflcia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ...•..................•.....• 16.863 18.408 19.567 
• Universidade Católica de Pernambuco ... , ...................................... . 9.929 10.395 10.998 
• Pontifícia Universidade Católica de Campinas ....................... ~ ............ . 14.573 15.696 18.693 
• Universidade Católica de Minas Gerais , . , ............. -.......................... . 10.992 11.532 11.516 
• Universidade Católica de Goiás ................................................ . 8.238 8.697 8.945 
• Universidade Católica do Paranâ ............................................... . 5.246 5.668 6.253 
• Universidade Católica de Pclotas .......................... ·~ ........ ~ c• ••••••••• 3.952 4.256 4.919 
• Universidade Católica de Salvador ............................................. . 9.008 9.915 "1!.011 
• Universidade Católica de Petrópolis .............................. ~ ........ _ ...... . 3.950 4.199 4.315 
• Universidade do Vale do Rio dos Sinos ........... -............................ -~~ .. 18.570 22.333 24.110 
• Universidade Santa Úrsula .. ~ ............................................ _ ... ~~ 10.486 10.590 11.937 

Total •.•••.•••.••••••••••.•••••••••••••.•••.••••••..••..••..•.•••.••..• 128.354 140.765 153.752 

QUADRO N• 4 

NÚMERO DE ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUIÇÃO 1977 1978 1979 
(I' sem.) 

• Pontifícia Universidade Católica do Rio de_ Janeiro ................................ . 1.918 1.278 
• Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ....... -.-~-~ .. ................ ~ ....... . 3.096 3.400 
• Pontiflcia Universidade Católica do Rio Grande do Sul ........................... " 890. 920 
• Universidade Católica do Paranâ ................................................. _ .145 156 

Total . . • • • • • • • . • • . • • • . • • • . • • . • • . . • • • . • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • . • • . . • . . . • . . • 4.689 6.049 5.754 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

.E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 300, DE 1979 
Regula o exercido da especllllização e profissão no campo da se

gurança do trablllho e dispõe à respeito da respectiva babDltaçio. 
O Congresso Nacional decreta: 
Art. [9 É livre, em todo o território nacional, o exercício da profissão 

de Engenheiro de Segurança do Trabalho e de Técnico de Segurança do Tra
balho, observadas as disposições desta lei. 

Art. 2• O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do 
Trabalho será permitido ao profissional formado em Engenharia, Arquite
tura e Agronomia e que tenha concluído curso de especialização de Engenha
ria de Segurança do Trabalho, em nível de pós-graduação. 

Parágrafo único. Equiparam-se aos profissionais referidos no artigo, 
1'or força do Decreto-lei n• 241, de 28-2-67, os Engenheiros de Operação. 

Art. J'i' O exercício da especialização de Técnico de Segurança do Tra· 
balho será permitido ao profissional que tenha concluído curso de nível mé
dio ministrado por Escola Técnica, Estabelecimento de Ensino Profissionali
zante ou Entidade Oficial, para esse fim específico. 

Art. 49 As atribuições da especialização e da profissão de Engenheiro 
de Segurança do Trabalho e de Técnico de Segurança do Trabalho, serão fi. 
xadas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitctura e Agronomia. 

Art. 59 Os profissionais portadores de certificados de conclusão de 
cursos de especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho, registra
dos no Ministério do Trabalho, terão seus direitos assegurados pela presente 
lei, sendo-lhes atribuídos os títulos de Engenheiro de Segurança do Trabalho 
e de Técnico de Segurança do Trabalho, respectivamente. 

Art. 69 Fica o Poder Executivo autorizado a expedir, em 60 dias, os 
atos necessários à regulamentação da presente lei, que entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Justificaçio 
A Lei n• 6.514, de 22 de novembro de 1977, ao incluir um novo Capítu

lo na Consolidação das Leis do Trabalho dispõe, no artigo 162, que as em
presas, de acordo com as normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, es
tarão obrigadas a manter serviços especializados em Segurança e Medicina 
do Trabalho. 

O parágrafo único do artigo mencionado estatui que essas normas esta
belecerão o número mínimo de protis'sionais especializados exigidos para 
cada empresa e a qualificação exigida para os profissionais em questão e seu 
regime de trabalho (alíneas b e c. 

Entretanto, dentre as atividades relacionadas pelo MTb, na Norma Re
gulamentadora 27, da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho apro
vadas pela portaria 3.214, de 8-6-78, figuram duas atividades que ainda não 
têm arpovado por lei, o exercício da especialização e profissão, quais sejam, o 
Engenheiro de Segurança do Trabalho e o Supervisor de Segurança do Tra
balho. A norma citada trata apenas do registro do curso no MTb e não da re
gulamentação da profissão. 

É princípio constitucional- parágrafo 23 do artigo 153- que o exercí
cio de uma profissão depende de ser regulado, por lei, a sua especialização. 

O MTb exige da empresa, a contratação desses profissionais, sem que 
exista a especialização e a profissão criadas por lei. 

O Antcprojeto visa cobrir essa lacuna na legislação, dando embasamen
to legal e constitucional ao exercício desses milhares de profissionais, especia
lizados cm cursos realizados por Entidades Públicas e Privadas, em convênio 
com o MTb e a Fundacentro. 
Legislação citada: 

- Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), capítulo V, título II. 
- NR-27, da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, aprova-

da pela Portaria 3.214, de 8-6-78. 
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1979 - Roberto Saturnino. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 241, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1%7 
Inclui entre as profissões cujo exercício é regulado pela Lei n9 

5.194, de 14 de dezembro de 1966, a profissão de engenheiro de ope
ração. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o arti
go 99, parágrafo 29, do Ato Institucional n9 4, de 7 de dezembro de 1966, de
creta: 

Art. 19 Os engenheiros de operação, diplomados em cursos superiores 
legalmente instituídos, com duração mínima de três anos, ficam, para todos 

os efeitos, incluídos, ~ntre os profissionais que têm o exercício das suas ativi
dades reg'\lado pela Lei n• 5.194, de 24 de dezembro de 1966 . 

Art. 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas aS disposições em contrário. 

Brasnia, 28 de fevereiro de 1967; 146• da Independência e 7')9 da Re-
pública. · 

H. CASTELLO BRANCO 
Raymundo Moniz de Aragio 

:r Às Comissões. de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido serâ 
publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E /iáo o seguinte 

C/51/400 (845) (846) 
Visita do Presidente da 
República do Peru. 
A Sua ExcelênCia o Senhor 
Senador Luiz Viana Filho, 
Presidente do Senado Federal. 

Senhor Presidente, 

Em 27 de setembro de 1979. 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que vi-sita
rã o Brasil, em caráter oficial, no período de 15 a 17 de outubro, Sua Excelên
cia o Senhor Francisco Morales-Bermudez Cerruti, Presidente da República 
do Peru. 

2. Muito agradeceria a Vossa Excelência o obsê:quio de informar-me se 
no dia 16 de outubro próximo o Congresso Nacional, reunido em Sessão 
Conjunta, concordaria em receber a visita de sua Excelência o Senhor Presi
dente da República do Peru. Informo Vossa Excelência de que estou dirigin
do oficio em idênticos termos a Sua Excelência o Senhor Deputado Flávio 
Marcílio, Presidente da Câmara dos Deputados. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu profundo respeito. -Joio Clemente Baena Soares 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Com referência ao expediente que 
acaba de ser lido, a Presidência, ouvida a Mesa da Câmara dos Deputados, 
convoca sessão conjunta solene, a realizar~se às 11 horas do próximo dia 16, 
destinada a receber Sua Excelência o Senhor Francisco Morales·Bermudez 
Cerruti, Presidente da República do Peru, designando oradores da sessão a 
Senadora Eunice Michiles e Deputado João Menezes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles- Raimundo Parente- Mauro Benevides- Marcos 

Freire- Nilo Coelho - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Tancredo 
Neves - Benedito Ferreira - Lázaro Barboza - Pedro Pedrossian - Af
fonso Camargo - Evelásio Vieira - Jaison Barreto - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa·se à. 

ORDEM DO DIA 

De acordo com a questão de ordem do nobre Senador Jarbas Passari
nho, feita anteriormente, iniciaremos a pauta pelo item n'1 5: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 68, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 629, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Ibiporã (PR) a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, 
sessenta mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos), o 
montante de sua dívida consolidada tendo 

PARECER, sob n• 630, de 1979, da Comissão: 
-de Consti_tuiçio e Justiç~, pela constitucionalidade e juridici~ 

dade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 69, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
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seu Parecer n9 631, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Piedade (SP) a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos 
e nove mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e qua
tro centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo. 

PARECER, sob n• 632, de 1979, da Comissão: 
....:.. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 
Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queira permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Votação, em turno único, -do Projeto de Resolução n9 70, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Econonifa como conclusão de 
seu Parecer n9 633, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MG) a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noven
ta e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e se
tenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 634, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram conservar-se como se encon-

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à CoriiT.Ssão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação,- em turno úniço, do Projeto de Resolução n'i' 71, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 635, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Pedreira (SP) a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos 
e doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqUenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 636, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 72, de 
1979, (apresentado pela Comissão de Econorrfia-conw-conclusão de 
seu Parecer n'i' 637, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Olímpia (SP) a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e 
quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n' 638, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça1 pela constitucionalidade e juridici-

dade. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item 10: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 73, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 639, de 1979), que autoriza a Prefeitura M unícipal de 
Morro Agudo (SP) a elevar em Cr$ 5.236.6lQ,40 (cinco milhões, du
zentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 640, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade. 

Em votação o projeto. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à -Córitlssão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com a questão de or
dem anteriormente suscitada pelo nobre Senador Humberto Lucena e acolhi
da pela Presidência-, passa..:se ao item 1: 

sa.) 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 365, de 1979, do 
Senador Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alí
nea c, do Regimento Interno, para a Mensagem n'i' 122, de 1978 {n'i' 
208/78, na origem), solicitando autorização do Senado Federal para 
que o Governo do Estado do Amazonas possa alienar terras públi
cas no distr"ito agr-opecuãrio dã. Sui)erintendênchi da Zona Franca 
de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa S/ A. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB --AM)- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sendo evidente a falta de número, 
em plenário, a Presiàência,_ deixa dC pfOCeder a vCrificaçã.o solicitada, ficando 
sua votação adiada para a próxima sessão ordinária, juntamente com o item 
n9 2, que se acha em fase de votação. 

É o seguinte o item nP 2, cuja votação é adiada. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n• 123, de 1978 (n• 209/78, na origem), solici
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas do distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuâria Porto Ale
gre SjA. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de passarmos ao item n• 11 
da pauta, cabe-me esclarecer ao Plenário que, nos termos da questão de or
dem levantada pelo nobre Senador Humberto Lucena e acolhida por esta 
Presidência, foram retirados da pauta dos nossos trabal~10s os itens de n'i's. 3 e 
4. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 11: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 74, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n'i' 641, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Moji Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, qui
nhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 642,~ de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando a votação adiad'a 

para a próxima sessão, pot falta de quorum para deliberação, em plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n9 643, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e qua
tro milhões, noventa e quatro mil, cento e cinqiienta cruzeiros e oi
tenta e seis cC:ntavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 644, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionafidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. A votação 

fica adiada para a próxima sessão, em virtude da falta de número em ple
nário. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 13: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n"" 645, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santos (SP) a elevar em Cr$ 35.551.793,35 (trinta e cinco· milhões, 
quinhentos e cinqUenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzei
ros e trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. A 

matéria deixa de ser submetida a votos por falta de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 14: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 77, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 647, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Joaquim da Barra (SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze mi
lhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e qua
torze centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Em discussão o projeto, em turno úriico. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. 

Por falta de número deixa a matéria de ser submetida à deliberação do Ple
nário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item ÍS: 

Discussão, cm segundo turno, do PrOjeto de Lei do Senado n'i' 
237, de 1979, do Senador Murilo Badaró, que altera a redação do 
art. 9• da Lei n• 6.082, de 10 de julho de 1974, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 496 a 498, e 547, de 1979, das Comis
sões: 

- de Constitulçio e Justiça - Jl' pronunciamento: pela consti
tucionalidade ejuridicidade do projeto; zo;o pronunciamento: pela in
constitucionalidade da emenda de plenário, com voto vencido dos 
Senadores Franco Montoro, Nelson Carneiro, Cunha Lima e Tao
credo Neves; 

- de Serviço pUblico Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, cm seguiido turno. 
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para discutir.)- Sr. Pre
sidente: 

É apenas para fazer uma referência à emenda que foi oferecida em Ple
nário, com a minha assinatura, no sentido de tentar resolver, através 9-esse 
projeto que cuida de interesses de servidores da Justiça Eleitoral, a situação 
dos requisitados dos TdbUiiais Regionais Eleitorais, da ãrea estadual e muni
cipal. A Comissão de Constituição e Justiça, por voto de_ desempate do Sr. 
Presidente, decidiu pela inconstitucionalidade da emenda. 

Eu, entretanto, jã apresentei à Casa um projCto de lei autônomo sobre a 
matéria, de forma a solucionar o problema dos requisitados da Justiça Eleito
ral. Quero, desde logo, porém discordar do parecer do nobre Relator, Sena
dor Moacyr Dalla, quanto à inconstitucionalidade da emenda; e_aguardarei, 
oportunamente, a vinda do meu projeto ao plenário quando, então, me dete
rei em outras considerações de ordem jurídico-constitucional. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão o projeto. 
(Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro encerrada a discussão. Encerrada 
esta, o projeto é dado corno definitivamente aprovado, nos termos do art. 315 
do Regimento Interno. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 237, DE 1979 

Altera a redaçio do art. 99 da Lei n~" 6.082, de 10 de julho de 
1974, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 9• da Lei n' 6.082, de 10 de julho de 1974, passa a vigorar 

com a redação do art. 7• da Lei n• 6.033, de 30 de abril de 1974. 
Art. 21' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 16: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 169 e 217/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~> 
97, de 1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 
2~> do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei nv 3.807, de 
26 de agosto de 1960), tendo 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- I~> pronunciamento: pela consti

tucionalidade e juridicidade; 2~> pronunciamento: pela constituciona
lidade e juridicidade, e no mérito, pela aprovação, nos termos de 
substitutivo que apresenta; 

-de LegisJ_1_1çio Sodal- Jv pronunciam~nto: contrário; 21' pro
nunciatÕento: contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça, com voto vencido, em separado, do Senador 
Franco Montoro; 

- de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Co~ 
missão de Constituição e -Justiça. · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 389, de 1979 

Nos termos do art. 310, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adia~ 
mento da discussão do Projeto de Lei do Senadp n9 97, de 1975, a fim de ser 
encaminhado ao reexame da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1979.- Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (MDB- SP) Sr. Presidente, peço a palavra para 
justificar o requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (LuizViana)- Tem a palavra V. Ex•. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB --, .SP. Pa~a encaminhar a vo
tação. Sem revisão do o!ador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Nós nos encontramos, nesse caso, diante de uma situação estranha: a 
Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, examinando o projeto, 
conclui pela apresentação de uma emenda substitutiva, e declara expressa~ 
mente que, "a proposição é constitucional, jurídica e atende à boa técnica le
gislativa". Este o parecer da Comissão de Constituição c Justiça. 

Entre~anto, a Comissão de Legislação Social, tendo o Senador Jarbas 
Passarinho como Relator, ao apreciar a matéria, declara, à folha 9 do avulso: 

Assim como nos rendemos a essa evidência, agora voltamos a 
render-nos diante da inconstitucionalidade de qualquer medida vi
sando manter inatingido pela inflação o valor do benefício dos segu
rados em geral, que cessem de trabalhar. 

Isto posto, somos pela rejeição dos Projetes de Lei n9s 97, de 
1975; 169, de 1975; 217, de 1975, e, também, contrários à Emenda 
substitutiva da douta C.C.J, apresentada ao Projeto de Lei do Sena
do n• 97, de 1975. 

Na Legislação Social, o parecer conclui pela inconstitucionalidade, e na 
Comissão de Finanças da mesma maneira: 

··' as proposições desatendem ao disposto no parágrafo único 
do art. 165 da Constituição, porque maioram benefício compreendi
do na previdência social, deixando de indicar uma apropriada e cor
respondente fonte de custeio. 

Ora, Sr. Presidente, a declaração, o reconhecimento da constitucionali
dade ou inconstitucionalidade de uma proposição é competência privativa da 
Comissã:o de Constituição e Justiça. A CóinisSão de Constituição e Justiça 
opina pela constitucionalidade, e apresenta um substitutivo, e as Comissões 
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de Legislação Social e de FiriariçaS Concluem pela inconstitucionalidade, fora 
de sua competência. 

Nesse sentido, para sanar esta irregularidade e ordenar o processo, 
parece-me que a solução normal é pedir que a matérfa volte à Comissão de 
Constituição e Justiça, para que ela nos inforrrie se é ou não constitucional 
esta proposição. O seu parecer foi pela constitucionalidade, mas inconstitu
cionalidade foi alegada nas Coinissões de Legislação Social e de Finanças. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. FRANCO~MONTORO (MDB - SP) - Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Desejo apenas me orientar 
para abreviar a apreciação do requerimento de V. Ex•, mas verifico nos avul
sos, com relação ao item 16 da Ordem do Dia, ao qual V. Ex• se reporta -
que hâ o Projeto de Lei do Senado n• 97, de 197~, que ~Itera a redação do§ 2• 
do art. 67, da Lei Orgânica da Previdência Social. f: este a que V. Ex• sere· 
porta, de autoria do nobre Senador Orestes Quércia? 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP)- Existem vâriosprojetos: 
um de autoria do Senador Orestes Quércia, outro de nossa autoria, e um ter~ 
ceiro projeto. Todos eles foram reunidos, e a Comissão de Constítuição e Jus
tiça deu parecer por uma emenda substitutiva que merece a pieferência, e é 
em tomo dela que se faz a discussão. 

Esta conclusão da Comissão de Constituição e Justiça é a seguinte: 

"O índice de reajustamento serâ igual ao percentual de aumen
to do salário-mínimo". 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• que eu con· 
clua? (Assentimento do orador.) Com relação ao avulso, V. Ex• verifica que 
os pareceres publicados são os de n•s: 321, 322, 323, 324 e 325, de 1979. O Pa· 
recer n'l 321, de 1979, da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como re
lator o nobre S~nador José Sarn~y, conclui justamente por: " ... reconhece a 

constitucionalidade realizãd.i -ínadequ.idarnente- pelas Comissões de Legis
lação Social e de Finanças. 

Mas. diante da manifestação da Maioria, jã estamos convencidos de que 
o requerimento serã aprovado por unanimidade, e que a Comissão de Consti
tuição e Justiça terâ oportunidade de repor, nos seus devidos termos, a trami
tação regular desta matéria. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Vian~) - Inexistindo quorum, em ple.. 
nârio, para votação do requerimento, a apreciação da matéria fica adiada 
para a próxima sessão ordinária, juntamente, cóm oS itens n9s 17 e 18, em vir
tude de tramitação em conjunto. 

São os seguintes os itens cuja discussão é sobrestada: 

-17-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• i69, DE 1975 
(Tramit~ndo em conjunto com os PLS n•s 97 e 217/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 169, de 
1975, do Senador Franco Montoro, que determina que os benefícios concedi
dos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário míni
mo. Dâ nova redação ao§ 2• do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdênci~ So· 
cial, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 e 326, de 1979, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá
vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 
97 /75; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

de Finanças, contrário. 

constitucionalidade e não merece reparos quanto a juridicidade". Já o Pare- - 18 -
cer n• 322, da Comissão de Legislação Social, que teve como relator o Sena· PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217. DE 1975 
dor Henrique de La Rocque, conclui: ~·Por inviável e inconveniente, somos (Tramitando em conjunto com os PLS n9s 97 e 169/75) 
pela rejeição do presente projeto, embora ressalvando os intuitos de seu ilusM 
tre autor." A Comissão de Legislação Social, neste Parecer, não declarou a Discussãp, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'l 217, de 
inconstitucionalidade, porque esta matéria ê: da competência da Comissão de 1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do § 2"? do art. 67 da 
Constituição e Justiça, que jâ havia decidido na forma do relatório do SênaM Lei Orgânica da Previdência Social, e dá outras providências, tendo 
dor José Sarney. Mas como foram anexados vários outros processos, voltou PARECERES, sob n9s 324, 325, e 327, de 1979, das Comissões: 
novamente.:~. Comissão, e há o Parecer n~ 323, do nobre Senador José Sarney 
que conclui por uma emenda substitutiva. E no Parecer n9 324,-da COniíSSã_O__ -de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorâM 
de Legislação Social, 0 nobre Senador Jarbas Passarinho emite parecer, e a vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n~ 97, 
Comissão o aprova com voto vencido. de 1975; 

4'Assim como nos rendemos a essa evidência, agora voltamos a - de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
renderMnos diante da inconstitucionalidade de qualquer medida vi- Senador Franco Montoro; e . 
sande manter inatingido pela inflação o valor do benefício dos segu- - de Finanças, contrário. 
rados em geral, que cessem de trabalhar." O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da 

Então, a matéria já havia sido modificada, por terem sido anexados 
vários outros projetes e haver a superveniência de uma emenda substitutiva 
da Comissão de Constituição e Justiça. V. Ex• dá um voto em separado, e 
realmente há outros pareceres. Como hã vários projetes e hã pãreceres que 
estão conflitantes em virtude dessa anexação, creio que não haverá nenhum 
inconveniente nó arendimento do requerimento de V. Ex•. Só assim se justifi
ca o reexame da Comissão de ConstituiÇão e Justiça; de outra maneira, a Co
missão daria um parecer em contrário, mas, quando chegasse a plenário, para 
evitar a aprovação, voltasse à Comissão- de ConstítUição e Justiça. Mas, nesta 
hipótese, creio que se justifica esse apelo ao reexame da ComissãO de Consti
tuição e Justiça. 

O SR. FRANCO MONTORO (MDB - SP) ~ Agradeço a coiabo· 
ração de V. Ex'"l e parece·me ser realmente a única fórmula, porque a Comis
são de Legislação Social, em seu Parecer n9 324, que acaba de ser lido por V. 
Ex•, declara expressamente à fl. 9 do avulso: "a inconstitucionalidade de 
qualquer medida, etc." Ela afirma a inc0nstitucioii3.lidade. 

E o Parecer da Comissão de Finanças, de n9 325, à página 11, declara 
também que o projeto desatende ao art. 165 da Constituição e que, portanto, 
é inconstitucional. 

Data venia, inconstítucional _é o parecer dessas Comissões - inconstitu
cional, ilegal e anti-regimental, porque foge a uma regra elementar que é a de 
que cada Comissão fique dentro do âmbito de sua competência. A única for
ma de corrigir essa irregularidade será enviar o processo à Comissão de Cons
tituição e Justiça para que ela, dentro da sua competência, opine, mantendo o 
seu parecer anterior pela constitucionalidade ou, aceitando a alegação de in-

pauta. 
Sobre a mesa, as redações finais dos Projetes de Resolução N9s 68, 69, 

70, 71, 72 e 73. de i979, ~provados na Ordem do Dia da presente sessão e que. 
nos termos do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não hou
ver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 19 Secretário. (Pausa) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 674, DE 1979 
Da COrili-ssâo de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 68, de 1979. 

Relator: Senador Mendes Canale~ 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 68, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Ibiporã 
(PR) a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e <lois milhões, sessen
ta mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o mon
tante de sua divida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de_l979.-- Dirceu Cardoso, 
Presidente ~ Mendes Canale, Relator -·Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N.O 674, DE 1979 

Redação final do Projeto de Reso~ção n.0 68, de 1979. 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 

42, inciso VI, da Constituição, eu, Presidente, promulgo a seguinte 
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RESOLUÇAO N.O , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbiporã, Estado 
do Paraná, a elevar em Or$ 22.060.047,87 (vinte e dois mi
lhões, sessenta mil e quarenta. e sete cruzeiros e oitenta e 
sete centavos) o montante de sua. divida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 1!J a Prefeitura Municipal de Iblporã, Estado do Pa
raná, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar eni Cr$ 22.060.047,87 
(vinte e dois milhões, sessenta mll, quarenta e sete cruzeiros e 
oitenta e sete centwoo) o montante de sua .divida consolidada, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto 
ao llanco do Estado do Paraná S.A., este na qualidade de agente 
financeiro do Baneo Nacional da Habitação - BNH, destinado ao 
financiamento dos serv!çoo de complementação urbana, abran
gendo a implantação .do Programa CURA, naquele Mlunicíplo, obe
decidas as concl!ções admitidas pelo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• 675, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação final do -Pro3eto de-Resolução n.• 69, de 1979. 

Relator: Senador Adalberto Sena: 

A Comissão apresenta a redação ffilal do Projeto de -Reso
lução n.0 69, de 1979, que autoriza "a Prefeitura Municipal de 
Piedade (SP) a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, tre
zentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e qua
renta e quatro ·c-entavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 675, DE 1979 

Redaçã.o final do Projeto dl'e Resolução n.0 69, de 1979. 

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

RIESOLUÇAO N.0 . DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, 
trezentos e nove :mil, novecentos e quarenta. e oito cru~ 
zeiros e quarenta e quatro- centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

o senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São 

Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em ....... . 
Cr$ 13.309.948,44 (treze ml!hões, trezentos e nove mil, novecentos 
e quarenta e oito cruzeiros e qua~enta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar 
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNHJ, destinado ao financiamento dos 
S!'rvlços de Infra-estrutura urbana no Conjunto Habitacional Er
nestlno Croccia, da CECAP, naquele Município, obedecidas as con
dições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi~ 
cação. 

PARECER N• 676, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 70, de 1979. 

Relator: Senador Ádalberto Sena 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.0 70, de 1979, que autor!J?Ja a Prefeitura Municipal de Contagem 
(MG) a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove 
milhões. duzentos e oitenta e dois mll1 quatrocentos e setenta e 
cinco cruzeiros e .sessenta e dois centavos) o montante de sua di
vida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 676, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 70, de 1979. 

Faço saber que o senado Thderal aprovou, nos termos do a.rt. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.O , DE 1979 
Autoriza a Prefeitura. Mnnicipal de Contagem, Estado 

de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos 
e noventa. e nove milhões, duzentos e oitenta. e dois mil, 
quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois 
centavos) o montante de sna. dívida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 
Art. 1.• 1!J a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Mi

nas Gerais, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove milhões, duzentos 
e oitenta e dois rol~ quatrocentos: e setenta e cinco cruzeiros e ses
cerita e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa .contratar um· empréstimo de Igual valor, junto 
ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., e.ste na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), des
tinado ao- financiamento dos serviços de infra-estrutura wbana em 
áreas de conjuntos habitacionais, naquele Município, obedecl.das as 
condições admitidaB pelo Baneo Central do Brasll no respectivo 
processo. 

Art. 2.• Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• 677, DE 1979 
Da Comissão_ d_~ _ Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n.• 71, de 1979. 

Relator: Senador Adalberto Sena 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.O 71, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira 
(SP), a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e 
doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e clnqüenta e quatro 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979-. - Dirceu Cardoso, 
Presidente -- Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 677, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resoi)lção n. • 71, de 1979. 

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

RESOLUÇAO N.o , DE 1979 

AutoriZa a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado 
de São Paulo, a elevar em Cr$ 3. 512. 334_.54 (três :milhões, 
quinhentos e doze mil, trezentos e trinta e quatro cru~ 
zeiros e cinqüenta e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a. Prefeitura Municipal de pedreira, Estado de 
São Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resoiuçao n.o 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 3.512.S34,54 (três milhões, quinhentos e doze mil, trezentos 
e trinta e quatro cruzelros e cinqüenta e quatro centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de Igual valor, junto ao Banco do Estado de São Pau
lo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitaçfio (BNHJ, destinado ao financiamento dos serviços de 
infra-estrutura no Conjunto Habitacional Jardim CECAP - Mon
te Nilo, naquele Municlplo, obedecidas "" condíções admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

PARECER N• 678, DE 1979 
Da Comissão de Redatão 

Redação final do Projeto de Resolução I\.o 7Z, de 1979. 
Relator: Senador Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Res<>

lução n.0 72, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olím
pia (SP) a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezenove mil~ oitocentos e noventa e três cruzeiros 
e quarenta centavos) o montante de .sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979. - Dirceu Oa:rdoso, 
Presidente - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena. 
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ANEXO AO PARECER. N.o 678, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 72, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou~ nos termos do 
art. 42, iniciso VI, da constituição, e eu, ,, ............... -~ .•.. , 
Presidente, promulga a seguinte 

:RF.SOLUÇAO N.o , DE 1979 

Autoriza a. Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de 
São Paul<>, a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro 
milhões, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e 
três cruzeiros e quarenta. centavos) o montante de sua. dí
vida. consnlidada.a.. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 :1!: a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São 

PaUlo, nos termos. do art. 2P da Resolução n.0 93, de 11 de outu-
bro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em ....... . 
Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, quinhentos e dezenove 
mil oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta centavos) o 
mo:Ótante de sua .divida eonsolidaÇ_!l, 3: fim de que possa con
tratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Es
tado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação (BNH), ·destinaçlo ao financlam~nto 
dos serviços de infra-estrutura no Conjunto Rabitac!onal Antomo 
José Trindade, naquela cld";de, obedecid:>s as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectiVO processo. 

Axt. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

PARECER N• 679, DE 1979 
Da Comissão de Redaçilo 

Redação. final do Projeto de Resolução n.0 73, de 1979, 

Relator: Senador Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução 

n.O 73, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo 
(SP) a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco milhões, duzentos e trin
ta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 4 de outubro de 1979. - Direeu üardoso, 
Presidente - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N.O 679, .DE '1979 
Redação final do Projeto de Resolução n.• 73, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 
42, inciso VI, da Constituição, e eu, , Presidente, pro-
mulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.o , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Es
tado de São Paulo, a. elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cinco mi· 
lhões, 4uzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenovt: 
cruzeiros e quarenta centavos) 'O montante de sua dívida 
consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Axt. 1.0 l!í a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de 
São Paulo, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de 
outubrp de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em ....•. 
Cr$ 5.~36.619,40 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, seis
centos e dezenove eruzeiros e quarenta. centavos) o montante de 
sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de Igual valor, junto ao Banco-do Estado de São Paulo S.A., 
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habi
tação (BNH), destinado ao financiamento de obras de Infra-estru
tura no Conjunto Habitacional Ademir Beneditti, naquela cidade 
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasii 
no respectivo processo. 

_Axt. 2.0 Esta Resolução entra em vigof-na data de sua publi-
caçao. - -· -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - As redações finais lidas vão à 
publicaçãO. 

Tem a palavra o nobre Senador PedrQ Simon, por cessão do nobre Sena~ 
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS. Pronuncia"o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vive o Brasil a fase da reestruturação partidária. Dentro da chamada "a
bertura", segundo noticia a Imprensa- abertura que eu colocaria entre as
pas para efeito de taquigrafia- o· Governo está no seu projeto de reformu-

lação partidária. Convêm que Se diga que Csse projeto não é atual; não são 
nos dias presentes que se fala sobre essa matéria. Jâ em março do ano passa
do, eu me recordo, houve um longo debate em torno da existência dos atuais 
partidos e da criação de novos. 

O debate foi tão veenleúte, tão atual, que prejudicou intensamente a 
campanha eleitoral do ano passado, e tanto prejudicou que até às últimas ho
ras, os últimos dias, do pleito eleitoral, manchetes de jornais afirmavam: "Os 
partidos políticos serão-átirifos às 17 horas do dia 15 de novembro, antes de 
abrir a primeira urna. E os votos valerão não por legenda, mas por candidato 
a candidato." 

Resta dizer que, esse debate o Governo já o criou, já o desenvolveu ao 
longo de todo o ano passado, e jâ estamos, aqui, dois anos depois, pratica
mente, quase ao final desta legislatura, e o Governo com o mesmo debate, 
com a mesma discussão. 

Há alguns até que afirmam que esta é a intenção do Governo: este ano, 
reformulação partidária; ano que verri, contribuindo para o que já afirmava o 
Sr. Simonsen, de que eleição nãá-pode haver o ano que vem, porque o GoVer
no não tem condições de disputá-las - prorrogação das eleições municipais. 
Depois, partiria parã a reforffiUlação da Lei Orgânica dos Partidos e reformu
lação da Lei Eleitoral, para que esse tipo de debate, importante não há dúvi
da, mas feito de forma deliberada, fizesse com que no ano que vem, todo ele, 
passássemos a discutir prorrogação de mandatos, eleição direta ou não, refor
mulação da lei eleitoral e, teríamos assim, mais todo o ano que vem com a 
classe política debatendo essas teses.m 

E, enquanto a classe política debatesse essas teses, ela não teria tempo 
para debater as outras teses, as teses económicas, as teses sociais, as t~ses ins~ 
titucionais. 

E, assim, um cronista político já afirmou: "o Governo que durante longo 
tempo viveu sobre a égide do chamado milagre econômico do Dr. Delfim, 
não podendo mais viver e sustentar o milagre económico que posto a nu mos
tra a realidade dramática, eConômica e social do País. passaria a viver do mi
lagre político". 

E quem não tem dúvidas de que estamos a viver sobre o milagre político? 
Os jornais -e isso é natural, crítica não se po·de fazer- só procuram os 

parlamentares e só abrem as suas manchetes. há muitos meses para discutir 
essas teses, porque essas teses estão em debate, porque estas teses o Governo 
faz questão de mantê-las em debate, não para resolvê-las, porque, se quisesse, 
já' poderíamos tê-las resolvido, mas para procrastiná-las, para levar ao longo 
do tempo, o mais longo .possível, esse tipo de debate, para que, por exemplo, 
o problema como o da Light, sconsiderado o escândalo do século, já a essa al
tura, a população não sabe de que se trata, jâ o esqueceu. Para que problemas 
como~ d:3 inflação, o mês passado, urna inflação de tempo de guerra, a maior 
dos_ .últimos anos, superior à do período pré~revolucionãrio de 1964, isso pas
sa despercebido, porque o assunto é um só: o que o Governo qUer debater; 
debater, sim; discutir, não, porque os projetas o Governo não está a nível de 
resolvê-los, mas, sim, a nível de procrastiná-los, a nível de levar como es:se 
que ano jã passou, em cima desta§ tese de debates, e, no ano que vem, e sedu
vidar o outro a_no também, de 198l, fiquemos nós debatendo em cima deste 
assunto. 

Mas o que quer o Governo, afinal? O Presidente Castello Branco, venci
do o Movimento de 1964, apresentou uma lei que eu considero r.espeitável, 
justa, há muito necessária para a realidade partidária brasileira. Foi a Lei Or
gânica dos Partidos ~olíticos, !J.ma lei que regulamentava de maneira oficial, 
de maneira justa, o nas-cedouro, a vida e o desenvolvimento dos partidos polí
ticos. 

Foi mUito radical, a tal ponto que dos 13 ou 14 partidos que existiam, 
aqueles que foram obrigados a cumprir a lei, restaram, certo, o que sei, PTB, 
PSD e UDN, não recordo se mais algum. 

Era uma lei que determinava o alistamento no partido para alguém votar 
na convenção_; era unia lei qUe determinava o registro prévio da chapa antes 
da convenção; era urna lei que determinava a exigência de um número de 
presentes para a convenção ter validade; era uma lei que dá garantia às mino
rias, porque, tendo garantidos na chapa: era uma lei que garantia a presença 
da Justiça Eleitoral, fiscalizando desde a convenção até o registro da chapa, 
onde ela poderia ser impugnada por quem quer que fosse, e só seria regiStrada 
se cumprisse a lei. Alguns acham até que seria uma lei um tanto rígida. Não 
considero tanto. É verdade que há alguns exageros, mas considero, repito, 
uma lei respeitável. 

O!i partidos cumpriram a lei, e os velhos partidos permaneceram. Veio a 
eleição de 1965 nos 11 Estados em que ela se- reãliZ3.v-a na epo63.. E, naquela 
eleição, a coligação-PTB/PSD ganhou na maioria, prinCipalmente na Guana-
bara e em Minas Gerais: -
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Aí, o Presidente Castello Branco, cujo Al-1, que tinha sido o Ato que 
institucionalizou a chamada Revolução, já tinha passado o seu efeito, e a 
Constituição dC' 1946_vivia em toda a sua plenitude, deu o primeiro golpe de 
estado depois du Movimento de 1964, que foi O Al-2. E o AI-2 extiO.guiu os 
antigos pai'fidos num ato de violência, num ato absurdo e criou os atuais par
tidos, ARENA e MDB. 

Muito se tt::m analisado, muito se tem discutido sobre os aluais partidos. 
É necessário extingUi-los? e necessârio mantê-los? Cumpriram a sua finalida
de? Não cumpdram a sua finalidade? Dois partidos é muito pouco. É neces
sário mais. Dois é o suficiente. 

Parece-me que a análise não é tão simplista assim. Parece-me que a análi
se tem que ser mais profunda e mais real. 

Em primeiro lugar, não_ sou a favor do bipartidarismo, sou a favOr do 
pluripartidari.;;mo. Acho que não se pode enfeixar.em duas camisas de força o 
pensamento nacional. Acho que se deve permitir a livre organização de todos 
os partidos, dando ao povo o direito de fazer a seieção~ Mas me parece que se 
eu penso assim. se 'muitos brasileiros pensam assim, e eu não tenho o direito 
de confiar no Governo, quando o Governo diz que_ agora pensa assim, quan
do o Governo muda a sua orientação no sentido da vida partidária. A Nação 
pensa assim, inúmeros arenistas respeitáveis pensam assim, mas não me pare
ce que a,inten·..:ão do Governo seja esta no sentido do pluripartidarismo que 
busca a dem{'lcracia em pensando assim. 

Primeiro, foi a Revolução que criou o bipartidarismo; segundo, deve-se 
analisar sobre 0 bipartidarismo de fato, no Brasil. Tenho dito pelo interior, 
que, na verdatie, se analisarmos o sistema partídârio no Brasil, nós não vive
mos sob o sistt:majurídico e institucional do bipartidarismo de direito, do bi
partidarismo em que um partido está no governo e o outro estâ na oposição, e 
que o povo dec-ide com relação ao próximo pleito qual serã governo e qual se
rã oposição. 

O bipartidarismo não de direito, mas de fato, existe na InglatCrra, exíste 
nos Estados Unidos, duas das maiores democracias do mundo. Centenas de 
partidos existem na Inglaterra, ·existe até o partido dos proprietários de cães 
e, ainda hã um mês, a imprensa publicava que nesse partido havia uma diver
gência e havia se criado uma separação dentro desse próprio partido. 

Mas, a verdade é que, ao longo dos decênios, a alternância do poder na 
Inglaterra tem sido feita entre o Partido Conservador e o Partido Trabalhista. 
ComO inúmeros são os partidos nos Estados -Unidos, mas -a--alternância do 
poder, desde praticamente a sua criação, é feita pci:lo Partido Democrata e 
pelo Partido Republicano. 

No Brasil, todavia, as críticas que se fazem à ARENA e ao MDB devem 
ter um sentido diferente desse que se quer afirmar. A crítica real ê que o siste.. 
ma implantad~J neste País jamais deixou a ARENA ser Partido e o MDB ter 
condições de ser Partido com condições de ocupar o poder. Porque, ao longo 
desses anos. a ARENA tem sido o Partido do Governo, mas jamais foi um 
Partido que esteve no governo. Ao longo desses anos, a ARENA -o maior 
Partido do Ocidente- tem sido o Partido que -deu susteritâculo ao Governo 
que aí está, muitas vezes colocando~se contrârio à opinião nacional, aceitan
do um "pacote de abril", aceitando uma "Lei Falcão',, aceitando uma politi
ca econômica e social iníqua, injusta-, cruel e desumana. Mas, em compen
sação, quando é que a ARENA foi chamada à mesa das conversações? Quan
do a ARENA teve condições de tomar uma decisão para escolher um Presf
dente da República, para escolher um Governador de Estado, para ditar as 
normas da política econômica, social e institucion-al do povo brasileiro? Qual 
a vez que a ARENA foi chamada? Qual a vez que o Diretório Nacional da 
ARENA foi convocado? Quando houve uma Convenção Nacional da ARE
NA para tomar decisão sobre um ponto decisivo do povo brasileiro, como o 
contrato de risco, por exemplo, como as eleições indiretas, por exemplo? 

Quem nãO sabe que todos oS_Presidentes_da República, a cOmeçar pelo 
atU.ai, foram indicados pelo sistema e à ARENA foi reservado um melancóli
co papel de fazer um aparato de filme de cinema, batendo palmas e votando 
no candidato que a Nação iriteira e o mundo já sabiam que tinha sido escolhi
do? 

O que é um partido político senão um grupo de homens que têm um 
ideal comum e a busca do poder como objetivo? Ao longo desses anos, isso ao 
MDB foi impedido; ao longo desses anos, usando de todos os métodos, desde 
as cassações verificadas em 1966 e em 1970, no Rio Grande do Sul, desde a 
cdação de Um colégio eleitoral, criado em 1974 e em 1978, no Rio Grande 
do Sul, o MDB jainais conseguiu ser governo, porque ao MDB era destinado 
pelo Governo ser um partido da oposição e não o partido na op.qsição, com 
aspiração de chegar ao Governo. 

Então, parece-me que, se a classe política quer discutir com sinceridade, 
essa é uma causa que deveria ser discutida neste Congresso pela classe pOlítica 

e não em gabinetes fechados, pelo Sr. Golbery, pelo Sr. Petrônio Portella, 
pelo Senhor Presidente da República e pelos tecnocratas do Governo. Parece
me que esta seria uma tese a ser discutida pelo povo brasileiro e não uma tese 
a ser discutida por meia dúzia em gabinetes fechados, nos transformando a 
todos nós, mais uma vez, em cobaias das decisões dos seus laboratórios. No 
entanto, o que se noticia é que nós temos que estar aqui, na expectativa das 
decisões que o Governo possa vir a tOmar-com relação a esta matéria. Nin
guém, ninguém mesmo, nos diz, ninguém nos afirmou que na verdade, ao se 
querer mudar o leque partidário",- se estã disposto realmente a mexer no fulcro 
da questão, se estã disposto realmente a mudar o esquema de vida político
institucional neste País, vida político-institucional que numa democracia que 
quer ser democracia- não tem outra fórmula de ser executada. 

Democracia é o regime em que a sociedade participa e Vive, erri que os eS
tudantes falam e podem ter as suas organizações, em que os sindicatos têm li
berdade e podem se manifestar, em que as igrejas, os intelectuais e o povo, to
dos podem falar. Mas, só há um canal de comunicação-·direta e ofiCial para 
que toda vontade popular se· transforme em lei e que dite normas·para o po
vo. E esse carriinho se chama partido político. 

O pãrtido político é o caminho de ligação entre a Nação e o Governo, 
para que, democraticamente, aquilo que pensa a Nação~ venha, através do 
partido político, para o Congresso Nacional, e este na hora de votar represen
te a vontade da Nação. 

Se os partidos políticos não tiverem essa representação; se os partidos 
políticos não forem os ·canais de comunicação entre a Nação e o Governo; se 
nós con~inuarmos a viver no rCgime em que o partido político quer falar em 
nome da Nação, mas só fala, porque não tem poder de decisão- ao outro 
partido político se quer reservar o direito de falar à Nação, para levar à 
Nação o que meia dúzia de tecnocratas fechados decidem em gabinete- se 
continuar assim, se a reforma for feita com esse princípio, melhor é não fazê
la, porque na veidade continuaremos a viver no regime em· que vivenio-s até 
agora. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)-Ouçocom o maior prazer a V. 
Extt, Senador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Eu, nobre Senador Pedro Si
mon, pessoalmente, tenho que dar razão a V. Ex•, quando disse repetidamen
te que o meu partido - ARENA, é o partido do Governo, maS_ não um 
partido no Governo. Pessoalmente, repito, dou inteira razão a V. Ex• E co·m 
que melancolia que lhe dou razão. Mas, nobre Senador Pedro Simon, tenho 
grandes esperanças, fundadas esperanças de que esse estado de coisas vai mu
dar radicalmente, porque, na verdade, o meu partido sempre deu Presidente 
-e nisso não há nenhuma crítica pCSsoal, mas, sim, uma característica: deleS 
- muito auto-suficiente. O Presidente João Figueiredo, neste ponto, está 
contras_tando com os seus antecessores._ Nenhum Presidente se comprometeu 
tanto, não somente com a ARENA, mas também com o Partido de V. Ex•s e 
com o povo em geral, como o Presidente atual, a começar pelo seu solene ju
ramento; .. Juro que farei deste País uma democracia". Depois, no aniversário 
da Revolução, a sua prece é toda cheia de humildade. Nenhum Presidente fez., 
ainda, uma rogação como a do Presidente João Figueiredo: '"Fazei, Senhor, 
que eu saiba ouv.ir as críticas que me são feitas, que eu tenha a coragem de ad
mitir o-meu erro 6rn benefício -da verdade". Sinceramente, não tomo isto
como arroubo, como simples palavras. Seria u-ma-profunda decepção se este 
João que af está, não foSse fiel a essa súplica. E agora, mais recentemente, em 
Sorocaba, no dia 29 do mês passado, disse ele, em praça pública: .. Quero um 
partido em que os representantes do povo compareçam ao Congresso para di
zer o que o povo quer, o que o povo sente e não para dizer o que eu quero, o 
que o Presidente quer, o que o_ Presidente sente". Eu confio nestas palavras 
do João. Será uma profunda decepção se ele não as cUtnprii. Muito obrigado 
a V. Ex• 

O SR. PEORO SIMON (MDB- RS)- Seria um pouqúinho melhor 
se ele dissesse: eu quero um partido que. vote o que o povo quer, que vote o 
que o povo sente, e não que vote o que eu quero. 

Falar, falar nós temos falado. Justiça seja feitfl, a V. Ex•. ilustre Senador. 
V. Ex• é um dos Senadores que nesta Casa, por exemplo, com relação ao pe
tróleo, tem dado lições de patriotismo. Tem falado. Agora, decidir, por en
quanto é o Presidente João. E lhe digo mais, nobre Senador, quero até fazer 
justiça aos seus antecessores num aspectO: riãO vejo por que eu tenha que dife~ 
rendar o General João do General Geisel, do Marechal Costa e Silva, do Ge
neral Médici, do Maiechal Castello Branco. Cada um, à sua forma e à sua 
maneira, jurou e, mais do que o juramento a que V. Ex• se referiu, todos jura
ram, no Congresso Nacional, cumprir a Constituição. Castello não cumpriu, 
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Costa e Silva não cumpriu, Médici não cumpriu e GeiSel não cumpriu. Va
mos ver se esse cumpre. Estou na expectativa do que possa acontecer. 

Não sei, não tenho por que até agora, lhe dar um crédito exagerado_ de 
confiança, quando vejo que a reforma partidária que ele estâ fazendO, a mim 
parece que estã sendo feita so_b um aspecto do qual eu não posso fugir, aqUilo 
que o ilustre General Hugo Abreu afirmou na sua célebre entrevista, publica· 
da na Veja. ainda antes do Presidente atual assumjr. Ele diz~a que um 
grupo se estava estruturando e que esse grupo haveria de fazer do General Fi
gueiredo Presidente da República e era um grupo que tomaria proVidências 
para se perpetuar no poder. 

Mostrarei a V. Ex•, no decorrer do meu pronunciamento, que, na reali~ 
dade, o que se estâ vendo, o que se estã sentindo, o que se estâ prevendo é a 
reformulação total, um governo que parte do regime do arbítrio aberto, fran~ 
co, quC se possa combater de frente, para o regime do arbítrio apresentado• 
com uma fórmula colorida, enfeitada, mas que, na verdade, é o mesmo arbí
trio, da chamada democraCia rC:lativa do General Geisel que quer se perpe~ 
tuar no poder, se as medidas que eles· estão prevendo forem adotadas. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR- PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com todo o prazer. 

O Sr- Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• falou do voto. E tam
bém, neste particular, o Presidente João Figueiredo estâ altamente compro
metido. No dia l Q de dezembro, do ano passado, como candidato, dizia -
são palavras suas, textuais: Hf: no voto que se exerce efetivamente a "igual da~ 
de do direito dos cidadãos••. Ninguém o forçou a dizer isto. Seria ele, temos 
que admitir, PreSidente da República mesmo a despeitO da ARENA. Disse~o 
voluntariamente. Então, não é possível que sejain simples palavras. O meu 
crédito não é exageradO, conforme expressão de V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Sou um admirador de V. Ex• 
Creio que V. Ex•, nesse seu Arquivo Implacável, faz algo. Qualquer dia V. 
Ex-' haverá de fazer a gentileza de emprestar-mo. Se V. Ex• mo emprestar, e 
tenho a certeza de. que V. Ex' haverá de me faZer iSto, virei à tribuna para ler 
no Arquivo Implacável de V. Ex• _o que deve estar lã sobre o General Geisel, o 
que ele disse; do General Médici, o que ele disse; do Marechal Castello Bran~ 
co, o que ele disse. Vamos recorrer ao Arquivo Implacável de V. Ex• e vamos 
ver se a boa fé_ de V. Ex• não se perdeu na poeira do caminho, nas promessas 
reprometidas, pelos presidentes anteriores e até agora não cumpridas. Tenho 
dito: a vida me fei transformar~ me num São Tomé, a nível de crença. Infeliz
mente, os Governos que esiãó ar, tenho que ver para acreditar. Por que, 
nobre Senador? Porque, inclusive quando eu via e jâ estaVa assistindo, eles ti
raram aquilo que existia. Como eu vou acreditar, por exemplo, que as 
eleições de 82 serão di retas. Porque é uma promessa, por exemplO, do_ Presi~ 
dente, de que elas serão diretas? Promessas que houve no passado, promessa 
que o Senador Líder da ARENA afirmo11_ no_sjornais, promessa que o Depu
tado Líder da ARENA afirmou_ nos_ jornais e que o Ministro das Comuni
cações _veio correndo dizer: não, promessa não. Ele disse que ia ver. Prome
ter, não promete. Enquanto que estava na Constituição, na Constituição an
terior, antes do pacote. 

Em 19_66, quando se fizeram as eleições .. indiretas .. , o Presidente disse: 
serã s_ó_ esta_ vez,_ porque·ã ·próxima será direta. E mudaram a Constituição, 
transformaram em uindiretã". Em 1970, quando a eleição foi .. indireta11

, se 
disse: será só esta_ vez, porque em 1974 será direta. E mudaram de novo. E em 
1974, será só esta vez,_ em 1978 será direta. E mudaram de novo. E agora, que 
está na Constituição, dizem que serã direta. E peço à taquigrafia que, quando 
eu falar em eleição hi~direta, bote entre aspas, porque não_é eleição indireta 
coisa nenhuma, é conta de chegada. Se fosse indireta, pelo menos seria demo~ 
crâtica. 

Eu pergunto: como posso acreditar na palavra do Governo, quando di
zem que adiante virâ e se votou contra uma emenda do Senador fr:anco Moo~ 
toro? E a ARENA votou contra porque o GoVerriO determiriou que votasse 
contra. QUando, agora, o MDB retira todas as suas emendas, para aprovar a 
emenda do Sr. Deputado Edson Lobão, o Ministro da Justiça afirma que ele 
foi muito PreCipitado, que ainda não é hora disto. Como vou acreditar? 

Tenho inveja de V. Ex• e o admiro por isto. Adrniro~o e respeito pela sua 
boa fé, continua acreditando~ i:: bom que tenha um homem de bastante fé. 
Mas sou obrigado a reconhecer: o sistema que aí está não me dã garantia de 
que possa lhe creditar muita re. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Nobre Senador, se algum dia, 
por infelicidade nossa e, muito particular, minha, eu me certificar de que isto 
que acabei de recordar não passa de palavras, somente palavras, a partirdes~ 

se dia o menos que farei é ficar absolutamente mudo neste Plenário. Nem um 
vagido sairã mais da minha boca. 

O SR- PEDRO SIMON (MDB - RS) - Nobre Senador Luiz Caval
cante, V. Ex• tem nos seus Arquivos Implacáveis, af, as palavras do General 
Geisel? Estão aí as palavras de Sua Excelência ou estão rioutro arquivo? 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Eu devo ter alguma coisa do 
Geileral Geisel, deixe-me pensar ... 

O SR- PEDRO SIMON (MDB- RS)- Excelência, se tiver, eu gosta
ria de ler o que foi que o General Geisel disse ao longo dos seus cinco anos. 
Ou vamos ao General Mêdici, vamos ver os arquivos do General Mêdici. 
Lembra-se V. Ex• daquele discurso que Sua Excelência fez, uma das- peças li
terárias mais bonitas de qtié me recordo, quando Sua Excelência assumiu? 
.. Vamos colher as pedras do passado_ Basta de atirá-las nos adversários. Va
mos colhê~las para, juntos, fazermos deste Pais uma democracia. Eu prometo 
fazer deste País uma democracia". São palavras do General Médici. O qUe fez 
Sua Excelência, Se não foi aquele período onde tivemos mais censura total à 
imprensa, onde tivemos mais torturas e mais injustiças neste Pais, se não no 
regime do General Médici? Vamos voltar, vamos lâ no seu ArquiVo lmQlacá
vel e vamos olhar nele as frases do General Castello Branco. V. Ex• tem ali, e 
pode verificar: '"Triste do País em que as suas Forças Armadas não forem 
para manter a lei e quiserem se usar delas para se manter um regime de arbí
trio. Este não é o papel das Forças Armadas, que devem, o mais cedo possí
vel, regressar aos seus quartéis." Está ali nas palavras do General Castello 
Branco. Está ali no seu Arquivo Implacável, roeu General e roeu ilustre Sena~ 
dor Luiz Cavalcante! 

O Sr- José Ricba (MDB -PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Primeiro, vamos aos arquivos, 
que são mais importantes, e, logo após, lhe darei o aparte com o m~ior pra· 
zer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• me forçou_a recorrer 
ao meu arquivo para catar uma das afirmações do ex-PreSidente Ernesto Gei~ 
sei. Achei-a. Em sua Mensagem de 1976, disse ele: "Quanto mais homogéneo 
for um partido, menor, segundo nos parece, será. sua capacidade de mobili· 
zação de correntes diversas de opinião. E, pois, menor a sua importância polí~ 
tica." Tenho que admitir que os fatos, as atiíudes do Presidente Geisel con
trastaram com essa sua afirmação: um partido homogéneo, isto era o que lhe 
satisfazia em toda a plenitude. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Pois não, nobre Senador José 
Richa. Com o maior prazer. 

O Sr- José Richa (MDB- PR)- Eu compartilho do seu ponto de vista, 
meu caro Senador Pedro Simon, porque, realmente, os precedentes anteriores 
lamentavelmente não nos dão condições para poder abrir esse crédito de con
fiança- ao Senhor Presidente João Figueiredo. Exatamente porque cada um 
deles, como muito bem disse V. Ex•, cada um à sua maneira, fez o juramento 
de cumprir a Constituição, de cumprir as leis e de fazer deste País uma demo
cracia. Entretanto, como todos eles, como muito bem demonstrou V. Ex•, e 
não cumpriram esse juramento, atê o momento não temos, pelo menos, as ra
Zões anteriores que nos levem a acreditar no atual Presidente. Mas a reforma 
partidârhi, tar como se prenUncia, e que virá como mensagem do Governo a 
este Congresso, nos dâ todas as condições, além dos precedentes, de duvidar, 
realmente, de que as palavras, que têm sido ditas por Sua Excelência, vão re
presentar o grande ideal do País-, que ê ver a Nação voltar à plenitude do esta
do de direito democrático. Porque, cada um de nós tem o direito, a partir do 
momento em que não hã uma -definiçãO clara, preçisa, do Presidente da Re
pública, do que ele pretende com essa reforma partidâria~ cada um de nós tem 
o direito'de imaginar, comO jã se especula que esta reforma pã.rtidãria hâ de 
ter duas etapas. Numa primeira etapa, o pluripartidarismo à Custa da Opo
sição, onde, facilitada ao GoVerno a tarefa cOrh uril partido só, Com maioria 
absoluta de sustentação. reciclado o Governo e subdividida a Oposição, virá a 
segunda etapa. Poderâ vir a segunda etapa, sobretudo porque não hâ, por 
parte do Presidente da República, a toda Nação brasileira, o compromisso de 
dizer o que Sua Excelência pretende com essa reforma partidária. Então tudo 
indica que poderá haver esta segunda etapa, quando proibição de coligações, 
quando o voto distrital, militância partidária, fidelidade partidâria, prorro~ 
gação de mandatos de prefeitos e vereadores, e, outros causuísmos poderão 
ser adotados, após a implantação da reforma. Tudo isto, nUma segunda eta
pa, Sr. Senador Pedro Simon hâ de fazer com que o atual Presidente daRe· 
pública, nesse plano político, venha a ser o pior de todos os Presidentes da 
República, porque enquanto, anteriormente, tínhamos pelos menos, confes-
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sadamente, um regime de arbítrio, mas onde se podia configurar evidente e 
concretamente, a responsabilidade do Presidente da República, com esta re
forma, será o Congresso que irá adotã-Ia. S~rá a Oposição que irá se subdivi
dir, e aí então teremos institucionalizada a democracia relativa neste País, e 
perpetuado o atual grupo dominante no Poder. Portanto, veja bem V. Ex• 
que, embora não tenhamos até o momento, nenhum motivo concreto para 
desconfta.r dos propósitos do Presi4ente, entrc~anto pelo que se especula que 
vai ser a reforma partidária, se ela viCr, tal cOmo se imagina, terá o atual Pre
sidente, prestado o maior dcsserviço do que os seus antecessores à Nação bra
sileira, porque af então vão se alternar pessoas, mas não partidos que repre
sentem realmente todos os segmentos da sociedade brasileira. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) ..:.. Muito obrigado a V. Ex• 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- ·RN)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- CÓ)n o maior prazer, Senador 
Dinarte ·Mariz. 

O Sr. Dinarte.Mariz (ARENA - Jl.N) - Meu caro Senador pelo Rio 
Grande do Sul, V. Ex' chegou neste ano para exercer o mandato recentemen
te. No seu glorioso Estado, V. Ex' acompanhou muito de perto os aconteci
mentos políticos da Nação. Se V. Ex' deseja fazer uma anâlise ~a _história 
política do País, não deverâ ser esta circunscrita aos 15 anos da Revolução. A 
Revolução foi feita, V. Ex' o s,abe, pará. 'corrigir uma graride ameaça que pe
sava sobre a sociedade brasileira. A Revolução foi fei~a com todo o apoio do 
povo brasileiro, e não hã revolução que não traga no seu bqjo a violência e a 
injustiça. Não conheço nenhuma revolução, nÕ mundo inteiro, que não as te
nha trazido no seu bojo, porque ela jã é a revolta contra um sistema. Conse
qüentemente, ela é a violência para corrigir erros ou -crimeS-qUe estejam sendo 
cometidos perante a Nação. E também não hã movimentO revolucionário 
onde não haja injuStiça. M"ãs negàr ao País~ nega_r as nossas Forças Armadas, 
o patriotismo e o esforço que têm feitO, durant~_15 anos para melhor~r a si
tuação desta Nação, acho injusto. Erro.Sjarnais deixarão de haver aqui ou em 
qualquer outra nação do mundo que tenha o privilégio de se anunciar como a 
melhor democracia que poSsa existir- no Universo.- Erros semP.re haverão, mas 
debitar ao Presidente da República., no começo do seu GoVerno, quando ele 
se compromete perante a Nação a fazer tudo Para deroocratizâ-la, querer cri
ticar o Presidente da República porque deseja ter um Partido ctC apoio para o 
seu Governo, tenho a impressão de que é não desejar a democracia, porque 
não há país do mundo, democrático, cujo pre5idente, cujo governo não seja 
apoiado por um partido político. Essa balela de Partido único ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS).:._ Não há governo que não seja 
apoiado ... ? 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Não há governo que não seja 
apoiado por um partido político - só nos regimes -córiü:míStãs. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Na Alemanha Ocidental, são 
dois Partidos que dão apoio ao Go_verno;-apeÍias para dar um exemplo, Sena
dor. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Mas apoiado no partido políti-
co. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - São dois partidos que dão 
apoio, cada um deles isoladamente. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Na Alemanha, V. Ex• sabe, há 
a disputa partidária e, conseqUentemente, o Governo tem que se apoiar em 
uma força partidária para gOvernar enl um regime democrático. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) ~.É o que ele não faz. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN)- Tenho a impressão de que é o 
que a Revolução tem feito até hoje. V, Exf sabe Que contradições existem em 
todos os partidos políticos, porque a democracii se aJimenta exatamente da 
controvérsia. Na hora em que a opinião de um partido político for só homo
gênea, só se encontra isso nos regimes comunistas. Nos regimes democráti
cos, é exatamente da controvérsia que nasce o poder democrâtico ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Estou plenamente de acordo 
com V. Ex' 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- ... embora a minoria tenha que 
se submeter às deliberações da maioria. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Estou plenamente de acordo, 
maiorias eleitas pelo povo. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA-- RN)- Isso é que eu considero. e que 
reconheço-como democracia. Criticar o Govern"o, dentro de uma situação em 
que nos o_r!ent~. pa:~a q!-1~ Possal!ló:~ _Chegar perante a opinião pública e dizer 
Congresso Um prOjeto 'de reforma política, tenho a impressão que é se anteci
par ao des~onhecid?· Porque_ nós '!ã_o ~onhecemo~ o projeto, não temos nada 
que nos oriente, paraCfíie poSsamos -chigar perante a opinião pública e dizer 
ql:le o projeto do Governo vai ser bom ou mau, neste ou naquele rumo. A úni
ca coisa que sabemos é que ele está trabalhando, lutando para democratizar 
mais o País, porque realmente estamos vivendo numa democracia. 

O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Permite V. Ex• um aparte? (Assen
timento do orador.) Democracia não é obra de um homem só, se me permite 
contrapartear. O "ideal, o desejável, o que a Nação quer é que esse.projeto de 
democracia se faça cOm o povo; jâ nasce mo_rto exatamente por esse labora
tóriO que p-rovoca e que produz artifiCialismos desta natureza. E ê 8rave que 
um Senador da expressão de V. Ex•, ~nfesse publicamenté que nãO sabe de 
nada do que se vai propor ao Con&resso, da maneira arbitrária, intolerante, e 
que provoca, inclusive dentro do partido de V. Ex', as insatisfações. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O Senador, estã sendo sincero, 
merece respeito a afirniação -de S.-EX' 

O Sr. Jalson Barreto (MDB- SC)- Perfeitamente, é com o maior res
peito que faço essa colocação. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- S. Ex•. merece respeito pela 
sinceridade. Não foi consultado, portanto, não sabe. Merece valor a afir
mação de S. Ex' pela importância dela. Realmente ninguém é consultado. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Permita o nobre colega que eu 
responda ao outro colega que me aparteia, como se eu fosse o dono da tribu
na nesta hora. Mas eu tenho a impressão de que o Presidente da República es
tá elaborando um projeto, e esse projeto está sendo discutido. Se não estou 
enganado, o caminho é o gabinete do Ministro da Justiça, que estâ encarrega
do de elaborar esse projeto. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- O laboratório deve estar no 
Ministério da Justiça. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Ele deve estar tendo a priori
dade para os adversários que chegam lã. Logo, essa acusação é injusta. Qu-an
tos eujã não tenho encontrado no Gabinete do Ministro da Justiça? Natural~ 
merite que não vão tomar o tempo do Ministro da Justiça com visitas de cor~ 
tesiis; porque, é comum, Quando nós, políticos, queremos cobrir qualquer as~ 
sunto que tratamos nos Ministérios, sairmos dizendo: .. foi uma visita de cor
tesia". Naturalmente, quando os adversários do Governo vão até o Ministro 
da Justiça ou, até, o Presidente da República, não vão tomar um cafezinho. 

O Sr. Jaison Barreto (MDB- SC)- V. Extestã se referindo aos .. Ma
Juris-tas" e não à Oposição brasileira. 

O Sr. Dinarte Mariz.(ARENA- RN)- Eles vão tratar de assuntos de 
interesse da Nação. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB -.RS)- Correto, quero agradecer ... 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Eu poderia citar várias coisas, 
mas, não estou aqui para acusar o Partido de V. Exf-, estou aqui, apenas, para 
dizer uma frase: este País democraticamente só se salvará se for com o atual 
Presidente da República. 

_O Sr. Jaison Barreto (MDB - SC) - É uma frase histórica. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB -RS)- É uma frase cheia, Senador 
Dinarte. Serã que V. Ex' acha que o anterior não tinha condições? Eu tenho 
respeito por V. Ex' Só pergunto: o. anterior não teve condições? O anterior do 
anterior não teve? E o anterior do anterior, do anterior do anterior não teve? 

Acho que o Presidente Castello e o Presidente Costa e Silva, por exem
plo, que já morreram, merecem, pelo menos, o fi osso respeito. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN)- Mas, V. Ex• me perdoe, não 
estou falando sobre o passado, estou falando do presente. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Hã o Médici, aí no Flamengo; 
e o General Geisel no seu descanso de Teresópolis, todos eles merecem o nos~ 
so respeito. 

O Sr. Dlnarte Mariz (ARENA - RN) - Mas eu estou falando ... 
O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Do atual? 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Estou falando do presente. 
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O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)-- Este é que é o problema; o 
problema é que o atual é que é o bom, o atual é que é o ótimo, o que passou 
passou. Foi de bater palmas ao atual e esquecer o que passou, que estamos na 
atualidade. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Eu não quero fazer a história 
do Rio Grande para chegarmos a Borges de Mediiros. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Com relação à violência, 
como diz o nobre Senador, realmente, toda revolução traz violência. O 
problema é que uma revolução traz a violência na hora em que ela se perpe
tua, não 15 anos depois dela continuar existindo. 

QUerer jus_tificar a violência desses anos todos peJo Movimento de 19t;;4, 
não. Revolução todos sabemos o que é: é um movimento geralmente armado 
que tem quatro fases: tem a insurreição, tem a açilo, tem a consolidação e t~m 
a instituciOnalização. 

Houve a conspiração, onde muitos que fizeram a revolução conspira
ram, e muitos, que estavam do lado do Governo que caiu, não conspiraram. 

Houve a segunda fase, que foi a fase do movimerito armado; houve a ter
ceira fase, que foi a da consolidação, e houve a quarta ,fase da instituCionali
zação, à qual até se deu o nome de Ato Institucional, que não tinha número 
algum. O Ato Institucional passou a ser número um. quando veio o _dois;_ va
mos ver o Diário Oficial e vamos ver se o Diário Oficial de abril de 1964 fala 
em Ato Institucional n9 1. Ato Institucional, que instituCionalizOu a RC':'o
lução. Depois é que veio o resto. 

O Sr. Jaison Barreto (MDB- SC)- Permite nobre Senador? É exata· 
mente em cima da colocação que fez o nobre Se:tador Dinarte Mariz. Colo
cações como a do nobre Senador é que explicam es~;e sentimento de predesti
nação e que permitem o autoritarismo de se incutir nã- consciênCia do ilustre 
Presidente da República: '"este País só se salvará denocraticamente com o Sr. 
João Figueiredo". Esta concepção elitista, alienada, fora de propósitos é que 
provoca estas distorções no encaminhamento da democracia que a Nação so
nha; ela não haverá de ser feita com o Presidente da República sozinho; que 
ele ouça as vozes da Oposição, que entende que só se fará quando o povo pu
der participar das formulações que a Nação toda deseja. De modo que não 
aceitamos esse pluripartidarismo, que permite afirmações como esta, de que 
Sua Excelência está disposto a esquecer as origens dos que se dispuserem a 
apoiá-lo, quando o que a Nação querê que ele se disponha a esquecer as ori
gens daqueles que, democraticamente, se antepõem ao seu projeto de Gover
no. Isso cai naquele conceito de democracia que V. Ex• estava defendendo 
com muito brilhantismo. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Em segundo lugar, quando V. 
Ex• fala em forças Armadas, vamos deixar muitO claro. V. Ex~ falou no es
forço das Forças Armadas para desenvolver este País. Defendemos as Forças 
Armadas corno instituiÇões permanentes que têm uma missão sagrada_que es
tá na Constituição brasileira. 

Parece-me que administrar este País faz parte d3 responsabilidade do 
povo brasileiro no seu conjunto: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o 
Poder Judiciário. A missão das Forças Armadas estâ lã na Constituição; é ga
rantir a nossa soberania, é garantir a nossa segurança, ê preservar as nossas 
instituições. Quanto a iSso não hã dúvida nenhuma; todos nós brasileiros te
mos o mesmo pensamento. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) -· Mas V. Ex• não pode negar 
que isso é um fato histórico.- Quem fez a Revolução Republicana foram as 
Forças Armadas .. Todas as revoluções e tudo o que se fez neste País para evi
tar o caos, dentro da sociedade brasileira, deveMos às nossas Forças Arma
das, que deve merecer, realmenté:, não só a nossa confiança mas a nossa grati
dão por tudo que pode construir em benefício do povo, inclusive permitin
do ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)-· Dou a solidariedade ao pro· 
nunciamento de V. Ex• com relação às Força~ l .. rmadas, mas não aceito que 
V. Ex• esqueça a classe política brasileira, nãC1 aceito que V. Ex• esqUeça a 
classe econômica brasileira, os trabalhadores br -tsileiros, os intelectuais brasi
leiros e a sociedade brasileira. 

Acho que somos um povo só. As Força~ Armadas merecem o nosso. 
maior respeito, mas este povo-é um só. Não posso aceitar que V. Ex•, por 
exemplo, aqui no Senado, não reconheça o pa~;el que Ruy Barbosa teve na 
História do Brasil. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- Não só Ruy Barbosa, quantos 
homens eminentes tivemos no passado. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

. O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Com a palavra o nobre Sena· 
dor Luiz Cavalcante, com o maior prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Nobre Senador, a propósito 
de uma referência do eminente colega Dinartc Mariz, para honra minha, ala
goano, foi um conterrâneo meu, o Marechal Deodoro da Fonseca quem pro
clamou a República. Mas se não fosse um civil, Silva Jardim, a República não 
teria sido proclamada, pelo menos atê 15 de novembro de 1889. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - !;; um exemplo importante 
dado por V. Ex• 

Gostaria de continuar para dizer, com muita satisfação, que os apartes 
que me foram feitos, para mim são uma honra muito grande. 

. O Sr. DinarteMariz (ARENA- RN)- V. Ex• me perdoe, eu vim para 
ter o prazer de dar um aparte a V. Ex•, porque vou tomar o avião agora, por 
isso. apressei·me em dar-lhe este aparte. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS)- E me honrou muito. A honra 
foi muito grande. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- V. Ex• sabe que os consolida· 
dores da República- já que V. Ex• acha que nunca devemos falar sobre uma 
só pessoa - os consolidadores da República inegavelmente foram os civis. 
Ninguém pode negá-lo. Também ninguém pode negar que, dentro desta Re
volução, os militares têm recorrido à participação e à colaboração dos civis. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- Silva Jardim não foi o canso
lidador. Não. O civil Silva Jardim foi o artífice·maior da República! Demos a 
Cesar o que é de Cesar. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN)- Então, V. Ex• enaltece ainda 
mais a idéia civilista, que nãO é outra senão a de todo o Povo .brasileiro, inclu
sive das nossas Forças Arm~das, que sempre fizeram as revoluções e entrega
ram o poder aos civis. Agora, tivemOs uin período mais longo, mas -contesto 
os que admitem a hipótese de termos uma ditadura durante 15 anos. Boa 
ditadura essa, pois que nunca se deixou de falar nesta Casa aberta. Só por um 
curto período tivemos algumas restrições, mas nunca deixou de haver eleiçõeS 
livres. A imprensa, quase sempre, pôde comentar todos os acontecimentos 
desta Nação. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Eleição livre, Senador? 
Eleição livre? Não fale no Brasil. 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- No Estado de V, Ex•, não pos
so assegurar, mas, no meu Estado, ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Eleição livre, Senador, quan
do viajamos pelo Mundo e nos dizem, quando chegamos aos Estados Unidos, 
que lá, em questão de algumas horas, se sabe o resultado da eleição, e nos di
zem que, no Brasil, com um ano de antecedência já se sabe quem é o Pre;5iden-. 
te, já se sabe quem é o Governador. Que eleição livre, Senador? 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA- RN)- V. Ex• não vai sair daqui e ter 
notícias dá Brasil lá nos Estados Unidos. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Eleição livre é o que espera
mos voltar a ter, nobre Senador,-com o povo elegendo governadores, elegen
do Presidente ... 

O Sr. Dinarte Mariz (ARENA - RN) - Foi a eleição livre que nos 
trouxe aqui, a mim e a V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- No entanto, nobre Senador, 
não levou o Presidente ao Palâcio, nerri os governadores ao PaláCio. 

Vamos adiante, vamos ficar na Reforma Partidária. 
O que -quer -o GovernO? Reforrriã. Partidária. O que é a Reforma Parti

dária do_Governo?-Pluripai-tídarismõ? O MDlfé a favor do Piuripafúdaris~ 
mo. Há um projeto do MDB nO COngresso NaCional pedindo, de uma vez, o 
pluripartidarismo, projeto de um deputado do MDB de Pernambuco. A 
emenda está aí fazendo com qtie o pluripartidarismo seja o mais amplo e o 
mais geral. 

Como quer o GovernO esse pluripartidarismo, em primeiro lugar? Ah! O 
pluripartidarismo é o Governo com o seu partido; a Oposição, com vários 
partidos. 

Estâ aí o bravo Senador Gastão Míiller presidindo, para honra minha, 
esta sessão do Congresso. Vejo seu nome diariamente nas páginas dos jornais. 
S. Ex• deseja, quer, ambiciona participar de um partido que não seja o ~·parti
do do João", e reparem que S. Ex• diz abertamente que não quer fazer um 
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partido contra o Sr. João, quer um partido independente.· Pode? Poderá? 
Não. O Governo deseja um partido só e- diversos de Oposição. 

Um partido só e diversos de Oposição, não é o problema mais sério, por
que depende da tenacidade do Senado_r Gastão Müller, do Deputado Maga
lhães Pinto, da bravura dos ilustres arenistas a iniciativa de fundação de um 
partido. Se quiserem fundar o seu partido, que fundem o seu partido- este 
não e o problema mais sério. 

O problema mais sério é que só podemos votar a lei partidâria, se quiser
mos votar, realmente, com consciência da tornada de posição, se o Governo 
parar de enviar a esta Casa em doses homeopâticas gradativamente os seus 
projetas. 

O Governo te_m_ u_m_ projeto. Agora, só vamos sabê-lo no momento opor
tuno. 

Sr. Presidente, não podemos votar a Reforma Partidária se não tivermos 
conhecimento da Reforma Eleitoral. Temos que tomar conhecimento do Pro
jeto do Governo, porque sabemos que o Governo tem o seu projeto, e não 
quer enviá-lo a esta Casa agora. 

A imprensa, os comentaristas políticos, líderes- da pfópria ARENA sa
bem que o Governo tem o seu projeto. E qual é o projeto? O partidão. Repa
rem como até as palavras mudaram de nome. Houve uma época em que par
tidão era o homem que, quando saía, tinha a polícia atrás. Pois agora parti
dão é o "partido do João". Usam até a palavra .. partidão". 

E o upartidão do Sr. João", do Presidente da República; e, diversos Par
tidos de Oposição. É o câncer da sublegenda permanecendo. 

Então, reparem se posso aceitar que o Governó está imbuído de sinceri
dade ao querer o seu partido, que deverá ser forte, para apoiá-lo, um só, se ao 
mesmo tempo ele quer a sublegenda. Não, não há a boa intenção, não há o 
desejo de abrir mão do mando, que meia dúzia hoje o tem, para devolvê-lo ao 
seu partido, um partido que deseja a manutenção da sublegenda. 

A sublegenda é o câncer que destrói a célula partidár1a; a sublegenda im
possibilita, na luta interna, a viabilidade de um partido viver em torno de 
idéias, e faz com que ele viva em torno da disputa, em torno das divergências 
de ordem pessoal. 

A sublegenda é necessária, Porque é a fórmula que mantém o partido ú
nico de governo, através das divergências de ordem regional, que só poderão 
permanecer de pé se a sublegenda de pé permanece. 

Então, a sublegenda está aí para ser mantida. 
Entretanto, a sublegenda ainda não é a mais importante. O voto distrital 

este sim - vem o objetivo claro, preciso de esmagar a Oposição, 
dentro da chamada democracia relativa. Não são precisos mais atos institu
cionais, não se precisa mais cassar mandato de ninguém. Bastam o partidão, 
a sublegenda, dividir em 3, 4, 5 os partidos de Oposição, e criar o voto distriM 
tal. 

Efeitos do voto distrital: primêiro, o mapismo. Mesmo em ARENA e 
MDB, o voto distrital teria um objetivo- aquele eleitorado d_as grandes ci
dades, que daria quociente, normalmente, tradicionalmente, maior para a 
Oposição, passaria a ter o seu peso especifico. A cidade de São Paulo vai pre
cisar de 400 mil eleitores para eleger um Deputado Estadual, enquanto que lá, 
no interior de São Paulo, pegam sete, oito municípioS~- que ·somados dão 40 
ou 30 mil eleitores, e elegem um deputado. Então, só aí já perdem os partidos 
de Oposição, porque vão tirar o número de deputados das grandes cidades e 
jogáMlo nas pequenas Cidades do interior. 

Não ê apenas isso. Lá, no distrito, concorre o ARENÃO, ou o .. partido 
do João" -como fala a imprensa-, com três sublegendas, que somam os 
votos, e concorrem os três partidos de oposição, que não somam os votos. 
Claro que ê fácil entender o resultado e é fácil imaginar - ninguém pode se 
enganar, se engana quem quer- que, se o Governo tem medo do MDB, de
vido ao seu crescimento, e tem medo do confronto nas urnas, em_ 1982, entre 
ARENA e MDB, é porque sabe que o MDB ganha, isso os jornais estão di
zendo a cada dia, e se, em 1982, ficar só o ARENÃO e tiver três Partidos de 
Oposição, alguém tem dúvida de _que os três Partidos <!C? Oposição farão 
maior número de Deputados do que o MDB sózinho? t mais do que clarol É 
mais do que óbvio que serão três Partidos que preencherão diversas áreas, 
que terão diversas bandeiras, diversas lideranças; serão três nominatas dife
rentes, é claro que terão número maior de Deputadosl 

Mas, como é que o GQverno es_tá tão tranqüilo, e não está preocupado 
com isso? Será que isso, que qualquer homem da rua está dizendo a compa
nheiros meus, gente simples que diz: "mas, Senador, nós temos três Partidos 
de Oposição; a surra deles será ainda maior, porque o resultado será uma vi
tórÜl airida mais extraordinária da Oposição". 

Será que 'o Sr. Petrônio Portella, no seu laboratório, no Ministério da 
Justiça não sabe disso? t claro que sabe. Mas é que o distrital vem depois; o 

distrital está preparado, guardado para vir no momento oportuno. Mas, por 
que não vem agora para discutirmos? Porque para nós discutirmos, temos 
que discutir o projeto do Governo no seu todo. 

Pluripartidarismo. Otimo! A Oposição aprova. Voto distrital: a Opo
sição não aprova. E se for aprovado o voto distrital? E se for aprovada a proiM 
bição das coligações, tenho certeza de que o comportamento das Lideranças 
de Oposição poderá ser diferente. Mas isso o Governo não quer. O Governo 
quer, primeirõ, o pluripartidarismo; dividir, esfacelar a OposiÇão para, daqui 
a dois anos, quando as divisões da Oposição já estarão irreversíveis, aí vem a 
proibição de a_lian_ça e aí vem o voto distrital. 

Não há sinceridade no projeto do Governo, é a chamada democracia re
latíVa, que documenlos internacionais já referiam, onde o regime de forçã, tido 
como um parãíso aberto a muitos interesses, o exemplo do Irã mostrou que 
esse regime de força pode se deteriorar de-umã. hora para outra. Então, temos 
que viver em um regime aberto, onde a imprensa fale, onde o povo fale, onde 
se vote, onde se possa mostrar a alternância do poder na hipótese, mas na im~ 
possibilidade de reduzi-lo, na prática. 

E diz bem o ilustre SenadOr José Richa quando afirma que esse sistema, 
embora pareça de abertura, é muito pior do que o sistema anterior, quando 
ele era aberto, claro, sabíamos com quem estâvamos combatendo, porque 
combatíamos contra a_ força. Agora, nãol Agora as palavras são bonitas, ago
ra se fala de democracia, agora se fala em abertura, agora se fala em eleição, 
mas o projeto tem- outra intenção. A intenção do Governo é permanecer o 
pacto de poder nas mãos do grupo dominante. Se está fazendo tudo para que 
o pacto de poder, que numa democracia resulta mudado de quatro em quatro 
anos, ou de cinco e~ ~inco anos, de a~ordo com a vontade popular, o que se 
quer é que a vontade popular não tenhã nenhuma possibilidade de se expres
sar, e alterar o pacto de poder dominante, atualmente. Essa é a realidade! E é 
coritra essa realidade que nós nos colocamos. ---

Temos o maior respeito, a começar pelo nosso correligionário, Dr. Leo
nel Brizola, meu conterrâneo, do Rio Grande do Sul, quando ele quer fundar 
o PTB: achamos que há sinceridade no seu Projeto. 

Achamos que há sinceridade no projeto de tantos quantos, na ARENA, 
querem fundar o seu partido independente, como o Senador Gastão MUller, 
como o Senador Magalhães Pinto. Não estamos contrários, mas ao invês 
aplaudimos aqueles que têm um projeto sincero, aberto e leal, de fazer uma 
participação na vida partidária. Mas, a mesma sinceridade não encontramos 
no esquema de Governo, porque o esquema de Governo está a nos mostrar 
que ternos tudo para desconfiar dele. 

Mas, então, o voto distrital por exemplo. Estou fazendo conjecturas? 
Mas então não foi o Presidente da ARENA, o Senador José Sarney, que 
apresentou o projeto? Não foi o Senador José Sarney que pediu o seu desarM 
quivarnento durante esse ano, o Presidente da ARENA? Mas não é urna liguM 
ra que deve merecer pelo menos o respeito desta Casa, o Presidente do Parti
do oficial? Então me parece que se é o próprio PreSideilte do Partido oficial o 
autor do projeto que está tramitando nesta Casa, tenho razão para acreditar 
que ele tem condições de ser aprovado. E não fosse o projeto do Senador José 
Sarney, é agora o meu ilustre colega do Rio Grande do Sul, Senador Tarso 
Outra, Relator da Comissão Especial, da ARENA, para estudar a reforma 
eleitoral, que entra com o projeto do voto distrital nesta Casa. Então são dois 
os Senadores da ARENA: um Relator da Comissão Especial designada pelo 
Partido; outro, o Presidente do Partido, que estão com dois projetes sobre a 
matéria~ Tenho certeza de que se fosse o voto ~istrital que estivesse sendo vo
tado, passo a passo, com a reforma partidária, os Srs. Deputados e Senhores 
Senadores analisariam com -mais profundidade. Mas, o ilustre Senador Petrô
nio Portella não quer isto, e disse claramente à imprensa: "há momento para 
tudo". Agora, é a hora de dividir os Partidos. Mais adiante, "é a hora dare
forma eleitoral". Reforma eleitoral, Sr. Presidente, de um casuísrno dramáti
co, porque projeto já tem andando, criando o voto facultativo, com o objeti
vo único de prejudicar a Oposição, sob a suposição de que as camadas menos 
favorecidas votam porque o voto é obrigatórío, C se fosse facultativo, nos dias 
de domingo e feriados, ao invés de estarem votando, estariam no seu descan
so e não sairiam a vólar. Realmente. O levantamento, pelo menos no meu Es
tado, no Rio Graride do Sul, entre uma urna da classe .. A" e urna urna das 
classes "C" e "D", a abstenção, hoje, é muito maior na urna da classe '"A", e 
é muitíssimo menor, quase que insignifiCante, na urna da classe "C" e da clas
se .. D". Pois é baseado nesse levantamento que se quer terminar com o voto 
obrigatório sob o argumento de que o voto não é um dever, o voto é um direi
to. E se voto é um direito, não deve ser um dever- vota quem quer. 

Reparem V. Exfs como urna série de argumentos que se acrescentam e 
que se somam e eu já vi nas mãos de um Líder da ARENA, estimativas e es
tatísticas no sentido de que, com a introdução do voto facultativo, seria pelo 
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menos um percentual de 35% que a Oposição haveria de perder nas classes me- acha do voto facultativo? O que acha, enfim, de todas essas matérias? Se real
nos favorecidas, de pessoas que deixariam de votar. E ouvi, na palavra de ou- mente a Nação não está em condições de falar, se lhe dessem o direito de fa
tro Líder da ARENA, um outro argumento. E tem mais: sendo o voto facul- lar. 
tativo, passa a ter dupla força a máquina governamental. '4 Porque, hoje, por Seria aí uma boa idéia, unia ·idéia -que não ê minha e não quero roubá-la, 
exemplo - dizia ele- lá, no Rio Grande do Sul, a condução eleitoral é algo quero apenas a ela solidarizar-me. É a idéia de alguém que não vem do MDB, 
que não existe. Tanto a ARENA como o MDB dispensam as verbas e a Jus- é do Líder da ARENA na Assembléia do Rio Grande do Sul. 
tiça 'Eleitoral dispensa as verbas para transportes de eleitores, porque nós não Ou então, por que não fazer uma Constituinte, Sr. Presidente? Por que 
a queremos e não precisamos." Mas, no momento em que o voto passa a ser não se ir para uma Constituinte, mesmo que não fosse agora, mas .em 
facultativo, essa presença da máquina governamental passa a ser muito forte, 1982? Prepararmo-nos agora para a chegada em 1982, tirando, aí sim, o pluri
pprque o eleitor terá que ser levado, sugestionado, pressionado, para que saia partidarismo já, mas determinando que só o Poder Constituinte dado pelo 
da sua casa, deixando o seu lazer para dar o seu voto. Essas são apenas algu- povo ao novo Congresso é que faria o resto das reformas, ê que faria um novo 
mas das medidas. pacto social, da nova Constituição- que substituiria a colcha de retalhos que 

A proibição de coligação é algo que não estã claro, se bem que _a proi- atualmente tem o nome de Carta Magna em nosso Pais. 
bição de coligação para a ele"ição do Congresso :rião téiifhenhum significado, O que rião podemos aceitar, Sr. Presidente, é que meia dúzia de tecnocra
em termos de Deputados Federais ou Estaduais. Não tem nenhum significa- tas, no Gábinete do Ministro da Justiça, ou no Gabinete do Chefe da Casa 
do, porque a coligação, o Sr. Petrônio jã afirmou: "mesmo que seja possível, Civil, e sabemos que nem sempre é fãcil criticá-los. Muitas vezes, por falar as
não serã nas eleições para Deputados". E não sendo para eleições de Depu- sim, somos atingidos até naquilo que temos de mais especial e de mais cari
tados, vamos ver é a concorrência entre as diversas legendas em busca daque- nhoso. Mas se pensam que nos preocuparão ou haverão de silenciar nossa 
la que ganhe. Então, reparem como é re3:lmefl:te viy~. jriJciligente e maquia- voz, estão muito enganados. 
vélica a proposta do Governo. Se, hoje, a ARENÃ tem qUe correr para fazer Mas por que não fazer assim, Sr. Presidente? Por que meia dúzia de pes-
51% com o voto distrital, o ARENÃO de um lado e diversos partidos do lado soas acham que podem brincar, que podem jogar, que podem decidir sobre os 
de Já, a ARENA não precisa mais 51%. Numa cidade com quatro partidos, rumos da sociedade brasileira? Eu até partiria do princípio de que poderiam 
onde os três da Oposição Possam somar juntos 65, 68 -ou até 70%,- ã ARENA ser pessoas bem intencionadas; posso até partir do princípio de que seriam 
fazendo 30% é o suficiente p-ãtã ganhar as eieiçÕeS. Pode ter umá derrOta fra- pessoas que são realmente gênios, autores e donos de toda a verdade, mas não 
gorosa nas urnas e pode fazer 2/3 na Câmara dos-peputados, porque O voto me parece que em regime algum, meia dúzia de pessoas, ainda que bem inten-
distrital transforma em majoritário õ- voto proporcional. clonadas, e ainda que gênios, possam substituir a vontade da Nação. 

É esta a democracia que não aceitamos, é essa a democracia de dividir o Parece-me que a vontade da Nação não pode se manifestar livremente 
Partido da Oposição e manter o Partido do Governo; de manter o_~artido do através de um regime democrático, em que ela pode falar. Estão completa
Governo mas com diversos partidos e manter sublegenda; de manter a suble- mente enganados aqueles que imaginam que alguém porque é analfabeto, al
genda e criar o distrito; de criar o distrito e proibir a coligação; de proibir a guém porque é operário, alguém porque é estudante, alguém porque é dona
coligação e de criar o voto facultativo. de-casa, alguém porque é Deputado do MDB, não tem condições de partici-

Sr. Presidente, por isso a minha presença nesta tribuna, ao contrário do par na consciência naeioil31, mas que meia dúzia de gênios incumbidos, trazi
que dizia o Senador Dinarte Mariz, ao que deveríamos esperar a voz do Go- dos pelo destino podem determinar o rumo. A Nação e o mundo, Sr. Presi
verno, para depois nos manifestar, a nossa presença tem exatamente um ou- dente, fllO-?traram que esses rumos geralmente não são os mais- felizes. 
tro significado. Parece-me que o GOverno deve, de uma vez por todas, falar Parece-me que 15 anos depois, quando analisamos o fracasso político
claro à Nação e apresentar ao Congresso Nacional o todO de suas reformas institucional, pois O Governo reduziu 15 partidos em apenas dois; de dois, 
no campo de vista político, seja partidário, seja: eleitoral. Nós temos o direirô_, agora, na realidade, não sabe o_ que quer. Quando um Governo criado pela 
de conhecer o pensamento do Governo no seu todo. O que pensa o Governo Revolução, veio com intenção séria de criar a Lei Orgânica dos Partidos, e 
com relação à reforma partidária? O que pensa o Governo com relação à re- agora vem dizer que não sabe absolutamente o que quer ... 
forma eleitoral? Porque estâ diretamente ligada à outra, porque uma é conse~ Parece-me que I 5 anos depois, Sr. Presidente, quando temos uma in
qüência da outra, porque tenhO certeza de que os parlamentares, na hora de fiação mensal de 8%; quando temos uma dívida de 50 bilhões de dólares; 
votar, se souberem o que estará acontecendo, amanhã na Reforma Eleitoral, quando ternos uma dívida interna de 500 bilhões de cruzeiros; quando esta· 
poderão até mudar seu posicionamento na hora da reformulação partidária. moS eiii de]ídt na balança de pagamento~ praticamente de 5 a 7 bilhões de 
Parece-me que isto pode ser feito de uma vez por todas. Afinal de contas, des- dólares, parece-me, Sr. Presidente, que esse Governo que o Sr. Simonsen di
de março do ano passado, esse é o debate, essa é a discussão; parece-me que o zia estar vivendo numa economia de guerra, parece-me que carece autoridade 
assunto já estã por demais conhecido; parece~me que temos condições de a esse Governo de falar de cima para baixo em termos de ditar normas à 
debatê-lo; parece-me que esse assunto pode vir aqui, e o Congresso Nacional, Nação. 
ouvindo a vontade da Nação e debatendo com a Nação, estará em condições É verdade que vivemos uma época diferente, é verdade que regimes âus
de votã-lo. Mas votá-lo com sinceridade. Votar todo o projeto, o conjunto ge- teros, de austeridade tisica até do Presidente GeiSel, onde para ver uma foto
ral, e não em doses homeopáticas, ponto por ponto, como quer o Sr. Petrônio grafia, com um sorriso de S. Ex• era algo muito difícil. Nós vivemo~ o regime 
Portella. Na sua inteligência, infelizmente voltada para o casuísmo, e não vol- da alegria, do sorriso franco e aberto do General Figueiredo; vivemos o regi
tada para o interesse do povo brasileiro. me do General Figueiredo, onde ele está aqui com a imprensa, na feira-livre, 

Por isso, Sr. Presidente, estamos aqui para dizer que, a esta altura, a está lã com a mãe-de-santo na Bahia, para mostrar que é povo. Mas não pare
vontade da Nação está cansada. Duvido que se encontre um líder político ce a mim, Sr. Presidente, que serã apenas através da máquina publicitária de 
neste Pais que esteja esgotado na sua capacidade de resistência. Para onde nos Sua Excelência, ou fotografando com o povo aqui, acolã, que haveremos de 
estarã levando as idas e vindas, as afirmativas e as negativas do Governo Fe- resolver os problemas do Brasil. 
deral? A cada dia é uma manchete diferente. Pode partir do Presidente daRe- Não sou contra que Sua Excelência saia do Palãcio e vã de encontro ao 
pública, daqui a pouco não é mais do Presidente, e do seu Ministro das Co- povo; não sou contra que Sua Excelência vá no Rio Grande do Sul torcer 
municações, daqui a pouco é do líder no Senado ou na Câmara. A cada dia pelo Grêmio e colocar a camisa dÔ Grêmio, para ser considerado ·um cam
urna afirmativa diferente. E a cada afirmativa que se repete, ficamos na ex- peão pelo Grêmio no Rio Grande do Sul. Mas sou a favor, Sr. Presidente, de 
pectativa de saber qual é a vontade oficial. Acho que não é pedir muitO, que se olhe realmente pelas medidas institucionais, sociais, políticas e econô
aguardamos e temos a esperança de receber o projeto no seu todo, e tendo o micas deste País. 
projeto no seu todo, poderemos nos definir. Isto ê o ideal: AinQa há poucos dias o extraÇJrdinãrio Senador Roberto Saturnino ana-

Sr. Piesidente, não é só o MDB: o Líder do Governo na Assembléia Le- Iisãva, neste Congresso, ponto por ponto, o III PND~ e dava uma demons
gislativa do Rio Grande do Sul, um ilustre Deputado indicado pelo Governa- tração dramática e cruel da realidade que estamos vivendo, onde sequer os 
dor, também acha que só hã uma fórmula para decidirmos essa matéria: é fa- números, as- metas e as perspectivas do que se pretende lâ não estão. :e_ um 
zermos um plebiscito. Diz ele - e já refez a sua recomendação, e jâ se ende- projeto de intenção, que poderá se fazer no tempo e no espaço. E responde o 
reçou ao Presidente da República nesse sentido - que deveríamos fazer um Sr. Ministro Delfim Netto ao Senador Saturnino com a maior tranqüilidade: 
plebiscito consultando a vontade da Nação sobre todas essas matérias. "Na verdade não se pode mais falar em números porque os números não têm 

O Líder da ARENA no Rio Grande do Sul diz que se deve consultar a nenhum significado; não se pode mais falar mais em números porque os nú
Naçào para que ela responda o que pensa sobre os partidos. Quais os partidos meros não têm mais nenhuma perspectiva; porque hoje, é um; amanhã, é de
que quer? O que acha da sublegenda? O que acha do voto distrital? O que pois." 
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Quando um Ministro do Planejamento _ vero_ e diz, com a maior tranqllili
dade, que o III PND, que deveria ser um projeto de intenções claras e preci
sas, não pode mais tocar mais em n~mero~, não po?_~ _mais falar ep~ números 
porque não se sabe o que vai acontecei- amãnhã; 

Quando se vê o Governo lançar, como lançou, o plano para controlar in
flação, garantindo que ela seria controlada, para pouc~ d~poi~ _ele mesmo re-
conhecer que a inflação deve seguir ao deus-darâ, porque não há condíções 
de contê-la. Não hã condições de contê-la e se atinge o recorde que se estã 
atingindo; 

Quando nós vemos o Sr. Delfim chegar, depois de 10 ~nos de arrocho sa:
larial, e dizer que vai passar a controlar a inflação em cima do sálâi-ío do tra
balhador como responsâvel pela inflação, ele~ que como MinistrO da Fazenda 
foi o responsável pela ecOnomia deste País e que não conseg,uíu, apesar de 
todo o arrocho salarial, resolver o problema da inflação brasileira; 

Quando se vê tudo isso, Sr. Presidente, é que nos parece que carece auto
ridade a este Governo para querer ditar as normas do futuro País, a nível do 
que vai acontecer mais adiante. 

O Sr. José Richa (MDB - PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PEORO SlMON (MDB- RS)- O General Figueiredo termina 
dizendo que o Dr. Delfim Netto pode durar mais 6 anos, mas haverâ de ter
minar o seu mandato, como o mandado do Presidente. 

Mas, a fórmula que eles estão querendo criar, a nível de programa parti
dário, a nível de partidos poUticos, e a nível de problema eleitoral, ê algo que 
passará, que continuará, após a passagem d~s dois homens. 

Sr. Presidente, podem-se criar partidos por decreto; podem-se criar Pre
sidentes da República e Governadores por decreto; mas não se criam partidos 
que tenham consciência e embasamento popular por decreto. 

por isso, parece-me que a hora é muito séria, porque a hora é de defi
nições, não apenas para o dia de amanhã, mas para todo o futuro do Brasil. 

É hora de definições em que nós seremos os ~~sponsâveis em termos da 
política que se vai adotar neste País. A política da democracia relativa, onde o 
poder de mando, onde o grupo que estâ no poder não abre ~ã9 do poder, ou 
a política da democracia real, em que o poder estA na mão do povo e todos 
nós, para exercê-lo, fomos buscâ-lo nas mãos do povo brasileiro. 

O Sr. José Richa (MDB - PR) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -O nobre Senador Pedro Si· 
mon, que nos encanta com seu discurso, já passou 30 minutos do tempo que 
lhe era destinado. A liberalidade da Mesa está sendo fora do comum, mas S. 
Ex• pode conceder o aparte ao nobre Senador José Richa. 

O Sr. José Richa (MDB- PR)- Eu gostaria de dizer que, depois de 15 
anos de arbítrio, de autoritarismo, será que os homens que dirigem esta 
Nação não se convenceram, ainda, de que o desenvolvimento econômico e o 
progresso social estão intimamente vinculados a um modelo político que seja 
democrático? A conjuntura mundial atual está. aí a nos demonstrar. A con
juntura econômica mundial é díficil, mas nos países de regime democrático a 
inflação pode ser exagerada e, entretanto, situar-se entre 8 e no mâximo 15%, 
enquanto isso, estão aí todos os regimes autoritários, começando pelo Brasil, 
com urna inflação de 70%; a Argentina, com 150%; o Chile, com cerca de 
500%. Então, para se ter um regime- realmente democrático, onde o po_vo par
ticipe do grande esforço de construção nacional, ê preciso que haja partidos 
políticos autênticos, porque são os partidos o respiradouro, o pulmão através 
do qual respira a democracia. E não serâ através deste artificialismo com que 
novamente se quer voltar ao pluripartidarismo que se há de dar essa condição 
ao povo de poder participar do esforço nacional pelo seu desenvolvimento 
econômico e progresso social. Por esta razão e pelo que se deduz da maneira 
tão competente como V. Ex• analisa a reforma partidária, podemos concluir 
que esta reforma pode interessar ao Governo, mas não é a reforma partidária 
que interessa à Nação. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Eu agradeço pelo importante 
aparte de V. Ex•. 

Quero dizer, Sr. Presidente, para concluir O meu pronunciamento, que 
não somos contrários ao pluripartidarismo, não somos contrários a que se 
criem tantos partidos quantos se desejarem_ -~ejam c~iados não somos con
trários a que o Governo use os métodos que bem entender para buscar man
ter o maior número de pessoas no seu partido. O que queremos, Sr. Presiden
te, é uma democracia real. Parece-me que a Nação cansou da democraci!l re
lativa. O que desejamos, Sr. Presidente, é ser nós mesmos. b ver este poder 
voltar a ser o Poder Legislativo: é ter autoridade para participar da vida da 

Nação. O que nós deSejamos é uma 4-_emocraciã. em qy._e se saiba que o nosso 
único patrão é o Povo. Ê no povÕ enl que vamôs buscar o nosso voto. Va
mos buscar o voto no povo, sabendo que o povo ê a única fonte legítima do 
voto. 

Nós queremos uma democracia onde os partidos, realmente, sejam os 
ca_min~os que conquzem a vontade popular ao encontro do Governo. Quere
mos uma democracia em que, realmente, se busque a vontade popular e não 
,se busque, através de mil artificies, enganar a vontade popular, mascarar a 
vontade popular. Como exCmplo disto, Sr. Presidente, temos o voto, as 
eleições todas no mesmo ano, a coin_cidênciS. eleitor~l. votando-se, na mesma 
cédula1 no Vereador, no Prefeito; no Govàiiãdoi-, se-hOUver, no Deputado 
Federal, no Deputado Estadual, nos Senadores, no Presidente, se houver, 
com 5- partidos políticos, com sublegendas, transformando a cédula única 
num legítinlo catálogo telefônico; fazendo-se com que, exatamente, não se 
possa ter a oportunidade de auscultar a vontade do eleitor. 

Parece-me, Sr. Presidente, que o MDB não estã pedindo por muito, no 
momento em que o MDB estâ a solicitar que a vontade da Nã.ção seja auscul
tada; que a ARENA tenha liberdade de votar uma matéria como esta, não se 
determinando como a ARENA deve votar; ou como quando votou, Sr. Pre
sidente, numa emenda de um Deputado dos mais ilustres da Bancada arenis
ta, ocasião em que aqueles 10 que votaram contra a decisão do Governo têm 
os seus nomes catalogados e levados ao Senhor Presidente da República, ou 
têm os seus faritiliares nomeados, demitidos porque votaram contra a decisão 
do Presidente da República. 

Não, Sr. Presidente, parece-nos que não é esta a fórmula porque temos 
que votar esta matéria. Esta é uma matéria sobre que temos que decidir com 
independência. Se pud~ssemos votá-la como quer um Deputado da ARENA 
do Rio Grande do Sul, através de plebiscito, seria o ideal, porque então es
taríamos dando oportunidade ao povo de dizer o que ele quer, quais os parti
dos que ele deseja, o que ele pensa do voto distrital, o que ele pensa do voto 
facultativo, o que ele pensa da realização de eleições, o que ele pensa da coin
cidência de mandatos, o que ele pensa daquilo tudo que diz respeito à vida da 
Nação. 

Por que não consultar o povo? Será que o povo não tem condições para 
decidir sobre isso, Sr. Presidente? Serã que o povo brasileiro, que tem capaci
dade para trabalhar, para desenvolver, para produzir, não tem capacidade 
para tomar posição sobre uma matéria tão importante como esta? 

Por que não, Sr. Presidente? Se o Governo- ê tão forte, Se o Governo tem 
tanta autoridade, se o Governo tem tanto respeito, por que não uma Consti
tuinte? Por que não uma Constituinte, antecipada da criação de partidos'? 

Não se pense que estou aqui querem~o usar de um artifício, como primei
ro a Constituinte e depoiS_o_s partidos; ê claro que não. Primeiro, os partidos e 
depois a Constituinte. Mas, primeiro, partidos organizados livremente , com 
a Constituinte marcáda, ela, Constituinte, fazendo o novo pacto social. 

Termino, agradecendO a V. Ex•, Sr. Presidente. Eme parece que sobre 
esta matéria ã CaSã-iem obrigaÇãO de saber. Não pode chegar na semana que 
vem, quando dizem, Sr. Presidente_. eu n~o_ acredito, mas a Imprensa noti
cia- que o Presidente da República ãntecipa:rá o projeto que vai ser enviado 
a esta Casa, do dia 15, segunda-feira, para o dia 11, sexta-feira, para boicotar 
as convenções estaduais do MDB, com o objetivo de, tendo um projeto nesta 
Casa, extingüindo os partidos, boicotar, esvaziar as Assembléias, as con
venções extraordinárias do MDB, o qUe eu não acredito, porque é uma noti
cia que é tão mesquinha que não pode ser verdadeira. 

Mas serâ, Sr. Presidente, que é pedir demais, exigir que o poVo, -que a 
Nação tenha o direito, depois de quinze anos de idas e vindas, de atropelos e 
mais atropelos, de saber o que pensa o Governo com relação ao futuro políti
co e institucional do nosso povo? Parece-me que não. Não me parece que es
tou pedindo demais, depois de 15 anos. E me parece, Sr. Presidente, que se o 
instituto Gallup, o -instituto do Presidente da República, que faz as pesquisas 
mensais do prestígio do Presidente, fizer a pesquisa do povo brasileiro, tenho 
certeza de que o povo brasileiro haverâ de dizer; chega de marchas e contra
marchas! Queremos viver um sistema institucional, que seja democrático e 
que o povo tenha, realmente, o poder da decisão. (Muito bem! Palmas!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalume. 

O SR JORGE KALUME PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 
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O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o segui"-!<' discur
so) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Considerando que Brasília -não- tem representação ~olít~ca-, recebo neste 
instante um apelo para ser transmitido à Sra. Eurides Brito da Silva, M. D. 
Secretária de Educação, apelo que transformo também no seguinte esclareci
mento: 

l. Sabe-se na comunidade do Guará que será fechada a Escola Classe 
04 para transformã-la em sede administrativa do .Complexo Escolar "A" do 
Guarã e o restante-do espaço flsiCó será. destinado à c-riação de ulna creche. 

Argúi-se- O seguinte. Sr. Presidente: 
2. Com o fechamento da EsCola~-se ocorr-er COiilO-pretendem, advirão, 

entre outras, os seguintes problemas: 
a) sobrecarga nas salas de aula das demais escolas, com os alunos rema

nescentes. 
b) risco de vida dos alunos a serem redistribuídos, por terem de atraves

sar pistas principais, o que não ocorre boje, por residirem próximo à escola. 
c) so_brecarga assistencial das _Associações de Pais e Mestres, com os alu

nos redistribuídos. 
d) indefinição quanto à lotação funcional dos professores da Escola 

Classe 02,jã que a direção da Escola 04, que pretendem fechar, serâ a direção 
da Escola 02, (demitindo dessa forma toda a direção da Escola 02).) 

e) Há até comentários de que as professoras poderiam ser transforma-
das em "assistet:J.tes sociais9

' da_ ~recbe a se~ implantada. __ 

Então, perguntamoS- DóS-a -sra:SCCfCtâCia de EduCação: não -seria melhor 
construir ao lado da escola dependências administrativas para o complexo 
Escolar A do Guarâ, bem como, o devido esi)açõ-l'íSiCo p3r3. a- Creche? 

Aqui fica, pois, Sr. Presidente, o nosso apelo e esse nosso pedido de es~ 
clarecimento à Sra. Eurides Brito da Silva, já que Brasflia, lamentavelmente, 
não tem representação politica, ainda. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao Sr. 
Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LVIZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estão muito distantes de um discurso as palavras que vou pronunciar 
agora. São elas um simples aparte ao eminente Senador Pedro Simon, que, 
quando me ocorreu, jâ o vagalume da Mesa piscava insiStenteriterite~ e S~ Ex• 
estava, portanto, acossado pelo tempo. 

Aparteando-o, eu concordara com a afirmação de S. Ex•, de que a ARE
NA era um partido do Governo, mas não um partido no Governo. Concordei 
com esta afirmação e concordo plenamente. Mas, quero explicar, quero dizer 
qual é a minha acepção de .. partido no Governo". 

A meu ver, .. partido no Governo" não é quando Senador ou Deputado 
se torna uma espéCie de donatário da LBA, do INAMPS ou de órgãos que 
tais. Absolutamente. Até considero isto coisa de mau-gosto. Eu, pessoalmen
te, não almejo tais dádivas; e os meus colegas de Senado, também, decerto 
que não almejam. - - -- -

Agora, upartido no Governo", como eu entendo, é aquele que é ouvido 
nas grandes decisões que o Governo toma constantemente. Principalmente, 
Sr. Presidente, no campo-econ-ómico,- cujos ·restiltiiâOS. riãO -cOn-téiiiàíldDti:ira
mente o Presidente, responsável maior pela Nação, e contentam muito nienos 
o povo. Neste campo, as advertências que o meu próprío· Partido, -o maior 
partido do ocidente-, tem até agora feito- neilhum eco tiveram no Planalto. 

Quero declarar, também, corajosa e lealmente, que não concordo com a 
afirmação do Senhor Presidente da República .. ::pelo qual tenho grande sim
patia pessoal - quando Sua Excelência diz: O Ministério é meu, nomeio 
quem eu quiser. Nãot Absolutamente!" Acho que o Senhor Presidente da Re
pública não tem a obrigação de consultar todos os Deputados e Senadores da 
ARENA para nomear seus ministros, mas é do seu dever fazer uma auscul
tação de como tais e tais nomes seriam recebidos. Tenho a impressão de que, 
se assim tivesse feito Sua Excelência, o seu Governo até que teria uma melhor 
imagem no País. 

Sr. Presidente, esta é, em linhas gerais, a minha acepção de "partido no 
governo". Resumindo: gostaríamos de ser Houvidos c cheirados". (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gâ6iiel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão M üller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA- MT. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Ê com real satisfação que assinalo a passagem das .. Bodas de Prata" de 
Ordenação Episcopal, de S. Ex• Reverendíssima Dom Camilo Farezin -
SOB - Bispo Prelado de Guiratinga-MT. 

A Comunidade Paroquial de Guiratinga, qUe é sede da Prelazia, está pre
parando grandes_ festejos religiosos seculares para assif1alar tão significativa 
data. - -

Transcrevo, Sr. Pre5id~nte, Srs. SenadOres,_neste pronunciamento, os fa-
tos e as datas principais da vida de Dom Camilo Farezin. 

22-05-19~4: nascimento em Maragnole di Breganze, Vicenza, Itália; 
1927- 1932: estudos no Seminãrió Diocesan-o de Viceli.za, Itáliai 
12-09-1934: profissão religiosa na Congregação Salesiana, Chieri, 

Itália: 
- 1935 w 1937: tirocínio prático e magistério entre Noviços e Filósofos 

em Cuiabá - MT; 
1937- 1943: estudos na Universidade Gi'egoriana, Roma; 
09-06~1940: ordenação sacerdotal, Roma; 
1946, fevereiio: regressO ao Brasil; 
1948 - 1953: Diretor do Liceu Salesiano de S. Gonçalo, Cuiabâ -

. MT: 
1954: Professor de Teologia no Instituto Pio XI, Lapa, São Paulo; 

24-10-1954: OÚ>ENAÇÀO EPISCOPAL, São Paulo; 
11-11-1954: chegada em Guiratinga, como Bispo Coadjutor; 
13-08-1956: Prelado de Registro do Araguaia, depois de Guiratin-

ga, por sucessão. 

Sr. Presidente, Srs. Se_na_do~~. através destas linhas, desejo extcrnar _o 
meu júbilo pelo aCOriteCirilentÕ e testemunhai de público o notável trabalho 
que vem praticando Dom Camilo Farezin, -ria Sua Pi-eiaiia, sem alardes, sem 
coloração política, um eficiente -labor ci-istão, pois, mantém escolas, hospi
tais, abrigos para velhos e criaitças, enfim pratica a verdadeira- rrii"ssão apos
tólica. 

Sendo assim, Dom Camilo Farezin, não é manchete de jornais, não é 
muito conhecido fora da sua Prelazia, mas, afirmo e testemunho, pois, co
nheço pessoalmente a obra notâvel de Dom Camilo Farezin e envio, a ele, os 
efusivos parabéns pelas Bodas e pelas notáveis realizações, fazendo votos que 
o Supremo Arquiteto do Universo lhe dê ainda por muitos anos muita vida ú
til, a fim de poder manter e expandir o seu trabalho meritório. Esses cumpri· 
mentos são extensivos a toda Comunidade Paroquial de Guiratinga e da Pre .. 
lazia. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra ao Sena
dor Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O dia de hoje registra a passagem do 369 aniversário da emancipação e 
criação do município de Barra de São Francisco, no setentrião do Espírito 
Santo. 

Município que--fica situado na zona lindeira dos Estados do Espírito San~ 
to e Minas Gúais, e que foi teatro de lutas armadas, pela posse do nosso ter
ritório, ali vive uma população progressista e laboriosa. 

Grande produtor de café do Estado, com uma produção que atinge 
300.000 sacas, Barra de São Francisco é das mais prósperas comunas de nos
so Estado e com um estãgio de progresso que a coloca dentre os municípios 
mais promissores. 

Hoje, ali se realizam_ grandes festas, assinalando a passagem de data tão 
significativa para a viáa-âe Sua-COICiív1d3de, e estarão presentes autoridades 
estaduais e federais, na plena satisfação com sua população que vive seu 
Grande Dia. 

Daqui envio a seu povo e à_s s_uas autoridades, a nossa saudação pelo 
dia festivo que ali transcorre, felicitando a população de Barra de São Fran~ 
cisco pelo transcurso de data tão significatiVa· à tod3 -sua generosa população. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao Sena
dor Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO. Pronuncia o seguinte 
discurso) - Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Clamorosos erros da política agrícola do Governo aliados à frustração 
da safra rizícola do corrente ano, na região Centro-Sul, têm levado o País, de 
extensão continental, à vergonhosa contingênc:ia de importador de arroz para 
alimentar sua população. • 

Para aumento de nosso vexame, é certo que não constitui o arroz o único 
produto agrícola que importaremos, mas apenas mais um de extenso rol de 
produtos necessários à nossa subsistência. 
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Enquanto isso, continua o Governo na prática, mesmo afirmando o con
trário, levando à frente sua política contra os interesses da Nação, privile
giando grupos minoritários, permitindo o aumento abusivo dos preços aos 
consumidores, com índices inflacionários incon~oláveis, atingindo a 8% ape
nas no mês passado e 50% de janeiro a setembro. 

No crédito agrícola, persistem os mesmos obstáculos aos pequenos e mé
dios produtores, com perspectivas desanimadoras, quanto à produção, ape
sar dos blagues e do farisaico otimismo do Ministro do Planejamento. 

No caso espeCífico do arroz, devido ao decréscimo da produção no cor
rente ano, a safra de Goiás e M3to Grosso, foi quase toda comercializada a 
nível do produtor, a preços superiores ao mínimo estabelecido pela Comissão 
de Financiamento da Produção, sobretudo no eixo São Paulo-Rio-Belo 
Horizonte. Apenas cêrca de 120 mil toneladas do produto, adquiridos pela 
Comissão de Financiamento da Produção à Cooperativa de Canarana, de 
Barra do Garça-MT, , encontram-se depositados nas cidades de Anãpolis e 
Goiânia,-que s-eriam distribuídos às indústrias de beneficiamento e empacota
mento de Goiás, a partir do corrente mês até janeiro do próximo ano (énti'es
safra), em cotas mensais, proporcionais às vendas verificadas pelos cerealis
tas do Estado, durante os meses de maio, junho, julho e agosto do ano em 
curso. 

Anuncia o Governo, Sr. Presidente, a possibilidade de alterar esta nor
ma, colocando à venda, na bolsa de cereais, os estoques de arroz existentes. 
Segundo denuncia o Sindicato da Indústria do Arroz no Estado.de Gpiás, es
tão praticamente esgotados os estoqu~ __ p~rticul_ares da maior parte das 600 
indústrias de beneficiamento de Goiás-e ã maio_ria dela~ carece_de_e~periência 
e estrutura operacional para adquirir, na bolsa de cireais, o produto neces-
sário ao aridamento n-ormal de suas indústrias, especialmente se se levar em 
conta que tal mudança de orientação colheria grande parte delas, despreveni
das e sem condições de organizar-se para tanto. 

Por outro Iado, dada a escassez do produto, continua o Sindicato em te
lex enviado aos Ministros do Planejamento e da Agricultura, os prêços na 
bolsa deverão atingir a niveis'muíto altos, sendo os estoques da Comisssão de 
Financiamento da Produção adquiridos por algun~ poucos grupos econômi
cos mais fortes. O prejuízo serã de todos, sobretudo dos consumidores, e o lu
cro apenas do Governo e de alguns pouc?s grupos mais privilegiados. 

É preciso fazer ver o Sr. Angelo Amaury Stabile, Ministro da Agricultu
ra, e ao Sr. Paulo Roberto Vianna, Superintendente da Comissão de Finan
ciamento da Produção, que tal medida ainda provocará, em Anápolis e Goiâ
nia, dezenas de milhares de desempregados, pelo fechamento da maioria das 
600 empresas de beneficiamento de arroz. 

A renda do cereal estocado sob o sistema de cotas mensais a todos os ce
realistas a preços justos estabelecidos entre as partes e a proibição de aumen
to de preços aos consumidores são medidas que precisam ser adotadas pela 

Comissão de FinanCiamento da Produção, sem o que os já sérios problemas 
económico-sociais serão extremamente agravados. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O Sr. Senador Amaral Fur
lan enviou à Mesa projeto, cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 
259, inciso III, itens-i, -z. 3, do Regimento Interno, deve ter início na Hora do 
Expediente. A proposição serã anunciada na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Não hâ mais oradores inscri
tos. Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a sessão designando para a 
sessão ordinãria de segunda-feira próxima, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela ComiSsão 
de Redação em seu Parecer n• 584, de 1979) do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 27, de 1978 (n• 141/78, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas 
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício de 
1977. 

-2-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão' 
de Redação em seu Parecer n• 582, de 1979), do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 16, de 1979 (n• 15/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
dos estatutos do Grupo de Países Latino~ Americanos e do Caribe Exportado
res de Açúcar - GEPLACEA. 

-3-

Discussão, em turno único, da R e dação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 572, de 1979), do Projeto de Resolução n' 56, 
de 1979, que suspende a execução dos artigos 172 e 173 da Lei n• 1.442, de 17 
de dezembro de 1966, do Município de Botucatu, Estado de São Paulo. 

-4-

J?iscussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do sCnado n'? 201' de 
1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações na Lei dos Regis
tras Públicos, compatibilizando-a com o vigente Código de Processo Civil, 
tendo 

PARECER, sob n• 560, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mêrito, favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerracia a sessão. 

( Levanta .. se a sessão às 17 horas e 55 minutos.) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 27, de 
1979 (CN), que ''estende aos funcionários aposentados da adminis
tração direta e das autarquias federais as vantagens financeiras decor .. 
rentes da aplicação do plano de classlllcaçio de cargos instituídos pela 
Lei R9 54645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 
18 DE SETEMBRO DE 1979 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia dezoito de setembro do ano de 
mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Com is~ 
são Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto _4e Lei n9 27,_de 1979 
(CN), que uestende aos funcionários aposentados da Administração Direta e 
das Autarquias Federais as vantagens financeiras decorrentes da aplicação do 
Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei n• 5.645, de I O de de
zembro de 1970, e dá outras providências", presentes os Senhores Senadores 
Henrique de La Rocque, Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, Passos Pôrto, 
Affonso Camargo, Hurriber-lO L-ucena e Nelson Carneiro e os Deputados An
tônio Dias, Túlio Barcelos, Peixoto Filho, Juarez Furtado e Athiê Coury. 

Deixam de comparecer,-POt motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Bernardino Viana, Lázaro Barboza e Evelãsio Vieira e os 
Deputados Augusto Lucena, Ãlvaro Gaudê"iici(), FranCiSco Rossi, Ossian 
Araripe, Luis Cechinel e Sérgio Ferrara 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Nelson Carneiro, Presidente eventual, de acordo com o Regimento Co
mum, declarando que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice
Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar 
como escrutinador o Senhor Senador Henrique de La Rocque. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador HumbertO Lucena .........• --·. ·~ -· ........ . 
Em branco ........•.................•.•••..•....•. 

Para Vice-Presidente: 

I J votos 
1 voto 

Senador Passos Pôrto ........•.. _. • . . . . . • . . . . . . • . • . 11 votos 
Em branco ... ····-··-··-········ ........•...•....• ;. I voto 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 

Comissão, os Senhores Senadores Humberto Lucena e Passos Pôrto, 
Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Humberto Lucena, Presi

dente eleito, agradece em seu nome e no do Senhor.Senador Passos Pôrto, a 
honra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Antônio 
Dias para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente çfa ComisSão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e và.i à pUblicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as Propostas de Delegação 
Legislativa n9s, 6 e 7, de 1979 (CN), que "Propõe delegação de pode
res ao Presidente da República para elaboração de Lei, criando os Mi
nistérios da Mulher e da Criança, da Família e do Menor". 

REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALiZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 
1979 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e seten-

res Parlamentares presentes, o recebimento do oficio da Liderança da ARE
NA no Senado Federal, indicando os Senhores Senadores José Lins, Jorge 
Kalume e Gastão MUller, para integrarem a Comissão, em substituição aos 
Senhores Senadores Luiz Cavalcante, Henrique de La Rocque e Benedito Ca
netlas. Continuando, o Senhor Presidente propõe a dispensa da leitura da Ata 
da reunião anterior e, logo após é dada como aprovada. 

Prosseguindo, a palavra é dada ao Relator da Matéria, Senador Alberto 
Silva, que emite parecer favorável a Mensagem n• 83, de 1979 (CN), na forma 
de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão. 

CQlocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimida-
ta e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores de. 
Senadores João Calmon, Aloysio Chaves, Eunice Michiles, Pedro Pedros- Nada_mais havep.d_o a tratar,__ encerra-se ~ reunião_ e, para constar, eu, 

Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, Hda e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação. 

sian, Ai mi r Pinto, Alberto Silva. José Lins, Nelson Carneiro, AdalbertO sena, 
Giivan Rocha, Evelãsio Vieira e Deputados Ludgero Raulino, Júnia Marise e 
Eloar Guazelli, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer 
sobre as propostas de Delegação Legislativa n'i's, 6 e 7, de 1979-CN, que 
~·Propõe delegação de poderes ao Presidente da República para elaboração 
de Lei, criando os Ministérios da Mulher e da Criança;·d~ ~amflia e do_ ~e
nor". 

DeiXam de comp-arecei-~ por motivo justificado, os S6nhores Deputados 
Pedro Germano, Bezerra de Mello, Leur Lomanto, Raimundo Diniz, Caio 
Pompeu, Lúcia Viveiros, Cristina TaVareS e Osvaldo Macedo. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. 

Em obediência- a dispositivo regimental o Senhor Presidente esclarece 
que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as 
cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado Eloar 
Guazelli para funciOnai-Como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultãdo: 

Para Presidente: 
Deputada Júnia Marise .................... ·~-· .....•... 12 votos 
Deputada Cristina Tavares ................... -· . . . • . . . . . 2 votos 

Para Vice:;;Presidente: 
Deputado Leu r Lo manto ...................... ·-·-· ·--· . . . 9 votos 
Deputado Ludgero Raulino ......................... _... . 5 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, a 
Senhora Deputado Júnia Marise e Deputado Leur Lomanto. 

Assumindo a Presidência, a Senhora Deputada Júnia Marise a8radece 
em nome do Deputado Leur Lomanto e no seu próprio a honra com que fo
ram distinguidos e designa para relatar a matéria o Senhor Senador Almir 
Pinto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sã, Assistente -da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, se
rã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 83, de 1979 
( CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.692, de 29 de agos
to de 1979, que "concede incentivo fiscal às vendas de produtos indus
trializados à ITAIPU BINACIONAL". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 1979 

Às dezessete horas do dia vinte e seis de setembro do ano Ue mil novecen
tos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão Mista in
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'i' 83, de 1979 (CN), do Se
nhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Congresso Nacio
nal o texto do Decreto-lei n'i' J .692, de 29 de agosto de 1979, que "concede in
centivo fiscal às vendas de produtos industrializados à ITAJPU BINACIO
NAL", presentes os Senhores Senadores Alberto Silva, José Lins, Affonso 
C amargo, João Calmon, Raimundo Parente, Moacyr Dali a e Jorge Kalume e 
os Deputados Adroaldo Campos, Pedro Sampaio, Pinheiro Machado, Leor
ne Belém e Victor Fontana~-

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Arnon de Mello, Milton Cabral, Lenoir Vargas e Gastão MUller e os Depu
tados Darcy Pozza, Genésio de Barros, Hélio Garcia, Adriano Valente, Joa
quim Coutinho e· Walter de Prá. 

Havendo número regimental, para a abertura dos trabalhos, o Senhor 
Deputado Adroaldo Campos, Presidente da Comissão, comunica aos Seriho-

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n'? 84, de 1979 
( CN), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n'i' 1.693, de 30 de agos
to de 1979, que "dá nova redação a dispositivos da Lei D'i' S. 787, de 27 
de junho de 1972, alterada pelo Decreto-lei n'i'1.603, de 22 de fevereiro 
de 1978". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e se-
tenta e nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Se
nhores Senadores Luiz Cavalcante, Raimundo Parente, Bernardino Viana, 
Gastão MUller, Murilo Badaró, Passos Pôrto, Amaral Furlan, Benedito Fer
reira e os Deputados Angelina Rosa, Francisco de Castro, Telêmaco Pompei 
e Louremberg Nunes Rocha, reúne-se a Comissão Mista incumbida de estu
do e parecer sobre a Mensagem n'i' 84-CN, do Senhor Presidente da Repúbli
ca, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei 
n• 1.693, de 30 de agosto de 1979, que "dá nova redação a dispositivos da Lei 
n• 5.787, de 27 de junho de 1972, alterada pelo Decreto-lei n• 1.603, de i2 de 
fevereiro de 1978". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Henrique de La Rocqlle, Lomanto Júnior e Jorge Kalume e os Dep~tados An
tonio Morimoto, Wildy Viana, Haroldo Sanford, Odulfo Domingues, Henri
que Turner, Vicente Guabiroba e José Ribamar Machado. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Sena
dor Gastão Müller, Presidente da Comissão, que solicita, nos termos regi
mentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião de instalação, que, em segui
da, é dada como aprovada. Comunica, ainda, que irá distribuir a matéria ao 
Senhor Deputado Francisco de Castro, em virtude da ausência do Relator, 
anteriormente designad.o. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente. concede a palavra ao Relator da ma
téria, Deputado Francisco de Ca-süo, que emite parecer favorâvel à Mensa
gem, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclu-
são. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimidade. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 

Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à 
publicação. 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
15• REUNIÃO, REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 1979 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia três de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove, na Sala .. Rui Barbosa", sob a presidência do Sr. Senador Teo
tônio Vilela, Presidente, reúne-se a Comissão de Economia, com a presença 
dos Srs. Senadores Milton Cabral, Arnon de Mello, Luiz Cavalcante, Bernar
dino Viana, Jessé Freire, Pedro Simon, Benedito Ferreira e Josê Richa. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Srs. Senadores José 
Lins, Benedito Canelas, Marcos Freire e Roberto Saturnino. 

Havendo número legal, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos e 
dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e são 
relatadas as seguintes proposições: Item!- Mensagem n• 143, de 1979, dp 
Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Fe~eral 
proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura 
Municipal de Canoas (RS) a elevar em Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, 
duzentos e trinta e cin·co mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 
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Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, concluindo por 
apresentar um Projeto de Resolução. Discutem o pa-recer os Srs. Senadores 
Pedro Simon, que aponta as dificuldades que as prefeituras terão, no futuro, 
para saldar os seus compromissos; Jo~é Richa, sobre as distorções de ordem 
financeira verificadas nos incentivos dados às exportações de veículos auto
motores; Benedito Ferreira, sobre o reduzido_ poder de polícia das prefeituras 
municipais para arrecadarem os tributos de sua competência; e, finalmente, o 
Sr. Presidente, discorrendo sobre um trabalho que pretende realizar, durante 
a sua gestão, como presidente: da Comfssão~ sobre as causas do empobreci
mento dos municípiOs brasileiros. Encerrada a discussão. o parecer apresen· 
tado pelo Relator é aprovado, por unanimidade. Item II - Mensagem n9 
144, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal proposta do Sr. Ministro da fazenda, para que seja autorizada 
a Prefeitura MuniCipal de- Santa Cruz do Sul (RS) a elevar em Cr$ 
89.082.000,00 (oitenta e nove milhões, oitenta e dois mil cruzeiros) o montan· 
te de sua dívida consolidada. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: 
favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Aprovado, 
por unanimidade. Item III- Mensagem n9 145, de 1979, do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. 
Ministro da FazCnda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pc
lotas (RS) a elevar em Cr$ 380.401.485,00 (trezentos e oitenta milhões, qua
trocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco cruzeirosJ o-montante de 
sua dívida consolidada. Relator: Senador Milton Cabral. Parecer. favorável, 
na forma do Projeto de Resolução que oferece. Aprovado, por unanimidade. 
Item IV -Mensagem n9 146, de 1979, do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal. proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura-Municipal de Sapiranga (RS) a ele
var em Cr$ 119.462.238,00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e sessenta 
e dois mil, duzentos e trinta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida canso~ 
lidada. Relator. Senador Milton Cabral. Parecer. favorável, concluindo por 
apresentar um Projeto de Resolução. Aprovado, por unanimidade. Item V
Mensagem n9 160, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a PrefeitUra Municipitf"de-Barra Bonita (SP) a elevar em 
CrS 29.337.997,76 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e sete mil, novecen~ 
tos e noventa e sete cruzeiros e setenta e seis centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Relator. Senador Luiz Cavalcante. Parecer: favorável, con~ 
cluindo por a-presenta.r-urn Projeto de Resolução. Aprovado, por unanimida
de. Item VI- Mensagem no 161, de 1979, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal p-roposta do Sr. Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP) a 
elevar em Cr$ 1364.800,0(f(hum milhão, tr~entos e sessenta e quatro mil e oito~ 
centos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador 
Luiz Cavalcante. Parecer: contr~rio. DiSCUtem () P~i-ecer os Srs. Senado
res Benedito Ferreira, José R.ícha, Milton Cabral, Pedro Simon, Jessé Freire e 
Arnon de Mello, além do Relator, Senador Luiz Cãv"alCante, que mantém o 
seu voto contrário à solicitação da Prefeitura Municipal de_Cândido Mo
ta (SP}, por discordar dos encargos estabelecidos no contrato de financiamento, 
especialmente a correção monetária prefixada em 42%. Em votação q par~ 
cer, é o mesmo rejeitado e a Presidêndã designa o Sr. Senador Jessé Freire 
para relatar o vencido. Com a palavra, o Sr. Senador Jessé Freire apresenta 
parecer favorável à Mensagem, nos termos do Projeto de Resolução que pro
põe. O parecer do Sr. Senador Jessé Freire, -Relator do Vencido, é aprovado 
com voto vencido do Sr. Senador José Richa e voto vencido, em separado, do Sr. 
Senador Luiz Cavalcante. Item VIl- Mensagem n• 175, de 1979, do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta 
do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Departamento de Ã
gua e Esgotos de Ribeirão Preto-DAERP (SP) a elevar em CrS 64.101.969,82 
(sessenta e quatro milhões, cento e um mil, novecentos e sessenta e nove cru~ 
zeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. Rela· 
tor: Senador Jessé Freire. Parecer: favoráve~ _concluindo por apresentar um 
Projeto de Resolução. Aprovado, por unanimidade. Item VIII- Mensagem 
no 176, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do 
Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zado o Departamento de Água e Energia Elétrica-DAEE (SP) a elevar em Cr$ 
248.101.481,16 (duzentos e quarenta e oito milhões, cento e um mil, quatro
centos e oitenta e um cruzeiros e dezesseis centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. Relator. ·Senador Jessé Freire. Parecer. favorável, nos termos 
do Projeto de Resolução que oferece. Aprovado, por unanimidade. Item IX 
-Mensagem no 159, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Uberaba (MG) a elevar em Cr$ 

241.851.900,00 (duzentos e quarenta e um milhões, oitocentos e cinqUenta e 
um mil e novecentos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Rela~ 
tor. Senador Tancredo Neves. Parecer: favorãvel, nos termos do Projeto de 
Resolução que oferece. A votação do parecer é adiada, por determinação da 
Presidência. /tem X.- Mensagem n• 172, de 1979, do Sr. Presidente daRe
pública, submetendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizado o Governo do Estado de Minas Ge
rais a elevar em Cr$ 229.385.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, trezen
tos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Re
lawr: Senador Tancredo Neves. Parecer: favorável. concluindo por apresen
tar um Projeto de Resolução. Estando ausente o Relator, a Presidência escla
rece que o parecer encaminhado à secretaria da Comissão está devidamente 
assinado, portanto, em condições de ser votado, uma vez que é favorável e 
dispõe sobre matéria tratada na reunião. Não havendo objeção, a Presidência 
submete à votação o parecer emitido pelo Sr. Senador Tancredo Néves, sendo 
o mesmo aprovado, por unanimidade. Item XI - Mensagem n9 185, de 
1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado 
Federal proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar em CrS 1.200.000.000,00 (um 
bilhão e duzentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolida
da. Relator: Senador Benedito Ferreira. Parecer: favorável, concluindo por 
apresentar um Projeto de Resolução. A Comissão aprova, por unanimidade, 
o parecer do Relator. Item XII- Projeto de Lei da Câmara no 27, de 1978, 
que .. estabelece prazo de garantia, por quilometragem, para veículos auto mo
tores fabricados no País". Relator. Senador Benedito Ferreira. Parecer: con
trário ao Projeto e às Emendas de n9s I e 2-CT. A matéria se acha com vista 
para o Sr. Senador Milton Cabral que, na oportunidade, apresenta Voto em 
Separado favorável ao Projeto, na forma do Substitutivo que propõe. Em dis
cussão o voto do Sr. Senador Milton Cabral, o Sr. Senador Benedito Ferreira 
argumenta contrariamente às razões expendidas pelo Sr. Senador Milton 
Cabral e mantém o seu parecer anteriormente prolatado, pela rejeição do 
Projeto e das Emendas adotadas pela Comissão de Transportes, Comuni
cações e Obras Públicas. Em votação a matérii, a Comissão rejeita o parecer 
do Relator, Senador Benedito Ferreira, e aprova o Voto em Separado do Se
nador Milton Cabral, que passa a ser o parecer da Comissão, com voto venci
do do Senador Luiz Cavalcante e voto vencido, em separado, do Senador Be
nedito Ferreira. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada 
será assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

27• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 3 DE OUTUBRO DE 1979 

Às d~ horas do dia três de outubro de mil novecentos e setenta e nove, 
na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidência do Senador Henrique de La 
Rocque, presentes os Senadores Leno_ir Vargas, Moacyr Dalla, Bernardino 
Via_na, Raimundo Parente, Murilo Badaró, Aloysio Chaves, Nelson Carnei~ 
ro, Franco Montoro, Amaral Furlan, Almir Pinto e Tancredo Neves, reúne
se a Coinis.Sãá de ConstituiÇão e Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Helvídio 
Nunes, José Sarney, Aderbal Jurema, Leite Chaves e Paulo Brossard. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara instalada a 
Comissão e a ata da reunião anterior é lida e aprovada. 

A seguir, passa-se à apreciação dos projetas constantes da Pauta: 1) Ofí
cio "S" no 19/79 do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Recurso 
Extraordinário n9 89.249-4, inconstitucionalidade da alínea .. a" do item n~t 

19, do inciso I, do art. 106 do Decreto-lei fl9 5, de J 5 de março de 1975, do Es
tado do Rio de J<,J.neiro. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: favorável 
nos termos do Projeto de Resolução que oferece. Aprovado. 2) Projeto de Lei 
do Senado n9 B/79 ---Dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial 
para o comerciário na forma que específica. Relator: Senador Raimundo Pa
rente. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 3) Projeto de Lei do Se
nado n'i' 37/78 - Acrescenta parágrafo 49 ao art. 687 do Código de Processo 
Civil (Lei no 5.869, de II de janeiro de 1973). Relator: Senador Tancredo Ne
ves. Parecer: constitucional e jurídico. Em discussão, falam os Senadores Nel
son Carneiro, Hugo Ramos e Aloysio Chaves. O Senador Nelson Carneiro 
apresenta uma emenda ao Projeto. Em votação, são aprovados o parecer e a 
emenda, que toma o número 1-CCJ, vOtando vencidos os Senadores Murilo 
Badarô, Lenoir Vargas e Aloysio Chaves. 4) Projeto de Resolução no 58j79 
-Altera o art. 205 do Regimento Interno do Senado Federal. Relator: Sena-
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dor Nelson Carneiro. Parecer: constitucional e jurídico, ficando o ·mérito 
para a CD IR. Aprovado. 5) Projeto de Lei do Senado n• 265/79- Acrescen
ta alínea ao item li do art. 275 do Código de Processo Civil, para incluir no 
elenco· de ações de rito- sumar1ssimo a do fiador para exonerar-se da fiança 
prestada sem limitação do tempo. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: 
anexação ao PLC n• 59/79. Aprovado. 6) Projeto de Lei do Senado n• 223/79 
-Dispõe-sobre o Plano de Desenvolvimento de Educação Nacional e estabe
lece critériOS para a: distribuiÇão --de recursos da União, aos Estados e Terri
tórios. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: constitucional, jurídico e 
boa técnica legislativa. Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado n• I I /79 (E· 
menda n• 1-CLS Substitutiva) -·Modifica a redação do§ 4• do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Relator: Senador Hugo Ram'os. Parecer: 
constitucional ejurídico~-Apfovado. 8) Ofício "S" n9 21/78 do Presidente do 
STF, Recurso Extraordinário nof76.021, Estado de Goiâs, incOnstitucionali~ 
dade do art. 247 da Resolução n• 4, de 24-JJ. 71 do Tribunal de Justiça daque
le Estado. Relator: Senador Franco Montoro. Parecer: favorável com Projeto 
de Resolução. Aprovado. 9) Oficio "S" n' 03/79 do Sr. Presidente do STF, 
Representação n9 902, de São Paulo, inconstitucionalidade da Lei n9 10.398, 
de 23-4~ 71, daquele Estado. Relator: Senador Lãzaro Bar_boz_a. _Parecer: favo~ 
rável com Projeto de Resolução. Aprovado. 10) Projeto de Lei do Senado n9 
270/79- Introduz alterações na Lei n• 3.207, de 18 de julho de 1957, quere
gulamenta as atividades dos empregados vendedores, viajantes ou pracistas. 
Relator: Senador Raimundo Parente. Parecer: constitucional e jurídico. 
Aprovado. II) Projeto de Lei do Senado n• 257/79- Abre ensejo à segunda 
revisão criminal dos condenados por crimes políticos, de qualquer natureza. 
Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: constitucional, jurídico, con
trário quanto ao mérito. Em discussão, falam os Senadores Nelson Carneiro, 
Aloysio Chaves e Lázaro Barboza. Em votação, é aprovado o parecer contra 
os votos dos Senadores Moacyr Dalla, Hugo Ramos e Lázaro Barboza. O se.:. 
nador Nelson Carneiro assina sem Voto. 12) Projeto de Lei do Senado n9 
267/79 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de construção, reconstrução ou 
montagem de teatro ou biblioteca pública, nos casos de extinção ou demo
licào da unidade existente. Relator: Senador Almir Pinto. Parecer. Constitu
cional e jurídico. Aprovado. 13) Projeto de Lei do Senado n9 273/79 -
Acrescenta parágrafos ao art. 32 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 
-Código Nacional de Trânsito. Relator: Senador Raimundo Parente. Pare
cer: constitucional e jurídico. Aprovado. 14) Projeto de Lei do Senado n9 
98/79- Altera a redação do àií.l30 da Consólida(;ão.das Leis do Trabalho. 
Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: constitucional e jurídico. Boa técni
ca legislativa. Aprovado. 15) Projeto de Lei do Senado n• 303/78- Dâ nova 
redação ao art. 472 e seu parágrafo J9 do Decreto~lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943 (CLT). Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: constitucional, jurídi
co, contrário no mérito. Em discussão, falam os Senadores Nelson Carneiro, 
Aloysío Chaves, Lázaro Barboza e Murilo Badaró. Em votação, é vencido o 
Relator, concluindo a Comissão, por maioria de votos, favoravelmente quan
to ao mérito. O Senador Lenoir Vargas acompanha o Relator e se declara 
vencido. DesigTiado relator do vencido o Senador Nelson Carneiro. 16) Proje~ 
to de Decreto Legislativo nO? 05/67- Mantém ato do Tribunal de Contas da 
União denegatório de registro de contrato de locação celebrado entre a Dele-_ 
gacia Regional do Imposto de Renda de Maceió, Estado de Alagoas e o Sr. 
Joaquim Antônio de Castro. Relator: Senador Almir Pinto_. Parecer: pelo ar
quivamento. Aprovado. 17) ProjetO de Lei do Senado nq 254/79- Acrescen-

ta dispositivos-à Lei n9 6.620, de 17-12-78, que define os crimes contra a segu
rança nacional e estabelece a sistemática para o seu processo e julgamento. 
Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: inconstitucional. Aprovado, ven~ 
cidos os Senadores Nelson Carneiro e Lázaro Barboza. 18) Projeto de Lei do 
Senado n• 228/79- AcreScenta parâgrafo ao art. 3• da ·Lei n• 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que instituiu o FGTS. Relator: Senador Lenoir Vargas. 
Parecer: inconstitucional. Em disCUssão,- falam os Senadores Nelson Cafnef.: 
ro, Aloysio Chaves e Lázaro Barboza. Em vot_açãà~ são vencidos os Senado
res Reiat~r e_Moacyr Dalla, decidi!ldo a Comissão-pela constitucionalidade e 
juridicidade do projeto. Relator do vencido é designado o Senador Lázaro 
Barboza. 19) Projeto de Lei do Senado n' 156/79 ~(Emenda n• I- de Ple
nário)- Institui o seguro-desemprego e determina outras providências. Re
lator: Senador Raimundo Parente. Parecer: ·constitucional e jurídica. Aprova
do, vencido o Senador Lenoir Vargas. 

Os itens 20, 21 e 22, Relator Senador Lenoir Vargas, referem~se aos Pro
jetos de Resolução da Comissão de Economia às Mensagens n9s 147, 148 e 
149, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Se
nado Federal, proposta do Ministro da FaZenda, para que sejam autorizadas 
as Prefeituras Municipaís de Apucarana, Cambé e Ibiporã, do Estado do Pa
raná, a elevarem os montantes de suas dívidas consolidadas. Os pareceres são 
pela constitucionalidade e juridicidade_ dos Projetes de Resolução e são apro~
vados por unanimidade. 

A seguir, com a palavra o Senador Amaral Furlan relata os itens 24 a 32~ 
referentes aos Proj~tos_ de Resolução da Coinissão de Economia às Mensa
gens n9s 163 a 170, de 1979, do Sr. Pr6sidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, prOpostas do Ministro da Fazenda, para que 
sejam autorizadas várias Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo a 
elevarem os montantes de suas dívidas consolidadas, concluindo pela consti
tucionalidade e juridicidade dos referidos Projetos de Resolução. Aprovados 
os pareceres. 

Ainda com a palavra, o Senador Amaral Furlan relata o Projeto de Re
solução da Comissão de Finanças ao Ofício "S" n9 24/79, do Governador do 
Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal para contra
tar empréstimo externo, destinado ao desenvolvimento das obras de cons
trução da Linha-Oeste do Metrô. (item 33), concluindo pela sua constitucio
nalidade e juridicidade. Aprovado. 

Com a palavra, o Senador Murilo Badaró relata o item n9 23. Projeto de 
Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 157/79 do Sr. Presiden~ 
te _da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de 
Contagem (MG) a elevar o montante de sua dívida consolidada. Parecer: 
constituciOnal e jurídico. Aprovado. 

Prosseguindo, o Senador Hugo Ramos apresenta seu parecer ao Projeto 
de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n9 185/79 (item nO? 32) 
do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal 
proposta do Ministro da Fazenda para que seja autorizado o Governo doEs
tado do Rio de Janeiro a elevar o montante de sua dívida consolidada. Pare
cer: constitucional e jurídico. Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando eu, Maria 
Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 
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3. Pedro Pedrossion 3. João Colmon 
4. José Lins 

MOB 

1. Evelósio Vieira 1. Agenor Mario 
2. leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. Jose Richa 

Assistente, Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - AnexO 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice-Presidente: Agenor Mario 

3•-Secretárlo 

lourival Baptista (ARENA- SE) 

4'-S•cretárto 
"Gastão Müller (ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

Jorge Kalume (ARENA- AC) 

Benedito Canelas (ARENA- MT) 

Passos Pô~to (ARENA- SE) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. Jose lins 2. Alberto Silvo 

3. Eunice Mithiles 3. Almir Pinto 

4. Vicente Vuolo 
MDB 

1. Evandro Carreiro 1. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 

3. Mouro Benevides 

Vlce·Lideres 
Aloysio Chaves 

José lins 

Aderbal Juremo 
Lomanto JUnior 
Moacyr Oalla 
Murilo Badoró 

Saldanha Oerzi 

LIDERANÇA DO MDI E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brouard 

Vlce .. Líderes 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Orestes Quêrcia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

Titulares 

1. Jesse Freire 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jesse Freire 
Vice-Presidente: Lozaro Barbozo 

Suplentes 

ARENA 
1 . Jose Guiomord 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 2. Jose Sarney 2. Tarso Outro 
Reuntoes: Terças-feiras, às 10:00 hOraS 3 Pauos Pôrto 3. Benedito Canelas 
Local: Solo "Clovis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4 Saldanha Derzi 4. Moocyr Oalla 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E_ )USTIÇA :...__ {CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de Lo Rocque 
lq·Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
2q· Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Henrique de La Rocque 1. Lenoir Vergas 
2. Helvidlo Nunes 2. João Calmon 
3. Jose Sarney 

4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 

6. Murilo Boda ró 

7. Mac.cyr Dalla 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. Lazaro Barboza 

3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 

5. Bernardino Viana 

6. Arnon de Mello 

MDB 

1, Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3, Dirceu Cardoso 

5. Affonso Comorgo 
6. Murilo Bodoro 
7 Benedito ferreiro 

1. Itamar Franco 
2 Lazaro Borbozo 

). Adalberto Seno 
4. Mauro Benevides 

MDB 
1. Henrique Sontillo 
2. Roberto Sotunlin_o 

3. Gilvon Rocha 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
R'!'uniões: Quintas-feiras, Os 10:00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 

( 11 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Teotónio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1. Arnan de Mello 1. Helvídio Nunes 

2. Bernardino Viana 2. Alberto Silvo 

3. Jollll Lins 3. Benedito Ferreiro 

4. Jesse Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
-4. Nelson Carneiro 6. Benedito Canelas 
5. Paulo Brossard 7. luiz Cavalcante 
6. Franco Montoro MDB 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão- Ramal 305 2. Teotõnio Vilela 2. Orestes Quercio 

Reuniõe~: Quartos-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Toncredo Neves 

Local: Safo "Clóvis Bevilocquo" -- Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quartos·fe'iras, às l01JÓ horas 
l.ocol: Sala "Ruy Barbosa"- AnexoU -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E -CUlTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Joào Colmon 
Vic&-Presidente: Jutohy Mogolhàes 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhàes 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelasio Vieira 
3. Franco Montoro 

ARENA 
1. Josélins 
2. Amon de Mello 
3. Jorge Kalume 
4. Pedro Podrossian 

MDB 
1, Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: 5ergio do Fonseca Braga-- -Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
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1. Fronc:o Montoro 

2. Humberto lu.cena 
3. Jai~n Barreto 

MDB 
1, Nelson Corneiro 

2. Marcos Freire 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 

MOB 
1. P<:wlo Bronord 1. Marcos Freire 

2. Nelson Car-neiro 2. Mauro Benevides 
3. Itamar Franco 3. leite Choves 
4. José Richo 
5. Amoral Peixoto 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11:00 horas 6. Tancr~o Neves 
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidl!nte: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. luiz Cavalcante 1, Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

MOB 
1. Dirceu Cardoso- 1. Gilvan Rocha 

Assistente: Cândido Hippl!rtt - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 rOO horas 
local: Solo "Ruy Barbosa" ~Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. lomonto JUnior 1 . Saldanha Derz1 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto_Silvo 3. Benedito Cc:snelas 

local: Solo "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 4. Jose Guiomard 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: CunhO Lima 
Vice-Presidente: Tanc:redo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mella 
3. lomanto JUnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amarai Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canale 

1. Cunha timo 
2. T ancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotõnio Vilela 

Suplente5 
ARENA 

1. Saldanha Der:r:i 
2. Henrique de La Rocqu.,. 
3. Jessê Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. Jos6 Guiomard 

MDB 
1. Paulo Bronord 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Borbota 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE lEGISlAÇÃO SOCIAl - (ClS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. LenoirVargos 1. JutahyMagalhàes 
2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jesse Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Oolla 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de la Rocque 
6. ~io Chaves 

3. Henrique Sontilto 

Assistenttt: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 1 1 100 horas 
Local: Anexo "8" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Jodo Basco - Ramal 484 

COMISSÃO Dó REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Canele 

h Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Seno 

Suplentes 
ARENA 

I. João Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. José Sarney 

MOB 
1. Hugo Ramos 

Assistente: Maria Thereza Magalhaes Motto - Ramal 134 

MOS 
1. Gilvan Rocha 1. Jose Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: L!do Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo Jl -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Badoró 3. José Guiainard 
4. Benedito Ferreira 

MDB 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevides 1. Cunha lima 
Local: Sala "Clóvis Bevilàcqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Mario 2. Jaison Barreta 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tono Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
29·Vice·Presidente: lomanto Junior 

Titulares 

1. Torso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derz:i 
4. Lamento JUnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Pedrossion 
3. Henrique de Lo Rocuque 
4. José Guiomord 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quortas·feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVU - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreiro 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comargo 
2. Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silva 
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Suplentes 
1. Evandro Carreira 

MOS 

1. Orestes Querda 
Titulores 

2. Humberto luceno 2. Evelasio Vieira ARENA 
3. Lazoro Barbozo 

1. BeMdito Ferreira 1. Panos Pôrto 
Assistente: Leilo leivos ferro Costa - Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. Lomonto Junior 
Reuniões: Quinta5·f~iros, às 9:30 horas 3. Pedro Pedrossion 3. Alberto Silvo 

Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 4. Affonso Comorgo 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

MOS 

1. Evondro Carreiro 1. Leite Chaves 
2. lazaro Borboza 2. Agenor Mario 
3. Orestes Quercia 

Assistente: Leilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: T erços·feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo li-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Outubro de 1979 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 

E DE I NQUÊRITO 

ComisSlles T emporarios 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
locoJ, Anexo 11 - Têrreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1} Comissões Temporários paro Projetas do Congresso ~acio
oal 

2} Comissões Temporórios poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnquerito, e 
4} Comissão Misto do Projeto de lei Orçamentaria (ort. 90 do 
Regimento Comum) 

As.sistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes -- Ra· 
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleíde Mario B. F. 
Cruz -Ramal 598; Mauro Lopes d~ Sa - Ramal 310. 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA GUILHERME 

Ramais- 621 e 716 Ramal-623 
JO,oo 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA lEI LA C.A.R. Ramal-623 Ramais-621 e716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. LEI LA 10,00 
Ramais- 621 e 716 RUY BARBOSA C.D.F-

Ramais-621 e716 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
C.C.J. Ramal-623 

HELENA c.s. RUY BARBOSA 
LÊDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

RUY BARBOSA 
C.A. Ramais-621 e716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA ]1,00 C.l.S. LEI LA 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

C. E. DANIEL 10,30 Romois-621 e716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C. R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

]1,00 

C.M.E. 
ANEXO"B" 

FRANCISCO 
Ramal- 484 
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Seção 11 

ANO XXXIV - N• I28 TERÇA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1979 BRASfLIA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMARIO 

1- ATA DA 178• SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1979 

l.l- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Aviso do Ministro Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 
República 

- N9 350/79, encaminhando ao Senado Federal, esclarecimentos do 
Conselho de Segurança Nacional sobre o Ofício "S" n• 17/76, (n• 1.240-
GG, na Origem), do Governador do Estado do Parã, relativo a pedido de 
autorização para alienar terras devolutas do Município de São Domin· 
gos do Capim (PA). 

1.2.2- Ofícios do Sr. 1•-Secretário da CAmªra dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
.-Projeto de Lei da Câmara n' 71/79 (n• 23/79, na Casa de ori-

gem), de iniciativa do. Senhor Presidente da República, que autoriza a 
doação ao Departamento Nacional de Obras de Saneamento do terreno 
que menciona, situado no Município de Porto Alegre, Estado do_ Rio 
Grande do Sul. · 

-Projeto de Lei da Câmara n' 72/79 (n' 3.467 f77, na Casa de ori
gem), que dã nova redação ao caput do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 73/79 (n' 1.697 f79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que suprime o art. 
11 das Regras de admissã_p d~ Agentes Consulares estrangeiros no Brasil, 
aprovadas pelo Decreto-lei n' 4,391, de 18 de junho de 1942. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 26/79 (n' 23/79, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Comércio e Pagamen
tos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Popular da Hungria, celebrado em Brasília, no dia 30 de abril 
de 1979. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 151/79, por ter re
cebido parecer contrârio, quanto ao mérito, da comissão-a Cftié foi distri
buído. 

1.2.4- Leitora de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 301/79, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que dispõe sobre o prazo de mandato de dirigente sindi
cal. 

1.2.5- Requerimento 

- N9 390/79, de autoria do Sr. Senador Almir Pinto, solicit8.rido a 
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do depoimento do Professor 

Américo Barreira, prestado perante a CPI da Câmara dos Deputados 
sobre as causas do empobrecimento das Comunas Brasileiras. 

1.2.6 - Discursos do Expediente 

SENADOR GASTÃO MULLER -Telegrama dirigido pelo Dr. 
Clóvis Pitaluga de Morais, ao Superintendente da SUDEPE, denuncian
do a instalação de frigoríficos pesqueiros na cidade de Cuiabá. em face das 
conseqUências que advirão para o equilíbrio da fauna do rio Cuiabâ e seus 
afluentes. 

SENADOR LU!Z CAVALCANTE- Inflação no País. 

SENADOR ALM!R PINTO- Justificando o Requerimento no 390, 
de sua autoria, lido anteriormente. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Telex recebido de Deputados da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, condenando a implan
tação do voto distrital. Sugestões com vistas à -conVocação do Secretário 
de Segurança de Brasília, para debater na Comissão do Distrito Federal, 
as causas do crescimento da violência nesta capital. 

1.2. 7 - Leitora de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n' 302/79, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que revoga o artigo 29 da Lei n9 6.243, de 24 de se
tembro de 1975. 

l.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Resolução n9 74/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Mogi-Guaçti (SP) a elevar em Cr$ 4.590.186.90 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa centa
vos), o montante de sua dívida consolidada. Votação adiada, por falta de 
quorum. 

-Projeto de Resolução n9 75/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP), a elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e 
quatro milhões, noventa e quatro mil, cento e cinqUenta cruzeiros e oiten
ta e seis centavos), o montante de sua dívida cons_o_iidad_a. Votação adiada, 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução n9 76/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santos (SP) a elevar em Cr$ 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqUenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e 
trinta e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada, por falta de quorum. 

· - Projeto_de Res9luçã_o n9 77/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim da Barra (SP), a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze 
milhões, trezentos e dez mil, trezentOs e noVenta e oito_ cruzeiros e quator
ze centavos), o montante de sua dívida consolidada interna. Votação adia~ 
da, por falta de quorum. 
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-Requerimento n'i' 365/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa~ 
rinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea .. c", do Regimento In
terno, para Mensagem n9 122/78 (n'i' 208/78, na origem), solicitando au
torização do Senado Federal para que o Governo do Estado do Amazo
nas possa alienar terras públicas no distrito agropecuário da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
Sf A. Votação adiada, por falta de quorum. 

-Requerimento n~' 366/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa
rinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea_ "c", do Regimento In
terno, para a Mensagem n• 123/78 (n• 209/78, na origem), solicitando 
autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas pos
sa alienar terras públicas do distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuãria Porto 
Alegre SfA. Votação adiada, por falta de quorum. 

-Projeto de Lei do Senado n• 97/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do§ 29 do art. 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social (Lei n' 3.&07, de 26 de agosto de 1960). (Tramitando 
em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n9s 169 e 217, de 1975). 
Discussão sobrestada, por falta de quorum, para votação do Requerimento 
n• 389/79, de adiamento de sua discussão. 

-Projeto de Lei do Senado n~' 169/75, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que determina que os beneficies concedidos pelo INPS 
serão reajustados na base do reajustamento do salário mínimo. Dá nova 
redação ao§ 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência Social. (Tra
mitando em conjunto com os Projetes de L~i do Senado n'-'s 97 e 217, de 
1975). Discussão sobrestada, em virtude da falta de quorum para apre
ciação do item anterior, com o qual tramita em conjunto. 

-Projeto de Lei do Senado n9 217/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quérica, que altera a redação do § 29 do art. 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto 
com os Projetos de Lei do Senado n•s 97 e 169, de 1975). Discussão sobres
tada, em virtude da falta de quorum, para votação de requerimento refe
rente ao item I I, com o qual tramita em conjunto. 

- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'i' 27/78 
(n'i' 141/78, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício de 1977 
Aprovada. À promulgação. 

- Redação final do Projeto. de Decreto Legislativo n• 16/79 
(n'i' 15/79, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto dos Estatutos 
do Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açú
car - GEPLACEA. Aprovada. ·À promulgação. 

. - Redação final do Projeto de Resolução n• 56/79, que suspende a 
execução dos artigos 172 e i 73 da Lei n• 1.442, de 17 de dezembro de 
1966, do Município de Botucatu, Estado de São Paulo. Aprovada. À pro
mulgação. 

-Projeto de Lei do Senado n9 201/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que introduz alterações ita Lei dos Regisiros Públicos, 
compatibilizando-a com o vigente Código de Processo Civil. Aprovado, 
em segundo turno. À Comissão de Redação. 

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR BERNARDINO VIANA- Esclarecimento sobre a apli
cação em empresas particulares de recursos oriundos do Fundo de Partici
pação dos Estados pelo Governo do Estado do Piauí, em vista de noti
ciário do jornal Correio Brazi/iense. sobre o assunto. 

SENADOR GABRIEL HERMES- Considerações referentes ao li
vro uProblemas Políticos da Atualidade", do Dr. Paulo de Figueiredo. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2-SERVIÇO DE COMISSÕES PERMANENTES 

-Relatório correspondente ao mês de setembro de 1979 

3- MESA DIRETORA 

4- LIDERFS E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕFS PERMANENTES 

ATA DA 178• SESSÃO, EM 8 DE OUTUBRO DE 1979 
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 

PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalumc- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreirã- Aloysio Chaves- Gabriel Hermes- Jarbas Passa
rinho -Alexandre Costa - Henrique de La Rocque - José Sarney- Al
berto Silva - Bernardino Viana- Almir Pinto -José Lins- Cunha Lima 
- Humberto Lucena - Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Passos Pôrto 
- Jutahy Magalhães- Luiz Viana --Dirceu Cardoso- Roberto Saturni-
no - Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Henrique San
tillo- Gastão Müller- Mendes Canale- Affonso Camargo- Evelâsio 
Vieira - Jaison Barreto. 

O SR. PRFSIDENTE (Gastão Müller) ..,- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. l'i'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

A VISO DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL 
DA PRFSIDÉNCIA DA REPÚBLICA 

N9 350/79, de 4 de outubro, encaminhando ao Senado Federal, esclare
cimentos do Conselho de Segurança Nacional sobre o Ofício "S" n'i' 17, de 
1976, (Ofício n' 1.240-GG, na origem), de 28 de outubro de 1976, do Gover
nador do Estado do Parâ, relativo a pedido de autorização para alienar terras 
devolutas no Município ·de São Domingos do Capim (PA). 

(À Comissão de Legislação Social.) 

O FI CIOS 

Do Sr. JP-SecreJário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 71, DE 1979 
(n' 23/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 
Autoriza a doação ao Departamento Nacional de Obras de Sa

neamento do terreno que menciona, situado no Município de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 'i' Fica a União autorizada a promover a doação, ao Departa~ 

mento Nacional de Obras de Saneamento, do terreno com a área aproximada 
de 14.144,4375 m2 (quatorze mil, cento e quarenta e quatro metros quadrados 
e quatro mil, trezentos e setenta e cinco centímetros quadrados), localizado 
próximo à Estação Diretor Pestana, junto à passagem de nível sobre o leito 
da linha férrea da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Es
tado do Rio Grande do Sul, de acordo com os elementos constantes do pro
cesso protocolizado no Ministério da Fazenda sob o n9 1080~06.842, de 1977. 

Art. 29 O donatário destinará o terreno referido no art. 19 a seus ser~ 
viços. 

Art. J9 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrârio. 

MENSAGEM N• 59, DE 1979 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Con_stituição, teilho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo-
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tivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo ·projeto de·lei que 
uautoriza a doação ao Departamento Nacional de Obras de Saneamento do 
terreno que menciona, situado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul". 

Brasília, 9 de março de 1979. - Ernesto Geisel. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 38, DE 1979, DO 
SR. MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA 

Excelentíssimo Se.nhor Presidente da República, 

No anexo processo? cogita-se da doação ao Departamento·Naciona1 de 
Obras de Saneamento, autarquia federal, de um terreno próprio nacional 
com a área de 14.144A375 m2 (quatorze mil, cento e quarenta e quatro metros 
quadrados e quatro mil, trezentos e setenta e cinco centímetros quadrados), 
situado próximo à Estação Diretor Pestana, junto à passagem de nível sobre 
o leito da linha férrea da Viação Férrea do Rio Grailde do Sul no Município 
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. 

2. O aludido bem origina-se de doação feita à União Federal por Fre
derico Mentz S/ A - Corriéfcio c Indústria conforme escritura pública de 
26-5_:53, jã transcrita no Registro de ImóVeis. _ ..... 

3. A mencionada autarquia, que jã vem utilizando o terreno, deseja 
agora incotporá-la ao seu patrimônio, tornando-o disponível, a fim de 
permutá-lo por outro que melhor atenda às suas necessidades, e, para isto, 
faz-se mister o competente ato do Poder Legislativo, em face do item VI, 
art. 43 da Constituição Federal. 

4. O Serviço do Patrimônio da Uniãp, com o beneplãcito da Secretaria
Geral deste Ministério, tendo em vis~a ser conveni~nte para os serviços ine
rentes aos objetivos do órgão interessado? opinam pela doação pleiteada pelo 
Departamento Nacional de Obras de Saneamento, bem como pela permissão 
para permutar o terreno doando, por outro que melhor atenda às suas reais 
necessidades. 

5. ConcordandO com. esses pareceres, tenho a honra de submeter à ele
vada apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de mensagem ao Con
gresso Nacional acompanhada de anteprojeto de lei que consubstancia a me
dida proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito. - Mário Henrique Simonsen, Ministro da 
Fazenda. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 72, DE 1979 
(N• 3.467/77, na Casa de origem) 

Dá nova redaçio ao caput do art. 55 da Lei n~ 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 Lei Orgânica da Previdência Social. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O caput do art. 55 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Art. 55. As empresas que dispuserem de 20 (vinte) o.u mais 
empregados são obrigadas a reservar de 2% (dois por cento) a 5% 
(cinco por cento) de cargos para atender aOs casos de readaptados 
ou reeducados profissionalmente, inclusive aos portadores de defei
to ou deficiência física, na forma que o regulamento desta lei estabe
lecer." 

Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições erit coi'ltrãrfo. 

LEG!SLAÇÀO CITADA 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 
Lei Orgânica da Previdência Social 

TITULO III 
Das Prestações 

CAPITULO XVII 
Disposições Diversas 

Art.. 55. As empresas que dispuserem de 20 (vinte) ou mais empregados 
serão obrigadas a reservar de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) de 

cargos, para atender aos casos de readaptados ou reeducados profissional
mente, na forma que o regulamento desta lei estabelecer. 

(Às Comissões de Legislação Social e de Saúde.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 73, DE 1979 
(n• 1.697/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Suprime o art. 11 das Regras de Admissão de Agentes Consulares 
Estrangeiros no Brasil, aprovadas pelo Decreto-lei~ 4,391, de 18 de 
junho de 1942. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Fica suprimido o art. 11 das Regras de Admissão de Agentes 

Consulares Estrangeiros no Brasil e de suas relações com as autoridades bra
sileiras, aprovadas pelo Decreto-lei n• 4.391, de 18 de junho de 1942. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrârio. 

MENSAGEM N• 266, DE 1979 

ExcelentíssimoS Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição·, e para ser apreciado nos prazos 

nele referidos, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas 
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor· Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, o anexo projeto de lei que usuprime o arti
go lI das Regras de Admissão de Agentes Consulares Estrangeiros no Bra
sil, aprovadas pelo Decreto-lei n• 4.391, de 18 de junho de !942". 

Brasília, 27 de agosto de 1979.- Joio B. Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DCN/150/300.5(00), DE 17 DE 
AGOSTO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
O Brasil, atualmente, credencia os chefes de suas repartições consulares 

no exterior pela entrega aos governos estrangeiros, por via diplomãtica, de· 
cartas-patentes e admite os chefes de repartições conSulares estrangeiras em 
suas funções no país pela concessão de uexequatur". em forma de diploma. 

2. A fim de agilizar tais formalidades, que requerem a assinatura do 
Chefe de Estado nos citados ®cumentôs, que registram, via de regra, elevado 
número, conviria, a exemplo de diversos outros países, alterar o sistema ado
tado, substituindo-se a "Carta Patente" pela cópia do Decreto ou Portaria de 
nomeação, devidamente traduzidos, e encaminhados ao Ministério das Re
lações Exteriores local por nota diplomática~ e o diploma que consubstancia 
o "exequatur" por nota de Chancelaria, a ser passada pelo setor competente 
desta Secretaria de Estado. 

3. No primeiro caso, prevê a Convenção de Viena sobre Relações Con
sulares de 1963~ em seu artigo 11, § 1~, que o chefe da repartição consular se
rã munido de documento, em forma de carta-patente, ou de instrumento si
milar, que deverã atestar sua qualidade e indicar nome completo, classe e ca
tegoria, jurisdição e sede da repartição consular, requisitos perfeitamente 
preenchidos pela cópia do Decreto ou Portaria de nomeação, que seria, 
quando necessário, encaminhada em anexo à nota de solicitação de "exequa
tur". 

4. No segundo, seria necessârio suprimir o art. 11 do Decreto-lei n• 4.391, 
de 18 de junho de 1942, que estabelece: 

"Art. 11. O exequatur é assinado pelo Presidente da Repúbli
ca e referendado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
se a nomeação do Agente Consular estrangeiro tiver sido feita por 
Soberano ou Presidente da República, e assinado somente pelo refe
r_ido Ministro de Estado, quanto feita por Ministrq de Estado, Côn
sules Gerais, Cônsules ou Vi ce-Cônsules estrangeiros." (O grifo não 
é do original.) 

5. Nessas condições, submeto à alta consideração de Vossa Excelência 
a conveniência da alteração do atual sistema de concessão de cartas-patentes 
e "exequatur", e, para o caso de Vossa Excelência estar de acordo, anexo 
propostas de Projeto de Lei que suprime o citado art. 1 I do Decreto-lei 
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n• 4.391, de 18 de junho de 1942, e de Mensagempela qual o mesmo seria 
submetido ao Poder Legislativo. -

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre~ 
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - R. S. Guerreiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 4.391, DE 18 DE JUNHO DE 1942 

Aprova e manda executar as Regras de Admlssio de Agentes 
Consulares Estrangeiros no Brasil e de suas relações com as autorida· 
des brasileiras. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confer o arti~ 
go 180 da Constituição: 

Considerando o que expôs o Ministro de Estãd.O das Relações Exteriores 
sobre a conveniência de estabelecer regras gerais que devem ser observadas 
para a admissão de Agentes Consulares estrangeiros no Brasil e para suas reM 
lações com as autoridades brasileiras, decreta: 

Art. lfl Ficam aprovadas as Regras, que a este acompanham, de admis
são de Agentes Consulares estrangeiros no Brasil e de suas relações com as 
autoridades brasileiras. 

Art., 29 Revogam-se as disposições em contrârio. 
Rio de Janeiro, 18_dejunho de 1942, 121• da Independência e 54• daRe

pública. - GETÚLIO V ARGAS - Oswaldo Aranba. 

Regras de Admissão de Agentes Consulares Estrangeiros no Brasil 
e de suas relações com as autoridades brasUeiras 

Art. 11. O exeqUatut é assinado pelo Presidente da República e referen
dado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores, se a nomeação do 
Agente Consular estrangeiro livcr sido feita por Soberano ou Presidente da 
República, e assinado somente pelo referido Ministro de Estado, -quando fei
ta por Ministro de Estado, Cônsules GeraiS, Cônsules ou Vice-Cônsules es
trangeiros. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1979 
(N• 23/79, na Câmara dos Deputa.íciSY · 

Aprova o texto do Acordo de Comércio e Pagamentos entre o Go
verno da República Federativa do Brasil e o Governo da República Po
pular da Hungria, celebrado em Bramlla, no dia 30 de abril de 1979. 

O Congresso NaciQfial decreta: 
Art. J9 Fica aprovado o texto do Acordo ~_e_ Comércio e Pagamentos 

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli
ca Popular da Hungria, celebrado em Brasília, no dia- 30 de abril de 1979. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua ~ubli
cação. 

MENSAGEM N• 178, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição 

Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce~ 
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es~ 
tado das Relações Exteriores; o texto do Acordo de Comêrcio e Pagamentos 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli~ 
ca Popular da Hungria. celebrado. em Brasília, no dia 30 de abril de 1979. 

Brasília, 21 de junho de 1979. -João Baptista Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DE·II/DAI/90/830 (B 46) 
(F 40), DE 15 DE JUNHO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

À Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Fig:ueiredo1 

Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi assinado erri Brasília, 

em 30 de abril do corrente ano, o Acofdo de Comércio e Pagamentos entre o 
Brasil e a República Popular da Hungria. 

2~- Este novo instrumento, resultado de cuidadosa negociação, vem 
atualizar e ampliar o alcance dos mecanismos de trocas vigentes entre os dois 
paíseS, já previstos no Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Eco~ 
nômica assinado em 15 de maio de 1961, a ser substituído pelo documento 
que ora encaminho a Vossa Excelência. 

3. Partindo das cifras mfnimas registradas ao tempo da assinatura do 
Acordo ainda em vigor, o comércio entre Brasil e Hungria veio tomando cres-
cente impulso, e aumentou de cinco vezes no transcorrer da última década, 
aproximando-se hoje do montante de 100 milhões de dólares, com permanen
te superavit em favor do Brasil. 

4. Verificou-se, por outro lado, sensível ampliação da pauta desse in
tercâmbio, que já atinge inclusive a cooperação em terceiros mercados e in
clui a participação húngara em ãreas do desenvolvimento brasileiro, como o 
aumento de nossa capacidade portuária (fornecimento de guindastes flutuan
tes) e a expansão e melhoramento de assistência hospitalar (convênios com os 
Ministérios da Saúde e da Educação e Cultura). 

5. O novo Acordo não apresenta inovação em sua estrutura, 
mantendo .. se o sistema de pagamentos sob a forma de clearing. No entanto, 
embora estabeleça a moeda convênio como primeira forma de pagamento, 
dispõe, por outro lado, que as instituiÇões bancârias competentes dos dois 
países passam a ter a faculdade de negociar o montante de crédito técnico 
destinado a cobri~ as_operações_co111erciais bilaterais, bem como, de comum 
acordo, introduzir a qualquer tempo as necessârias adaptações no curso da 
utilização das contas do referido crédito. 

6. Tanto neste como nos seus demais dispositivos, o Acordo que ora 
apresento a Vossa Excelência é dotado de instrumentos aptos a prover as re~ 
rações comerciais-entre as duas partes de um mecanismo atualizado, que lhes 
propicie alcançar uma agilidade consentânea com as realidades econômicas 
dos dOis países, bem como à altura de suas potencialidades de intercâmbio. 

7. À vista do exposto, julgo conveniente a ratificação do presente Acor"" 
do, na forma do artigo 44, inciso I, da Constituição Federal. Tenho, pois, a 
honra de submeter a Vossa Excelência o texto em questão, sugerindo seu en
caminhamento aó- Congresso Nacional. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor PreM 
sidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

ACORDO DE COMÉRCIO E PAGAMENTOS ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O 
GOVERNO DA REPÚBLICA POPULAR DA HUNGRIA. 

O Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República 
Popular da Hungria, a seguir denominados .. Partes Contratantes'\ 

Tendo em vista que ambos os Países são membros do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio- em harmonia com_o_ qual se regerá o 
seu intercâmbio comercial bilateral- e que reconhecem mutuamente seus diw 
reitO·s· e obrigações derivados da respectiva participação no referido Acordo 
Geral, 

Animados pelo propósito de -fortalecer e dese.nVolver as relações comer
ciais entre amboS os Países em base de igualdade e de interesse mútuo, 

Havendo constatado que o Acordo de Comércio; Pagamentos e Coope
ração Econõmica, assinado em 15 de maio de 1961, não mais se ajusta à-dinâ
mica atual do intercâmbio comerciali',mtt'e os dois Países, decidiram revogã-lo 
e concluir um novo Acordo de Comércio e Pagamentos, nos seguintes termos: 

Artigo I 

As Partes Contratantes~ animadas pelo interesse de desenvolver as re
lações econômicas mú_tuas, esforçar-se-ão, por todos os meios a seu alcance, 
para o aumento do intercâinbio comercial entre os dois Países. 

Artigo H 

Com relação a impostos de importação e a taxas de qualquer natureza, 
incidentes ou relativos à importação ou à export~ção ou impostos sobre 
transferêilcias internacionais pará: pagamentos de importação ou de expor
tação, e com respeito ao método de aplicação desses impostos e gravames e 
com respeito a todas as regras e formalidades relacionadas com a importação 
e com a exportação, qualquer vantagem, favor, privilégio ou imunidade ou
torgado por uma das Partes Contratant_es a qualquer produto originário ou 
destinado a terceiro país, serã imediata e incondicionalmente outorgado ao 
produto semelhante originário ou destinado ao território da outra Parte Con~ 
tratante. 
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Arti&o III 

As disposições do presente Acordo não serão aplicadas às vantagens, 
isenções, facilidades e tratamento que: 

a) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder a países limí
trofes, ou a fim de facilitar o comércio fronteiriço; 

b) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder aos demais 
membros· da zona de livre comércio ou união aduaneira, de que seja parte in
tegrante; 

e) cada Parte Contratante concedeu ou venha a conceder em decorrência 
de ajustes comerciais multilaterais entre pafses em desenvolvimento e dos 
quais a República Popular da Hungria não faça parte; e 

d) a República Popular da Hungria concede, de acordo com o Artigo 3 
(a) e Anexo ''A" do Protocolo de sua Adesão ao Acordo Geral sobre Tarifas 
Aduaneiras e Comércio. 

Artigo IV 

As mercadorias e serviços importados e exportados no quadro do pre
sente Acordo serão objeto de contratos, os quais serão feitos com a observ_ân
cia das disposições legais relativas à atividade do comércio exterior das partes 
contratantes. 

Parágrafo único. A execução dos contratos comerciais serã da respon
sabilidade exclusiva dos respectivos contratantes, cabendo aos Governos a 
responsabilidade somente nos casos em que sejam partes intervenientes. 

Artigo V 

Respeitada a legislação da República Popular da Hungria, os cidadãos e 
pessoas jurídicas da República Federativa do Brasil, que exercem as ativida
des mencionadas no Artigo IV do presente Acordo, gozarão, na Hungria, dos 
mesmos direitos que os cidadãos e pessoas jurídicas de qualquer outro Esta:
dõ, no que se refere à proteção de sua pessoa e propriedade. 

Respeitada a legislação da República Federativa do Brasil, os cidadãos e 
pessoas jurídicas da República Popular da Hungria, que exercerem as ativida
des mencionadas no Artigo IV do presente Acordo, gozarão, no Brasil, dos 
mesmos direitos que os cidadãos e pessoas jurídicas de qualquer outro Esta
do, no que se refere à proteção de sua pessoa e propriedade. 

Artigo VI 

As partes contratantes, pelos meios ao seu alcance e sempre que possível, 
procurarão fazer com que as correntes recíprocas de exportação estejam 
constituídas, progressivamente, de produtos manufaturados e semimanufatu
rados de interesse para ambas as partes, sem prejuízos da exportação de no
vos produtos primários e daqueles que se tenham até agora constituído em 
suas exportações tradicionais. 

Artigo VII 

A fim de promover o intercâmbio de mercadorias entre ambos os Países, 
as partes contratantes procurarão estimular a troca de informações comer
ciais, bem como a realização de feiras e exposições em seus respectivos terri
tórios? e providenciarão, sempre que necessário, visitas recíprocas de especia
listas da ârea econômico-comercial. 

Com esse objetivo, serão concedidas, de parte a parte, as facilidades pre
vistas em suas respectivas legislações. 

Artigo VIII 

As partes contratantes permitirão a importação e a exportação, livres de 
direitos aduaneiros ou gravames, consideradas as disposições específicas exis
tentes no território da parte contratante respectiva, dos seguintes itens: 

a) produtos e mercadorias sem valor comercial e material de publicidade 
comercial, destinados a mostras; 

b) produtos e materiais destinados a feiras e exposições permanentes ou 
temporárias, sob a condição de que tais produtos e materiais serão admitidos 
em carãter temporário; e 

c) máquinas, ferniiiiC:ntas e materiais cujo ingresso no território de uma 
das partes contratantes vier a ser admitido em caráter temporário e que cons
tituam instrumentos necessários à prestação de serviços contratados, inclusi
ve para fins de montagem ou conserto, sob a condição prévia de que tais bens 
não serão vendidos. 

Artigo IX 

Os preços dos produtos e mercadorias objeto de intercâmbio entre os 
dois Países se determinarão nos contratos respectivos, concluídos entre as 
pessoas físicas, jurídicas e organizaçÕes mencionada no Artigo V do presente 

Acordo, com base nas cotações internacionais de produtos e mercadorias de 
qualidade e característica iguais ou comparáveis. Aos produtos e às mercado
rias, para os quais não se possa dar uma cotação estabelecida no mercado 
mundial, deverão ser aplicados preços competitivos internacionais para ou
tros semelhantes, reconhecidos nos respectivos mercados. 

Artigo X 

As mercadorias objeto do presente Acofdo serão originárias das partes 
contratantes e destinadas exclusivamente ao consumo interno, ou à transfor
mação pelas indústrias do País importador. 

Em conseqüência, a reexportação e as mercadorias originárias de tercei
ros países, adquiridas por uma das partes contratantes, não poderão ser con
sideradas no quadro do presente Acordo, salvo se uma das partes contratan
tes obtiver o prévio consentimento da outra. Na falta de aprovação prévia do 
Banco Central do Brasil e do Banco do Comércio Exterior da Hungria, p pa
gamento será exigível em moeda livremente conversível. 

Artigo XI 

Os navios de cada parte cõntratente, bein como Suas cargas e tripulações 
gozarão, nos portos marítimOs ou nas águas marítimas interiores ou terri
tório da outra parte contratante, do tratamento de nação mais favorecida. 

Estas disposições não serão aplicadas à cabotagem nacional, à pesca e ao 
reboque? e aos serviços dos pilotos nas ãguas territoriais de ambas as partes 
contratantes. 

As partes contratantes se comprometem a considerar validos todos os 
documentos emitidos ou aprovados pelas autoridades competentes da outra 
parte contratante. 

Artigo XII 

O Banco Central do Brasil, que opera sob a autorização do Governo da 
República Federativa do Brasil, abrirá uma conta (daqui por diante denomi
nada Conta), em dólares livres dos Estados Unidos da América, em nome do 
Banco do Comércio Exterior da Hungria, que opera sob a autorização do 
Governo da República Popular da Hungria, necessário à execução dos paga
mentos decorrentes das operações de comércio disciplinadas pelo presente 
Acordo. 

Parágrafo primeiro. Nessa Conta serão registrados os recebimentos e os 
pagamentos relacionados com: 

a) exportação e importação de mercadorias destinadas a consumo, a uti
lização e transformação nos dois Países, conforme previsto no Artigo X do 
presente Acordo; 

b) despesas comerciais e bancárias relativas a exportações e importações, 
tais como frente de mercadorias transportadas sob a bandeira de um dos dois 
Países, comissões, prêmio de seguro e resseguro, juros comerciais e bancários 
e outras despesas referentes às transações; 

c) despesas com reparos de navios de bandeira de um dos dois Países das 
partes contratantes, realizados no Brasil ou na Hungria; 

d) despesas com material de consumo de bordo, ressalvado que neste 
item não se incluirão os fornecimentos de combustíveis e lubrificantes; e 

e) outras operações que, cm cada caso, forem previamente aprovadas 
pelo Banco Central do Brasil e pelo Banco do Comércio Exterior da Hungria. 

Parágrafo segundo. A Conta estará livre de comissões e despesas. 
Parágrafo terceiro. As transações reguladas pelo presente Acordo se

rão faturadas em dólares dos Estados Unidos da América. 

Artigo XIII 

A fim de facilitar o intercâmbio comercial entre os respectivos Pafses, as 
partes contratantes concederão, de modo recíproco, um crédito técnico cujo 
limite será fixado por mútuq acordo entre o Banco Central do Brasil e o Ban
co do Comércio Exterior da Hungria. 

Sobre o saldo dessa Conta computar-se-ão juros calculados e lançados 
mensalmente e, se for o caso, na ocasião do encerramento da mesma. A fi
xação da taxa de juros será objeto de entendimentos entre os dois Bancos, nos 
termos do Artigo XIV do presente Acordo. 

Artigo XIV 

Excedido o limite do crédito técnico rotativo recíproco, a parte contratan
te devedora esforçar-se-ã por aumentar suas exportações, devendo a parte 
contratante credora, por seu lado, adotar as providências adequadas que esti
mulem a elevação de suas importações. 

Prâgrafo primeiro. A fim de possibilitar o desenvolvimento do comér
cio, entretanto, os dois Bancos promoverão, a qualquer tempo, e por mútuo 
entendimento, operações que contribuam para a manutenção do equilíbrio 
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das Contas em nível adequado à finalidade do presente Acordo, estejam ou 
não excedidos os limítes do crédito técnico previsto no Artigo XIII. 

Parágrafo segundo. As providências mencionadas neste Artigo não 
prejudicam a faculdade do Banco credor de exigir do Banco devedor o paga
mento, a qualquer tempo, do referido excesso, em moeda de livre conversibi
lidade, indicada pelo credor, exigência esSa que o Banco devedor se obriga a 
cumprir de imediato. 

Artigo XV 

No limite de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e o Banco do 
Comércio Exterior da Hungria fixarão, tão·logo tenham ambas as partes con~ 
tratantes mutuamente se notificado do cumprimento das formalidades neces
sárias à vigência- deste Acordo, as medidas técnicas adequadas para sua exe
cução. 

Artigo XVI 

As transferências de rendas consulares não s~rão feitas através da Conta, 
mas, a pedido de qualquer das partes contratantes, serão autorizadas em 
moedas de livre conversabilidade, de acordo com os regulamentos pertinen
tes. 

Artigo XVII 

Ao entrar em vigor o presente Acordo, o saldo da Conta a que se refere o 
Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica, de 15 de maio 
de 1961, serã transferido, na forma que for acordada, entre os dois Bancos 
para a Conta prevista no Artigo XII deste Acordo. 

Artigo XVIII 

Expirado o presente Acordo, a Conta referida no Artigo XII permanece
rã aberta a fim de nela serem lançados os valores dos pagamentos resultantes 
de operações autorizadas pelas autoridades competentes de ambos os países 
durante a vigência do Acordo e não liquidadas. 

Parágrafo primeiro:---- Serão também lançados na Conta os valores dos 
pagamentos resultantes de novas transações_ ãutorizadas com o objetivo de li-
quidar o saldo remanescente. - - -

Parãgrafo segundo. Ao fim de cada período de 180 dias, contados a 
partir da data em que expirar o prazo de validade do presente Acordo, o sal
do remanescente na Conta, bem como os juros respectivos, serão liquidados 
imediatamente pelo Banca devedor, a pedido do Banco credor e em moeda de 
livre conversabilidade a ser acordada entre os dois Bancos. 

Artigo XIX 

Os pagamentos decorrentes de contratos relativos aos fornecimentos de 
máquinas e equipamerifoSlinan-clados a longo prazo, aprovados pelas autori
dades competentes de ambos os Pafses, serão lançados na Conta referida no 
Artigo XII. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste Ãrtigo, compreender-se-ão 
como de longo prazo as operações de financiamento cujo prazo de pagamen
to se estenda por mais de 360 dias, contados a partir da data do embarque da 
mercadoria. 

Artigo XX 

Às autoridades competentes das paftes contratantes reservam-se o direi
to de exigir, quando necessário, certificado de origem para as mercadori?.S 
importadas, emitido pelas autoridades competentes do país exportador. 

Artigo XXI 

A expiração do presente Acordo não prejudicarâ: 
a) a validade das autorizações concedidas, durante sua vigência, pelas 

autoridades das duas partes contratantes; 
b) a validade dos contratos comerciais e financeiros celebrados, e ainda 

não concretizados, durante sua vigência~ e 
c) a plena aplicação- de todos os seus dispositivOs aos supracitados con

tratos, e, em particular, do disposto nos Artigos XVIII e XIX deste Instru
mento. 

Artigo XXII 

Com o propósito de promover as relações comerciais entre os dois Países 
e estimular a cooperação económica e o intetCãinbio comercial entre a Re
pública Federativa do Brasil e a República Popular da Hungria, as partes 
contratantes concordam em estabelecer uma Comissão Mista, constituída 
por representantes de ambos os PaíSes e que, a_pedido de U:ma das partes, se 
reunirá alternadamente nas respectivas capitais pelo menos a cada dois anos. 

Artigo XXIII 

Fica revogado ·o Acordo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Eco
nómica assinado no día 15 de maio de 1961. A revogação não prejudicarA a 
validade dos contratos comerciais e financeiros celebrados durante sua vigên
cia. 

Artigo XXIV 

O presente Artigo será submetido à aprovação das autoridades compe
tentes de cada uma das partes contratantes, de conformidade com as respecti· 
vas disposições legais. 

As partes contratantes notificarão uma à outra o cumprimento das for
malidades necessárias à vigência do Acordo, o qual entrará em vigor a partir 
ria data da troca dessas notificações, por um período de 2 anos, prorrogável 
autOmaticamente por Períodos sucessivos de 1 ano, salvo denúncia, comuni
cada por via diplomática, com antecedência -mínima de 180 dias do término 
de qualquer período. 

Artigo- XXV 

Feito em Brasília, aos 30 dias do mês de abril de 1979, em dois originais 
nas línguas portuguesa e húngara, sendo ambos igualmente autênticOs. 

Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Ramiro Saraiva Guer
reiro. 

Pelo Governo da República Popular da Hungria: Béla Szalal. 

(Às Cornissõt:s de Relações Exteriores e de Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento- ln ter~ 
no, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 151. de 1979, 
do Senador Franco Montoro, que atribui aos sindicatos de trabalhadores a 
possibilidade legal de reclamarem em jUízO adicionais de insalubridade e pe
riculosidade, em beneficio de seus associados, independentemente de outorga 
especial de poderes, por ter recebido parecer contrário, quanto ao mêrito, da 
comiSSão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Sobre a mesa, projeto de lei 
que será lido pelo Sr. I 9-Secretârio. 

S lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 301, DE 1979 

Dispõe sobre o prazo de mandato do dirigente sindical. 

O Congresso Nacional de_creta: 
Art. 1• A letra "b" do art. 515 da Consolidação das Leis do Trabalho 

passa a ter a seguinte redaç;ão: 

"Art. 515 

b) Duração de quatro anos para o mandato da diretoria." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições e-m contrário. 

Justlflcaçio 

Os mandatos da Diretoria de S~ndicato têm a duração de três anos, pra
zo insuficiente para o planejamento de Uma boa administração sindical. 

A medida em foco enseja melhores condições em favor dos sindicaliza~ 
dos, a par de evitar constantes despesas com a realização de pleitos eleitorais 
sindicaiS de três em três anos. 

Por outro lado, é justo se reconhecer que a tradição brasileira de manda
tos é de quatro anos, como ocorre com os mandatos legislativos. 

Sala das Sessõés, 8 de outubro de 1979. - Amaral Furlan. 

LEGJSLAÇÀO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Do Reconhecimento e 
Investidura Sindical 

ArL 515 As associações profiSsion-ais deverão satisfazer os seguintes re
quisitos para serem reconhecidas como sindicatos: 

a) reunião de um terço, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, 
sob a forma individua'! ou de sociedade, se se tratar de associação de emprega-'_ 
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dores; ou de um terço dos que integrem a mesma categoria ou exerçam ames
ma profissão liberal, se se tratar de associação de empregados ou de trabalha
dores ou agentes autônomos ou de profissão liberal; 

b) duração de três anos pára o mandato da díretoria; 

Às Comissões de ConsütuiÇiiO é Justiça e de Legislação So
cial. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- O projeto lido serâ publicado 
e remetido às comissões competentes. 

Sobra a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 
E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 390, DE 1979 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos 
Anais do Senado do depoimento do Professor Ami:rico -Barreira, prestado 
perante a CPI da Câmara dos Deputados sobre as causas do empobrecimento 
das Comunas Brasileiras. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de i 979. - Almir Pinto. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - De a~ordo com o art. 233, § 

1~, do Regimento Interno, o requerimento lido será publicado c submetido ao 
exame da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kaiume) - Há oradores inscritos. Conce
do a palavra ao nobre Sr. Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA-MT. Lê o seguinte discurso.)-
Sr. Presidente, Srs. Senadores: _ __ _ _ 

Em Cuiabá~MT, vivem~se momentos agitados diarltC de -um problema 
ecológico, ou seja, a pesca predatória no rio Cuiabá e seus afluentes, bem 
como no rio Paraguai e seus tributârios. 

O movimento sensibilizou a opinião públiCa de Cuiabã e Municípios vi~ 
zinhos, pois a implantação, na Capital de Mato Grosso, de um frigorífico 
moderno sofisticado, dentro da melhor técnica do ramo possível, provocará 
um violento impacto no equilíbrio da fauna riquíssima do rio Cuiabá, com a 
pesca sem época determinada, predatória repito e desumaria, diante da pes~ 
ca intensa de peixes ainda impróprios para a coinercializaçã() _que ·são mo r~ 
tos e pela pesca, com redes nas baías e Iàgoas, ond_e _os mesmos desovam, en
fim há uma grave ameaça à vida útil do rio Cuiabâ, famoso pela riqueza dos" 
seus cardumes e sabor especial dos peixes típicos que ali proliferam. 

Atê hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o rio Cuiabá, salvo engano, não 
estava ameaçado, profundamente, pelo que acabo de expor. 

Recebi um telegrama do Dr. Clóvis Pitaluga d~ Mou!a, C()_nsa,grado mé
dico cuiabano, Professor da Universidade Federal, ex-Governador do Distri
to Rotariano, e com outros inúmeros méritos, um dos quais COmo um_ dos I 
líderes do movimento pela não implantação do frigorífiCo, e o telegrama es
pelha o protesto e a decepção pelo fato que abaixo vou transcrever, esclare
cendo que o Dr. José Monteiro de Figueiredo é o Presid~-':1-_t~-Regional da Are
na, ex-Vice Governador do Estado e também notável médico cuiabano, tendo 
várias vezes exercido a Gõvernadoria de Mato Grosso, na ausência do titular 
e homem também de alto conceito em Cuiabã. 

Abaixo, repito, transcrevo o telegrama alertando_~~ Sr. _Dr. Superinten
dente da SUDEPE para o-problema e, por que não dizer, o Governo Federal, 
pois o fato tem sérias implicações soCiais, políticas e econômicas para a região 
e, portanto, para o Brasil 

Eis a mensagem: 
.. Perplexo e desolado cumpro doloroso dever denunciar seu in

termêdio omissão" Governidor estã permitindo instalação empresa 
exploração pescado Rio Cuiabá vg desdentiãndo ~nterfer~ncia Supe
rintendência SUDEPE encaminhada Goverrio intermédio Dr. José 
Monteiro Figueiredo vg Presidente Regional ARENA pt Convida
do Presidente Assembléia Legislativa estarei logo mais participando 
reunião Deputados Estaduais vg sendo apenas um favorável empr
resa pt Povo prepara ato público protesto pt Saudações Clóvis Pita
Ioga de Moura". 

Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 

Senador Luiz Cavalcante. 

O SR. LUlZ CAVALCANTE (ARENA - AL. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: - -

Sou um daqueles que acolheram com a maior satisfação a volta do Sr. 
Ernani Galvêas à Presidência do Banco Central. Considero-o o homem certo 
no lugar certo. 

Se temos apenas uma relativa intimidade pessoal - eu com o Senhor 
Galvêas, - tenho, porêm, bem maior intimidade com os seus livros: Brasil, 
Desenvolvimento e Inflação e Brasil, Economia Aberta ou Fechada? São dois li
vros de economia que compulso quase que diariamente. t que faço um char
Jatanis.mo de economia e procuro dar uma aparência de conhecimentos que 
não possuo. Na verdade, esses livros do Sr. Ernani Galveas são altamente di
dáticos. 

S. S', na semana passada, precisamente no dia 7, como estâ em todos os 
jornais - e tenho aqui em mão um deies -, prevê uma inflação de mais ou 
menos 55%, este ano. Este prognóstico é, repiio, do último dia 7. 

Acho que S. S•_ foi demasiadamente otimista nessa sua expectativa, por
que, Sr. Presidente e Srs. SenadoreS, a 'iriflação acumulada de janeiro a se
tembro do corrente ano já chegou a 48, 7%, com os 7, 7% de setembro, já co
nhecidos. 

Então, para que ela vã aos 55%, esperados pelo Sr. GaJvêas, basta que
e este cálculo eu fiz aqui muito rapidamente- basta que, neste mês fluente de 
outubro, a taxa de inflação alcance 4,3%, o que nesta altura já é quase inacre
ditável, isto é, inacreditável que ela chegue somente a 4,3%. E se essa mesma 
taxa de 4,3% se repetir em novembro e dezembro, a inflação terá chegado, ao 
fim do ano de i979, precisamente a 68,6%. 

Assim, o Sr. Galvêas, a meu ver, teria mais possibilidades de acertar se 
dissesse que este ano a inflação ficaria .. mais ou menos em 70%", pois que 
uma taxa de apenas 55% está fora de qualquer possibilidade. 

Esta, Sr. Presidente, é a minha desvaliosa opinião: não teremos, infeliz
mente, uma inflação inferior a 70% neste 1979, 

Console-se o Sr. Galvêas com o Presidente João Baptista de Figuéiredo, 
porque Sua Excelência, há três meses, prognosticava também uma inflação de 
50%. E ele, o nosso popularíssimo João, apesar de hábil equitador, não estã 
conseguindo dominar a arisca égua chamada "Inflação". 

-Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir Pinto, por cessão do nobre Senador Gabriel Hermes. 

9 SR. ALMlR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No Expediente da presente sessão foi lido pelo Sr. 19-Secretârio um re
querimento de nossa autoria que pede a transcrição, nos Anais do Senado Fe
deral, do depoimento prestado à Comissão Parlamentar de 1ilquérito da Câ
mara dos Deputados, pelo Professor Américo Barreira, Assessor da Asso
ciação dos Prefeitos do Ceará. A CoiTiissãO Parlamentar de Inquérito recebeu 
esse depoimento procurando investigar as maiores razões, as maiores causas 
do empobrecimento das comunas nacionais. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Professor Américo Barreira, municipa
lista tradicional, desde os primeiros dias dO surgimento do municipalismo em 
terras brasileiras, vem se constituindo, com Lomanto Júnior, Bernardino Via
na, Dírceu Cardoso e outros companheiros nossos aqui do Senap.o, uma das 
pessoas mais abalizadas, de maior conceito, de maior conhecirllento - no 
meu modo de pensar - sobre esses angustiantes proble!lla&' das prefeituras 
nacionais. Basta que se diga que o depoimento de S, S' foi tido, talvez, como 
um dos principais documentos ouvidos por aquela Comissão Parlamentar da 
Câmara dos Deputados. 

Sr. Presidente, pedi a sua transcrição nos Anais maS achei por bem dar 
alguns flashes do que na verdade se constituiu esse pronunciamento do Pro
fessor Amêrico Barreira: .. A Pobreza Histórica e a Dissociação do Município 
Administrativo e Münicípio Econôinico". K uma maneira de como ele co
meça a apreciar o problema do empobrecimento dos municípios brasileiros. 

Diz ele: 

'"0 empobrecimento dos municípios nã~ é fato recente na con
juntura brasileira e tem causas que remontam à antigUidade nacio
nal. Poder-se-ia dizer que são congênitas. 

De algum modo parece implícita na expressão "empobrecimen
to dos municípios" a idéia de recursos financeiros postas à dispo~ 
sição dos governos locais, ou seja, o empobrecimento das unidades 
político-administrativas municipais. Isto é verdade, na medida e:m 
que é uma decorrência da inativação do potencial da unidade geow 
econômicd~ m~:~nicipal. 

Assim, no Brasil, o município, unidade político-administrativa, 
é uma ficção do nosso direito público interno, totalmente abstrata, 
por não ser a expressão de uma representatividade anterior, econô
mica. Faz-se o município por decreto, por outorga legislativa, para 
atender a reclamos político-partidãrio ou desígnios eleitorais, ao in-
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vês de instrumentalizar, como seria a razão fundamental de sua exis~ 
tência, b direcionamento de sua economia. 

A u~ida~e dual: Município Político - Municfoio cconômico, 
lógica, não existe. O que existe - c sempre exiStiu - silo duas uni· 
dadcs dissociadas, que se ignoram entre si, em Que uma nada tem a 
ver com a outra. 

Esta contradição, institucionalizada desde os primórdios da co
lonização, tem suas raízes na vastidão territorial do Pais, na necessi
dade de distribuir, no território, a autoridade, o poder ou, mais pre-
cisamente, a delegação da autoridade ejou do poder. 

Daí as poderosas Câmaras ou Conselhos Municipais da· Colô
nia, com amplas atribuições judieàntes e legislativas, mas, ao mes
mo tempo, sem qualquer gestão na economia ou, mais precisamen
te, sem iniciativas econômicas. 

A economia se desenvolvia autônoma e independente, confor
me a vitalidade ocasional dos seus ciclos fechados e estanques, o 
mais novo e ati v o esvaziando e esgotando o anterior, característica 
da economia brasileira até, praticamente, o segundo quartel deste 
sêculo. 

Não houve, como desejâyel, uma economia de vasos comuni
cantes, com setores dinâmicos dinamizando osjã existentes ou ~~des
cobrindo" fatores novos que funcionassem como mecanismo de tro
cas. 

O português colonizador, miscigenado na metrópole ao domí
nio da mouraria, miscigenou-se à escassa população afro
ameríndia, com o ímpeto que Roger Bastide chamaria mais iarde de 
"'furor genésico". 

A freqUência do "senhor" à senzala ou mais exatamente, a 
conspurcação do leito conjugal com a escrava, a rrtúcama, as 6 'nêga 
fulô", mistUrou sangues, mS:s, não iriiCrcomunicou economias. Se o 
primeiro fato foi vantajoso, o segundo foi negativo. 

A economia de ciclos teria que se voltar para as exportações. Jâ 
então, antes do slogan rD.oderno, se poderia dizei': "exportar ~ o qUe 
importa". 

Esse tipo de atividade gera vários efeitos. É, em primeiro lugar, 
o que se chamaria agora, concentrador de rendas e, inversamente, 
espoliador da população obreira, pobre; os dois fatos, juntos, "dOses
timulariam qualquer expansão do mercado interno, que cresCe ape
nas, vçgetativamente. 

To da a sua imensa potencialidade, gerada. pelas elevadas taxas 
de crescimento populacional, se perde ao impulso do imediatismo 
dos ciclos, acumulando pobreza. 

Na medida em que o 6 'ciclo" perde vitalidade cresce a transfe
rencia do prejulzo ao produtor dircto, na medida em que declinou, 
por exemplo, o 6 'ciclo da..can~-de-açdcar" passou a ser oneroso sus
tentar a escravaria, um bem de capital então muito caro. Era mais 
barato libertâ-la, entregando-a à própria sorte, sob regime da 
umeiação", da 6 'terça" e outros que deram lugar à agricultura de 
subsistência. Esse sistema estrangula o mercado interno, mas garan
te, pela transferência do prejuízo, a sobreviVência do dono da terra. Do 
escravo ucomprado", e caro, o qual exigia tratamento de saúde e 
alimentação, o dono da terra passou a ter um escravo "dado", que 
supria sua própria subsistência, também não remunerado a dinhei~ 
ro, portanto, sem capacidade aquisitiva. 

Aí está, segundo entendo, a raiz primeira da pobreza dos Mu
nicípios. 

Distinga-se '"'p-obreza .. e uempobrecimento", já que empobreci
mento pressupõe uma fase anterior de "pobreza menor" ou mesmo 
de prosperidade ou riqueza. 

O município brasileiro sempre foi pobre, sempre foi fraco. 
Nunca interveiO no processo ecoriôtriico. Isto porque interessava às 
classes que se situavam na cúpula da administração mantê-lo assim 
para preservar o umodê-lo exportador" que enriquecia ou mantinha 
o "status" dessa cúpula à custa da pobreza de todos os demais. 
--- -Te~po houve - e não distante - que noventa por cento da 
população viviam no campo e, bem ou mal, viviam do campo. 

Como exportamos o pau-brasil, exportamos depois o açúcar, o 
algodão. Mas o grosso da população andava nú, bebia café de man~ 
girioba adoçado com rapadura. E o ouro e as pedras de seu uso 
eram o falso brilho das missangas baratas. 

Esse povo, a quase totalidade, era c ainda é a população dos 
Municípios. Povo pobre, população pobre é a premissa invenclvel 
de município pobre. 

Observe-se que desde há muitas décadas se instituiu a obri
g~ção falaciosa e malandra de obrigar os municlpios a aplicarem 
vmte (~O) e dez (10) por cento de suas rendas em educação c saúde, 
respectivamente. Como as rendas dos municípios são praticamente 
nada, vinte por cento de coisa nenhuma é igualmente nada como 
diria Lojas Kokay. ' 

Enquanto isto, no Brasil "essencialmente agrícofa."', jamais o 
município foi compelido ou induzido a aplicar um cruzado, um vin
tém, um centavo, sequer. em agricultura. ~·Muita saúva e pouca saú
de, os males do Brasil são", dizia Macunaíma. Mas prefeitura ne
nhuma matou uma saúva nem para fazer colírio, que formiga é bom 
para a vista ... 

Salta o óbvio: por que a compulsão para cuidar de educação e 
sa~de, problemas superestruturais, e nem um só tostão para agri~ 
cultura, o problema mais que primârio da infra~estrutura? 

Ê que o sistema queria, e seus remanescentes ainda querem, 
preservar a estrutura agrária obsoleta, geratriz das exportações a 
custa do sacrificio do povo. 

Como o município, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
jamais teve ingerência na sua própria economia, a conclusão a que 
se chega é que o município desenvolve-se por si mesmo, quando 
uma circunstância, principalmente endógena, possibilita esse desen
volvimento. Isto é, se existe aí uma mina, uma grande salina, terras 
apropriadas a uma agricultura que passou a- ser solicitada, por 
exemplo. Os fa.t<:>!es exógenos são considerados nos casos em que 
uma empresa pública ou privada descobre ali uma razão econômica 
ou de estratégia empresarial, isto é, localiza-se ali um porto, uma 
grande indústria, uma hidrel~trica. Eventualmente, a mudança de 
um eixo ferroviário ou rodoviãrio pode funcionar como agente de 
uma mudança. 

É o caso do ABC Paulista, em que municípios territorialmente 
pouco expressivos, se viram no primeiro plano do desenvolvimento 
municipal brasileiro, pela circunstância da implantação da indústria 
de veículos automotores. 

Considerando que a capacidade de consumo do povo brasileiro 
é muito pequena, pois poderíamos consumir até três a quatro vezes 
mais alimentos, mais roupas, mais eletrodomésticos, mais bens de 
consumo, em geral e, portanto, mais bens de produção, o que carac~ 
teriza a elasticidade potencial do mercado interno, é fâcil concluir 
que medidas estimuladoras de expansão de atividades econômicas, 
aumento de produtividade, melhor distribuição de renda e, por via 
de conseqüência, crjação de poupança familiar e redução de rendas 
espoliativas, tiradas da classe trabalhadora, daria como conseqüên
cia o "desempobrecimento" gradativo dos municípios com a corres
pondente elevação do fluxo da arrecadação tributária federal e esta
dual. 

Melhor identificados os contribuintes, melhor lançados os im
postos, melhor cobrados, melhor arrecadados resultou melhora na 
arrecadação, chegando a ser expressiva a comparação antes e depois 
do projeto CIATA. Mesmo assim inexpressiva no conjunto das re
ceitas orçamentárias, pois, o gargalo não estava apenas na ineficiên
cia do aparelho fiscal do municipio. 

Ora, se considerarmos que o atual sistema institucional conce
de aos municípios apenas trCs impostos totalmente inexpressivos 
para mais de oitenta por cento dos municípios brasileiros, o Pre
dial, o Territorial Urbano e sobre serviços, simplesmente se conclui 
que o município, entidade político·administrativa sobrevive das 
transferências federais e estaduais, representando estas, excluídas as 
grandes capitais e os cem municípios de maior receita orçamentária, 
nada menos de noventa por cento das receitas globais. 

l. O Empobrecido Munlciplo BrasUeiro 
2.1. - lllsiSfo- em· anrmar- que -a- c3tis-a Pfiiiiefra-- a-o--creScente- em
pobrecimento dos municípios é o baixo desenvolvimento de cada 
um deles como fator econômico. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Pois não, nobre Senador. 
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O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Acompanho a exposição de V. 
Ex•, que não ê a primeira que faz nesta Casa, inas, como um autêntico muni
cipalista. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Quero aJ1I.,.fazer um pa· 
rêntesis e dizer qu~ esta exposição não é minha. Estou me tornando aqui, com 
muita satisfação, porta-voz de um grande amigo meu do Ceará, professor, so
ciólogo, com curso de Administração Municipal na Fundação Getúlio V ar· 
gas, e que é, como disse de início, um dos municipalistas mais autênticos deste 
País, o Professor Américo Barreto. 

Então, nobre Senador, como V. Ex• deve ter assistido no inicio, 'eu pedi 
no Expediente que fosse transcrito nos Anais esse depoimento, e para não 
passar da sessão de hoje, estou dando alguns flashes, porque, na verdade, este 
documenta é para mim histórico para o Congresso Nacional. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- O que não diminui nem a in· 
tervenção de V. Ex• nem o mérito do trabalho que apresenta. V. Ex• tem sido 
um porta-voz permanente, no Senado, das melhores reivindicações do movi
mento municipalista, e aqui já proferiu vários discursos abordando este mes
mo assunto. Ao fazê-lo hoje, como intérprete do pensamento do seu ilustre 
coestaduano, V. Ex• traz novamente à baila o debate desse palpitante proble
ma. Quero dizer a V. Ex• que o município, no Brasil, não nasceu frágil; pelo 
contrário, como uma tradição colonial, o município era a ce/lula mater da or
ganização deste País, inclusive, no período monárquico, quando o sistema 
unitário, com as províncias, concorria também para vitalizar os municípios. 
Ainda na fase republicana, os municípios tiveram grande iiliportâncü:t. Mas, a 
partir de um determinado momento,~ em virtude de nova sistemática adotada 
para distribuição da receita da União e de fundos os municípios passaram a 
ser contemplados de maneira desigual e o seu empobrecimento tornou-se os
tensivo. E mais do que isto, surgiu o nefá.sto expediente de criar municípios 
para obter uma cota na distribuição de Imposto de Renda. Isto foi que enfra· 
queceu os municipios. Tanto que depois de 1964 foram tomadas medi\las mo· 
ralizadoras para evitar que essa liberalidade na formação de municípios con
tinuasse a criar, na verdade, um ônus insuportável para todos. Hoje, ao con
trário, as restrições são de tal ordem que é extremamente difícil criar um mu
nicípio. E muitos que foram constituídos antes, na vigência da legislação 
atual, não poderiam ser Organizados. Esta fase é que afetou, sem dúvida algu
ma, os municípios, enfraq-uecendo-os, e agravando agora o problema com o 
sistema de distribuição da renda nacional.Os tributos federais, segundo o Có
digo Tributário em vigor, são em pequenas parcelas reservados aos municí
pios e aos Estados. E o movimento geral que se faz ~no sentido de. vitalizar 
esses municípios, aumentando a participação deles, com o inteiro apoio do 
Senhor Presidente da República, que incluiu este ponto essencial ao 
equilíbrio da Federação como uma das suas diretrizes de Governo. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte do meu 
prezado colega, Senador Aloysio Chaves, e devo dizer que não me recordo, 
pode ser que no Brasil Colônia, quando das Ordenações Filipinas, no Brasil 
Império, não me recordo bem, não tenho como afirmar que os municípios te
nham sido sempre ricos. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Não sempre ricos, nobre Sena· 
dor, permita V. Ex• interrompê-lo só para tornar bem claro o meu pensa
mento. Não disse que os municípios foram sempre ricos, disse que eles ti
nham atenção e prioridade no tratamento oficial, tanto que eles recebiam be
nesses que, depois, deixaram de lhes ser concedidas. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE)- E V. Ex• sabe por que esse 
prestígio dos municípios em tempos bem recuados? Isso graças ao coronelis
mo, que foi uma das grandes influências, que tinham, na verdade, o seu 
prestígio junto ao poder central. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- V. Ex• sabe que, no período 
colonial, os administradores eram designados pela Corte, mas as decisões lo
cais, nas colônias, no Brasil, como em outros domínios portugueses, eram to~ 
madas pelas comunidades, organizadas, estruturadas em bases municipais, 
eram os homens bons~ que se constituíam eleitores, entre eles que se esco
lhiam algumas das autoridades municipais, inclusive o Juiz de paz, por 
eleição, enfim, toda a vida se concentrava nessa comunidade, que foi a origem 
do município, tanto em Portugal, como no Brasil, desde a fase colonial. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço a V. Ex• e devo 
dizer-lhe o que sentimos, nós que passamos a maior convivência com um mu
nicípio, eu. pelo menos, que fui Prefeito de um município no Cearâ, e depois 
que nasceu o municipalismo, no Brasil~ porque o acompanhamos de perto. 
Tivem~S, an~~. ~ C~.ils~~-t~_iç_ã'? de 1934,_ quejâ tinha _alg~~.-s.af?~r mu_nic~pa: 

lista, depois a Constituição verdadeiramente municipalista, que foi a de 1946. 
Esta, sim, trazia no seU bojo, além daqueles 10%, lS%, do Imposto de Renda, 
mais 30% de excessos das arrecadações das coletorias estaduais, e, em segui
da, após uma luta da Associação Brasileira de Municípios de então, quando 
Presidente o nobre Senador Lomanto Júnior, conseguimos mais 10% do Im
posto de Consumo. Ai, sim, houve uma vantagem e uma desvantagem, des
vantagem que, hã pouco, V. Ex• indicoq.- a c;le muitos Estados, na ganância 
de consegUirem maiores rendas, maior quantidàde de recursos financeiros, 
passaram indiscriminadamente a criar municípios, como se diz na gíria, a tor
~0 e a direito. Muitos deles nem sequer existiam. DiZem que na terr~ da nqbre 
Senadora Eunice Michiles havia um município - foi V. Ex• qu~m o disse, 
nobre Senador - que só existia na vazante do rio Amazonas. 

A Sra. Eunice MlchDes (ARENA - AM) - Exalo. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA - CE) - Mas, na v~rdade esse fato 
foi muito cOmentado e, coino disse o nobre Senador Aloysio Chaves, essa 
Cónstitui~o tão boa para o município ofereceu m3iores recursos para o mu
nicípio, vindo finahnente essa desvantagem, porque os Estados, repito, passa
ram a criar indiscriminadamente novos municípios, empobrecendo aqueles 
existentes. 

A inflação, como existe, é doença grave nos Municípios, posto 
que as receitas inflacionárias, em termos do nosso universo munici
pal, jamais cobrem as despesas inflacionãrias. 

Vejamos, por exemplo, a elevação das receitas do ICM e, por
tanto, a parte transferida aos Municípios não supera a taxa de in~ 
flação. E, quando supera, não cobre sua projeção anual. Casos têm 
havido em que a receita nominal do ICM de um ano seguinte é real
mente menor do que a do ano anterior. 

Como os orçamentos são elaborados em agosto, com base nos 
preços da ocasião, tanto para a cobrança dos tributos e recebimento 
de receitas, como para pagamentos de despesas, e realizado durante 
"os dC:zoito meses seguintes, incorpora dUas distorções: a da reali
zação das receitas, para menos, e a da avaliação das despesas, para 
mais. 

Como o mal di1J1ensionamento é ~aior na administração muni
cipal, resulta uma situação que os anuários estatísticos brasileiros 
vem apurando ano a ano: a) superávit constante na arrecadação fe
deral; b 5 tendencia de equilíbrio na arrecadação dos Estados; c) d~fi
cits acentuados na arrecadação d_os Municípios. 

Tudo isto se reflete na politica administrativa local, de que re
sultam, entre outras aberrações, a clamorosa política salarial, o mal 
recrutamento, a ineficiência e os desperdícios. 

Outro grave fator de empobrecimento, para o qual não poucas 
vezes tem sido chamada a atenção dO Pais e das autoridades, é o da 
crescente transferência de ônus aos Municípios, ao se atribuir a ésteS 
supostos beneficies e favores, com encargos de manutenção. 

·- Ceittros comunitários, módulos esportivos ou mesmo uma uni
dade escolar, mesmo quando construídos totalmente com recursos 
federais ou estaduais vão ser mantidos pelos Municípios. Atribui·se 
a estes todas as despesas de custeio. 

Ocorre que tais cavalos de Tróia são precedidos de ônus finan
ceiros em despesas de capital (o terreno e participação no orçamen
to das obras). Para não perder o beneficio, o inunicípio assume o ô
nus. E com o propósito de servir à sua comunidade ... se empobrece. 

- 2.5. Ao mesmo tempo são os Prefeitos induzidos pC:Ia definição 
errônea de prioridades a anteciparem etapas de progresso, isto é, .a 
terem hoje o que somente poderiam ter muitos anos depois. 

Prçssionado pelo aumento das aspirações locais - finalmente é 
justo a elevação dos índices de bem-es~ar, de conforto e Qe status -
os municípios pagam serviços caros, acima de suas possibilidades, 
desde sofisticados sistemas DDD de telefonia à expansão desorde
nada e antieconômica, de redes distribuidoras de energia. Tais ser
viços, impostos acima da realidade, e cobrados pelas empresas con
cessionãrias coin pesadas taxas, não geram resposta econômica, dre
nam recursos já minguados para centros mais desenvolvidos. Crian
do a ilusão da antecipação do progresso, tomam o município, de
tentor do uso, mais pobre agora do que antes. 

2.6~- Outras exigências e pressões externas algumas sob forma 
de típic"as Chantag_ens funcionam como fatores de empObrecimento. 

Qualquer Município a8pira a ter uma agência do Banco do Bra
sil, do Banco do seu Estado, da Caixa Econômica, de um banco 
particu~!:!_Tal <!B.ê.nçia, po~ém, s~ e~sti~á s~ ~sq~:~isa. an~rior pro~ 
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var ao Banco Central, aos órgãos competentes, sua Viabilidade. Es
sas ricas entidades, contudo, exigem do M uniclpio, sob ameaça de 
transferir a iniciativa a outro Município, no mínimo o 'terreno onde 
construir o pr!:dio. 

Assim procedem as empresas de eletrificação, de telefonia, de 
correios e telégrafos, os órgãos previdcnciârios, serviços federais e 
estaduais, tudo c todos, enriquecendo seu património à custa dos 
Municípios cada vez mais pobres. 

2.7. Outro fittOf de empobrecimentO é o elC::vado cUsto do di
nheiro que chega aos Municípios por via de qualquer tipo ou moda
lidade de financiamento, com correção monetária cumulativa, juros 
e outros acessórios. 

Só o Município, entidade de Direito Público, agente natural do 
desenvolvimento, recebe tratamento excludente, discriminatório e 
superburocratizado. 

Fortaleza arrecada mais de participação do !CM do que os de
mais 140 municípios do Estado. 

de. 

::YAFIJ:HAliC.O VG 14E:SMO TC:HFO VG SU.O. I;mOLE D5t·iOCRATICA PT ATENCIOSA-
l·iF.i:•'TE 

JOS!: S.AJJTA!:"A - ANTONiO t-:ILTO :lALLES - CtJ·:ILO KACHAOO - !'o.ARIO 
PACHF.CO --CASSIO GO:.ZCALVES - ;;It.SON cor:TIJO - A::n:-:-.:IR LUCAS -
GEi·r!:SIO "BE!'.,"':"Almll;Q - WlLSOU VAZ - JOSF. BONIFACIO "FILHO -
:lr'L:lO~; CARVALHO - LUIZ .,;UNQLTIRA - EUCLii:lT.'S CI~:TE.~. - RAIMU~:DO 
A!.EERe.t.RIA - JOSE GERALDO DE' OI..!VEIKA - NEIF JAi3U:F: - FE~RO 
j;i'.RCISO - HENDE'S BARROS -

GO:-:ss IlCf.:EI~ - DELFIJ.i RIBO::IRO - li.Ar.Cr.LC CAE'l'AllO - :i:r::t·:IL r.L"MAIRA
NAl~.CI$0 l·:ICiiELI.I - NARCEL"IO 1-!!:llt>ES - HS:LIO REZBI;c:: - J~S'JS 
'l'RI!~DADE BAF'.RETO - CYLO COS'l'A - OScP.~ CO~"E'A - PAL'LO FE'RRAZ -
FER;RAZ CALDAS - :r~;AliOO Jül{Q~:IR:.. - AHILCJ,R FP.!:OVA.::I - LUI:Z. 
OTAVIO VALAD/-.RES - RUY D:. COSTA VAL - JOAO FFR:.:.J",Z - FMILIO 
GALLO - JOAO ~;AVARRO - EL:·;O BRAZ - FULVIO FOl<TCl:RA - NUUFS 
COE:LHO - 51-liLIO HAti;.D. • 

DJI.LTOl: CA.":AB"R,WA - HILD!:BP. .. UiDO C..U:P.E!'.AVA - JCAO FII;'I'O F.IEFIRO -
LOUEIVAL :SP.ASIL - I:UP.IP~!:S Cl'!AIDS - JCSE LAVIO!.L.A - GERALDO 
DA COSTA PE:2F.IF..A - J!ILTON L :LHA - ROlf ALDO CA1Z1i"DO - RUFWO t:ETC -

Y.ARIO ASSAD - JOSE PE:R.EIRA - JOSE lt.EN:lFS HCNORIC - OTACILIO 
MltJ\NDA - JUAREZ HOSrEJ: PT DEPUTADOS A A!:õS"EMBLEI.F.. LF.GI::iLATIVA 
D!: MII\AS GERAIS 

Era o registro que queria fazer na primeira parte da nossa fala nesta tar-
Isso eu já havia dito num dos meus pronunciamentos, e cheguei até a 

mostrar que o município cearense de Alcântara, durante o ano todo, arreca- A segunda, Sr. Presidente, é para propor a V. Ex• que convide o Exm9 Sr. 
dava 2 mil400 e poucos cruzeiros de ICM, dando uma bagatela de apenas 200 Secretário de Segura_nça do Distrito Federal, Cel. Paulo Azambuja de Olivei
cruzeiros mensais. ra, para debater, na Comissão do Distrito Federal, a onda de crimes que 

Brasüia assiste nos últimos dias. A escalada da violência, Sr. Presidente, jâ se 
Enquanto isto, todo 0 Sistema do ICM se mostrou vicioso, dis- tomou rotina no dia- a dia das grandes metrópoles brasileiras, principalmente 

torcido, privilegiador das âreas mais desenvolvidas 0 que, em úl- Rio de Janeiro, São PaulO e Belo Horizonte. As pâginas de jornais estão 
tima análise, acaba por prejudicar essas próprias áreas, porquanto, cheias de delitos, os mais hediondos, como assaltos, seqUestros e latrocínios. 
empobrecendo as outras - campo de expansão daquelas - reduz Brasüia, para tranqUilidade de seus. habitantes, até há pouco era praticamente 
sua própria força expansiva. O ICM gera, assim, uma contradição uma exccção nesse contexto policial inquietante. Já hoje isso não acontece; a 
indesejada não só para a economia do País, como um todo, bem · delinqüência compõe um quadro alarmante na crônica policial brasiliense, 
como para as áreas que retêm as maiores receitas desse imposto, por sem· nada dever aos grandes centros. A cidade se vê impotente ante todos esses 
empobrecer seu mercado importador. crimes, pois os bandidos resolveram tomar conta da nossa Capital. A insegu-

As receitas transferidas, embora de tão alto peso percentual, rança domina a cidade, e ainda sexta-feira última houve o maior assalto a 
são insignificantes diante das necessidades mínimas, c como estas mão annada da História de Brasllia, quando roubaram cerca de 530 mil cru
crescem mais rapidamente do que o valor real das transferências, zeiros da Firma Coral. Mas, neste fim de semana, os marginais ousaram mais 
impõe-se a conclusão de que os municípios dispõem, cada ano, de e atacaram em vários pontos da Ccilândia, Taguatinga e Plano Piloto, assai
relativamente menos recursos. Logo, 0 sistema vigente empobrece tando os supermercados Cardoso, Santos e Minas Gerais, um caminhão da 
mai~ o Município já pobre. ucoca-Cola", quando morreu um comerciante, e dois motoristas de tâxi, ha-

E no decorrer do seu apreciado depoimento, s. S• chegou ao final por vendo também a morte do policial Reginaldo Vitorino dos Santos e do margi
apresentar os meios como minimizar esta dificuldade financeira dos municí- nal Ozimar Barbosa. 
pios da nossa terra comum. Ainda hoje, Sr. Presidente, o Jurista Eduardo Seabra Fagundes di~ia o 

Mas, Sr. Presidente, deixo de fazer a leitura, porque, na verdade, o meu seguinte, numa reportagem publicada pelo O Globo: 

tempo jã estã~ prestes a se esgotar. E como foi pedida a transcrição deste de- - Toda a estrutura administrativa brasileira está defasada por 
poimento, decerto virã para a bancada de cada Sr. Senador uma cópia do que uma mentalidade antiga, segundo a qual 0 importante para quem 
foi dito pelo Professor Américo Barreira perante a Comissão Parlamentar de governa é realizar obras que apareçam e não manter em funciona-
Inquérito da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, que procura, mento adequado os serviços de rotina. Estes serviços só são melho-
justamente, conseguir uma definição exata para o empobrecimento dos mu- rados e modernizados quando podem servir de instrumentos de pro-
nicípios nacionais. paganda, como o sistema de arrecadação dos tributos federais, hoje 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) bastante eficiente. A Justiça, o Ministério Público e a Polícia, ao 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobr~ Se- contrãrio, foram completamente relegados a um segundo plano. 

nadar Itamar Franco. -Tanto em relação ao aparelhamento material como em re-
lação aos recursos humanos, as estruturas destas instituições se de-

O SR. ITAMAR FRANCO (MDB- MG. Pronuncia o seguinte discur- terioraram. 
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: Na opinião do advogado Nilo Batista, professor de Direito Pc-

Pretendo amanhã abordar o problema da energia nuclear, inclusive tra- nal na Faculdade-cândido Mendes e na PUC. 
zendo a V. Ex' uma solicitação nossa, para que o Governo, oficialmente, tra- Nilo Batista acha, ainda, que a Academia de Polícia deveria dar 
duza os documentos enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito. uma formação menos fechada para os policiais, que acabam viven-

Mas, hoje, vou registrar uma mensagem enviada por vários deputados do unum submundo fechado", sem arejamento. 
estaduais de Minas, denunciando o voto distrital: De qualquer modo, a carreira policial não tem hoje muitos 

TELP'GRAY.A 
SE?O:~OR ITAl·:AA FRANCO 
.s-::;:ADO f!i'i;IFRAL_ _ _ 
>;RASILIA/D'F{ 70160) 

TI!STITUICAO VOTO DISTRITAL PAIS .VG RE'PRFSF:lTA StRro· .RETROCF.SSO 
APERF~ICO.~.i":F~r!'O SIS'l'Sl-IA I!FPP..ES"El:TATIVO !!RASILFII;O FIDF'LIDADF 

i~i~;~JJ:~~S~ G~~T~~!~~~~~Q~~~~~g~~O tg~~~~S FT PRC»$SSAS 
VAS IllrLUENCIARAO ELEITORADO VG fP.AUDANDO RtSUL';ADOS P'I' SISTEMA 
DISTRITAL - -

A!::OTJI.DO .A;:TERIOFJ~M<TE HOS'l'ROU St!A Ii:Coz.:VEtr!tlrciA r"'l' I::ADFQUACAO 
PT J;ECF'SS.~RIO l':VITAR l$TOm:o SISTI:!·'iA rLE!TC~ WCOl-lFA'l'lVFL 
r..:EALIDJ..DE: DE~iCCRATICA ATUt.L PT "PRE'StlWACAO SISTEMA P!:OPORCIO:lAL 
V!GE:Jl'l'E FT SEU APRIMORAHEWl'O CJ.Hii/lJO I~;);) I CP. .DO F /IRA .6PE.RFE'ICOAR 

~STRU'l'ti~A F.tPRI'SF.:N'!'ATIVA l>ACIONAL PT "r.EPtrDlf,UDO VC'l'O DISTRITAL t>ilM.S 
Gr:::AIS .i!EliEGA COF'.JWPCAO ELEITORAL FT A5USO !'OOE:R F.CDrrOl·!ICO VG 

atrativos. use os salârios fossem bons - admite Nilo Batista -os 
bacharéis das faculdades de Direito seriam atraídos para a carreira. 
Mas os salârios são baixos e a Profissão estigmatizada" . 

-- Eles não têm a opção de viver honradamente - diz o advo
gado. O juiz Alvaro Mayrink, no entanto, embora também defenda 
a necessidade de o Gov"erno investir na polícia, acha que não adian
ta aumen_~ar Os S!dârios sem resoly~~_alguns problemas, como o da 
formação e do aparelhamento técnico. 

É a razão pela qual, Sr. Presidente, neste nosso pronunciamento, esta
mos solicitando que V. Ex• convide, jã que, lamentavelmente, o Regimento 
da Casa não permite a convocação, o Sr. Secretârio de Segurança do Distrito 
Federal, para que S. S• possa debater com os Srs. Membros da Comissão o 
que se passa ~oje com a Secretaria de Segurança, não apenas em relação aos 
recursos humanos, não ap_enas em relaçãO ao salário, mas, sobretudo, qual a 
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estrutura da Scci-ctariâ de Segurança para fazêf faCe a· esta Onda de mar8iriali
zação que, no momento, assola Brasma. 

E, se trago este problema, Sr. Presidente, ao Senado Federal, é porque, 
lastimavelmente, Brasília ainda não tem uma representação política, porque, 
se ela tivesse, por certo esse assunto que. hoje, trago ao conhecimento dos Srs. 
Senadores, seria convenientemente debatido numa Assemblêia Legislativa da 
noss:i Capital. No entanto, os ares da abertura, ao que parece, não vão chegar 
tão cedo para que Brasflia, com mais de 1 níilhão de habitantes, possa ter a 
sua representação política, o que me obriga, então, a fazer este apelo. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, o projeto de lei que 

será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

S lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 301, DE 1979 

Revoga o artigo 1• da Lei n• 6.143, de 14 de setembro de 1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• J; revogado o art. 2• da Lei n• 6.243, de 24 de setembro de 1975, 

que regula a situação do aposentado pela Previdência Social que volta ao tra· 
balho e a do segurado que se vincula a seu regime após completar sessenta 
anos de idade, e dã outras providências. 

Art. 29 Entrará esta lei e~ vigor na data de sua publicação. 

Jusdflcaçio 

Ainda que a legislação previdenciái-ia, desde a sua instituição até nossos 
ciüls, exPeiiffiente: constantes progressos e aperfeiçoamentos, não hâ nega( 
ter sofrido, em alguns casos, retrocessoe recúos, sempre inadmissíveis. 

É o caso-de norma introduzida pelo Decreto-lei n9 71 O, de 28 de julho de 
1969 e legislação posterior, comô veremos. 

De fato, até então, não havia, desde 1923, quando criada a previdência 
social no País, limite de idade para ingresso no sistema previdenciârlO, com 
exceção apenas da imposta aos s·égurados-empregadores, isto ê, titulares de 
firmas individuais e dirigentes de empresas. 

Todavia, sobre a matêria, tivemos a partir de 1969, a seguinte legislação: 

"Decreto-lei n• 710, de l8 de julho de 1969 
Art. 49 Após completar 60 anos de idade, quem se filiar ao sis

tema geral da previdência social somente farã jus ao pecúlio de que 
trata o§ 3• do art. 5• da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a 
redaçãoque lhe deu o Decreto-lei n• 66, de 21 de novembro de 1966. 

Parãgrafo único. As contribuições do segurado pelo exercício 
de outro emprego ou atividade que venha a iniciar após completar 
60 anos de idade não serão computadas para efeito do salãrio-de
beneficio, e somente darão direito à percep~ão do pecúlio de que 
trata este artigo. 

Decreto-lei n• 795, de l7 de agosto de 1969 

Art. 2• O disposto no art. 4• do Decreto-lei n• 710, de 28 de 
julho de 1969, não sfiplica ao antigo segurado que, tendo perdido 
ou vindo a perder essa qualidade, se filiar novamente ao sistema ge
ral da previdência social no máximo 5 anos depois, desde que não 
esteja filiado a outro sistema de previdência social. 

Lei Orgânica da Previdência Social com a redaçio determinada 
pelo art. 1• da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973: 

Art. 5• ...•..................•...•••.••..•. 

§ 3• Após completar 60 anos de idade aquele que se filiar à 
previdência social terâ assegurado, para si ou seus dependentes, em' 
caso de afastamento ou morte, um pecúlio em correspondência com. 
as contribuições vertidas, nãoYazendo jus a quaisquer outros benefí 
cios. 

Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973 

Art. 18. O disposto no§ 3• do art. 5• da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960, não-se aplica ao antigo segurado que, tendo perdido. 
ou vindo a perder essa qualidade, se filiar novamente ao sistema ge
ral da previdência social no máximo 5 (cinco) anos depois, desde 
que não esteja filiado a outro sistema de previdência social. 

Lei n• 6.143, de l4 de setembro de 1975 

Art. 29- Aquele que ingressar no regime da Lei Orgânica da 
Previdência Social após completar 60 (sessenta) anos de idade terá, 

também, direito ao pecúlio de ·que trata o artigo anterior, não fazen
do jus, entretalito, a quaisquer outras prestações, salvo o salário
famaia, e os serviços, bem como o auxflio-funer~l." 

Desse modo, a partir da edição do Decreto-lei n• 710, de 28 de julho de 
1969, estabeleceu a legislação previdenciária di~riminação intolerável. 

Todos os que exercem atividade sujeita ao regime da Lei Orgânica da 
Previdência Social são segurados compulsórios do INPS e obrigados a contri
buir, mensalmente, com 8% de seus ganhos. Nem todos, porém, têm direito 
aos benefícios previdenciários, eis que dele são excluídos determinados gru
pos em virtude do limite de idad~ ainda que possam ter anteriormente contri
buído para a previdência social durante 1 O até 29 anos. 

De fato, o trabalhador que tenha sido segurado durante 29 anos e em vir
tude da perda do emprego deixe de contribuir para o INPS perde também a 
qualidade de segurado deste. Se voltar a trabalhar após 5 anos quando jã te
nha completado 60 anos de idade, será obrigado a contribuir novamente mas, 
não adquirirá direito aos benc:::ffcios previ~enciârios mesmo que complete, 
com o tempo anterior, 30 ou 35 anos de serviço; se ficar inválido, terá nâo 
aposentadoria por invalidez, mas pura e simplesmente receberá em devolução 
as contribuições pagas. 

Ora, tal discriminaçãO a nosso ver Ofende a própria norma constitucio
nal que assegura textualmente: 

"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os se
guintes direitos, além de outros que, nos termos da lei, visem à me
lhoria de sua condição social: 

XVI- previdência social nos casos de doença, velhice, invali
dez e morte, seguro-desemprego, seguro contra acidentes do traba
lho e proteção da maternidade, mediante contribuição da União, do 
empregador e do empregado;" 

Está, assim, constitucionalmente assegurado aos trabalhadores, median
te contribuição sua, da União e da empresa, a expressa proteção da Previdên
cia Social unos casos de doença, velhice, invalidez e morte", sendo, desse 
modo inaceitável que os trabalhadores paguem, no caso do art. 29 da Lei n'i'' 
6.243, de 1975. a contribUição devida e não tenham direito aos beneficios a 
que correspondem, situação que não se regulariza com a simples devolução 
das contribuições pagas. 

Vale, finalmente, dizer que o projeto não cria, majora ou estende benefí
cio previdenciário. Limita-se a incluir, sem restrições, sob o amparo do segu
ro social determinado grupo de trabalhadores já sujeitos, convém acentuar, 
ao pagamento da respectiva contribuição. Não se lhe aplica, conseqUente
mente, o diposto no parágrafo único do artigo 165 do texto constitucional. 

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1979. - Humberto Lucena. 

(Às Coinissões de Constituição e Justiça e de Legislação So
cial.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

P~esentes na Casa 33 Srs. Senadores. Não há número para deliberação. 
Em conseqUência, ficam adiadas as matêrias constantes dos itens I a 6 que es
tão em fase de votação, t; ainda, as dos itens 11, 12 e 13, que dependem devo
tação de requerimento. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada: 

-1-

Votação, em turno ún~co, do Projeto de Resolução n9 74, de 1979 (apre-
sentado· pela Coniissão dC Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 641, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP) a elevar 
em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oi
tenta e seis cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolida
da, tendo 

PARECER, sob n• 642, de ·1979, da Comissão: 
- de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade e juridicidade. 
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-2-
Votação, em turno úri.1co?·do ProjetO de Resolução n'i' 75, de 1979 (apre

sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 64:3,. 
âe 1~79), que autoríia a Prefeitura de Presidente Prudente (SP) a elevar em 
CrS 24.094.150.86 (vinte e quatro milhões, noventa e quatro mil, cento e cin· 
qüenta cruzeiros e oitenta e seis centavos) o montante de sua dívida consoli
dada, tendo 

PARECER, sob n• 644, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n.,. 76, de 1979 (apre

sentado pela Comissão de Economia, como_ ~oclusão de seu Parecer n9 645, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar em 
CrS 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqUenta e um mil, 
setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante de. 
sua dívida consolidada, tendo - -

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 
- de Coastltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade c juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, d~ Projeto de Resolução n'~ 77, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como coriclusão de seu Parecer n9 647, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a 
elevar em CrS 13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e 
noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) o montante de sua dívida con
solidada interna, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 
- de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-s-
Votação, em turno único, do Requerimento nv 365, de 1979, do Senador 

Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n• 122, de 1978 (n• 208/78, na origem), solici· 
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
S/ A. 

-6-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 366~ de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen~ 
to Interno, para a Mensagem n• 123, de 1978 (n• 209(78, na origem), solici· 
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas do distrito agropecuârio da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuãria Porto Ale· 
gre SfA. 

-11-

(PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1975 

(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 169. c 217/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 2• do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social (Lei número 3.807, de 26 de agosto de 
1960), tendo 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
-de Coustituiçio e Jusdça- l'~ pronuclamento: pela constituCionali~ 

dade ejuridicidade; l'~ pronunciamento: Pela constitucionalidade ejuridicida
de, e no mérito, pela aprovação! nos termos de substitutivo que apresenta: 

- de Leglslaçio Social - 1• pronuud110ento: contrãrio; 2• pronuncia· 
mento: contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido, em separado. do Senador Franco Montoro; 

-de FinRnçU, contrArio ao projeto e ao substitutivo da Comissão de Consti~ 
··tuição e Justiça. (Dependendo da votação do Requerimento n• 389, de 1979, 
do Senador Franco Montara, solicitando o reexame da matêria, pela Comis
são de Constituição e Justiça.) 

-12-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 217 f75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 169, de 
1975, do Senador Franco Montara, que determina que os beneficias concedi
dos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salârio míni
mo.-Dá nova redação ao§ 29 do artigo 67 da"Ld Orgânica da Previdência So-. 
·cial, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 
-de Constituiçio e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorã

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n"' 
97/75; 
.. ~e LegisJaçio Social~ contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de FinanÇas, contrãrio. 

-13-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, de 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169/75) 

Discussão, em primeiro turno, dO Projeto de Lei do Senado n"' 217, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do § 2• do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e dâ outras providências, tendo 
PARECERES, sob n•s 324, 325 e 327, de 1979, das Comissões: 

-de Constitulçio e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorã· 
vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n'~" 97, 
de 1975; 

- de Legislaçio Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Monto~o; e 

- de FJnanças, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passaremos, pois, ao item 7: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 584, de 1979) do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 27, de 1978 (n• 141/78, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova as contas do Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, relativas ao exercício de 1977. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovad;a, nos temias do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redaçio final do Projeto de De<:reto Legislativo u• 27, de 1978 
(n• 141/78, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso VIII da Constituição, e eu, , Presidente do Senado Federal, 
promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1979 

Aprova as coutas do Excelentlsslmo Senhor Presidente da República, rela· 
tlvas ao exercfclo de 1977. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 São aprovadas as contas prestadas pelo Excelentíssimo Senhor 

Presidente da República, relativas ao _exercício financeiro de 1977, de acordo 
com_ os arts. 44, inciso VIII, e 81, inciso XX, da ConstiWição Federal, com 
ressalvas aos valores lançados à conta "Despesas Impugnadas", pendentes de 
ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da União. 

Art. 29 Os diversos responsãveis da Administração Direta e Indireta 
que não apresentaram ao TribunaJ de Contas da União os balanços anuais re
ferentes ao exercfcio de 1977, no prazo estabelecido pelo Decreto n9 80.421, 
de 28 de setembro de 1977, ficam sujeitos às penalidades previstas no art. 53 
do Decreto-lei n• 199, de 25 de fevereiro de 1967 e Resoluções daquele Tribu
nal. 

Art. 39 O Tribunal de Contas da União tomará as providências cabí
veis para a aplicação das sanções a que se refere o artigo anterior. 

Art. 49 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi~ 
cação, revogadas as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz :Viana) -Item 8: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n• 582, de 1979) do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 16, de 1979 (n• 15/79, na Câmara dos Depu· 
tados), que aprova o texto dos Estatutos do Grupo de Países 
Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar -_ GE
PLACEA. 

Em discussão a redacão final. CPausa.)_ 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

disposto no art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1979 
(n' 15/79, na Câmara dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, 
inciso I, da Constituição, e eu, PresidCnte do Senado Federal, promulgo o se
guinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1979 

Aprova o texto dos Estatutos do Grupo de Países Latino
Americanos e do Carlbe Exportadores de Açúcar- GEPLACEA. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• É aprovado o texto dos Estatutos do Grupo de Países Latino· 

Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar, concluído em Cali, Colôm
bia, a 12 de março de 1976. 

Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Co· 
missão de Redação em seu Parecer n• 572, de 1979), do Projeto de 
Resolução n9 56, de 1979, que suspende a execução dos artigos 172 e 
173 da Lei n• 1.442, de 17 de dezembro de 1966, do Município de Bo· 
tucatu, Estado de São Paulo. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, d~fa_rÕ-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada comO definitivamente 

aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

Redação final do Projeto de Resolução n' 56, de 1979. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 
Suspende a execução dos ardgos172 e 173 da Lei n• 1.442, de 17 

de dezembro de 1966, do Munlclpio de Botucatu, Estado de São 
Paulo. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único.l:. suspensa por inconstitucionalidade, nos termos da _deci

.são definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 5 de abril de 1979, 
nos autos do Recurso Extraordinãrio n9 89.528-1, do Estado de São Paulo, a 
execução dos artigos 172 e 173 da Lei n• 1.442, de Ú de dezembro de 1966, do 
M~nicípio de Botucatu, naquele Estado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão, em segundo turno~ do Projeto de Lei do Senado n9 

201, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que introduz alterações 
na Lei dos Registres Públicos, compatibilizando-a com o vigente 
Código de Processo Civil, tendo 

PARECER, sob n• 560, de 1979, da Comissão:~ 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici~ 

dade e, no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão, 
Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos 

termos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 201, DE 1979 

Introduz alterações na Lel dos Registros Públicos, 
compatibilizando-a com o vigente Código de Processo Civil. 

O COOgresso Nacional decreta: 

Art. I• É suprimido o n• 22 do inciso I do art. 167, da Lei n• 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, com a renumeração dos demais. 

Art. 2• É acrescentado ao art. 167, inciso II, da Lei n• 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, o seguinte número 14: 

"Art. 167. . ........................ --····· ......... . 

II 

14) das sentenças de separação judicial, de divórcio e de nulida
de ou anulação de casamento, quando nas respectivas partilhas exis
tirem imóveis ou direitos reais sujeitos a registres." 

Art. 39 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições ein contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo. 
S. Ex• desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLl· 
CADA POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Evandro Carreira. (Pausa.) 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Declino, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - S. Ex• desiste da palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Não hã mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, designando para 

a próxima a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nfil 74, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 641, 
de 1979). que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi..Quaçu (SP) a elevar em 
Cr$ 4.590.186,90 (quatrO milhões, quinhentoS e noven'ta mil, cento e oitenta e 
seis cruzeiros e noventa centavos) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 642, de 1979, da Comissão: 
- de Constituiçio e J ustfça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 75, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 643, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a 
elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e quatro milhões, noventa e quatro mil, 
cento e cinqUenta cruzeiros e oitenta e seis centavos) o montante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 644, de 1979, da Comissão: 
- de Consdtuição e Jusdça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 76, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer nfil 645, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar em CrS 
35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqUenta e um mil, sete-
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centos e noventa e três cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante de sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1979 (apre

sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 647, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a 
elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e 

, noventa e oito cruzeiros e quartoze centavos) o montante de sua dívida con
solidada interna, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Jusdça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n9 122, de 1978 (n9 208/78, na origem), solitan

, do autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do Ama
zonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superinten
dência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
S(A. 

-6-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n• 122, de 1978 (n• 208(78, na origem), solici
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuário da Superin
[tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
S/A. 

-7-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 663, de 1979), do Projeto de Resolução n• 17, 
de 1979, do Senaâor Itamar Franco, que altera o Regimento Interno do Sena
do Federal. 

-8-

Discussão, em turnO ú-nico, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 674, de 1979, do Projeto de Resolução n9 68, de 
1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de lbiporã, Estado do Paranâ, a 
elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, sessenta mil e quarenta e 
sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

-9-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 675, de 1979), do Projeto de Resolução n• 69, 
que autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, a ele
var em CrS 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos e nove mil, novecentos e 
quarenta e oito cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

-10-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 676, de 1979), do Projeto de Resolução n• 70, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove milhões, 
duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e ses
senta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

-11-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 677, de 1979), do Projeto de Resolução n9 71, 
de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São 
Paulo a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze mil, tre
zentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqUenta e quatro ceritavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

-12-

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 678, de 1979), do Projeto de Resolução n• 72. 

de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São 
Paulo, a elevar em CrS 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, quinhentos e 
dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

-13-

Discussão, em turno único, da RedaÇão Final (oferecida pelâ Comissão 
de Redação em seu Parecer n• 679, de 1979), do Projeto de Resolução n• 73, 
de J 979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São 
Paulo, a elevar em CrS .5.236.619,40 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis 
mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

-14-

Discus~ão, e~ turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 17, de 1978 
(n9 20Jf75, na Casa de origem), que dispõe_ sobre a profissão de Técnico em 
Prótese Dentária e determina outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 457 a 460, de 1979, das Comissões: 
--de Saúde, contrário; 
- de Educação e Cultura, favorável; 
- de Legislaçio Soelal, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

-15-

(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 169 e 217/75) 
Discussão, em primêiro turno, d6 Projeto de Lei do Senado n9 97, de 

1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 29 do art. 67 da 
Lei Qrgânica da Previdência Social (Lei nómero 3.807, de 26 de agosto de 
1960), tendo 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Jusdça - 19 pronunciamento: pela constitucionali- . 

dade ejuridicidade; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicida
de, e no mérito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta; 

--de Legislação Social - J9 pronunciamento: contrârio; 29 pronuncia-
mento: contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido, em separado, do Senador Franco Montoro; 

- de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 389, de 1979, do Senador 
Franco Montara, solicitando o reexame da matéria, pela Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-16-

(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 217/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 169, de 
1975, do Senador Franco Montara, que determina que os benefícios concedi
dos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário míni
mo. Dá nova redação aos § 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência 
Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 
97/75; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrârio. 

-17-

(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169(75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 217, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 29 do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e dâ outras providê~_cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 324, 325 e 327, de 1979, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorâ
vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 97, 
de 1975; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido. em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às !5 horas e 45 minutos.) 
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CO~liSS.'\0 DE AGRICULTURA 

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO ~!llS DE SETEMBRO DE 19 79 

PRESIDENTE: SENADOR EVELÁSIO VIEIRA 

ASSISTE:-.ITE: SERGIO DA FONSECA BRAGA 

NúMERO E EMENTA 

PRóJETO DE LEI DA CÂMARA N9 39/79 

!lei n9 167, ~;t~~ad~~~~:~~f;~ ~~ ~~~~to-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 60/79 

DATA DE RE
CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

24.08.79 

P.egula:rn.enta. o estabelecimento e 06.09.79 

o funciona~ento de Jardins ZoolÓgicos e de I Zooários e determina outras providências. 

PP.CJE?O DE LEI DA CÂP.ARA N9 21/79 

Que altera a redação do art. 42 da 12~09. 79 

Lei N? 5. 764, de 16' de dezembro de 1971. , 
que "de'fine a poLltica nacional de coopera 
tivisrr.o, institui ·o regime jurídico das sõ 
ciedacles cooperativas e dá outras providêií 
cias". -

MENSAGEM N9 90? de 1 979 

Do Senhor Presidente da RepUblica , 
solicitando autorização do Senado Federal, 
no sen'!:ido de ser autorizada a alienação 
c!e terras pÚblic<'.l.s no Município de São Fe 
1 ix cio Xingu (PA). -

13.06. 79 

RE-LATOR 
DESIGNADO 

Senador JOst 
RICHA 

DATA DA 
DJS

TAIBUJÇÃO 

27.08.79 

Senador Leite 10.09 .. 79 

Chaves 

SenadorJosé 17.09.79 
Richa 

Senador José 
Lins 

13.06.79 

Terta·feira 9 5073 

CONClUSÃO CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

DA OBSEAVAÇ6ES 
COMISSÃO 

Favorável na Aprovado em 

forma do Subs- 12,09. 79 

ti tuti VO oilPr'!_ 

sentado 

Favorável Aprovado em 

12.0'9.79 

Parecer favorâ Aprovado 
vel, nos ter -
mos do Substi-
tutivo da CE 

Favorável Aprovado I2a:re 
cer fa v orá vei, 

~~m d~o~~n;~~~~· 
José Richa 

Vista aos Se-~ 
nhores Sena -
dores Benedi
to Canellas e 
Lei te Chaves I 

I 

l
l":E:lSAGE:-! DO SEt:ADO fEDERAL N9 Sq/79 l 

Do Senhor Pre_side.nte da República, so 31.0.8~79 Senador José 10.09.79 ~; 
lici'tan~o autori~ação do Senado federal, se I Lins 

I 
ja a:.r:o_rizada a alienação de terras pÜblici"s 
no Distrito Aeropecuário da Superint~ndênci 
::ia Zona Franca de Ha:oaus (SUfRAMA), a emp~ 

0.!:._!t~~r~~~f~~A~!~-:..~--------~+-----:--------(·-----[------ ------1-- · 
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 2ql? de 1 979 ,I 

Dispõe sobre garantias básicas aos 20.09. 79 Senador José 21.09. 79 
~ produtores , de café. Richa 

PROJETO DE LEI N'?' 59, de 1 9 79 

Altera a redação da alÍnea B do enciso 20.09.79 
II do artigo 275 da Lei n9 5 B69, -de 11 de 
janeiro de 1 973 - CÓdigo de Processo Civil, 
com as modificações introduzidas pela Lei N9 
5 925? de 19' de outubro de 1 973. 

PROJETO l:E LEI DO SENADO U9 -293-, d"e 1. --979-

Ar:tplia o conceito õe trabalhador rural 21.09 .. 79 
para efeito previdenciário. 

Senador Pedro 
Pedrossian 

I
S~nador .José 
Ll.ns 

21.09.79 

2ll-.09.79 

I 

-1· 

i 

I 
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SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE AGRICULTURA NO M!!S DE SETEMBRO 

Reuniões Ordinárias------ 02 

Pro/elos relatados -----------------------.

Projetos distribuídos ·-·----

04 

06 

Projetas ern diligência ·--·-·· .. ----

Dr(cíos recebidos 

Offcios expedidos •. - ........... . 

Pedidos de vista --

Emendas apresentadas -·---

Subemendas apresentadas . 

Substitutivos ·-·-·· .. 

Ó2 

02 

0). 

Projetas de Resolu9ão ---··--·--~----------

Declarações de voto-----------------~

Compareciménto de autoridades --·· 

Votos com restrições 01 

Convites expedidos------------------

Brasllla, em 01 de setembro de 1 979 

COMISS.~O DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MJlS DE SETEMBRO DE 1979 

PRESIDENTE: 

ASSISTENTE: 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE, 

MARIA HELENA BUENO BRANDÃO: 

DATA DE RE· RELATOR 
N"OMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO NA COMISSÃO 

PROJETO LEI SENADO N9 251179-DF za.oa. 79 SENADOR NEL-

Acrescenta nível à escala de vencimento 
SON CARNEIRO 

dos cargos em Comissão· integrantes do 
Grupo-Direção e Assessoramentos Superio 
res, prevista no art. 19 da Lei n9 ••• 7 
6 002, de 19.12.1973, cria cargos· em c~ 
missão no Tribunal de Contas do D.Fede-
ral. 
Autor: Poder Executivo. 

PROJETO LEI SENADO Nl? 116/79: 15.05.79 SENADOR MURI 
LO BADAR6 -

Revoga os arts. 14 e 50 da Lei n'? 6 620, 
de 17 de dezembro de 1978, que define os 
crimes contra a Segurança Nacional, esta 
belece a sistemática para o seu processõ 
e julgamento e dá outras providências. 

Autor: Senador Pedro Simon. 

PROJETO LEI SENADO N9 235/79: 22.08.79 SENADOR NEL-

Acrescenta parágrafo Único ao artigo 30 da 
Lei n9 6 354, de 02 de setembro de 1976. 

SON CARNEIRO. 

Autor: Senador O restes Quércia. 

PROJETO LEI SENADO N9 239/78: 09 .o8. 79 SENADOR RAI-
MUNDO PARENTE 

Revã.gora o art. SOS 
Leis do Trabalho. 

<la Consolidação <las 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

DATA DA CONCLUSÃO 
DIS- DO PARECER 

TRIBUIÇ.O.O DO RELATOR 

06.09.79 Constitucional 
e jurÍdico. 

15.05.79 Constitucional 
e jurÍdico. Con 
trário mérito7 
Vencidos Sena-
dores Cunha Li 
ma e Nelson Cã:E 
neiro. 

23.08.79 Consti tuciona 
e jurÍdico. 
Vota pelas co 
clusões Sena 
dor Lenoir Va 
gas. 
Emenda n'? 1-
CCJ-substitu-
tiva. 

13.08.79 Constituciona 
e juri'dic;:o. 
Vencidos os 
Sen .Aderbal J 
rema ,Murilo B 
darô e Aloysi 
Chaves que sãc 
p/inconst. 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 
OBSERVAÇOES 

APROVADO Prazo rece-
(12 .09. 79) bimento e -

rr.endas até 
05.09.79 

APROVADO 
(12.09.7"9) 

APROVADO 
(12 .09. 79) 

APROVADO Desarqui vac:!o. 
02.09.79) 
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DATA DE RELATOR DATA DA CONClUSÃO CONCLUSÃO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSÃO OESlGNAOO DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

PROJETO LEL S.ENADO N9 226/79: 14 • .08.79 SENADOR NEL- 15.08.79 Constitucional nconstitucio-

Introduz alterações ma Le,i n'? 6 17~ de 
SON CARNEIRO. e jurídico. al. 

Vencidos os (12 .09. 79) 
11 de dezembro de J.974, que instit u am-

;:i;~e;s~~n~=! paro previdenciãrio aos idosos e inváli -
dos. Lima. 

Senador Orestes Quércia. 
Relator venci-

Autor: do Sen.Aloysio 
Chaves. 

OF!CIO "S" Nl? 16179 do Presidente do STf , 01.08.79 SENADOR RAI- 03.08.79 Favorável com APROVADO 
Recurso Extraordinário n'? 89.528-1, incons MUNDO PARENTE PRS. (12 .09. 79) 
titucionalida.de dos arts. 172 e 173 da LeT 
n9 1 442, de 27.12.1966, Municipio de Botu 
catú , Estado de S. Paulo. -

PROJETO RESOLUÇÃO N9 033179: 12.00:.79 SENADOR MURI- 19.06.79 Consti tuciona APROVADO Prazo recebi-
LO BADARO' e :l.urídico;co (12 .os. 79) rr.ento emend~s 

Cria, como Órgão técnico permanente do Se- traria mérito até 19,06.79. 
nado Federal, a Comissão dos Direitos Ha Vencidos Sen ~ 
Hon:em. Nelson Carnei 

ro e Cunha Li 
ma. 

Autor: Senador Humberto Lucena. 

PROJETO LEI SENADO N9 164/?9: 00,06. 79 SENADOR MOA- 06.06.79 Constituciona APROVADO. 
CYR DALLA. 

Es:tabelece a uniformidade dos vencimentos 
e juri'dico. (12 .09. 79)_ 

das contas de luz, âgua e telefone em to-
do o País e dá outras providências. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI CÃMARA Nç 21179 : 08.08.79 SENADOR NEL-, 08.08.79 Co~st~t~cionaJ APROVADO. 
(SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO ECONOMIA) SON CARNEIRO. e Jur~dl.co .- (12 .09. 79) 

Altera a redação doart. 42 da Lei n9 5 764' 
de 16 de dezembro de 1971, que define a po-
lítica nacional de cooperativismo, institui 
o regime jurÍdico das sociedades cooperati-
vas e dá outras providências. 

Autor: Deputado Odacir Klein. 

PROJETO LEI SENADO N'? 209/79: 06.08.79 SENADOR MURI- 07.08.79 Cot; st; Í. • .. ciona APROVADO. 
~O BADAR6. ~o;i~~i ~~;~r~ (1?..09.7 

Elimina o prazo para candidatura i cargo_ e 
letivo, no caso de desfitiação de um Parti' 
do e filiação a outro. -

Autor: Senador Franco Montoro • 

PROJETO RESOLUÇOA N9 48/79: u.o8.79 SENADOR LE - 15.08.79 Constituciona APROVADO, 
NOIR VARGAS. e jurídico.Mé (12.09.79) 

Altera o art. 440 do Regimento Interno do rito da CDrR. 
Senado Federal. 

Autor: Senaddr Humberto Lucena. 

PRO~ETO LEI SENADO N9 162/79: 04.06.79 SENADOR RAI- 05,06.79 Constituciona APROMDO. 
MUNDO PARENTE e jurídico. (12,09.79) 

Dispõe sobre o depósito de férias remunera-
das dos trabalhadores avulsos em caderneta 
de poupança. 

Autor: Senador Amaral Furlan. 

PROJETO LEI ~RA N9 37/78: 12.06,79 SENADOR LEITE 12.06.79 cor;st~t':lcionaJ APROVADO. 
(SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO DE FINANÇAS) CHAVES, e Jur~dl.co. (12.09. 79) 

Dispõe sobre proteção coiltra incêndios. 

_j Autor: Deputado Nina Ribeiro. 
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NúMERO E EMENTA 
DATA OE 

REC-EBIMENTO 
NA COMISSÃO 

REl-ATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

CONClUSÃO 
DO PARECER 
DQ ReLATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

PROJETO LE! SENADO N9- 23Ú79: 20.08. 79 SENADOR NEL
SON CARNEIRO. 

20 .o a. 79 Constitucional APROVADO. 

Dá n-ova redação ao § 69 do art ~·· 36 -do :óê. -
creto n9 2 044, de 31 de dezembro <;le 1908. 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

PROJETO LEI CÂMARA NO 22177' 

Acrescenta parágrafo ao art. 766 do Decre
to-lei n9 5 11-52, de 1 de maio de 1943.(CLT) 

Autor: Deputado Peixoto !'llho. 

e jurídico • .Fa- (12,09.79) 
vorável mérito. 

13.06. 79 SENADOR RAI- 13.06. nL favorável 
MUNDO PARENTE 

APROVADO. 
(12 ,09. 79) 

PROJETO LEI SENADO N9 230/79: 20,08. 79 SENADOR RAI
MUNDO PARENTE 

20~08.79 Constituciona 
e jurÍdico ,co 
emenda n9 1-
CCJ. 

APROVADO. 
Cl2 ,09. 79) 

Dispensa a concordância d-o empregador no 
caso da opção do empregado pelo sistema do 
FGTS. 

Autor: Senador Franco Montoro • 

PROJETO LEI SENADO Nl? 198/19: 

Disciplina o exercício da profissão de d~ 
tetive particular. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

27.06.79 SENADOR MOA
CYR D.A.LLA. 

06,08.79 Constituciona APROVADO. 
e jur:ldico.Fa (12 .0-9179) 
vorãvel méri t 

PROJETO LEI cMARA N9 14/79: 28,03.79 SENADOR NEL - 29.03.79 Constituciona APROV.A.DO. 
(12.09.'79) 

Dá nova redação ao art. 42 da Lei n9 5 ioã, 
de 21 de setembro de 1966_ (CÓdigo Nacional 
do Trânsito) 

Autor: Deputado Célia Borja. 

PROJETO U:I SENADO N9 185/79: 

:E:stabelece que a gt'atificação paga aoS di
retores de empresas pÚblicas e de economia 
mista será também devida, proporcionalmen
te, aos respectivos empregados. 

Autor: Senador Franco Monto:r>o. 

SON CARNEIRO. e jurídico. 

21.06.79 SENADOR MUR!- 06,08.79 
LO BADARO' 

PROJETO LEI SENADO N9 199/79: 2 a .06. 79 SENADOR CUNHA 06 .OS. 79 Constitucional APROVADO. 

Acrescenta § 3c? ao at>t. 39 e dá nova reda
ção ao art. 59 da Lei n9 5 M7, de 13 -de 
seternl;lro de U 66. 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

PROJETO LEI SENADO N9 llf2/79: 

Dispõe sobre- O salário-família devido ao 
empregado na forma da legislação da Pre
vidência Social. 

I Autor• Senador Cunha Lima. 

LIMA. e jurÍdico. (12 .09. 79) 

24 .OS, 79 SENADOR MOAC'f 24.05. 79 Inconstitucio APROVADO. 
DALLA. nal. - (12.09.79 

Vencido Sena-
dor Cunha LL-

""'· 

Outubro de 1979 

OBSERVAÇOES 

Dada vista ao 
Sen .Nelson Ca 
neiro. . 
02.09. 79) 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se.:iio li) 

NúMERO E EMENTA 

PROJETO LEI SENADO N9 195/79: 

Veda o exercício de cargos de direção e 
assessoramento em empresas transnacionais 
a ex-ocupantes de caegos executivos na a.!! 
ministração pÚblica. 

Autor: Senador Franco Montoro. 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

27~06.79 SENADOR ALMIR 06,,08.79 
PINTO, 

CONCLUSAO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

PROJETO LEI SENADO N9 121/79: 16. OS. 79 SENADO R MURI
LO BADARC". 

16 .os. 79 

Dispõe sobre a concessão do "ã.bono de perma 
nência em serviço ãs mulheres seguradas dÕ 
INPS a partir de 25_ anos de atividade, dan 
do nova redação ao § 49 do art, 10 da Lei 
n9 5 890, de 08 de.o junho de 1973, 

Autor: Senador Franco Montoro. 

PROJETO LEI SENADO N9 80/79: 26.04,79 SENADOR MURI- 27,04.79 
LO BADARO". 

Estabelece que as emissoras de te~evisão e 
rádio promoverão programas de debates sobre 

~~i~!e~!~ti~~~~~a~s ~d~~!~~~a~~1f~i~~n~~iP~ 
pulação. -- -

Autor: Senador Franco Montoro. 

PROJETO LEI SENADO N9 182/79: 20.06. 79 

Altera a redação dos §§ 59 e 69 do art .121 
do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro 
de 1967. 

Autor: Senador Agenor Maria. 

Altera a reda_ção do artigo 99 da Lei n9 
6 082 ~ de 10 de julho de 1974 e dá outras 
providências. 

Autor: Senador Murilo BadEn"Ó. 

SENADOR MOA - 20,06. 79 Constitucional APROVADO. 
CYR_DALLA. e jurídicQ. (12 .09. 79) 

SENADOR MOACYR 11.09. 79 
iALLA; 

nconstitucio- APROVADO. 
AL. (19.09,79) 
Vencidos os Com o voto de 
Sen .Nelson Ca desempate do 
neiro;Franco Presidente. 
Montoro,Cunha 
Lir.:a e Tancre 
do Neves. -

OF!CIO 11S" N9 16/79 do Presidente do Supre- 22.08.79 SENADOR MURI- 23.08,79 Favorável com APROVADO 
mo Tribunal Federal, Recurso Extraordinãrio LO BADARC'. PRS (19.09. 79) 
n<? 66.175-1, inconstitucionalidade do arti-
go 99 da Lei n9 5 301, de 16.10 ,1969, do Es 
t ado de Minas Gerais • -

PROJETO LEI CÂMARA N9 29/79; 28.06.79 SENADOR MURI- 29.08,79 Constituciona APROVADO 

Acrescenta dispositivo ao art. 29 da CLT ,- ·a 
provada pelo Decreto-lei nÇ 5 452, de 1_9 __ de 
maio de 1943. 

Autor: Deputado Jorge Paulo. 

PROJETO l.EI SENADO N9 102179: 

Acrescenta dispositivo à Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

LO BADARl1 e jurídico. (19.09.79) 

10.05. 79 SENADOR LENOIR 10.05, 79 Constituciona APROVADO. 
VARGAS, e jurídico.Bo (19,09.79) 

técnica legis 
lativa,ofere 
cendo emenda 
n9 1-CCJ(subs 
titutiva) -

Terça-feira 9 5077 

OBSERVAÇOES 

Vista ao Sena
dor Nelson Cai> 
neiro. 

(12.09.79) 

Vista ao Sena
dor Nelson Car 
neiro. -

(12.09,79) 

Vista ao Sena
dor Nelson Car 
neiro. -

(12 .os. 79) 
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NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇõES 
NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO 00. RELATOR COMISSÃO 

PROJETO LEI SENADO NC? 190/76: ~ 06.09.79 SENADOR NEL - 12.09.79 f:ox;tst~ t~cional APROVADO 
(EMENDA SUBSTITUTIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADO ) SON CARNEIRO. JUrl.dl..ca. (19 .09. 79) 

Dispõe sobre a não incidência aos Vice-Pre-
feitos Municipais da incompatibilidade pre-
vista no art. 81.!., item I da Lei n9 ~ 215 ,de 
27 de abril de 1963. 

Autor:- Senador_ Itali'itio Coelho. 

PROJETO LEI CAMARA N9 59/79: 28~08.79 ~NADOR TAN - 28.08.79 ~onst i tucional APROVADO. 
CREDO NEVES. "urídico e fa- (19.09.79) 

Altera a redação da alÍnea b do inciso ri arável mérito 
do art. 275 da Lei n9 5 869-;' de 11 de jan.ei 
ro de 1973 - CÓdigo de Processo Civil, coiii: 
as modificaçõe-s introdu~idas pela Lei n9 
S 925, de 1 de outubro de 1973. 

Autor: Deputado Ãl varo Dias. 

OF!CIO "S" N9 07/79 do Presidente do Su:are- 05.06,79 SENADOR HUGO 06.06.79 avorâvel com APROVADO. 
mo Tribunal Federal, Recurso Extraordinario RAMOS. RS, (19.09.79) 
n9 89 749-6, inconstitucionalidade dos arti 
gos 256 a 260 da Lei n9 432, de 20 de de --
zembl"O de 1973, do Hunicipio de Anapólis. 

PROJETO LEI SENADO N!i' 208/79: 06.08, 79 SENADOR MURI- 07.08.79 COnstitucional APROVADO, 
LO BADAR6. ~ jurÍdico. (19.09.79) 

Dispõe sobre a remuneração profissional dos 
engenheiros, arquitetos e engenheiros agrÔ-
nomes e dá outras providências._ 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI CAMA.RA N9 71/76: 19,;03.79 lENADOR FRAN- 19.;03.79 
CD MONTORO. 

Contrário. APROVADO Volta à CCJ 
(19 .09. 79) tp/reexame. 

Introduz acréscimos e modificações na 
dos Registras Públicos. 

Le'i 

Autor: Deputado Al!pio de Carvalho. 

PROJETO LEI_ SENADO N9 210179: 06.08.79 SENADOR LENOI 07 .os. 79 Constitucional APROVADO. 
VARGAS~. jurÍdico e fa- ( 19.09. 79) 

Ins't!itui a correção monetária sobre os tí-
vorável mérito 

tu los de dívida lÍquida e certa, judiciais 
e extra-judicial. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI SENADO N9 200/79: 28.06,79 !:ENADOR TAN - 28.06.79 Consti tucio ~ APROVADO·. 
CREDO NEVES, nal e jurrdi- (19.09.79) 

Dispõe sobre medidas de combate ã po~uição co e favorã -
de águas fluviais, determinando que as ~n- vel mérito. 
dústrias somente poderão efetuar despejos 
a montante da respectiva captação. 

Autor: Senador franco Montoro. 

PROJETO LEI SENADO N9 201/79: 28.06.79 !:ENADOR TMI - 28~06,79 Constitucio - APROVAOO 
CREDO NEVES • nal , jurídico (19.09.79) 

Introduz alterações na Lei dos Registras e favorável 
PÚblicos, compatibilizando-o coro o vigente no mérito. 
Código de Processo Civil. 

Autor: Senador Nel.son Carneiro .. 

PROJETO LEI SENADO N9 238/79' 211-.08.79 <ENADOR MURI- 24.08.79 Pelo sobresta- APROVADO·. 
LO BADAR6, mente ,face es- (19.09.79) 

Determina o reajuste automático dos salâ - tar tramitando 
rios sempre que a inflação atingir a 10\. no Congresso o 

PLS 26/79-CN 

Autor: Senador Franco Montara. 
sue s~ refere 
a materia. seme 
lhante. 



Outubro de 1979 Te!ça-feira 9 5079_ 

DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO DO PAAECE.R DA OBSERVAÇOES 

NA COMISSÃO OESfGNADO DISTRIBUIÇÃO DO. RElATOR COMISSÃO 

PROJETO LEI SENADO N9 165/78: 28.08.79 SEMADOR NEL - 29.08. 79 Constitucional APROVADO. Desarquivado. 

Dá nova redação ao art. ·19 da Lei n9 6 515, 
SON CARNEIRO. e ,jurídico.Con (19 .09. 79) 

de 26 de dezemBro de 1977 (Lei do Divórcio) 
trá rio mérito. 

Au'tor: Senador Otto Lehmann. 

PROJETO LEI SENADO N9 213179: 06.08.79 SENADOR LE - 07.08.79 Dada Vista ao 

Dâ nova redação ao § 39 do art. 670, da 
NOIR VARGAS. Sen. Franco Mo!!_ 

CLT, relativamente à indicação de advoga 
toro. 

dos para juízes dos Tribunais Regionais-
(19 .09. 79) 

do Trabalho. 

Autor: Senador Franco Montoro. 

PROJETO LEI SENADO N9 354/78: 10.09.79 SENADOR NEL.- 12.09.79 Constitucio - APROVADO Desa.rquivado. 

Altera a redação do art. 4 74 da 
SON CARNEl.RO. nal e jurídico (19.09.79) 

Consolida- Con trãrio mé r!, 
ção das Leis do Trabalho. to._ 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

PROJETO LEI SENADO N9 246/79: 27.08.79 SENADOR MURI- 28.08.79 Constitucio - APROVADO. 
LO BADARO'. n al e jurÍdi (19.09.79) 

Dá nova redação a dispositivos da Lei n9 = co,votando cõm 

5 107,' de 13 de setembro de 1966. restrições Sen 
Len'oir Vargas. 

Autor: Senador Aloysio Chaves. 

PROJETO LEI SENADO N9 263/79: 06a09.79 SENADOR NELSO 12.09.79 Constitucional APROVADO 
CARNEIRO. e jurídico-~ (19.09.79) 

Altera dispositivo da Lei n9 6 367, de 19 
de outubro de 1976, de modo a estender ao 
empregado doméstico a legislação acidentá 
ria do trabalho. -

Autor·: Senador Ores_tes Quércia. 

P,ROJETO LEI SENADO N<? 21+1/79: 2!+.08.79 SENADOR TAN - 27.08.79 Constitucional APROVADO. 
CREDO NEVES. e jurÍdico. (19 .09. 79) 

Dispõe sobre gararitias básicas aos produt~ 
res de café. 

Autor: Senador Amaral Furlan. 

PROJETO LEI SENADO N9 54/79: 01+. 01+. 79 SENADO R MURI- os .O I+. 79_ Anexação aos APROVADO. 
LO BADARCf. PLS 59 e 63, (19.09.79) 

Alte'I'a dispositivo da Lei n9 6 620, de 17 ee 1979. 

de dezembro de 1978, que define os crimes 
contra a Segurança Nacional, estabelece a 
sistemática pa'I'a o seu p'I'ocesso e julga -
mento. -----

Autor: Senador Orestes Quércia. 

PROJETO LEI SENADO N9 222/79 - Complementar 10.08.79 ::ENADOR TAN- 13.08.79 Consti t"'ucional APROVADO. 
CREDO NEVES. jurídico ,favo- (19.09.79) 

Altera a redação do inciso ;rrr do art.lOB, 'I'ável mé'I'ito. 
da Lei Compl~mentar· n9 35, de 14 de março Boa técnica le 
de 1979, referente à competência dos Tribu gislativa •. 
nais de Alçada. -

An1"CIT'~ Senador Tarso Dutra. 

PROJETO LEI SENADO N9 76/79: 14.GB.79 SENADOR NEL - 14.09.79 eonsti tucional APROVADO. 
SON CARNEIRO. e ju'I'Ídico. (19 .os. 79) 

Inclui entre os beneficiados pela Lei nO 
6 554, de 21 de agosto de 1978, os Minis -
tros Togados, os Juízes Auditores Substitu 
t2s c,:Ia Justiça Militar e dá outras provi = 
dencJ.as. 

Au'tor: Senador Henrique de La Rocque. 
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NúMERO E ,EMENTA 
DATA DE 

RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

RElATOR 

DESIGNADO 

PROJETO LEI SENADO N9 211/79: 06,08.79 SENADOR TAN
CREDO NEVES, 

Altera dispositivos no Decreto-lei n9 389, 
de 26 de dezembro de 1968, para o fim de 
estabelecer novo critério de início <tos e
feitos pecuniários decorrentes de trabalho 
insalubre e periculoso, 

Autor: Senador Orestes Quércia .. 

PROJETO LEI SENADO NC? 216/79: 09 .. 08.79 SENADOR MOA
CYR DALLA. 

Institui o auxílio-cpmplementar devido aos 
segurados que submetidos o processo de rea 
bilit"ação profissional sõ possam exe:t-cer ã 
tividade diversa da exercida anteriormente·. 

Autor: Senador franco Montoro. 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
00 RELATOR 

CONCLUSAO 
' DA 

COMISSÃO 

07.08.79 Constitucional APROVADO. 
e jurídico.Fa (19.09.79) 
v orá ve 1 méri t 

13.08.79 

PROJ'i:TO LEI SENADO N~ 2~3/79: 2JL08. 79 SENADOR ALMIR 27 .OS .. 79 Constitucio- APROVADO 

Autoriza o saque dos depósitos do FG'l'S pa
ra pagamento de anuidades escolares e dá 
~utras providências. 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

l?:;tJJETO LEI StNADO NC? 250179: 

I:-ete-:-;ro..ina que os empregados de estações do 
i:"lterior farão jus a. remuneração correspon: 
C.~nte ao regi::-.e de ''prontidão", pelas bo -
r~s qc.e excederem à da jornada normal de 
't::-a~alho. 

Autor: Senador Franco Montoro. 

PROJETO !.EI SENADO NC? 154/79:. 

Dispõe sobre o zdieional por tempo de: se.!: 
viço para os trabalhadores avulsos. 

AUtor: S~nador Amaral Furlan. 

PROJETO Ll:I SE!!ADO N9HSS/79: 

Ac:-escent.a. dispositivo ã Lei nC? 5 S92, de 
~l. ~e agosto de 1971, que fixa C:iret:t"izes 
e bases para o ensino de 1~ e 29 graus-.-

Autor": Senado:t- Nelson Carneiro .. 

28.08.79 

31.05.79 

31.05.79 

PINTO. • nal e jl.lrrdico (25. 09.79) 

SENADOR HUGO 
RAMOS. 

SENADOR HUGO 
RAMOS. 

28.08,79 

31.05,79 

31.05. 75! 

Consti tuciona 
e jurldi:co. 

Con-stitucional 
e jur!dico. 

APROVADO 
(26.09.79) 

APROVADO 
(26.09.79) 

APROVADO 
(26.09.79) 

PROJETO LEI SENADO N9 256/79: 30,08. 79 SENADOR MUlti LO 31.08. 79 Constitucionã. 
e jurÍdico. 

APROVADO 
(26.09. 79) 

~edifica e revoga dispositivos da Consolida. 
ção das Leis do Trabalho. 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

PROJETO LEI SENADO N9 33/79: 

Revoga o § 39 do art. 67 da t..ei nC? 5 682,. 
c!e =1 de julho de 1971., ,que regulou a_or
ganizaçã?,.o ftmc~o':la.mento e a extinçao 
cos ?art.l.dos poll.t.l.cos. 

Autor: Senador Orestes Quêrcia. 

PROJETO LEI SENADO N9 2.86/77: 

Altera dispositivos da Lei n9 3 071, de l9 
de janej:!"o de 1916, corrigida pela Lei n_Ç 
3 725, de l5.0LBB - Código Civil- Bras.i
leiro - modificada!:~ela Lei n<? 4 121, de 
27 de agosto de 1962. 

Autoi': Senador Otto Lehmannt. 

BADARIT 

28.08. 79 SENADOR ALO.!. 29.08.79 Prejud.icado APROVADO 
(26.09.79) SIO CHAVES 

07.08.79 SENADOR' HUGO 07.08.79 Consti tuciona 
e jurídico ,corr 

Contrário_ mé
rito. 

06.09.79) 1 emenda. Fav 
r~vel mérito. 
Vencidos o Re 
lator·e Sen. 
P.maral Furlan. 
Relator venci o 
Sen.Nelson Ca -
neiro. 

Outubro de 1979 

OBSERVAÇOES 

Apl:"'vada pro -
posta oral Sen. 
Franco Montoro 
de ser ouvido 
o INPS. 

Desarquivado 



Outubro de 1979 

NúMERO E EMENTA 

?;0 .. 7ETO LEI SEilADO !l9 1 B7 /79: 

:!evoc,a o s 39 dO --art .-a99,- o art. 902 e 
s~cs parégrafos, e rndofica a redação da ,!!: 
1r:1ea "f" .:!o inciso I, do a:rt. 702, da a
lÍnea "A do art. 696 da CLT, bem como do 
.:,:-:;. 99 c:~ Lei n9 5 S81f, de 26 de j_unho 
~~ 1970. -

.~,·.rt:or: Sénador. A1oysio, Chaves. 

P:?.OJETO LEI SENADO NQ 161/79: 

'Introduz alteração na Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

??OJETO L:E:I SI:NAOO N9 189/79: 

!:'is:DÕe sobre a transferência da matrícula 
C.e Üniversitãrios servidores pÚblicos es
t:aclua.is, na forma que especÍfica • 

. .e..~.rtc~: Senador !:elson Ca.':'neiro. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ão II) 

DATA DE RELATOR 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO DESIGNADO 

22 .06. 79 SENADOR HUGO 
RAMOS. 

Ol!-.06. 79 ~ENADOR HUGO 
RAMOS. 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

o5,oa, 79 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

;~n:t ~ ~~{~i~o 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSÃO 

APROVADO 
(26.09. 79) 

APROVADO 
(26.09.79) 

22.06.79 CNADOR FRANCO 06.08,79 Constituciona APROVADO 
fON'TORO.. e jurÍdico. (26.09.79) 

Terça-feira 9 5081 

OBSERVAÇCES 

PPOJE'!'O LEI SEriADO 119 196/79-Cornplementar. 27.06. 79 Diligêr.cia ju -
to ao HPS. 

Dispõe sobre o paeal'!ento de pensão ao's de
pen~entes do trabalhador rural falecido .an
tes de 31 de i:!ezembro de 19 7L 

Autor: Senador Franc~ Montoro. 

PROJETO LEI SENADO N'? 221/79 : 

Eliro.ina desigualdade de tratamento ao traba 
lhador rural que ingressa no regime do INP~ 
ac:-escentando parágrafo ao art. 29 .da Lei 
n'? 6 243 1 de 24 de setembro de 1975 • 

.C.utor: Senador Franco Montare. 

?~CJi;TO U:I SE!lAOO N9 1S8/7S: 

Di nova re~ação ao § 29 do art. 69 da Lei 
nÇ 5DS, ::!e 05 de janeiro de 1949, det'errni 
na.•Co o reco:'lheci:::cnto do atestaCo médicÕ 
Co sindicato, CesCe que exista convênio 
c~ a instituição previc:!enciária. 

A:..:tor: SenaCor Orestes Quércia. 

10:08.79 SENADOR Al·tA
RAL FURLAN 

Ol.f.OS. 79 SENADOR HU.GO 
RAMOS. 

13.08.79 

l1 ,:; .06. 7!:! Injur:ldico. 

(26. 09-. 79) 

APROVADO' 
(26.09.79) 

o:rrcro 6S.i'79-CN do Presidente do Senado I'e 13.06. 79 
deral, formulando consulta ã- CCJ 1 sobre o-= 
rientaçio a ser tomada com referencia a_ 

S~N.\DOR MELVI-~ t1atéria pode A?ROVADO 
DIO NUNES. l -- __ --- trarütar se, (26.09.79) 

Redistribuid? 21.09. 79 despreza?a .; 
Propostas de Emenda ã Constituição, ·que 
restabelecem eleições diretas, encaminha -
Cas à Pr-esidência do_ Senado, em· face da 
rejeição, na presente sessão legislativa, 
ela Proposta c;le Emenda ã Constituição n9 
34, de 1978. 

PROJETO U:I SENADO U9 227/79: 

Dis?Õe a respeito do adicional de 50'\ pago 
por horas extras que e~ceder:rn a oa h~r~s 
por se:rr.ana ou 24 por mes, ad~tando paragr!. 
.fos ao art. 69 da CLT - Decreto-lei n9 ••• 
5 t452, C.e Ol.OS.l9t43. 

Autor: Senador Orestes Quércia,. 

PROJETO LEI SENADO N(} 173/79: 

Dispõe sobre a concessão de aposentadori.i 
especial para os empregados em serviç.os 
de limpeza. • 

Autor: Sel}ador Orestes Quércia. 

SENADOR ALO'l - parte CO).nc_! 
SIO CHAVES. ~~:t~oio~bj :t 

· de deliberaç! 
anterior,a pr 
post:a alcance 
o obj_etivo co -
creto, no que ~ 

16.0S.79. SENADOR AMA- 17.08.79 Constitucional APROVADO 
RAL FURLAN. e jurfdico. (26.09.79) 

13.06.79 SENADOR TANi::RE 13.06~79 Inconstitucio APROllP.DO 
DO NEVES. - nal. (26.09.79) 

*tange a sua eficácia juridica. Votam com restrições os Senadores Lázaro Barbou. e Murilo Sadaró. 

Vista ao Sen. 
Franco Monto
ro. 

(26.09.79) 
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OAT A DA CONClUSÃO ciONCLUSA.O 
NúMERO E EMENTA 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSA.O 

RElATOR 

DESIGNADO 
DO PARECER DA OBSERVAÇõES 

DISTRIBUIÇÃO DO RElATOR COMISSA.O "' • 

?ROJETO LEI SE?IADO N9 215/79: 

Estabelece critério para a (.oncessão de a
dicional de insalubridade aos trabalhado -
res e dá outras providências. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJ=:TO LEI SENADO N9 216/79 

Institui o .a:U:xl:1io"Z"complementar devido aos 
segurados que subl:l.etidos o processo de rea-

e~~~~:ç~i v~~!i~:i~~=;c~âap~~~:~i~~:~~~~. at~ 

Autor: Senador Franco Montoro. 

?ROJETO LEI SENADO Nl? 217/79: 

Ac:-escenta item V, ao art. 48 do CÓdigo Pe 
n.al, para considerar circunStâcnia atenua:n: 
-:e d;!. ?ena o fato de ter sido o agente me ":: 
r:.or abandonado. 

Autor: Senador Nelson Carneiro, 

09. O 8. 79 SENADOR A11A
RAL FURLAN 

13.08.79 Constituciona APRO:íi'.ADO 
e_ju:r;ídico.~o.< (26.09.79) 
tecnl.ca legls 
la1;iva. 

09 .. 08.79 SENADOR MOA- 13.08.79 

09.08.79 

CYR DALLA 

SENADOK HUGO 
RAMOS 

13.08.79 Col)-st!t'!ciona 
e JUrl.dlCO~ 

APROVADO 
(26. 09.79) 

PROJETO LEI SENADO N9 225/79: 15.08.79 SEN.ADOJ{ AMA- 15.08.79 

Acrescenta dispositivo À CLT dispondo sobre 
tre.nsferêncoa de empregado estudante. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI SENAOO Nl? 232/79: 

A1 tera e. acrescenta parágrafos ao art. 59 
Ca Lei n9 '+ 069, de 11 de junho de 1962. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI DA CPJ.t.ARA tl9 3 8/79 : 

Estenc!e aos Cirure;iões-Dentistas Militares 
e aos Far~aceuticos Militares os benefícios_ 
da Lei n9 5 526, de OS de novembro de 1968. 

Au-:or: Deputado João Alves. 

PP.OJETO LEI SENADO N9 218/76: Determina a- a 
aplicação de 20\ dp Fundo cl.e Particip~ção
c!os Y.unici!)ios em programas de educaçao 
pre-escolar e de 19 grau. 
??.OJETO LEI SENADO N9 01/77: 
'Inclui no conceito de ensino de H grau,pa 
:-a !ins cl.o Qisposto no a"t"t. 59 da. Lei n"IJ 
5 632, Ge 11.08.1971, o ministrado a crian
Ç.!!S de ida.c!e inferior -ª-- 7 :anos. 
A!.JI'O?.ZS: Senadores Franco )1ontoro 

Otto Lehmann, 

PROJETO LEI SEl~ADO U9 24/78: 

Pá nova redação lt.o a'I't. 227 do Decreto-lei 
n9 5 1.!52, de" 19 de maio de 191.!3 ( CLT:) 

Autor: Senador Orestes Quércia. 

RAL nJRLAN 

20.08.79 SENADOR HUGO 
RAMOS. 

20.08.79 Constitucional APROVADO 

19.06.79 SENADOR L~ZA- 19.ó&.79 

24.08.79 

13.08.79 

RO BARBOZA 

SENADOR NEL
SON CARNEIRO. 

SENAOO R AMA -
RAL FURLAN. 

27.08.79 

14 .08w 79 

jurÍdico e·fa- (26.09.79) 
nrável mê!oitç:. 

FaV'!'ráve1. 

InjurÍdicos 

onstitucional 
jurÍdico·.:> 

APROVADO 
(26.09.79) 

APROVADO 
(26.09.79) 

APROVADO 
(26.09.79) 

PROJETO LEI SENADO U9 236/79 22.08.79 SENADOR ALOY- 23.08.79 
SIO CHAVES 

Constituciona APRVADO 
e jurÍdico. Bo (26-09-79) 
têcnica legis 

Revoga o artigo 26 da Lei n9 6 032, de 30 
c!e abril de 1974, que dispõe sobre o Regi-
r..er;t:o de Custas da Justiça Federal lativa. 

Autor: Senador Nelson carneiro 

Vista ao Sen
Hugo Rar.tos. 

06.09.79) 

Reexame p/CCJ 
face aprovação 
RQS 291179. 

Oesqruivado 
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NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONClUSÃO CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO 00 PARECER DA OBSERVAÇ~ES 
NA COMIS_5AO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

PROJETO LEI SENADO NO 165/79; 88.06,79 SENADOR LÃZA- oa.o6.79 Consti tuciona APP.I)\!ADO 
RO BARBOZA e ju::--ldico. (25.09."79) 

- Disoõe sobre o direito à visita mensal do 
aerônomo e do veterinário do Ministério 
da Agricultura, pelas propriedades agr!-
colas cadastradas nd Órgão. 

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI SENADO N9 218/79: 10.08.79 SENADOR BERNAR: 13.08,79 onstitucional APROVADO 
DINO VIANA. jurÍdico,co:n (26.09. 79) 

Esta,!)elece a correção monetária nos benet"!- .mecda n9 1-CC. 
cios pagos com atraso pelo INPS. 

Autor: Senador Franco Montoro. 

PROJETO LEI SENADO W? 168/79: 08.06,79 SENADOR HUGO 08.os·. 79 Constituciona1 APROVADO 

RAMOS e jur!dico. (26.09.79) 

Introduz alteração no art. 42 da Lei das 
Contravenções Penais, para o fim de àumen 
t.ar a TT'.ulta pecuniária al! prevista.· -

Autor: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI SENADO N9 267/78: 07.08.,..79 SENADOR HUGO ·aa:~Inconst i tu~io- APRO'.'/IDO 
RAMOS. na L (26.09.7'3) 

Altera e acrescenta dispositivos ~~p;;r~~~ Vencido Sen. I 
ra o fim de atribuir ao Tribunal Nelson Carnei- I 
do TrabaJ,.ho a competência de expedir ins - ro; I 
truções regulando as eleições sindicais. 

Autor: Senador Orestes Quêrcia. 

PROJETO LEI SENADO NO 11/79: 21.08.79 SENADOR HUGO 26.09.79 Constitucional APROVADO i 
RAMOS. e jurÍdico. (26.09. 79) I Modifica a redação do s •• do a.rt. 543 da-

eLT-. 

\ Autor: Senador Orestes Quêrcia.-

I 
PROJETO LEI SENADO NÇl 149/79 25.05.79 SENADOR HUGO 28.05.79 Consti tuciona 1 A?ROVADO 

RAMOS. e jurÍdico. F_a- (26.09. 79) ' 
Sl do Decreto-lei 

vorável mérito. 

I 

Altera os artigos 76 e 
n9 5 452, de 19 de maio de l91t3 (CLT) 

Autor: Senador Pedro Simon. I 
' I 

I I 

PROJETO LEI SENADO N9 120/77: 07.09.79 SENADOR FRAN- OR.09. 79 Ccmstitucional APROVJI.~O 

Estabelece normas reguladoras do rrabalho co MONTORO: e jurÍdico, com (26.09.~9) 

avulso no meio rural e dá outras providê}l emendas n'?s 1 
a 4-CCJ. Favo-

c ias. rável mérito. 

Autor: Senador Otto Lehmann. 

PROJETO LEI SENADO N9 186/79: 21.06, 79 SENADOR HUGO 06.08.79 Constitucional APROVADO 
RAMOS. e jur!dico,com (26. 09.79) 

Institui o salário-m!nimo profissional do emendas n9s 1 
Técnico de Contabilidade de 29 grau e da a 3-CCJ 
outras providências. 

I 
Autor-=.. Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI SENADO N9 177179: 13 ~ 06. 79 SENADOR HUGO 15.06.79 InjurÍdica. APROVADO 
LEMOS. (26.09.79) 

Modifica a redação do art. 225 da CLT e 
dá outras providências, 

Autor: Senador Orestes Quêrcia, 

I I 
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NúMERO E EMENTA 
DATA OE 

RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

RElATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

01STRIBU1ÇAO 

CONClUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONClUSAOT. , 
DA ~ . OBSERVAÇõES 

PROJE'l'O RESOLUÇil.O N9 033/79: 

Cria, como Órgão técnico permanente do Se
nat!o Federal., a Comissão dos Direitos do 
Homem. 

Autor: Senador Humberto Lucena .. 

PP.OJE'l'O LEI SEtlADO N9 180/79: 

Diretriz.es básicas para o desenvolvimento e 
econômico. social, espacial e administrat'i= 
vo de Brasília. 

Autor: Senad.or Passos PÕrto. 

PROJETO LEI SENADO NÇ 181/79: 

~!edifica a x-edação dos arts. ll!-9 e 150 da 
CL':', estabelecendo regime espaeial de fé -
rias aos en:!::larcadiços de unidades mercan -
tes utilizadas de bar,:-a a fora .. 

F.~tor: Senador Uelson Carneiro. 

PROJETO LEI SE:-~ADO N9 259/79: 

Introduz ãl"terações na Lei n9 4 885, de 09 
C.e dez€.r..bro de 1965, que 11 rcgula as ativi
dades C:os rep:-esc:ltan-::es comerciais 11 • 

Aut:or: Senador Nelson Carneiro. 

19 .. 06..79 SENADOR MURILO 19.06. 79 
BADARcr 

20.'06.79 SENADOR MURILO 20.06.?9 
BADARcr 

20.06 •. 79 SENADOR HUGO 
RAMOS. 

31. os. '79 

20.06.79 

05.09. 79 

Consti tuci_ona 
e j ur{dico. Bo 
técnica legis 
lativa. 

I 
I 

COMISSÃO 

APROVADO 
(26.09. 79) 

I 
I-------------------------------1--------I---------~~·-----------------~~-----------!·--·--------

PRoJ:::'l'o LEI SL~ . .!.IKl N9 260/79: 31 .. 08~79 ~i~*go•R ALMIR OS~O~.í:9 0co3.~~.?-d":_:'c'r0,i.o~a~ !.?.~C:'."l·.r.;= 
Inte::-pre'ta o pa::-ágra.fo único do art. ~l,da ... (

26
•
09

·"
13

) 
Lei n9 5 082, de 10 de julho de 1974. digo 

A~..:.tor: Senador Humberto Lucena. 

SEN"ADO~ HENRI-I 

QUE. 
QUE DE L:\ ROC- I 

l-------------------------+-----~---------1------~----------------:----------· 
PROJETO !.ZI Si:HADO N9 26l/71J:_: 31.08.79 SENADOR HUGO 

RP..HOS. 
05.09. 79 T~constittlcic-~ 

pal. 
;.?F/JVAD~ 

(26.0!Li9) 
Al ;:era e re::::las:ão do e.rt, B'? da Lei _ n9 
5 890 7 de OS de junho de 1973~ que alterou 
a Lei Orgânica da Previdência Social. 

Autor: Sena.dor A.'T:&l"'õ.l Furlan .. ' I I 
OF!CIO "Su !>l''? 19, C~ 1979, do S~~ .. 11~. e.· s .. ~~~n-~3.09. 79 -E-HA_D_O_R __ M_U_a:-· L-o-!l---oS--.0-9-.-7-9+-----------~,------------i----------.j ~!I 
te C.o STF, Recurso :E:xtraordinãi•io nfl--:.·. · ADJ1.Ref. 
89 .249-t;., inconsti tu.cionalidade da al~nec. 
' 1a" do i' te.:::. n.;'i 19, do inciso I, do art~ ... 
lOS do DeC~to-lei nCJ S ~ de. 15 de março ée 
1975~ Estado Rio de Janeiro, 

PRC:Sd'E'IIO ~Er:-:SENA!IO:;Nç 26~2/79_ :_ 04.09 .. 79 SENADO~ BERNAR 05.09.79 

E:stabeleca condições parã a- transferência 
do cor.trole Co capital de empresas nacio
nais para pessoas jUl"i'dicas estrangeiras. 

Autor: Senc.dor Humbe~-to Lucena. 

DINO VI/JfA -

O r! CIO 11 $ 11 !l'? 21179 do Preside-nt-e do STF, OS .09. 79 ~ENADOR HUGO 
Recur!::o !;xt-:.•ao:-dinãrio n9 90.-o-~6-3, in -- RAMOS 
const:i.t~ci~nali&G.e do art. 135 Ca Lc.i n9 
83J, de 1B.l2-73, ::ilcdifica~o em sua reda-
Ç'âo ?elo-ar't. 19 àii:LeinÇ 93Ç, d~_1_8.12. 
75 ~ b!~:r. a.;;; sim do Decreto n9 2 364, <:!e 
30.12.75~que o régularr.Gntou, todos do ~un. 
Paulista c!e Nartinópolis, S .Paulo ~ 

os .os. 79 
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.-------------------------------------.---------~·~~r-----------,---------.-----~~~-,-----------.---------~ 

~~giiS:i~rg I a:::::~:o I o,:;;,~u~;,o I gg~~r~~g~ NúMERO E EMENfA 

OFICIO 10S 11 N9 22!7S doS:::-. Prcsiden't:e do 05.09~79 SE~JADOR ~I-~ 05.09.791 
ST!. Recurso Extracrdinârio r.9 81-950-9 ~in ~UNDO PARE)l'TE 
cor:s;:it:.:.cio,;alidade d.o § 19 do a:::>L 2!.2 ê 
do a:-t. 215, a;:o.bos da Lei :11? l 125, de 27 • I 
10.71, q>.:e ir:.st:i tuiu o CÓdigo Tributário I 
C.o Municipio de Manaus, com a modificação· 

CCNCLUSl~O o; 
CO'.liSS.!.O 

~~t~~;~~i~~n~~t~i~~i n9 1 138, de 2 j .06. 72,
1 

I 
1 l----------r~---1------J---1---...l,----·-·----·--··· 

SENADOR NEL ~I OS .09. 79 ln:::~.-.1-o.nsti -::::ucio--

1

1 PROJETO LEI SENADO N9 138/78: 

.~.ltera a reC:açã.o do § 19 do a:-"t.~ 59 &:-t:.cii. 
n9 ô 367, _Ce 19 de outu!::lro de 1976, que 
dispõe sobre o saeuro de: aciC.entes do tra
balho a c2:go do IN?S. 

Autor: Se:1a.dor Crestes Quérci:.::t 

05.09. 79 

i SOl/ CA!<NEIRO "I , I I ~'t~:::;;~l 
A?ROV:\J:: 

{26.09. 79) 
r :~!.\rl.::'.;;.::.v.:.:::..:.. 
I 
I 

I 
! 

I-P-R_O_J-ET_O __ !....-~-I--SE_t_IA_D_O __ >I_9_1_4_7_/_7_S_, ____________ i-o-s-.-,-,-.7-9--~-S-E-N-ADC-~-R--H-U-GO--I-o-s-.-,,-_-7-9--·il·c-o-~-,-~-~+-.u-_c_i_o_n_•-111 I---A-?-.~0-'-IA-.C-,:J~-~!~esa:z:~c.:;.v..:.r:c.. 
t~f"~~e~t~S~~r~nfo d!n~~~e~r~r~~ ii 7; :a RAMOS. ~~r~~r~"~5~i.~~1 (25. 09. 73) 

Au1:or: Senador Orestes Quê'rcia. I \ ___________ [ 

PROJETO RESCLUÇP:.O N'.? 31/79: 05,09,79 S:t:N.ADCR HURI-1' 05.09.791 -!·-.~:1-.-.).~-~--~-~--~-
Al'tera o Regi:.".ento Interno do Senado Fede- LO .BAD1\RtT. i,2~~5i7S·'·' 
ral. 

PROJETO. RI:SCLUÇÃO N'.? 34/79: Assegura ãs efi _j 
tidades de classe o d.i.n::ito de se pronun ::--
ciare:m sob:K: proposições em andamento no Se I 
nado e disciplina. esse diraito. -

Autores: Se~a.t!o:--es Humberto Lucena I 
l-----------rr ___ ~c ___ o ___ Mon ___ tor ___ o __ ~------l------1' , 

PROJETO LEI Ci!J-!ARA N9 61/79: 

Autoriza o ?ocl~r Execut.ivo a abir ao Y.inis 
tério da Educ~ção e Cultura o crédito espe 
cia~..,.~e Cr$ 9.260.000,00 para o fim que eE_ 
pecJ. .... l.ca. 

Autor: PC-der Executivo. 

06.09. 79 SENADOR ALOY-118 .09. 791 ConsU tuciooa~ 
"' oo,wo. I i • '""'""" I 

PROJETO !.E! CÃ!1..A.R.o\ N9 6 2 I 79: -- ~SENADCR !illRI-
06 .09. 79 I LO SADAR:1. 

12.09.79 

I Altera.. os artigos 16 e 25 da Lei n9 4 727 'I ,, 
de 15 de julho de 1965 - CÓdigo Eleitoral. 

Al.!tor: I:'epu<:ado Jorge Ar-bage. J 

PROJETO LE! S!:NA!lO ~l'? 263/79: 

Altera. dÜ:pcsitivo da Lei nÇ 6 367, cle 19 
de outubro C.e 1976, de modo a estender ao 
eliJpregaéo c!ol'!*.és-::ico a legisl.ação acidentá 
ria do -.::rabal!.w. -

Autor: Senac!or Orestes Quércia. 

PROJETO LEI S!:NADO N9 264/79: 

06.09.79 SE:~ADOR. !GL
SON CJI,RNEIRO. 

06.09.79- SE~lADOR R.-\I
MUNDO PARENTE 

12.09.79 

12.Q9.79 

/.?2:0VP.DO 
(2t.oe.7S1 

.. . ... 

Dispõe sob'!"C a reinter;!"ação dos dirigentes 
e represe:~.tantes sindicais beneficiados pe 
la anistia. -

Autor: Senador Franco Montoro. 

PROJETO LEI SENADJ N9 190/76: 
(SUBSTITliT~VO DA CÂt-'.ARA DOS DEPUTADOS) 

06.09.79 J.2 .09". 79 1--l 
11

1;1,!'1 .. Dispõe scbre a não incidênCia aos ViCe-P"re I 
!e i tos !'lm~icipais C.a. incompa't'iOilidade pré ~l I 
vist-a no c.=-t. 811 ~ rter.t I da Lei nC! 4 215 -;-

de 27 de abril de U63. ~~ J~ 
1 

Autor: Senador Italí:vio Coelho. . 

L----------------------------k~~--~--------L-~--~--------~--~~--~----____j 
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NüMERO E EMEN7A 

?ROJET0 LEI SE"U.:A:no N9 35.5178: 

Acrescen-ta. Cisposi"tivo à COil.SOlidação das 
Leis do Trc..~alho. 

UIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

DATA OE 
AEC!;BI~.1ENTO 
NA COMISSÃO 

RELft.TOA 

Di::SIGNADO 

06.09 ~ 79 SENADOR HUGO 
!\AMOS~ 

I
. DATA DA I' CO:-.ICLUZ.~,Q I 

CO PAR:CER J 
DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR 

co·.:c~us;.;:_, 
i),.\ 

COMISS-;!;0 

AP":-.0'/A'JC 
(26.09. 7S) 

1

_._'u_t_o_r_' __ s._n_•_d_o_r_o_re __ s_t_•_•_Q_u_é_r_c_ia __ • __________ l 

F ENADOR ALMIR 

I "'"·" ,.,.~J 

,-----
?ROJ~To· L!:! s:.:!JADO i{9 303/78: 

Dá r.ov.a rE:C.a.çâo e.o a~t. 472 e seu § 19 C.o 
Sac:=-e;::o-l.;:;i. .Ll9 S. 452.- de 19 de r.:aio ~de 
191.12 cc:...t). 

P.ut.:o::"": Se:1aC.o.r Orestes Quércia. 

12.09 .. 79 
INTO. 

Outubro de 1979. 

. ------~ 

I oe:.·'.' -- -1 

! :-·.::::::: ... r:·:.:-.~~ .. 
i :;·::.:·.: i.· ·. ·~: 

I'". 
! 

!::,:;::>a:::>..:.c:::..·:.!-:,_· 
:?el::> .!.(~..1 ~.:.:./ ! 79. 

PROJETO LEl S!:NADO U9 336/78: 

.t..c:-esc~l"' . ."t:a § 49 ao art. 71. da Consolidação 

.::!as Leis de Trabalho_ 

10.09.79 
MOS~ (26.09.7'!) , ::::··: 1 ;.. r
~ADOR F.llGQ) i-l-2-.0-9-.-7-9--ji--In-.J-.c-·r_t_d_i_co-.--~---A-"-?-.O-V-Ar-.o---l,.~_c,.-c1•.-.~.'.~---_:_.-~-c-·.-.. -.,.-:,-, 

At..:tcr: SE:r..aC.or Orestes Quérci.a. · 
i-_:__:_.:_~:.::=..c.:c:.::.:.::.::_:~c:.:c='----------l----------í------------I~'----------I---------- 1

1-----------:,'-----------
?RoJE':'o LEI Si.:~\/,~ No::> 354/78; 10.09. 79 SENACC:·: ~;:::L - 12 .09 .• 79 

Altera a ::oedaç.ão. à::> art. 474- da Consolida
ção das Leis do '!'rebalho. 

... ,~, .. ~ I .. 
I-'ACC.u:Ct:.:o:::==-S:ce:;:n::a:::d:,:O::,r_O:,:r:_:e:,:S_:t_::e::_s c;Qo_:u:,_é,::r,::c.::ia:::.:_. -----~j----------1----------~~ 

?:!\JJE70S L.EI S~lAbJ N9S 128/7.8-Co::;:ol~~e:l:ta:."' 10.09. 79 SENADOR LEITE 
I)e-.:erl":lir.a c par;amen"tó do PIS/PASEP·, seja e- CHAVES. 
:c-cua.Co at:!"'av5s de cheques banci:rios; 153 I 
78 :?ermite aOS assaLariados a UL:ili..zaçã":c do 
PISI.PP..S::::P pa"::"'a o custEoio d_e curso supet'ior 
feito ?"'-lO p:-o5pr.io :!.ntere!::~_ac!.o ou por seus 
Ce:;:1endent~s: 1.58/73 - Dispoe sobre a obten-
ç~o de ET:J?réstim.O simples pelos servidOi'es I 
:;:1uOliccs, dcs recursos zerados pelo PASL? ; 
252/78 - ,ll.crescenta disoosit.ivo à Lei Co;n -
r;-lel':"'.en<:ar r:9 26, de lLÕ9.J.:.s·?s • qêe uc.isp5e 

se •• ~ c'·-~, "jjJ ,\ ib cU aucoSL"t 'I' a ccncessão de e:r..nr.âstir.;os simples aos par-
t.ic.i;.a."'".lt.es c.o f".l.'1Co; 33::1/78.-- Est.abclec.e a 

~~~~c!p~~;o f~~c~}~f~~t.~~t~~.rÍ~~s~~:~~h~ 
do PIS/? • .;52?. DisDÕe so.b.re a dC5cent.raliz.a
ção óo PIS/P.o\S.CP e sua. ad:nini:::tração nos Mu 
r,icipios-. r::ete.~ina que os recursos do P!"SY 
?.?.S~? ser.!c. aplicados prefe~encial.t::.ente. no I 
~;~~i~:~~~~i~e.~â;p~o~~~~~s c~e~!i~:n:~' .-·v~~. 
cc::"lsu::-.c por:r.n=:.r;. S0/79 - Introduz .alterl'! :--

~Ç~õ~e~s~n~a~L~e~i=C~o~~ .. p~:~-e~rr~,.~n~td_r__:n~0-==-26~,:.:dcce~l~l~.G~9~.-,-5·l-----------i------------·.1, 
q_ce unificou o P!S e .;. PASE:P; 152/79 - Per-
mi-te aos assalariados a utiliz.aç.ão._.do PIS-_ I 
PASE? para o e:us-r:eio de curso superior fe_i-
to pelo próprio interessado ou por seus de-
penenC.ent.e5 • 
. ~.utores: Senadores Vasconcelos Torres 

Franco Holltoro. __ 
Nelson Ce.r:neiro. 
Nelson Carneiro. 

Nelson Ca~e.iro~ 
Franco t-:ontoro. 

:.2.09.79 

PRGJE:?D LE:I C.i11ARA N9 39/79: 12.69 .. 79 SE~LAPOR .LE!- 13.09.79 
( SU3STITl...i?IVO D.t.. COMISSÃO AGRICULTUR.II.) 

}~tera disposições do Dec..~to-le.i n9 167 • 
de 14 .ds fevereiro de 1?57. 

Autor: Poder Executivo .. 

TE' CHAVES. I 
Redi!~ribuido j 26.09. 79 

SENADOR MURILO 
BADARÕ 

' 

I 
I 
I· i: 

I 
I 
I 
' I I 

I i 
I I 

I 
I 
' 

Const:i ~ucionu. /~PK-0\'A:JC 
e jurídica. (25. 09.79) 

~,.:xr.::: · .. 

I--------------------~~--~-------I---------I-------J----------1---------~---------
PROJETO LEI" SEJiLI\.DO Nc? 265/79: 

Acrescenta alínea ao !tem II, do art.275 • 
de C5diro ce Processo Civil, para incluir 
no elenco ce açõ-e.s de rito sumarfssimo a 
do fiadOl"' pa!"a exonerar-se da fiança pre~ 
tada aem !imitação de._t.e.mpo. 

Autor: Senador Nelson Carnei:!:'o. 

12.09.79 SENADOR I'illRI 13.09.79 
LO BADAR~- -

I 
L-----------------------------~------~--------~------~------~·~1--------~---------



Outubro de 1979 DIÁRfO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio ll) 

NúM5RO E E~.H:NTA 

PROJETO LEI S.EU.ADO N9 266/79: 

Acresca:'lta. c:!isposi"::ivo ã Lei n9 5 859, de 
11 de dezell".bro ele 1972, estendenC.o a esta 
bilidad.e p:-ovi:ió:::oia à empregada domésticã, 
n J.S c::mdiç-.ões que especi.fi.ca. 

Autor: Sene.dor Orestes Quércia. 

PROJZTO U:I SENADO N9 257/119: 

Dis?Õe sobr-e a obrigato:::-ieCada. de constr'U
ção, rF.!con~t:rução-õu mo;J.tagem de teatro ou 
biblioteca pú~iica, nos casos de extinção 
ou der.~:!.ição da unidade existente.-

Autor: Se::1ador Gastão Mt.il1er. 

F?.OJ!:TO LEI SENA!)G }i9 2.58/79: 

Dá nova redaçãO ao inci::;o VIII do art. 69 
do CÕdiz.o de Processo Penal. 

Auto!": Senador ~u!'!!bert'o LUcena. 

PROJ!::TO LE.I SENi.!Xl N'9 2Õ:9/79: 

Perr.titc ao Trabz.!.hador-I:studante faltar ao 
serviço nos dias de provas escolares, sem 
prej"..lÍZo do sa.lá:::-io: noz termos que espe
cifica, intN.:!uzindo ir'lcisos no art. 473 
da CLT, apl"O'\i"ada pelo Dccre:to-lei n'? 

DATA OE 
RECEB!ME.NTO 
NA COMiSSÃO 

12.09.79 

RELATOR 

DESIGNADO 

SENADOR BER
NARDINO VIP..NA 

DATA DA 

D!STRIBU!ÇÃO 

13.1}9.79 

12 .99~ 79 SENADOR ALMIR 13.09. 79 
PINTO. 

l2.C9.79 SENADOR HUGO 13.09.79 
:f.A."lOS. 

12.09.79 SEN.t~.DCR CU:lHA 13 .09. 79 
LH!A, 

CONCLUSÃO 
00 P,l.RECER 
DO RELATOR 

Co~s:t!t::cional 
~ Jü!'.l.d.l.CO ,CO;:'i 
~mencia n9 1-
:CJ. 

,~·~:·~,, I 

!-----1 

5 452, êe Ol.OS.1943. 
Autl;)r : Senador Orestes Quá'rcia. 

1
! l 

;------------------------------------~---------·l------------'~-------f-----------+i-----------~-
PROJETO LEI SENADO N9 270/79: 

Im:roduz ..:~.l'!:eraçêes na Lei n'?_ 3 207, âe 
lS de julho Ce 1957, que regUlamenta as 
a<:ividaC.es C.os empregados vendeC.o::::-es, vi~ 
j ant'es ou pracistas. 

Au'tor: Senador No!lson Carneiro. 

PROJETO LEl SENADO N<? 237/79: 
(EXEXDA :;9 1- PLEU . .t::RIO) 

Altera a red~ção do art. 9'? da Lei n9 •• 
S 082, de 3.0 de julho de 1974 e dá outras 
p::-ovidêcci~s. 

Autor: Senador Hur.ilo BadarÕ. 

PROJETO LEI SENADO N9 2S6/78: 

Al<:e:::•a dispositivo àa Lei n'\' 3 S07, de 2ô" 
de ag,ost'o de 1950, que dispõe soore a Lei 
Orgânica' dd. ?revidência Social. 

Autor: Senado::::- Orestes Qilé'rcia. 

PROJETO L::I SENADO N'? 271/79: 

Dá nova redação ao caput- do art • 39 da Lei 
n9 5 82 9, de 30 ee· novembro de 19 72, q~e: 
c:r>ia o I ;'Is 'ti tu to Uaciona1 de A1irr.entar;ao e 
Nu'trição (IUA"!) e dá outras p:rovidêncl.as. 

Au~or.1 Se>1ador Liz.aro Ba:r>boza. 

P~OJETO r.,::_::: SEl,U':DO N9 272/79: 

Dispõe sobre a conccss;[o de aposentadoria 
especial para oS garçcr.s. 

Autor: 'Senador O~~s'tes -Quércia. 

12.09.79 SEU.A.DC~RAI-113.09.79 ~- -~------· 
MUNDO PA~EN':'E. 

I 

12 ,09. 79 SEN.A.DOR ::'RA.'l- 12.09. 79 
CD MONTORO. 

1------'·-------
Tnconsti tucio-:-I 

13.09.79 

SENADOR HUGO 
RPJ.10S. 

SENADOR NEL -
SON CARNEIRO. 

12.09.79 

14.09.79 

:Jdl. 

I 
i 

Constitucional 
e ju:-!dico. 

14.09. 79 SENADOR PJ1A - 14.09. 79 !nconstitucio-
RAL FURL.'\."1. r.al. 

AP?:JV:\D;) 
(25. 09. 'JS) 

APROVADO 
(26.09.79) 

APROVADO 
(25. !J9. 79:) 

I :o o~'< c;.,< !o. 

I 
I 
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DATA DE I RELATOR I o·-A oA co:-.:cLUSÃO 1
1 

cm:::.·!..L·s:· .. ·J 

1 
______________ "_

0
_M-ER_o __ E_E_'_'E_N_TA--------------I-~-~-c_~o_"~_M_1~_~I_g_c __ o_E_s_rG_N_A_o_o __ ~_o_rs_~_:_,•_·u_rc_A_o_1 ___ g_g_~_~_f~_~~-g_·~-·~1 ___ c_o_r_.~_~~~-,~-0~---c-~_8 ·_::_. _··_._ .. _c_ 

. I 
PROJETO LEI SENADO N9 273/79: 

Acrescenta parágrafos ao art. 32 da Lei n<? 
5 103, c!e 21 de setembro de 1966 - Código 
Nacional c!e Trânsito. 

11;..09.79 SENA!l.:)R RAI -
v.tr.IDO PARENTE 

14.09.79 

11 I 
Autor: Senador Nelson Cat'neiro. ! 

f---P-R_O_J-ET_O __ LE_·_I_C __ ÃJ1A __ RA __ N_o_. _3_1_/_7_9 -, ------------J--1-,-_-0-9 --7-,--[--~~-;.;-"--g-~-~--k-fi-.~-0-~+-1-4-.-0-9-. 7-9-~-;~--v;e?;r,~.~~---~?at":o'. ~--( ·i-~-:-g-~-~!-~~-~ )--_}, ----------[ 
Altera C.ispcsitivc da. Consolidação das E .... ,..., .!. .,._ .. .:. 

Leis do Trãbalho ,aprovada pelo Decreto-lei 
n9 5 452, de 19de maio de H43. 

Autor: Deputado Octávio Cecc.at:o. 

PROJETO LEI cJJ-'.A.RA Nt? 64/79: 

Altera dispositivo da Lei n9 5 010, de -30 
de maio de 1966~ que orga'ní::a a Jusi:iça 
Feàe~al ele primeiro i.ns'tância. 

14.09. 79 StNADOR EUGO 
RAMOS. 

14.09.79 

Autor: Dep~t:ado Jorge Arbage. 

PROJETO U:I SENADO N9 280/77: 
Institui o--voto distrital e dá outras-Pro 
viCências. -
PROJETO LE! SENADO N<? 233/79: 

14.09.7-9 I SZ::Ni'·.DO?. MURI-~ 
LO 3A!) • .t._-q0'. - ! 

In:cstitui o sistema eleitoral m:i.sto e clã 
outras prc•Jiclências. 

Auto!'e-S: Senadores José Sarney 
Tarso Dutra. 

PROJETO LEI SENADO H9 15!79: 14.09.79 SE:N • .!..DQR ADER- 14.09.79 
(E:-s~DA SUBSTI'l'UTIVA DA CLS) BAL JUREY.A. 
Disnõ~ sobre a concessão do salário-.:a:mf-
lia· aos trabalhc.dores temporários, óe que 
trata a Lei n'? 6 019 • de 03.01.1974. 

Au'tor: Senador Ore-stes Quércia. 

I 

PROJETO LEI SENADO N'? 105/74: 
(SUBSTITUTIVO DA CÂ."1ARA DOS DEPUTADOS) 

l:.t.09 .. 79 SEliADO!~ ALOY- 17.09.79 l:o~st~-:;\;cional 
SIC Cl1AVES. fe JUr~a:.ca. 

Institui o Código dt: Meno;:-es. 

Autor: Senad·n~ Nelson Carneiro. 

OFICIO "S" N<? 16/76 do Sr.Governador doEs 27.09.79 SENADOR HUGO le.09.79 
tado do ?a!:'i, so1.icitando autorização dÕ RAY.OS 
Senado Fede::-al., para alienar Ã Cia. A!;:::OO -
-?ecuária. Rio Aragl.laia - CA?AA~ àez glebas 
de terras davolutas, sitcadas no interior 
daquele E:stado. 

PROJE:':'O U:I SENADO !~9 94/79: 18.09.79 SE:NADOR HUGO 19.09.79 
RAMOS. 

Altera a redaí:ãó dos arts. 791~ 839 e 840 
e.a. Consolidaç-ao das Leis do Trabalho. 

Autor: Senador Ruy Carneiro. 

PROJETO LEI SENADO !JÇ 129/79: 
(E:-z~:DA Nt? 1-CLS - SUBSTITUTIVA) 

Acresce:~. ta par.âg:ra::o ao a_rt. 225 da CLT , 
nara éis::::iplinar a prorrogação da jornada 
ê:e trabalho dos ba.ncârios . 

. A.utor: S.en~dor Nelson Carneiro. 

20.09.79 SENADOR HUGO 20.09.79 
R.-\MOS. 

I 

I 

P.?ROV.fl;~') 

(26.0?. 79-} 



Outubro de 1979 

NúME:RO E EMENTA 

DIÃRI~ DO CONGRE~SO NAClONAL (Seçiio II) 

DATA DE 
RECESif.1ENTO 
NA COMISSÃO 

P.t:LATOR 

DESiGNADO 

DATA DA 

DISTR!SUJÇÃO 

CONCLUSJ..O 
DO PAP.:::CER 
DO R;:LATOR 

CO:.~ClUSÃO 
DA 

co~.:rs:-.-::.c 

Terça-feira 9 5089 

l--------------[----l-----{----1----~f--------··---
PROJETO LE-I SENADO N? 7.74/79: 

_.<'l.crescenta par.âgre.fo ao art. 29 da Lei n'? 
5 :!.07, de 13 de setér::bro de 19B6, que in.§_ 
ti tuiu P. FGTS. 

Auto::-: Senador Nelson Carneiro. 

PROJETO LEI SENADO N'? 275/79: Complerr.ent~r. 

P.cresce:tta dispositivos: ã Lei Complementar 
n9 11, de 25 de maio de 1972, que instituiu 
o ?regram~ de Assistência ao 'i'rabalhador 
Rural. 

Autor: Senador Nelson carneiro.~. 

PROJETO LEI SfNADO N'? '276/79: 

Revoga o art. 35 do Decre'to-lei n'? 3. 689, 
cle 03 de: c.utubro de 19!<1 (CÓdigo Processo 
Eexral) 

Autor: Sen.é.dOr Uelson Carneiro. 

18,09. 79 SENADOR HUGO 
R.A210S. 

lS .09. 79 SENADOR RAI
MUNDO PARENTE 

20.09. 79 SENADO~ Y.l.JRI
LO 3ADP.RO", 

I 

19.09.79 

19.09.79 

20,09.79 I 
I 

i 

'I ~---------------------------------I--------~---------:---------4-----------I-----------!--~--------

20.o9.791SENADOR LEPROJETO RESOLUÇÃO N"9 57/79: 

Altera o art. 135 do Regi:c~ento Interno do 
Senado FederaL 

Autor: Senador Itamar Franco. 

PROJETO LEI SE!JADO N'? 81/7B: 

Introduz alte.::-ação no Código_ de Processo 
Civil (Lei n-? 5 859 • de 11.1.1973) 

Autor: Senador Or-estes Quêrda, 

PRGJETO LEI SENADO li9 87/78: 

D.is;-õe scbr.=o e preservação da fauna !lu -
v.ial ,pelas C:':!P:!"eS.as concessipná"rias· de 
p:roduçãc de energia e d.i outras providên
cias. 

Au'tor: Senador O~stes Qc.ércia.~ 

NOIR VARGAS. 

20.09. 79 SENADOR TA.lf
C:REDO NEVES. 

21.09.79 

20.09.79 SENADOR SER- 21.09,79 
NARDINO VIANA. 

PROJETO LEI SEiJA~O N'? ôl!/79: al.09 .·79 I SENADOR !3::R. -
NARD!NO VIANA 

21.09.79 

Altera o § 2? do art. 67 da Lei n? 3 807, 
de 28 de éu•os"to. de l9.ô0 (Lei. Oreânica da 
P:roeviC.ênciã Social) modificada pelo artg. 
11 do Decretv-lei n'? úU; de. 21.11.1966 -
de:ter;:).ina qc..o: os bt!nc.fícios concedidos r~e_ 
lo I~J?S serão re.aiustaclos na base do re2.
justar.:ento do sala~io-:r.:rni:r:p. 
Auto:-: Senador Franco Nom:oro. 

PROJETO L::I SENADO N'? 27?/78: , 21.09.79 

Deter:::ina orazo :r.:fnin,o para a ins·t"a1iiÇãO 
de telefones adqc.iridos através do finan 
ciarr.ento e clã outras providências. -

Autor; Senador Nelson Carneiro 

SENADOR TANCRE 
DO NEVES. 

24.09.79 

1

1'1 --~;- ',.>~a:.:~ C:,:: '2':·." 
. ' ::.~ :; :. ' -

!; 

I I 
I 

r-------------------------~-------~--------1------_,· ----------,~.--------1 PROJE:TO LEI SI::-iADO l\9 27e/79: 21.09,79 SENADOR ALMIR 24,09,79 
P!~JTO, 

Dispõe sobre a execução do Projeto Dom BO!-

:: -· .... ". ,~., • ., • .,u.... I 
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DATA OS: 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO 

NA COM!SSJI.O 

RELATOR '1

1 
DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSAO ! 

DO PAR.éCER D.t. 1 03S;rw;.ç..!::::S 

~-oo m=~~ oo ~m' oo''~ I 
DiS?Õe sobre as prOfissões de distribuidor 
e Ce ver.d~dor de jo~:n3.is e l"Cvistas. 

Auto:-: !::ept.:-.::aõ.o Alceu Collares. 

?R::>JE?O ru:so:.uç.xo N-? s 8/79: 

Altera o ll.r~.- 20"5 do Regimento Intei'riO do 
Senado Federal. 

l-.lrtcr: Senado.!' Itamar Franco. 

PROJE'!'O LEI SEtl.t..DO N'? 27'3{99: 

Inclui. e:!.tl"•e as contrc.venções penais a prá 
tica .:!e ~:.~tos resultantes de preconceitos -
Ce sexo <.:. Cc. es'tado civil.-

SE:{ADOR P.AI - F1j..09~ 79 I-------1--
!-!UNDO ?ARENTE 

I I 
I 

21.09.79 

21.09. 7S SE!lA~JR NEL - 24.09. 79 
S ON CAR<'fEI RO • 

24. OS. 7S lsE>IA!JOR HUGO ! I RPJ<OS. I 
24.09.79 

Autor;; Sen~C:or Uc.lson C-arneiro 

P;{OJE':!:'O l.EI SE1'~AD0 N<:' 2S0/7~: 

Disoõe sobre o exe:!'cÍcio da profissão êe 
0::-t~ptista e dá out:ras Providências. 

I I 
~ sEt:P.no~ ALHIR~-2-.-.-os-.-7-,+-----J------j------1 

__je>~o. 

At:"tor: Senador Franco Xontoro. 

1---------------------------j- -1---------l-------l---------l---------j-------~ 
PROJETO LEI 3E!-!AOO N9 281/79: 

Dispõe scbre revogação do art. 59 da Lei 
r.,Ç 5 aso) de 08 de junho de 1973, qtié- al
terou a legislação da previdência sociaL 

Autor: Se:c1.ador Nelson C.arnei:ro. 

PROJETO !.LI SE~lA~ N'? ?82/79: 

DÜ;rf!ensa a. concordã.ncia õo empregc.dor no 
caso de opção pelo e.::Jprezado pelo sister.1a 
Co FG'!'S. 

A•.ltor: SeT'.2.d!!:>r Franco Montara 

26.09.79 SE:·SADOR BER- 27.09.79 
NARDI!-10 VIML. 

26.09. 79 SE!!ADO?. .~·fA
RAL Fi.J.:?.L;\1{. I 

I 
~-----------------l.:._ ___ -il'.,--------j--,-7-.-09-.-7-9 ,I-----------------· 

PROJETO LE::: CÃ.t.fARA N9 66/79: 26.09-.79 ,S:CNP.DOR'P.UGO "' 
RA!-!OS 

Acrescenta parágrafo ao art. 20 da Lei n9 
5 859, de 11 de ja."'l.eiro de 1973 ... Código 
de Processo CiviL 

Autor: Deput:ado João Xenezes. 

PROJ:STO U:I SENADO N'? 108/78: 26.09.79 

Dis!)õe sob~ aoose:ttado!"'ia espec'iall aos 
20 ãnos de serViço~--pa-ra-----os trabalha._dOres 
en cerãmics.. 

P..uto:>: Senador Orestes Quércia. 

SEt{ADOR NEL - 27.09. 79 I 
SOU CAR.lllEIRO. 

I 
_?_R_O-JE_T_O_L_E_I._S_.E_N-'A_D_O_N_v_5_4_/_79-,-A-l_t_e_ra_d_i_s_p-os_i __ -fi-2-8-.-0-9.-7-9-I-S-EN_A_D_O_R_MU_R_I ___ j~8.09.79 

t:ivo CaLei n'? ô 620, de l7.12.1978,que de- LO BADAR~. 
fi::1.e os cri:nes contra a SeguranÇa liacional, 
esta~elece a slstcrr.át:ica para o seu proCes-
so e julg..=s.r::ent.o. _ - I 
PRQJ!:TC LE! SENADO ~9 S9/79:Modifica dispo-
si;:ivos de Lei 6 620, de 17.12.1978,que: de-
fine os cri:r.es contra .!!. segurança naci. onal,l 

1
1 

es"tabelece a sisteraãt:ica para o seu preces-;_ 
so e jt.:.lE:a::!ento. 
P:WJETC' L!:I S!::to\DO ~~'? 63/79: !ntt·o.dlJ.Z alte-

Ar:cx.a:::c~ o;,/ 
~.c;:s 3S~/7'J.. 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçáo III Tt>r<;a-reira 9 5091. 

NOME!'\0 E' EMENTA 
o;..-,'l., DE R~L.:>:."OH 1

1 :::,;7;. ::/-. ; 
REDES '-'"TO I . ' " .... -.. 

-------------------.J"N~ CO'.f.ISSÃO OESIGt·!AOO • DISTR,t!U:ÇÃO I õ3 R~2~TCR I 
OF!cro "S" :10 24, ée 1979, do Governador ~- 27.09.791 $C>!AOG!' ·""'- 28.03.79 ------J-~I------:---
~~z~~~~c~0 d;e~~d~a~!â~r~~:i~!;.:n~~n~~!o: RAL rur.L.t-.X _ t 

tar e:rr.z;rés"tir.:.o externo no valor de 80 mi J 

lhÕes Ce dÓl<"!.:r'es destinado ao desenvofvT I I 
:::ente das obr·as de cons't'ruçã.o da Linha -
Leste~Oeste do ?121'Rê. 

(PROJETO RESOLUÇÃO DA COMIS. FINANÇAS) 

I I 
-~-z-.-L-6-~-.-.-.-.-l-,-,-,-,-9-.-~-~-"---~-.-.-i-d-.-m-.-d-.-.--~--.-,-_.-9-.-,-9+sv-A"-','-"G.-•. ~-.s-••• -L-r-.-.-~+~:-,-,-_-.-,-_,-,~~------~-----~------· 
pÚblica~ sub:r,etendo ã a;>rov'eção do Ser:ado ,.., 
Federal~ FJroposta do Mi:·!.is't'!"'O da Fazenda, 
para que sej.::~ eutori :::ad<!. a .Pref- l1un. de 
A:mca:--a:-:..=. ( f:::.) a elevar o :r.onta:r.te de sua 
dt'vida cons.C!!..idad.a er.1 Cr$ 11-5.207.703~32'.·-

(PROJETO ?.ESOL~ÇAO DA COMIS.ECONOMIA) I _] ------i------..!~------·-
}!!:~~§r'I.G~~1 N9 148/79 do ;r. P~e:si·9~nte ê.a -·I 27.09.79 SI:t<ADO!{ LE- 28.09.79,. 
~ep:.:.~l::..ce, sub:-r.etendo <l apr-ovo.çao do Sena- NOIR VARG.A.S. 
do Feder=.l, propo.:;ta do Xinistro Qa ?azen-~ I 
ê.a "~ra q:.:.e s.:::je. ~'J.tor-izada a ?ref. t-fun. 
de êa;;:~;;: (?F:.) a elevar o r.:.ontB.nte de .sua . 
dl'vida conso:ida.da. crn Cr$11-5.490.412,81. ~ 

<Pr<o..:~~·c RES·:l!..V~Ão DA co:-!:rs. r:cm:oHIA) I 
~'---"-''--··--- ---· -

}-!~~ISAGE~ N9 l49/7S <l2 Sr. Pre~ide:-tte da~:~ 27.'Q3.79 iSI:::ADOR LE- 28.09.791 
publica: S'l!b:::ett::ndo a. apt'OVüÇao do Se_n..:lC._o 1:-:or;;. VP·.RG . .l..S, 
FeC.eral, propos"t"a-·do Min. Fazend.~ para gue j 
seja aut<;>~~izada a ?ref. Mun. de Ibipora I 
(E'R) a elevar o :r.ontant'e de sua d!vida I 
consolidada e~. Cr$ 22.060.011-7~87. 

(PROJETO RESOLUÇÃO DA COMIS-ECONOMIA) [ 

:~E:·ZSAG!:!-! ~? '2.5'//7': do Sr. Presidente da R..e 27.09.79 SENADOR ~URI- '28.09.791 

~;;;;~~: ~~~;~~~:dâo ãt1~~~~~~~~âa7o P~~~~~~: LO BADA~Õ. 1 ! 
seja autoroi:=.a.da a. ?r-ef. Nun. de Contagem I [ 
(MG) a elevar o ::J.Ont:ante de sua dÍvidi con 
soliCaJ.a ern Crs 299.282.LI75~62 - ~ 
(PROJED RE~OCUÇI\0 DA COHIS.~CONOXIAl d 

-~-.::::-::_s __ ,s;,-:--:--: -,-.9-l-6 3_/_7_9_d_o_S_r ___ ?_r_os_i_d_e_n_t_e_c_'a_R_e+-2-7-.-.-,-. ,-.-lçE:J'ADOR A"'.P.RAL 

1 

28. 09. 79 '-------!-------~---~ 
pÚblica, s:.:b:::etendo ã api'oVaÇão do Se!lado- ?URLA1L 
FeCer.:~.l, r-r-c?C·St?. ::!o M:ln.Faz,mda~ para que I 
(S?) a elevar e~ Cr$ 11-.590.186,90 o rnontan 
seja a:.:tori=..'ldn a ?r-C!í. Ml!n. de Moji Guaçu I 
t'e ê.e sua C!vida c-onGolic!ada. -

(?ROJE'!'O RESOLUÇÃO DA CQMIS. I:CON'OMIA) I I I 
---t---i---,--:---------------. 

ME~.fSAGE~{ :l? 1611-/79 do Sr.?residente.da Re- 27.D-9.79 
1

1 S!:NA!'lOR AM.t..- I 28.09.791 
pG.bl:.c-=., ~'..:8!~et~:-tdo ã e.provaç3.o do Senzdo RAL F'JR'LA!.J. 
Federal~ pro?osta do l'lin. Fa:::.cnda~ para q:.:e 
seja autori2:ad.a a Pref. Mt.:n. De Morro Ag;u- 1 

do (Si?) a C!leva'!"' o l':lontante de sua d~vida I 
consolidada em C:r'$ 5.236.619,40. I 
(PRO..!ETO ?.ESOLUÇi!.O DA COMIS-ECQUOMIA) 

--~-,-,-S-A-G:--~-~-"-9-l5_E_/_7_9_d_o_S_r __ --?-ro_s_i_d_e_n-te_d_a_R_e~~-2-7-.-.-9-.7-9--r-S-E~-!A_D_C_R-.-~-1A----j·-2-8-.-0-9-.-79 __ jl _________ ~------------
pÚblica, sul:::::e-.:endo ã·.aprov~ção do SenadO R..!..L FURLAN 
Fede.ral, prC?OSta Co Hin. Fazenda para que 
seja auto~iz~da a P:ref- M· .. m. de Climpia .• 
(SP) a eleva::" o rr:cttante de sua dÍvida con 
solidada e::1. C-r-$ 24.519.393,40. -

(PROJETO RESOLUÇÃO DP. COY.!S. E'CDN'OMIA) 

~EgSt'l·.GE!-: t~CJ 166/79 do Sr. Presidente de.· Ré
pÚblica, sub.-:~et:endo à aprovação do Senac!Õ 
FeCer~l, í)rO?OSta do Min.Fazenda, para que 
seja autor-izada a ?re.f. Mun. Pedreira CSP) 
a eleva~ o :-::ontu.nte de sua dÍvida consoli
dada e~ Cr:ii 3.512.:?34,511-. 

(?ROJE'i'O RESOLUÇÃO-DA COl'1IS. ECONOMIA) 

27.09.79 I SE"ADO' AMAI RAL FURLAM. 

I 

28.09.79 

,. 
! 
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C?~OJ:ST:) ;::::SC!..U•;ÃO DA COM! S. ECD~SN!IA) 

~E;if~~! ~~~;~~~;.~o di !~;~~=~k~~~e __ ~n~~~ 
!eêeral, pr-c:;-cste. do l-lin. Faz.enda,par.:J. que 
saja a'-!.':ori.~d.::t a Prcf. !1un. de Sa."l.tos (SP) 
a. elev~r o no::tãn-:.<!. de sua d!vidü con::>oli"' 
C.~C.,:J. e::l Cr$ 2S.$5L793,3-5, 

C?:W.!~O R2S:O!...U';ÃO DA COHtS. ECONót'!!Ã) 

~-~~if·~~~1 ~~!>;:_~~;.~o d~ !~;o~~~~;c~~te S~s.~-~ 
Fcdere.l, propost'a do Nin. Fazenda, pa:::>a que 
seja auto!"iZ~da a Pref. Mun. de S. Joaqu::!l'. 
da Barra (S?) a elcv.ar- en Cr$ 13.310. 388,11; 
o '-!Ont.an'te d.;: sua dÍviêd consolid<!d.:t. ' 

{F'R:JJETO R!SóLUÇÃO D1\ COMIS.ECO!WHIA) 

::.á no·.ra red~ção ao ar'~. 3? da Le'i n9 
6 243m de -24 Ce sc~e:nb!'o de 1975. 

Auto=-: So3na::ior Nelson Carneiro.- -----

Jis;?Õe sobr.oi o I·.'G'!'S, det;rmi:-~ando q\ie~- Cm ·I 
caso Ce :::o:-~t:., a con<:"a Vl.nculada em ~ome 
do e:J?t"e.o;ado passa:-ã para a sua farr.Ília na 
fcr-:;:~ da lei civil. 

P..uto!": S2r:a.do:r. Franco Monto!"o. I 

27,09.79 S!:~·:A!)OR 1-.!·!A
RAL FURLA:J. 

I 
27.09. 79 I SENADOR Al'!P. -

RJI.L n.r:tL.r'\N. 

27, 09.79 SENADOR LE!
'!~E CE-' •• WES. 

'17. O 9. 79 SE~r.~:~.::>o:t HUGO 
R.A~OS. 

28.09.79 

28.09. 79 

28.09.79 

~S.Q9, 79 

SINTESE DOS rRABALI-IOS DA COMISSÃO 

Reuniões Ordinárias --·------------=~~--L-

Reuniões Extraordinárias-. 

Projetes relatados ----------------~-------''9 
Projelos distribu!dos ---------·--~-------L5. 

Projetas em diligência .. --·-·-·· 

Oflcios recebidos _ 

Oflclos expedidos --------------~-~-,;!..Q-.-

Pedidos de vista -·----·-~-----·----· .. ·-· -------~-"L"-0· 

Emendas apresentadas ·-----------~---~--.J.!L 
Subemendas apresentadas .. _______________ =oL_ 

Substitutivos ·-·-·-· 

Projetas de Resolução 

Declaraçõas de vnto --·--· 

ComparecimBnto de autoridades 

------------------~a_ 

Votos com restrições -------------~~--; 

Convites expedidos 

Brasm.a, em 28 de setemb::"o de 1979 

Outubro dt· 1979 
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CO:\IJSS . .'\.0 DO DISI'~{!;:'O FE:>ER..\.L 

RELATóRIO CORRESI'O~DE~TE AO I\Il!:S DE SEI'J!;.<BRO DE 19 79 

PRESIDEl\'TE: SE;rA.:JCR JESS'..!: FRE:r::Ul:. 

ASSISTENTE: FR·'~I:CISCO GUli.HE:::it·!E T!IEES RI!?.EIRO. 

NúMERO E EMENTA 

[?.c.;~ _DE !.E! DO :)E;-;.~-0 ~!.2 206179 -DF -

Di.s;'Õe SQbre a iopl~nta<;:!o -do GrupO-DircçR'o 
e .;,ssiste:::ci~ Int.emed.i.:J.rias, do Plano de 
C~"Rss.ific~çõo de Co.rg~s do serviço "C~ vil. do 
íhstrito Federal, e da outras providencias. 

~:-!.C::[s;:'Q..12.LI.âUO- s~:;\DO ·::2 ZM.9_::.QZ -

m: c~~c~~m:~:~ef~~;~~~~~t~h~~~:m~ 
c..._ e Desportos e c!e A;;ente de l'urist.~o, do 
?l:1.no de Cl.ass.!.f":Lc~~ão de_ Car&os instituí
do pela Lei nl2 5 920, de 1.9 de setembro de 
1??3. 

·Eá·~::;,C_DE L~O :72 271/?0-DF-
: •. ::rcscecl.:.'i r..:[;.-cl n_ e::c .. ~:lc de v,z.nci;:::e::r<;os dos 
c.:,:-.:os e::J co::.issio Ult.egr::mtes do Grupo-Dir,g_ 
ç;~.o e A::;!>~sz.o:-'!l':';cnto Su?criorcs, previstn. no 
.::.rti'io ~2 d~ Lei :n2 6 002, de 19 de dezet:lbro 
C.c 1973, cri::;. cnr,C:os e!:l co:':liss5:o no Tribunal 
C.e Cont~s do Distrito Federal e dá outras r 
;!'o-."iC.êncbs. 

ç,:.t:;~.i)l1 !·:2 23/7.2. -
Do Senr.or Presi:!cnte do 1'r1b,mal de Contas 
G.o D_istrlto FeC.eral, encamin.."l:mdo <!O Senndo 

! F.:.C.e:-~1 o RelatÓrio sobre as contas do Go -
7er:lo do Distrito Federal, no exarc!.ci.o de 
1973 .. 

DATA DE RE
CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

2lt.o8.79 

RELATOR 
DESIGNADO 

SEN~OR 
PAS:30S 
PORTO 

Sir.~ADOR 
rrAli.AR 
FR.\NCO 

22.09. 79 I SE:L<DO!l 
AFFOIJSO 
CAl·:AHGO 

SE; lADO R 
S~IDAl'lHA 
DE.ttZI 

DATA DA 
DI S. 

TRIBUIÇJI.O 

28.08.79 

29.08.79 

12.09.79 

S:fNTESE DOS TRABALHOS DA CON!SSÃO 

Reuniões Ordinárias ............................... 1 

Projetas relatados ••••••••••••••••••••••••••••• 2 

CONCLUSÃO 
DO PARe-CER 
DO RELATOR 

PEI,_<\. AEfi01lAÇÃO 
DO PROJEtO COH 
A ID.·IENDA N!il 2 
E PELA. RSJEIÇÃ 
DAS EHE!IDAS.DE 
NOS 2 E 3· 

PELA APHOVAÇÃO 

Projetas distribu!dos ............................ 2 

BrasÍlia, em 01 de outubro de 1979. 

Terça-feira 9 5093 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 
OBSERVAÇOES 

APROVADO 
E>! 

20.09.79 

APROVADO 
E:! 

20.09.79 
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COI\IISSL\0 HE ECONOl'1IA 

RELATúltlO CORRESPONDENTE AO M€S DE SETEMBRO DE 19 79. 

PRESIDENTE: SENAOOR TEOTÔUIO VILELA 

ASSISTENTE: DANIEL REIS DB SOUZA 

NúMERO E EMENTA 

PROJETO DE LEI DA C~IARA Nt!- 43, de 1 975 

Prevê distico emulativo para elimina
ção das embalagens de __ comercialização -.fi
n~l, inserviveis após a Su~ utilizaçãO. 

Autor: Deputado Faria Lima 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 106, de 1 9b6 

DATA DE RE~
CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

20. 03.79 

Emenda n!il 1, de Plenário? ao FLC n'!! 02. 05.79 
106/66 ~ que "dispõe sobre o consumo do c.ar 
vão metalÚrgico naciónai- nas empresas si de 
rúrgicas a Coque." -

Autores: :~~~!0 ~ :~: ~~:~3~~0 R:~~~ela 
PROJETO DE DECRETO LE:GISLATIVO NQ 16, de 
1 979. -

Aprova o texto dos Estatutos do Grupo 29.0B .. 79 
de PaÍses Latino-Americanos e. do Gari be E.3_ 
portadores de AçÚcar - GEPLACEA. 

Autor: Poder Executivo 

PROJETO DE LE! -00 SENAOO N!i! 147, de l 977 

Dispõe sobre a realização .de Se9iiro5- 04.09. 79 
de 6rgãos do Poder PÚblico e dá outras ·pr~ 
vidências. 

Autor: Senador Jarbas Pas!'>nri n'ho 

RELATOR 
DESIGNADO 

senador PRNON 
DE MELLO 

*"'"1'1i''lti<--lH! 

Redistribuido 
AO Senador BE 
NEDI'J'O F8RI(E_! 
RA 

DATA DA 
DIS

TRIBUIÇÃO 

21. 03.79 

'~~'******* 

senador LUIZ 09.05. 79 
CAVALCANTE 

senador J ESS'E 
FREIRE 30.08. 79 

******-li* ****** 
REdistribuido 
ao senador VI 13.09.79 
CENTE VUOLO -

senador SENE Oó."09-. 79 
DITO FERREI= 
RA 

CONCLUSÃO 
DO PAREC~R 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA OB$ERVAÇOES 

COMISSÃO 

Parecer f a.vo Aprova o 
rável ao proje parecer, em 
to, na formado 13.09.79 
Substitutivo da 
Comi ssã.o de satl 
de, com a Sube-: 
menda de n9 1-
CE que oferece. 

PJ.l'ecer con
trS.rio. 

Parecer fa 
vorável. -

Aprova o 
parecer, em 

13.09.79 

Aprova o 
parecer, em 

13-09.79 

~----~-----------------l-------l--------l-------l--------1--------1----------
PROJETO DE LEI DO SENAOO N!i! 1~9, de 1 979 

Acrescenta § 32 ao artig_o 32 e dá. nQ 

va redação ao àrtigo 511 da _ _Le_i n2 5.107 -
de 13 de setembro de 1 966. 

Au ter: senador Orestes Qüê"tcia 

PROJETO DE LBI DA CÂMARA NQ 42, de 1 97_9 

Dispõe sobre a exploração do transpo.r 
te rodoviário de cargas e determina outras 
providências. 

Autor: Deputado A. H. cunha BUeno 

MENSAGEM N!il 143, de 1 979 

12.09-79 

13. 09.79 

D:> Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 1;3.09. 79 
tendo à aprovação do senado Federal, propo~ 
ta do sr. Ministro da Fazenda para que seja 
autorizada a Prefeitura Municipal de Canoas 
(RS) a elevar em CT$-14.235.000,00(quatOrz:e 
milhÕes, duzentos e trinta e cinco mil cru-
zeiros) o montante de. sua divida consolidã-
da. 

MENSAGEM N!:! 144, de l 979 
to Sr. Presidente da RepÚblica,. subme- 13. 09.79 

tendo à aprovação do senado Federal, p:ropo2. 
ta do sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura Municipal de San 
ta Cruz do Sul(RS) a elevar em Cr$ •••••••• :. 
89.082.000,00(oitenta e nove milhÕes e oit~! 
ta e dois mil cruzeiros) o montante de sua 
dlvida consolidada. 

senador PEDRO 13. 09.79 
SIMON 

senador TAN
CREOO NEVES 

13.09.79 

senador PEDRO 13.09.79 
SIMON 

senador PEDRO 1.3.09.79 
SIMON 

Parecer fa 
vorável. -

A pres i dên- Ao Sena:!-:.!" 
ciu cottcede Vice~lte v;.o-
vistJ. (:o Pr~ lo, e:n 
jeto ao Se~::. 26.09.79 
dor VICENTE:-
VUOLO, e11 

26.09. 79 
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NúMERO E EMENTA 

MENSAGE:M N~ 145, de 1 979 
ro sr. Presidente da RepÚblica, subme..:. 

tendo à aprovação do Senado Federal, propos 
ta cb sr. Ministro da Fazenda, para que se~ 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Pe-
1otas(RS) a elevar em Cr$-380.401.485,00 
(trezentos e oitenta milhÕes, quatrocentos 
um mil, quatrocentos e oitenta e cinco cru..:. 
âi~ros) o montante de sua dl,vida consolida-

MENSAGE11 NQ 146, de l 979 

DATA OE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

13.09. 79 

D:l Sr. Presidente da República, subme- 13. 09.79 
tendo à aprovação do Senado Federal, propo.2. 
ta do Sl'. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a P:refei tu_ra MUnicipal de Sa
piranga(RS) a elevar em Cr$-119.462.238,-00-
(cento e dezenove milhÕes, quatrocentos e 
sessenta e dois m;il, duzentos e trinta e oi 
to cruzeiros) o montante de sua divida con-:;: 
<Ol' > 

HENSAGEM N~ 147, de 1 979 -
:CO Sr. Presidente da RepÚblica, subme~ 

tendo à aprovação do Senado Federal, propos 
ta do Sr. Hinistro da Fazenda, para que se: 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Apu 
carana(PR) a elevar em Cr$-45.207.703,32 -
(quarenta e cinco milhÕes, duzentos e se-te 
mil, setecentos: e três cruzeiros e trinta- e· 
dois centavos:) o montante de sua divida coil 
solidada. 

MENSAGEM_ N!! 148, de 1 979 
r:o Sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação do Senado Federal, propo_ê 
ta do sr. Hinistro da Fazenda, para que se
ja autorizada a Pre!eitVtra Municipal de Ca.!!! 
bé(PR) a elevar em Cr$-45.490.412,8l(quar~ri. 
ta e cinco milhÕes, quatrocentos e noventa,
mil, c~atrocentos e doze cr1,1.zeiros e oiter.-
ta e Wn centavos) o montant'7 de sua di vida 

- ,. rl 

t-tENSAGE!-:1 N2 149, de 1 979 

13.09-79 

13. 09.79 

RELATOR DATA DA 

DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO 

Senador PEDRO 13.09.79 
SIMON 

Senador PEDRO 13. 09.79 
SIMON 

Senador JOSÉ 13.09 .. 79 
RICHA 

Senador JOSt 13. 09.79 
RICHA 

CONCLUSÃO 

I 
CONCLUSÃO 

DO PARECER DA 
DO RELATOR COMISSÃO 

Pa.recer favo Aprova o 
rável, col':cl Ü perecer, em 
indn por apr~ 26.09. 79 
sentar um Pro 
jeto de Reso= 
lução. 

Parecer f ..1vo- Apl'OV,) O 

rável, conclu- parecer. €:rn 
indo por upre- 26. 09.79 
s~ntar um Pro-
jeto de Resol~ 
ç-ão. 

:co sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13 .. 09. 79 
tendo à aprovação do senado Federal, propos 

Senador JOSÉ' 13 .. 09.79 Parecer f(J.VO- Aprova o 
RICHA ráve1, conclu- par-ecer,em 

ta do Sr. Hinistro da Fazenda, para que se: 
ja autorizada a Prefeitul'a Municipal de lb.f 
porã(PR) a elevar em CÍ'$-22~060.047 ,87(vin-
te e dois milhÕeS, sesSenta_mil, quarenta e 
sete cruzeiro_s e oitenta e sete centavos) o 
montante de sua divida consolidada. 

MENSAGEM N!:! 150, de: l 979 
1:0 sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13.09.79 

tendo à aprovação do Senado Federal, propo~ 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura Municipal de C~ 
po Grande(MS) a elevar em Cí-$207.692.149,08 
(duzentos e sete milhÕes, Seiscentos e nove1 
ta e dois mil, cento e quarenta e nove cru-
zeiros e oito centavos) o montante de sua 
divida canso! ~d~d.=!, 

MENSAGE'li N9 151, de 1 979 

SenaQor JOSÉ lJ.og. 79 
RICHA 

1:0 sr .. Presidente da RepÚblica, submé- 13.09. 79 Senador VICEN 13.09. 79 
tendo à aprovação do senado Federal, propO.§_ TE VUOLO -
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura Municipal de ]a!_ 
dim(MS) a elevar em Cr$-14.000.000,00( qua-
torze milhÕes de cruzeiros) o montante da 
sua divida consolidada. 

MENSAGEM N9 152, de 1 979 
D::l Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13.09. 79 Senador LUIZ 13.09. 79 

tendo à aprovaçã-o do senado Federal, propos CAVALCANTE 
ta do Sr. l.Unistro da Fazenda, para que se:: 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de são 
Francisco do conde{BA) a elevar em cr$ ••••. 
75. 045 .. 388 ,00( seterita e cinco •milhÕes, quã-
renta e cinco mil, trezento-s e oitenta e oi 
to cruzeiros) o montante de sua divida con-: 

indo por apre- 26. 09.79 
sen·.;aJ:" um Pro-
j et.o de Reso '-.!:!. 
.;-ão. 

Terça-feira 9 5095 

OSSERVAÇOES 

-

-
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DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

RElATOR 

DESIGNADO 

DATA DA CONClUSÃO CONClUSÃO 
DA 

COMiSSÃO 
NúMERO E EMENTA DO PARECER 

DISTRIBUIÇÃO DO RE:LATOA 

HE:r!SAGE'!o! Nº 153~ de 1 979 
1)::) Sr~ Presidente da República, Subnie- 1.3.09. 79 

tendo à apl"'OVa ão do senado Federal, propO.§: 
senador ITA- 13.09.79 

ta do sr. Hinistro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura. Hunicipal de Ba,E 
bacena(HG) a elevar em Cr'S-2.. 248.654, 52(doi · 
milhÕes, -duzentos e quarenta e oito mil, sei; 
centos e cinquenta e quatro cruzeiros e- éiri 
quenta e dois centavos) o montante de sua 
divida consolidada. 

MENSAGEM" N2 154, de 1 979 
r:o Sr .. Presidente da República, subme

tendo à aprovação do senado Federal, prõpO.§: 
ta do sr. r.tinistro da Fazenda, para que se
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Be
lo Horizor.te(NG) a elevar em crS ••••••••••• 
433.427.697~13(quatrocentos e trinta e três 
milhÕes, quat::-oc:_entos e vinte e sete mil 

~~i~~~~~~~s e o n~~~~~~t~ ~et~/ãi~rã~r~~n~on~ 
1-tE::USAGI!:Vf -NS 155, de 1 979 
Do Sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação ·ao Senado Federal, propO]. 
ta do Sr. Hinistro da Fazenda, para que se
ja autorizada a Pre.feitura Municipal de Be
lo Horizonte(HG) a eleV<l.!' em cri~-····--···· 
106.407.363,00(cento e seis .milhÕes, quatr.2_ 
centos e sete mil, trezentos e sessenta e 
três cruzeiros) o montante de sua divida_ 
consolidada. 

MENSAGEM N2 156 , de 1 9 79 
Do Sr. Presidente da República, subme-

. tendo à aprovação do Senado Federal, prop0._2 
ta do sr. Hinistto da Fazenda, para que se
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Be
tim(MG) a elevar em CrS-250-000.dOO,OO( -du
zentos e cinquenta milhÕes de cruzeiros) o 
montante de sua dlvida cons-o1.idada. 

MB-NSAGEM N2 157, de 1 979 

13. 09.79 

da. 

13. 09.79 

MAR FRANCO 
(AVOGADO) 

Senador TANCR 
00 NEVE:S 

senador ITA
MAR PRANCO 

(A VOGADO) 

Senador TAN
CRB-00 NEVE:S 

13.09. 79 

to Sr. Presidente da República, subme- l3.09.79 senador TAN- 13.09-79 
tendo à aprovação do senado Federal, propo~ CREDO NEVE:S 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Con 
tagem(l-íG) a elevar em Cr$-299. 282.475, 6!i(dll 
zentos e noventa e nove milhÕes, duzeritO-S :e 
oitenta e dois mil, quatrocentos e setent_q 
e cinco cruzeiros e sessenta e dois cent:a--
v~) o mo'lumte ,/di · a~LLlad 

HSNSAGEH N!2 158, de 1 979 
:CO sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação do Senado Federal, propos 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para qu~ _se': 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Di
vinópolis(MG) a elevar ·em CrS13-974-893,0d
(,treze milhÕéS;--novecentos e setenta e qua
tro mil, oitocentos e noventa e três cruzei 
ros) o montante de sua divida consolidada.-

MB-NSAGEM N2 159 ~ de 1 979 
I:tl sr~ Presidente da RepÚblica~ suOme;;.:. 

tendo à aprovação do Senado Federal, propos 
ta do Sr,_ Ministro- da Fazenda, para que se': 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Ube 
raba(MG) a elevar em CrS-241.851-900,00(du-: 
zentos e quarenta e wn milhÕes, oitocentos 
e cinquenta e um mil e novecentos cruzeiros 
o montante de sua dÍvida consolidada. 

MENSAGEM N!? 160, de 1 979 
Do sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação do Senado Federal, propos 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que sé= 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Bar 
ra Bonita(SP) a elevar em Cr$29.337.997,79:
(vinte e nove milhÕes, trezentos e trinta e 
sete mil, novecentos e noventa e sete cru
zeiros e setenta e seis centavos) o montan-
"' e sua d1vid conselfdada: 

13. 09. 79 Senador TAN
CREOO NEVES 

13.09. 79 senadcrr ITA-
MAR FRANCO 

(AVOCADO) 

13.09 .. 79 Senador ORES 
TES QUbCIA-

... 

n.o~.79 

13.09. 7~ 

Parecer favo Aprova o 
rável, c_onclu parecer, em 
indo por apre 26- 09_. 79-
sentar um PrÕ 
j eto de Reso-= 
lução. 

Outubro de 197'9 

csseAV.;çoES 
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NúMERO E EMENTA 

HEUSAGEI..; N2 161, de 1 979 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

Do sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13.09.79 
tendo à aprovaç-ão do Senado Federal, propo~ 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura Municipal de cân 
dido Mota(SP) a elevar em Cr$-1.364.800,0_0-
(hum milhão, trezentos e sessenta e quatro 
mil e oitocentos cru:teiros) o mcntante de 
sua divida consolidada. 

MSNSAGEM N2 162, de 1 97_9 
Do Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13. 09.79 

tendo à aprovação do Senado Federal, propos 
ta do Sr. Ninistro da Fazenda, para que se-: 
ja autorizada a :Prereitura Municipal de Gua 
rujá(SP) a elevar em crS-167.698.85B,Sõ(cefi 
to e sessenta e sete milhÕes, seiscentõ_s e-
r..oventa e oito mil, oitocentos e cinquenta 
~a~~~odcru;;-;i~s.e noven~~.centavos) o mon-

MENSAGEM N2 163, de 1 979 
Do Sr .. Preside."l.te da RepÚblica. subme 13.09. 79 

tendo à aprovaç-ão do senado Federal, propÕ 
ta do sr. Ministro da Fazenda, para que se 
ja autorizada a Prefeitura Hunicipal de r1Õ 
ji Guaçu(SP) a elevar em CI'S-4.590.186,90-
(quatro milhÕes, quinhentos e noventa mil, 
cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa 
~~~;~vos) o montante de sua, dÍvida conso_ti 

r..;ENSAG3~1 NQ 164, de 1 979 
Do sr .. Presidente da RepÚblica, subme 13.09.79 

tendo à aprovação do Senado Federal, propÕs 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se 
ja autorizada a Prefeitura MUnicipal de r1Õr 
ro Agudo(SP) a elevar em CrS-5.236.619,40 
(cinco milhÕes, du~entos e trinta e seis 
mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e qua 
renta centavos) o_ montante de sua dÍvida-
censo 1 i da c! a. 

ME?TSAGEH N!? 165, de 1 979-
to sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13.09.79 

tendo à aprovaç~o do Seriado Federal·, propos 
ta do Sr. r>linistro da Fazenda, para que se-= 
ja autorizada a Prefeitura_ Municipal de o
lÍmpia(SP) a elevar em CI'$--24.519 .. 893,40-
(vinte e quatro milhÕes, quinhentos e deze 
nove mil, oitocentos e noventa e três cru:_ 
zeiros e quarenta centavos) o montante de 
sua dÍvida consolidada. 

HENSAGEM U2 166, de 1 979 
Do Sr. Presidente da RepÚblica, submia

tendo à aprovação do Senado Pederal, propo~ 
ta do sr .. Hinistro da Fazenda, para que se
ja autorizada a Prefeitura Municipal de Pe
dreira(SP) a elevar em Cr$-3 .. 512.334,54 
(três milhÕeS, quinhentos e- doze mil, trez~!] 
tos e trinta e quatro cruzeiros e cinquenta 
e quatro centavos) o montante de sua divida 
consolidad . · 

NEN"SAGEH NQ 167, de 1 979 
Do sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação do senado Federal, propos 
ta do Sr~ Ministro_ da Pazenda, para que se:: 
j a autorizada a Prefeitura _Hunicipal de Pie 
dade(SP) a elevar em crS-13. 309.984,44(tre-: 
~e milhÕes. trezentos e noVe mil, novecen -
tos e oitenta e quatro cruzeiros e quarenta 
e quatro centavos) o montante de sua divida 
consolidada. 

MENSAGEM N2' 168, de l 979 
00 sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação do senado Federal, propo.§_ 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se
ja autorizada a Pre.feit;\,tl:"a_ Municipal de Pr_g 
si dente Prudente(SP) a elevar em Cr$ ....... .. 
24.094 .. 150,86(vinte e quatro milhÕes, noveE. 
ta e quatro mil, cento e cinquenta cruzeiros 
e .. o~tenta e s~is centavoS) -o monta-nte-a:esua 
dJ.VJ.da consolJ.dada. 

13. 09.79 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

Senador ORES 13 .. 09. 79 
TES QUÉRCIA-

Senador ORES 13.09 .. 79 
TES QUÉRCI A-

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Senador ORES 13.09.79 Parecer .favo Aprova o 
TES outRCIA- rável, conclu parecer 7 em 

senador ORES 13.09. 79 
TES QUfuRCIA-

*******-*** ******* 
Redistribulda 
ao Sena.dor 26.09.79 
BE:RN"ARDINO VI 
ANA 

Senador ORES- 13-.09.79 
TES QUÉRCIA 

senador ORES
TES QUÓRCIA 

Senador ORES
TES QUÉ:RCIA 

************ Redistribuld 
ao Senador 
BERN.ARDINO V 
ANA 

Senador ORES
TES QUt:RCIA 

*********** Redistribulda 
ao Senador 
BE'RNARDINO VI 
ANA 

13.09. 79 

13 .. 09. 79 

******** 

26.09. 79 

26.09. 79 

indo por apre- 26. 09. 79 
sentar um Pro 
j eto de Resolu 
ção. -

Parecer favo- Aprova o 
rável, conclu- parecer, em 
indo por ãpre- 26.09.79 
sentar um Pro-
jeto de Resol_!! 
ção .. 

Parecer favo Aprova o 
rável, conclÜ parecer,em 
indo por apr'e 26.09.79 
sentar wn PrÕ 
jeto de Reso= 
lução. 

Parecer f a
vorável, con
cluindo por a 
presentar uffi 
Projeto de Re 
soluç-ão. -

Parecer fa
vorável) con 
cluindo por 
apresentar 
um Projeto de 
Resolução. 

Parecer fa
vorável, con 
cluindo por 
apresentar 
um Projeto 
de Resoluç-ão. 

AprOVã O 

parecer, em 
26.09. 79 

Aprova o 
parecer, em 

26.09. 79 

Aprova o 
parecer, em 

26.09.79 

Terça~feira 9 5097 

08SERVAÇOES 
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NúMERO E EMENTA 

MENSAGEM N!l 169, de 1 979 
Do sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendO à aprovação do senado Pederal, propos 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-: 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de San 
tos(SP) a elevar em Cr$-35.551.793,3.5(trin:: 
ta e cinco milhÕes, quinhentos e cinquenta 
e um mil, setecentos e noventa e trêS cru
zeiros e trinta e cinco centavos) o montan
te de sua dÍviQQ_c nso ·da 

H8NSAG.E'M N2 170, de 1· 979 
Do sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação do Senado Fedex-âl, propos 
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se= 
ja autorizada a Prefeitura Municipal de são 
Joaquim da Barra( SP) a 'elevar em CrS ••••••• 
l$. 310.398,14 (treze milhÕes, trezentos edez 
mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e 
cuatorze cent-avos) o·mori.tante de su.a dÍvida 
éonsolidad::!. 

MENSAGEM N2 171, de 1 979 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

13.09.79 

13. 09.79 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senador ORES 
TES QUtRCI A-

Senador ORES-
TES QUÉRCIA 

DATA ÕA 

DISTRIBUIÇÃO 

13.09.79 

13. 09.79 

t'o Sr. Presidente da RepÚblica, subme- 13. 09.79 senador ROBER 13.09 .. 79 
tendo à aprovação dO seriado -F'€del-al, propO]: TO SATURNINO-
ta do Sr. Ministro da Fazenda, para que se-
ja autorizada a Prefeitura Municipal da Ci--
dade Uo Rio de Janeiro(RJ) a elevar em-·c.r$. 
200.ooo.ooc-;-oo(duzentos milhÕes de ê-ru·zel.ros 
o montante de sua divida consolidada. 

MENSAGEM N9' 172, de 1 979 
D::l sr. Presidente da RepÚblica, subme

tendo à aprovação do Senado Federal, propo~ 
ta do Sr. t1iriisfro da FAzenda, para que se
ja autorizado o Governo do E_stado de _Minas 
Gerais a elevar em CrS-229.:385.000-,00(duzen 
tos e vinte e nove milhÕes,- trezentos e oi-: 
tenta e cinco mil cruzeiros) o montanEe de 
sua divida consolidada. 

MENSAGEM N2 173, de 1 _979 

13.09. 79 

:CO Sr .. Presidente da RepÚblica, subme- 13.09. 79 
tendo à aprovação do Senado Federal, propO.§. 
ta do Sr. Ministro ·da -Fazenda, para que se-
ja autorizado o Governo do Estado de .Minas 
Gerais a elevar em Cr$-58.473.000,00( cin-
quenta e oito milhÕes, quatrocentos e seten 
ta e três mil cruzeiros) o montante de suã 
dÍvida consolidada. 

~N~:~~r::i~:~~e d~a 1R:;~blica, subme-
tendo à aprovaçãb dO Senado Pederal, J~ropo~ 
ta do sr. Ministro da Fazenda, para que se
ja autorizado .a Governo do Estado do Rio de 
Janeiro a elevar em CrS-61.95S.OOO,OO(ses
senta e um milhÕes, novecentos e cinquenta 
e cinco mil cruzeiros) o montante de sua 
dÍvída consolidada. 

MENSAGEM N2 175, de 1 979 

13.09. 79 

IX> sr. Presidente da RepÚ-blica, subme- 13.09. 79 
tendo à aprovação do Senado Federal, p:topos 
ta do Sr. Ministro da Faz.enda, para que se-: 
ja autorizado o Departamento dé Águas e Es-
gotos de Ribeirão Preto - DAERP(SP) a ele -
v ar em Cr$64.101. 969 ,82( sessenta· e quatro 
milhÕes, celito e um mil, novecentos e ses -
senta· e nove cruzeiros erl~i~.enta e~~~~~~ C-e!J;-

11SNSAGE11 N!? 176, de l_ 979 
oo sr. Presidente da RepÚbliC-a.- SUbm-e:.: 13~ 09.79 

tendo à aprovação do Senado Federal, propos 
ta do sr. Ministro da Fazelld-ã, para que se:: 
ja autorizado o Departamento de Águas e-· E-
nergia Elétrica-DAEE:(SP) a elevar em cr$ ••• 
248.10l.48L-:i6 (duzentos e quarerita e ói to 
milhÕes, cento e um -mil, quatrocentos e oi-
tenta e um cruzeiros e dezesseis centavos)o 
montante de sua dÍvida consolidada. 

senador ITA
MAR FRANCO 

(AVOCAOO) 
********** 

Redistribuid 
'ao Senador TA 
CRE.OO N8V8S 

13.09. 79 

Senador TAN- 13.09-.7.9 
CREOO NEVES 

Senador ROBER 13.09. 79 
TO SATURNINO-

Senador ORES 13. 09. 79 
TES QUtRCIA-

Senador ORES 13.09. 79 
TES QUÉRCIA-

:·- ,. --· . 
CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

Parecer fa-
vorável, con 
cluindo por-
apresentar um 
Projeto de 
Resolução. 

Parecer Favo-
rável, conc1u-
indo por apre-
sentar um Pro-
jeto de Resol~ 
•;ão. 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Aprova o P-ª. 
recer, "~ 

26. og. 79 

Aprova o 
parecer,em 

26.09. 79 

Ou,tubro de_ 1979 

OBSERVAÇOES 

-

-

Inclui-da ~a 
pau ta da re:.. 
ni5.o do diã 
26.09. 79 e 
ac:iuda a aore 
ciaç-ão do Pa-= 
re.::er do :Rel~ 
tor. 



Outubro de J979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào IIJ 

NOMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N2 87. de 1 919- --

Dá nova redação ao artigo 1!? da Lei n2- 18.09. 79 Senador JOSÉ: 19.09. 79 
6.367. de 19 de outubro de 1 976. RICHA 

Autor: Senador Nelson carneiro 

PROJETO DE LEI 00 SENAOO N2 200t de 1 979 

Dispõe sobre medidas de combate à po- 20.09-79 Senador MAR- 21.09.79 
luição de águas fluviais, determinando que CDS PREIRE 
as indústrias somente poderão ·efetuar des-
pejos a montante da respectiva captação. 

Autor: senador Franco Montoro 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 39. de 1 979 

Alter a disposições dO Decrefo-lei no 26.09. 79 Senador BER- 28.09. 79 
167, de 14 de fevereiro de 1 967. NARDINO VIA-

NA 

Autor: Poder Executivo 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 81, de 1 977 
Parecer favo 

rável, na ror 
Atribui à TELEBRÁS ou a suas subsidiá- 29.03. 79 senador MAR- 03.04. 79 ma do Substi= 

rias a incumbência de elaborar as listas ~ COS F'REIRE: tutivo aprov2, 

lefônicas. 
do pela CT , 
com as sube-

Autor: Depu ta do Israel Dias Novaes 
mendas de :pQs 
1 , 3-cE: que 
oferece. 

PROJETO DE LEI DA C~ARA Ní! 104, de 1 977 

Acrescenta dispo si ti vo ao artigo lO 21.05. 79 Senador MAR 23.05. 79 
Parecer fa-

da Lei n2 s.l07~ de 13 de setembro de COS F'REIRE- vorável. 

1 966, que dispõe- s·obre o- FUndo de Gar.an-
tia do Tempo de Serviço. 

Autor: I:epu tado Moreira Franco 

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Reuniões Ordinárias ·-· 2 

Reuniões Extraordinárias ----------------- ~ 

Projetes relatados 

Projetes dlslribtddOS 
--------------------------~8 
·---------------40 

Projetas em diligência ...... --·--------

Ofícios recebidos ----------------~=-
Ofícios expedidos _ 

Pedidos de vista 

Emendas apresentadas~ .. - •• • .. -····--------------~

Subemendas apresentadas 

Subslilutlvos ... ----·------------------

Projetes de Resolução ·-·-----

Declarações de voto ---------·------------

Cómpareclmento de autoridades ---·· 

Votos com restrições -··---------------· 

Convites expedidos ·····-·····-·-......... ~ ..... . 

4 

BrasUJa, em 30 de setembro de 1 979 .. 

CONCLUSÃO 

I 
DA OBSERVAÇõES 

COMISSÃO 

Aprova o 
parecer, em 

26.09.79- -

Aprova. o 
parecer, em 

26.09. 79 -
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CO:HISSTú "Ii.E EútiCP.ÇÃO E CULTURA 

RELA'fóJHO CORRESPO:O.:DE~'Í'E AO 1\I:r.S DE SETEMBRO DE 1979. 

PHESIDEX1.'E: SENADOR JOÃO CALNON 

ASSISTEXTE: SONIA DE ANDRADE PElXOTO 

NG~1ERO E EMENTA 

??J~·:::-:-o DE DEC?21'0 L!SISLÃT!VO N'? 11/79: 

.!.-::-cva o Texto de Aco!"'d9' sobre a C:r'i_~ 
-;-?.-:> Ce c..::.a_ Ço::-.is3ão Mista gc Coo!"den~ 
çã-:J entr·~ o Governo ela. Republica Fede 
::-~-:iva. Co_E::-e.sil e o Governo l·:i.litarT 
::e::e::-a.l :!a ?.e:-;-i!:,lica Federal da Nigé
::-:.a, assi:M.do em eras!lia, a lO de j~ 
:-~l=-c é:e 2 S79. 

:'·-~=-ova o texto do Acordo de Amizade , 
CÕo;"Je::-.;;çã.o ·e Co::lércio entre_ o Governo 
C.:. ~.<J.,(!::~~ Fede::-et:ivd êo 3rasil e o 

~~~~~~~ ~~~f:-f:·~e~~~i~:d~e~~bi~~f 
lia.~ a 10 Ce j.:liieiro de 1979. 

Ac!'escenta C.isposii::i ... o ã Lei nÇ 5 S~i , 
Ce ll de azos to êeo 1 971, que fixa dir:! 
't'!"izes e bases p.:1ra o ensino de lÇ e 2Ç 
l;:!"2.'.!S. 

??.').J:::TO nE !..!:! _ _:.cQ S-ENADO N_ç 189/79: 

Dis-:)õe sob:-e' a -:::ransferência da matrícu 
la C!e c.niv~rsitâ!"ios servidores pÚblicõs 
es't.aá:Jais, na !or>ma que especifica. 

DATA DE RE~ 
CEBIMENrO 

NA COM!SSAO 

lS.OS. 79 

30.08. 79 

27.09.79 

27.09.79 

RELATOR 
DESIGNADO 

SENADOR 

ALOYSIO 

CHAVES 

SENADOR 

ARNON DE 

MELLO 

DATA DA 
O IS· 

TR!BUIÇÃO 

16.08.79 

04.09. 79 

S!NTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Reuniões Ordinárias 

Proj etos Relatados 

Ofícios Recebidos 

01 

02 

10 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

FAVORÃVEL 

FAVORÁVEL 

BrasÍlia, em 28 de' setembro de 1979. 

Outubro de 1979 

CONCLUSÃO 
DA OBSEAVAÇOES 

COMISSÃO 

Aprovado o 

Parecer, em 

27.09.79 

Aprovado o 

Parecer, em 

27.09.79 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO~ CONGRESSO NACIONAL (Seçi.o Ü) 

COmSKIO llE FWANÇJ',S 

RELATÓRIO CORRESPONDENTE AO l\II'l:S DE SETEH:BRO DE 19 79 

PRESIDEXTE: Senador CUNHA LIHA 

ASSISTE~"TE: carlos Guilherme Fonseca 

NúMERO. E EMENTA 

P ~OJ E~O :n:: LEI DO SE~.;DQ :19 2 6 7/7 6 

;:~;e~~~;e~~;I:r ;o~ãp~~~r!s ~~~~~~â~~c~!s :r 

?:::.J.;ETO D?.: LEI DO sr::::;\DQ N9 134/79 

::::::.ipara os p!."ofessores de deficientes au
ditivos aos habilitados em magistério espe 
cü.l C e excepcionais. -

DATA OE RE
CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

22.06.78 

Dis:Xie so::-br~ a i=:r?I_~:_:tt.ag".lo do Grupo-Direçâo· 20.09. 79 
e ;,ssiste!'lC.l.a Ir.ter:r.edia:r.ias, do Plano de 
Classific.::tção de cãrgos do Serviço Civil do 
Distrito Feãeral, e dá outras providências. 

?R:l.j!:'i'Q DE Li;:I D-0-- $.E.NAD.O N? 210/79 

I:;.stit!li a correção mone.t.ãria sobre oS t!tu- 20.09.79 
los de divida liquida e certa~ judiciais ou 
extrajudiciaL 

'I?~J..J=:-o ns. r.::r no ~.::;:~;Wo :.:9~ 234/79-DF 

~.:.xc. os valores ci:c retribu-iÇão de cnpreqos 
c7s Categ.:orias Funcionais de OiÕlolJ_O 'I'éc
J!':.lCO cle ?urisr::o, Técnico de Educaçao 'Fisi
!::a e iJesportos e de Agente de Turismo do 
i~la:::o de Classificação de Cargos instftu!
~o ,;ela Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 
j1.973. . . 

,I 

?~OJ~-TO !)E LEI Di\ Cf\.'·U\Rt'\ !~9 81/77 

;,tribui ã 'l'E'LEBR.l\S ou a suas subsidiárias a 27.09. 79 
i:::c!.lr.-.bência de eleborar as listas telefÔni-
cas. 

?!\0.7E.'l'O DE LEI DA Cf.r·U\RA N9 104/77 

,;crescenta dispositivo ao artigo 10 da Lei 27.09.79 
n9 5 !07, de l3 de _setembro de 1966, que dis 
;::Õe sobre o Fundo d_e G_arantia do Témpo de seE. 
'Ji<(O. 

RELATOR 
DESIGNADO 

Senador 
DINll.RTE 
Ht'\RIZ 

ft!!illfit****** 

Redistribuido 
Senador 
TANCREDO 
NEVES 

DATA DA 
D!S· 

TRJBU!ÇÃO 

21.03.79 

09.06. 79 

CONClUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

Favorável ao 
Projeto. 

Ter~-feira 9 SUH 

CONCLUSAO 
DA OBSERVAÇOÉS 

COMISSÃO 

Aprovaç-ão 
do parecer, 
em 27.09.79 

li 
I ! 

I 
~?-c""o_:_::·-w:-=o-=s-L:-"-.,,....,o"'";,-c"':;:"'· . .,.m""AA-,--t-,9--:l-,478/""7:-8:-~ -----1------1-------1-----! ·------1------1-------i 
Pezine a iSC:1ção do Imposto de. Renda das en- 30.08.79 Senador 12.09.79 r 

Mli.Gl\LHÃES 

l
't.::.dades esportivas, e dá outras providências. JUTAJIY I. 

I 

I 
I 
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I r-:úMERO E E~.1ENTA 

j?::.J.:=:o DE L::I DA Cl't.z..;M N9 34/79 

I
I;.H.ura a legislação previdenciãria relativa 
ao ex-combatente. 

I 
i 
I 
i 
'i:'?;'J..:;;:':'O ;n: LEI Dl\ c:;,;:,~,rt:'\. N9 -14/79 _ 

t~::toriz.a a tranz;ferência do dom!nio de bens 
a:.Cil:':l:?fH.los, anteriormente vinculados à con
cessão de extinta Companhia Hidro Eléttica 

I'" ~· u~· - =--

~?~·::>..:;.cro ~== LEI o;.. cr,.·-t.;._ai\ r:9 -15/79 

1!sa:-:'!:.a C.a cor.t:i!:r:Jição ao Instituto Nacional 
p.e ?revide..-:cia Social, corno empregadoras, as 
!·~:--.'!:.idaCes q~e presta::n assistência médica aos 
!se<.:s associados. 
I 

I P~'J-;.::'i'O D=: Li,;: o;~ cf:..:·:AJ.:J',. ~~9 53/79 

A.t.:toriza o Instituto Nacional d~ Colonização 
e Rc!:o:::7.la Agrária - INCRJ>. a doar o imóvel 
que r::.enciona. 

DATA O= 
RECE'BiME'NTO 
NA CO'-l!SSAO 

24.08.79 

05.09.79 

14.09.79 

10.09. 79 

~ã :-.ova rcàção ao artigo 124 do Decreto-lei 31.08.79 
:-~.9 200, de 25 de fevereiro de 1967:.. 

~~.-:.:=:::J DE l.~~ ~·2.M-N9 Õl/79 

~
:..,:;.t-O::iza o ?oder EXecutivo ã abrir ao MiniS

ê:::-.!.o C.a Educação c Cultura o crédito especi 
1 de Cr$9.260.000,JO (nove milhÕes, duzentõs f sessenta mil cruzeiros) para o fim que es 

leci!ica. -

1

0!-'!:::::•.:; "S" :;~ 2D/i'S! __ 1 

Do Er. P:-e::cito do !·!unicípio de São Püulo, ::;~ 
licl t.::::-:.êo autorização do Senado Federal, par 

l
co:-.t.:-atar er:~préstirno externo no valor de USG'. 
4J, ::.o o, 000.00 (quarenta milhÕes de dÓlares a 
::-:ericanos), destinados ao prosseguimento das 
c~:::as do tra:no leste da linha Leste Oeste do 
::etr5 Paulistano. 

lo, "c:o "S" :;o 24/" . . 
l::;o S:. Governador do :E:staélo de São Paulo, so 
1licita::1do a~tor.ização do senado I'eçlcral, pa= 
l:-a contratar empréstimo externo no valor de 
'it;SS30,000,000.00 (oitenta milhÕes de dÓlares 
.~ .. :7!e!:"ica:r.os) destinado no desenvolvim&nto das 

r~~~O~ de construção da L>nha Leste-Oeste do 

(-" ..~ ... ~_o o:: r .. :s'Ji.tiç:T.o n9 43/78 

[:
\1-...cra a CO~?Osição da classe da Categoria 
:;":.;:::=i0:1:;t.l de l.s:listcnte Legislativo do Gru 
~;o-.~.t:ivid.ade de Apoio _Legislativo de que 
trace a Resolução n9 18, de 1973, e dã ou
tras providêil.cias. 

27.09.79 

03.09. 79 

17.09.79 

25.06.79 

RELATOR 

DESIGNADO 

Senm1or 
JOnGE K.1\LU/>'!E 

*"~~*****'"**** 
RedisÚibuido 

Senador 
LOHANTO 
JONIGR 

Senador 
TANCREDO 
NEVES 

senador 
A.i:1AR!~L 

PEIXOTO 

Senador 
PEDRO 
SH10N 

Senador 
LOHANTO 
JúNIOR 

Senador 
ANARAL 
FURIJ\N 

Senador 
TANCREDO 
NEVES 

Senador 
NENDES · 
CANAL E 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

29.08.79 

12~09.79 

12.09.79 

12.09. 79 

12.09.79 

03.09. 79 

19.09.79 

25.06.79 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

Favoravel ao 
Projeto 

Favorável 

Parecer favo 
rãvel, na fÕr 
ma do Projetõ 
de Resolução 
apresenta do. 

Contrário ao 
Projeto e ã 
Emenda apre
sentada. 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Aprovação do 
parecer, em 
27.09.79 

Aprovação do 
parecer, em 
27.09. 79 

Aprovação do 
parecer, em 
27.09.79 

Aprovação do 
parecer, em 
27.09.79. 

Outubro de 1979 

0!3S:AVAÇOES 

~-

Vista ao sen 
TA:'i:CREDO NE
VES, em 13/ 
09/79 
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NO~.t:=:RO -E-EMENTA 

~?~:.:.::.~') DE LEI DO SE~;."';.OO ~9- l07/":r9 

1

:=:-stebelece que a atualização de tributos não 
po::!c.:::~ 7Xcedcr o Indi.cc oficial da eorreção 
rr.onetar~a~ 

:·!=::;s::.GS:·I :.;9 1$0/79 

DATA DE" RELATOR DATA DA 
RECE6H..1::NTO 
NA COMISSÃO OESlGNADO DISTRIBUIÇÃO 

13.06. 79 Senado :r: 19.06. 79 
t·f1\UHO DENEVI 
DES. ~ -

WI<1<1<1<W ******* 
Rcd is tr ibuido 

Senador 13.09. 79 
TANCREDO NE-
VES~ 

:lo S.:-. Presidente da República, su~metend.o à 18.09. 79 
~!?:r:On1qão do .sc.naêo -FcCe:ral_, o r:.oma do- DOUTOR 

Sen<ldor 
JESSf: 

19.09.79 

FREIRE ,v.:;;.r;:::~o Dl~ COSTA P.RIETO para exe.t:cer o cargo 
ie :tb.istro do Tribunal de Contas da União , 
ca vaga decorrente do falecimento do Minis -
::ro •·:asr:ler Este! i ta Campos. 

CO:-.!CLUS~O 
DO PAP..ECER 
DO RELATOR 

Favorável 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Aprovação d.o 
parecer, em 
13.09. 79 

Terça~fcira 9 5l03 

l 
r 

i 

Apreciilda emj 
reunião secre 
ta, em. 20.09.1 
79. 

! L-----------------------------~--------~--------~--------1---------~~--------J-------~ 

SINTESE: DOS TMBALHOS DA COMISSÃO 

RJ;;Ut~IÕES ORDINÁRIAS .......................................... • .03 

PRQJETOS RELÃTÃDOS ........................... • •• • •••••••••• ~ o07 

PROJETOS DISTRI!3UI00$ •••••• o~ ................ • •• • • o •• o ••••••• 09 
PEDIDOS DE VIS'l'A ....................... ·-• .......... o •• o ••••••••• 01 

OE'!CIOS RECEBI Dós ••••••••••••••• o ••••••• o ••••••••• o ....... o •• 03 

Bras!lia 1 28 9.e setembro de _1979. 

CO:\IISS.lO Dli: L.SG!Sl.AÇ1í:O SOCIAL 

RELA'l'ôRIO CORRESI'O:\DENTE AO 1\-If:S DE setembro or: 19 79 

PRESIDE~ TE: SENADOR LENOIR VARGAS ( VICE-PRESIDEN'I'E, no exercício da Pr:esidénci.a 

ASSIST.E.'-;TE: LEILA LEIVAS FERRO COSTA 

NúMERO E EMENTA 

P2::JETO DE: LSI_ DO SF;UADQ. Ng 197, de ;),. 979 

DATA D.E AE· 
CEBfMENTO 

NA COMfSSÃO 

.:..cresC~'"'.t.a parágra.fo ao artigo 482 da Con- 03. 09. 79 
solída-;;:ão das Leis do 'l":t'abalho, a~rovada 
::elo !)ecreto-lei nQ 5 452, de H! de maio 
6.e 1 943· 

F~'JJ3:1'0 DE" LEI DA CÃl-!?.RA nQ 56, de 1 979 

,:..~~esc.::nta pa::-ágra.fo único ao artigo 11 da 
:::õ:~solidação das Leis do Tra~al~o. _aprova
Ca pelo Decret.o-lei nli! ;: 452, --de H de maio 
Ç..; 1 943r 

2.3.08. 79 

RELATOR 
DESIGNADO 

SENADOR HUM
BERTO LUCENA 

DATA DA 
D!S· 

TR!BUIÇÃO 

11.09.79 

CONClUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSAO 
DA 

COMISSÃO 
OBSERVAÇOES 
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I 

NOMERO E EMENTA 

~: ·=::;::. :::..:: !.sr D;.. c:..:-:.!I.::!A :.:$! z. d"" 1 97"9 
-~s~3..: so~re -o--pq.gamer.to do auxílio--doe-nça 

DATA OE 
A!:CEB!MENTO 
NA COMISSÃO 

: t:-ab~lhador lil=s.:-mpr.;gado quo:, po-r ·r:roti- 23.08.79 
·:c; Ce d::l".;n;a, !i cal""" "in-c~c1 ta do para o tr~ 

::~!i10-

!-~·.:' 1 :;:':'0 D::: LE:I DO SS~!ADO N2 1:9, d.a 1 979 

:!'.st:. ;::.;.i auxíli-:>-:"'oradia para empregados 
=:..:.e: pel"'~ba~. mensalmt:r..te, remuneração infe 
:-i::::!:' a cinco salários-minimos regionais. - 24.08. 79 

~ ?-;,:; ~s:"J ~2 LS! DO SE:!ADO N!? 148. de 1 97~ 

I 
,:.::r.:scel ta § 2!2 ao artigo 52, da Lei N"ê 
~ ~;9. C; -11 de Lle=-et.b:!'o d..e 1 972, que dis 
;'S: sobrt: a profissão de em?regado doméstt"- 24.08.79 I 00. 

??:OJE'!'Q :::;;:; r:~r DO SSiADO <rQ 120, da 1 979 1 
:::.e•J3 a r:t:!lta do c:v:pre<;ador que deixa de 1 
cc~?riz: Cacisão jt:.dic.:!.al alusiva à readmis-
são ou reir.tegraç4o do empregado,- para um 
selãr:.o-r:~.ínimo regional por dia de atraso, 
:::otificando o " caput " do art. 729 da CLT- 15.08. 79 
~ecreto-lei nQ 5 452, de lQ de maio de 
1 943 

??.OJETO DE LET DO SENADO N9 57, de 1 97 8 

!·:o:5:.:!.fica a redação de dispositivos da CLT, 
a?rovad.a pelo Decreto-lei n9 5 452, de 19 
C.e maio de 1 943 29~08.79 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

SENADOR FRAN O 

MONTORO 

I 

TO 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

I 
PARECER FAVO~· 
VEL, c/ emend 
nQ 1-CLS 

CONCLUSÃO 
OA 

COMISSÃO 

APROVADO 

EM 13 .. 09~79 

OBSERVAÇõES 

l-l--l--li-
SENADOR JESS, I 

121.08.79 

JAISON BARREJ 

FREIRE 11. 09.79 I 

!--?-?_CJ_"_E-70 __ D_E __ L-EI __ D_O __ S_~N-A_D_O--N9 __ 1_3_5_,_d_e __ l--97-S---I----------I ---------~------------~-----------~~~~----------~ 
:::stel"'.ê.e o direito ao saiãrio-familia aos -
er::pregados domésticos 29.08. 79 

P?.OJ.E:TO DE LEI' 00 SENADO N9 195, de 1 978 

Introduz alteração na CLT 29.08;79 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 153, de 1 979 

Assegura ao segurado aposentado, por inva-
lidez, a volta à atividadé. 30.08.79 

?RO..J'ETO DE LEI DO SENADO n9 149, de l 979 , 

Alte~a os artigos 76 e 8! do Decreto-lei 27.09.79 
n9 5 452, de 19 de r:~aio de l 943 ( CLT ) 

I I ! 

SENADOR JAI I 
SON BARRETO - 11.09. 79 

l 
I 
j 

I 
I 
I 
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.------------------------~----.-~-----r---------.~-----,----------.---------.---------. 

! NúMERO E EMENTA 
DATA DE 

RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
corvft~SÃO ... ~?BSERVAÇOES 

'------------------------·1-------r------l------~--------l--
P:::'.:JJ~I'D DE LE:I DO SJ:;!·1APO-N2 212, de l 979 

!!:.st i tui contribuiÇãO sobre o custo do· Pre
:-:::.? -:i:;s seÇ'J.rOS ae ·vida e acidentes pesso-
?.is, :Ja!'a .fins d~: a.-r.paro aos idosos e dá ou 30.08. 79 
:re.s ?rcvid@ncias -

PJ::: l'::;To DE: L~! DO SE!~ADO- N!2 1.83, dE! 1 975) 

· · : ,!":: c: :··:-Ca;:5.::~ de dispositivos dos Decre
:: ~-:.-~is !'-~-'i_ 7 ($1j~. de 2l de junho de 1945 
·i -:-; • d;.: 2l de novembro de 1 966, para o e
~-.::i t:: de compatibilizar a legislação que 
c:.;.:iê~ Ca incid@ncia -de juros e correção mO
;_ -,~::::i,;:. cc:-: a q;;,e .regula os d~Jitos de na tu 

P::-~o._r~T'O DE LE! DO Sf;1MDO r12 104/78 

~-~~-;~~~~~~~·~;~rt~~s~~~c~~~-- ~~ ~ ~76. da 

PROJETO DS LSI DO 5.E;NADO N!i! 109, d.: 1 978._ 

Assegura ao empregado doméstico o direito 
ao :t-ecebi.."!lento da grati.ficaç'ão de Nat.:;.l,ins 
ti tu!Ca pela Lei ns 4. 090, de 13 de julho -
de 1 96.2. 

F:i<CJB'l'O DE L8I DA c/W.ARA N9 41, de 1 979 

30-08.79 

04.09. 79 

~: Acresc€:1:-ta parágra.fo ao â:rtigo 6~3 06.09.79 
da. Consolidação daS Leis do Traba-
lho. 

PROJETO DE ~I DO _SENADC N9_ n1 2 de 1975; 

Regula~en'ta a 9rofissão de desenhista erá
f:.co ·e d.á outras p!'ofiC.ênclas. 

c::r::::o "S" N'? 17 de 1 976 

=~ Se::'II:o::- Gover:r.ador do .. Estado do ?ará, so
:!,ici ta:c.c:!o autorização do Senado Federal,pa
!'2 .:lienar quinze (15). glebas de terras de
volutas,· si tc.adas no interior daquele Esta
Co, no !1unicfpio de São Doming;os do Capim 

23.05.79 

17.05.79 

SENADOR ALOY 
sro CID\VES - 11.09. 79 

SENADOR NEL- 11.09. 79 

SON CARNEIRO 

SENADOR JES

St FREIRE 

SENADOR ALOY 
SIO CHAVES-

11.09.79 

SENADOR MOA- '21 .' o·g. 79 
CYR DALLA 

FAVORÁVEL 

NOS TEPJ10S DO 

SUBSTITUTIVO 

APR:ESENTADO 

CONCEDIDA V!.§ 

TA AO SEU. 

JA!SO~~ BP..RRE

TO 

I 

I 
??C'.J~O DE LEI DO SENADO U9 120, de 1977 1' 

.:.s;:cEelece normas re.gulaê!oras do tr-a:Pâ_lho_ 
avulso no tr.eio rural e dá outras- PrOvidên- 27.09.79 

l-eias. ~-1-1--1-1--------l----{'. I 
P?OJOTC DE LEI DO SENADO t:9 ,_2, de 1977 ~ 

CONTRÁRIO APROVADO I 
;~crescenta § 49, ao art. 1-19, da Lei Comple- 05.12.78 SENADOR ALOY 03.04.79 

1

. 
r.:e-nt<ir n9 26, de 11 de setembro de 1 975. SIO CHAVES c/ voto venci EM 27.09.79 

do do Sen. -
Franco Monto- ! 
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DATA DE RELAiOR DATA DA CONCLUSÃO CO;~CLUS;'..O 
NúMERO E EMENTA AECES!MENTO DO PAREC::R DA css::p·:..:; ::e ., NA COMISSÃO DES!GNAbO D!STR!BU!ÇAO DO RELATOR COMISSÃO 

PROJETO DE Í..E! DO SE'N/1.:00 N_9 29_~z é e 1 977-

COXPLEM:E:JiTAR FAVORÁVEL APROVA!:O 

I Amplia o cortceito de trabalhador rural, Pi! SENADOR 18.05.79 EM 20.09.79 

ra efeitos previdenciãrios·. 17.05.19 JESS~ FREIRE 

PROJETO DE LEI DA CÃ-liA_Rb Wi' 23! de l 977 I 
Alter.a 3. rec!ação do artigo 1~7,·do Decre- SENADOR MOA- I co~ ;_ =::~:;:; 

t"o-1ei n9 5 il-52, de 19 de maio de 1 943 CYR DALLA 08.06.19 FAVORÁVEL APROVADO I NO 1-CLS 
( Consolidação das Leis do Trabalho ) 30.05.79 

EM 27.09.79 

PROJETO DE LEI DA CÃ.l"f.ARA NQ 312 de 1977 
SENADOR 

.Fixa. em seis hor.;;,s a j orl").ada diária de 06.05. 77 FRANCO MON- 04.04.79 J'AVORÃVEL APROVADO 
tra~a.1ho nos serviços de coque ris e bate-- TORO EM 27.09.79 

roia de fornos e determina outras providêr! 

eias. 
- . .. ___. 

PROJETO DE_ LEI DO SENArO NO 147. de 1979 

Acrescenta parãerafo único ao a.r-tigo 30 

da Lei n9 5 859' de 11 de dezembro de 27.09.79 

1 972 

PROJtTO DE LEI DO SENADO NQ 1~5j7S ' 
Introduz alteração na CLT 29.08~79 

SENADOR JAI- 11.09.79 

I {retorna -ã SON BA."q_RETO 

I 
ComissãO) I 

I 
I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 239/78 ! 
Revigora o arti.eo SOS d> CLT 13.09. 79 SENADOR JUTAH 20.09.79 LJ MAGALH.~S 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9. 35~/78 

Altera a redação do al~t ~ lt71t, da CLT 20.09.79' SENADOR FR.t\!:! 27.09.79 

CD MONTORO 

PROJETO DE LEI ll/1 ~Cl'.l1ARA 22' de 1 971 

I 13.09.79 
Acrescenta parágrafos ao art. 766 do Decre-

to-lei no 5 452 de 19 de maio de 1 943 12.09.79 SENADOR JESSr ! 

CLT. (retorna à FREIRE 

Comissão) 

-~ 

PROJETO DE L~ I DA ~.ARA n9 17178 

CONTF.hRIO 
APROVADO a/ 

Regula:r.enta a. profissão dos trabalhadores 04.04.79 
vot_o vencido 

e:r.1 transportes rodoviários e dá oUti>as Pro- 05.12.78 SENADOR MOAC R dos Senadores 
~ ~ 

vidências. 
(retorna à DA LLA Jaison Barret 

Comis.são) e Franco Y.or.-:;: 
I ;:::::'0 ! 
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NúMERO E EMENTA 
DATA DE 

RECEBIMENTO 
NA COM!SSAO 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DJSTR!BUJÇÃO 

CONCLUSÃO 
DO PAREC~R 
DO RELATOR 

DA OBSERVAÇO~S CONCL!JSkO 1 I 
COMiSSÃO 1 

~~;~~;~~o aij~~~~ç~~ ~~n~~i~â~çl~6 d:/~e~;u 
22

• 
03

; 
79 

S~~;;og~A- 03. 04.79 PA~J~~O CON- APROVADO ~~~------·~ PROJETO FE: LEI DA CÃJ!.ARA N9 79, de l __ 978 

do Trabalho, aprovada pelo Dec:ret.o-lei n9 7 0 

l--s_•_s_2_,_d_•_l_•_d• __ ma __ i_o~d-•--1~9-4_3_. ______ ~~l------l--------l-----ll------l-M_
2

_·_
9

_·_
7

_
9 

___ 

1 

_________ ,_I 
PROJETO DE L-EI DA Cf..:·tAAA NQ 83 .• -de 1 978 I 

Acrescenta novo i,tern ao parãgrafo 39 do ar.- SENADOR ALOY ! 
tigo 10 da Le:i n9 5 890, de 08 de junho de SIO CHAVES - o4 .04.79 PARECER FAVO I 

~i!7!~c{~~. a;t~âa o~t~:~i~;~~~~e~~ii~~vidên.- 09 • os. 78 
( REDISTRIBUÍ- RAVEL AYROVADO I 

DO ) FM 27.09.79 I 
1-~~-...,.-j.--1--1-1--1--j--

PaOJETO C~ r;cr D}\ çf._'1ARA N9 135/78 ~ 

Estende o direito ao salãrio-fam!lia aos ! : 
e::npr.;gados do:nésticos. --~- 29.08. 79 I 

áo~Í;~iga) ã Â SENADORA 

EUNICE lUCHI 11.09.79 
LES l 

?ROJETO DE LEI D_A C;'\.:11\:RA N9 146, de 1978 

DispÕe sobre aS prOf-iSsões de distribuidor 
e de vendedor de jornais e revistas. 02.12. 78 

PROJETO DE LEI DO SENADO __ N9 14$, de 1 979 

Acrescenta § 29 ;:LO art. 59, da Lei n9 5859 
de 11 de dezembro de l 972, que dispõe so-
b:re a profissão de empregado doméstico. 24.08 .. 79 

Projeto de Lei do Senado n9 15, de l 979. 

Dispõe sob:!'e a _concessãp do salário-fa.."nr-
1ia aos trabalhadores tempôrârios, de que 
trata a Lei n9 6 019, de 3-.01.74. 17.05,..79 

PROJETO DE LEI 00 SEN.!\0_0 N:9 2 6, de 1 97 9 

Acrescenta parãsrafos ao aJ;ti,gQ 517, da 
Consolidação das Lei.s do Trabalho 

JPROJETO DE LEI DO SENADO NQ 32, de 1 979 

Assegura ao empregado despedido indenizaçã 

23 .. os .. 79 

SENADOR LE-
NOIR VARGAS 04.04.79 

SENADOR HEN
RIQUE DE LA 

ROCQUE ll.09.79 

SENADOR HEN
RIQUE DE LA 

ROCQUE 18.05,. 79 

SEN_;DOR ALO 
SIC CHAVES-

23.05 .. 79 

integral pelo tempo de serviço.. 17 .os .. 79 SENADOR MOA-
CYR DALLA 18.05. 79 

PROJETO DE LEI DO SENADO NQ 33, de 1 979 

Revoga o item VIII do att. 530"- da CLT SENADOR HUM-
BER'I'O- LUCENA 18.05.79 

PARECER POR 

AUDI~NCIA DA 
CCJ 

PARECER FAVO
R1i.VEL, nos 
termos da e
menda n9 1-

CLS 
( SUBSTITUTIVO 

PARECER PELO 
SODRESTAMENTO 

PARECER FAVO 

R1.VEL 1 com -
restrições 

do Sen. ALOY
SIO CF.AVES 

APROVADO 

EM 20 .. 09.79 

.... 

APROVADO 

13.09 .. 79 

:t:M 11.03. 79 

Â CLS ac:.Ia·--
dando a iov~ 

CLT 

.12F:OVA~h ~·~)
POSTA ore::i. r:.c 
SE~i.FRA!>(CO 

MOXTORO POR 
)..UDI!:~CIA. J.:J 
~>:r::as?3rcc. c::; 
'J:?.::..3ALí:O 

Et1 27.09. 79 
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i NUMERO E EMENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇóE:S 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

P::lOJ'ETO--I5E LEI DA CÁ.'1ARl\ N'? 36, -de 1 979 PARECER CON 
TRARIO. APROVADO 

Altera a redação do artigo 99 da Lei n9 SENADOR MOA-
~ 439, de 19 de setembro de 1 977, que 19.06.79 CYR DALLA 22. 06.79 EM 27.09.79 institui o Sistema Nacional de Previdên 
c ia Sc:icial e dá outras providênci.il.s. H 

?~OJETO DE LEI DO SE~ADO N9 46/79 

Dispõe sobre o salãrio-m!nimo profissional 
dos advogados er.1 regime de relç.ção de em - PARECER APROVADO c/ prego. TRF--'UTA.'WO E:·1 CONJUNTO C/ o 22.06 .. 79 SENADOR ALOY voto vencido ??!CJETO DE LEI DO SENADO -N9 77/7~. SIO CHAVES 22.06.79 CONTRÁRIO do Sen.Jaison Estabelece • :;ornada de trabalho dos pro - Barreto fissionais do Direito contratados sob o 
regi:::!e da Legislação Trabalhista e dá ou 
tras p:r:ovidências. 

-

P?:::IJETO DE LEI DO SENADO NQ 83,.-de-:l:-979 

P.evoga os §§ 29, 30 e 59 e dã nova redação 
ao § 49 do art. 69 da Lei h9 6 439, de 19 
c e setembro de 1 977, que institui o_Sis - 24~08.79 SENADOR BENE- 11.09. 79 
te!:'.a Nacional de Previdência e Assi.stência DITO CANELLA~ 
Social e dá outras providências 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nl? 87 r de 1 979 
SENADOR HEN-

RIQUE DE LA 

oã nova redação ao art. 15, da Lei n9 6367, 
ROCQUE 11.09. 79 PARECER PELO 

de 19 de outubro de 1 976. 30 .. 08. 79 SUBS"J:ITUIVO 
DA CCJ APROVADO 

EM 13.09-_ 79 

Projeto DE LEI DO SENADO N'? 90t -de 1 979 PARECER REJEITADO 
EM 20.09.79 El1 20.09. 79 

Concede aos empregados domésticos período SENADOR LENQ CONTRliRIO de férias igual ao dos demais empregados 
da Lei n9 5 859, de 11 de dezembro de 1 972 23 .. 05. 79 IR VARGAS 24.05 .. 79 DESIGNADO O 

SENADOR HUM-
BERTO LUCENA 
p/ relatar o 
vencido 

P:=!OJ:::TO DE LEI DO SENADO N<? l02L79 
Acrescenta dispositivo a CLT 20. 09.79 SENADOR JUTA 

HY MAGALHÃES 27.09.79 

l??..OJETO DE LEI DO SENADO N9 129, de 1 979 

Jl.crescenta parágl·afo ao àrt~ 225 d~ CLT, PARECER FAVQ 
para disciplinar a prorrogação da jornada 
de trabalho dos bancários 08.06. 79 SENADOR MOA- RAVEL, nos APROVADO CYR DALLA 08.06.79 termos da 

emenda n'i' 1-
EM 13.09. 79 

CLS 

P~OJETO DE LEI DO SENADO NQ 140! de 1 979 08.06. 79 SENADOR JAI-
r~ssegura direi tos à pror.~oção e aprovei ta - SON BARRETO 08.06 .. 79 PARECER FAVO 
nento do empregado em ativida4_es privativas R!VEL APROVADO 
Ce habilitação qualificada 

EM 20.09. 79 

P?.OJ:::TO DE LEI DO SEt~ADO N9 149! de 19'79· 
..;:.TERA os art.igos 76 e Bl do Decre__to.;..lei 
no 5 4.52, de 19 de maio de l 943 (CLT} 27~09.79 
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- -
I 

I Nú~.~ERO E EMENTA ------- DATA OE I AELr.<OR DATA DA COi-.:CLUSÃO CONCLUSÃO 
RECESiMZNTO DO PAR:':CCR DA ! OESEP.W•.Çõ:;.S 
NA COMISSÃO I DESIGNADO DiSTR!SUJÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

i 

I 
PROJETO DE LEI DO SENl\DO N9 151 de 1 979 

i\t:ribu! aos Sinàicatos de Trabalhadores. I APROVADO C/ 
a oossibilidade legal, de reclamarem em SENADOR ALOY VOTO VENCIDO 

I 
~uizo, adicionais de insalubriC.ade e per i 5!0 CHAVES 23.08 .. 79 PARECER CON- DO SEN .. JAISON 
culosidade, en beneficio de seus associa 15.08.79 TP.ÂRI,O BARRETO 
dos, inCepGndentemente de outorga espeCi-
al de poder-es. 

PROJETO DE LEI .DO SENADO N9 154 de 1 909 

I D:!.spõe sobre o adiciOnal por tempo d.e se! 

I 
viço para os trabalhadores avulsos. 27 .. 09.79 

I I ! 

I ' 
-! I I 

i 
PROJ:::TO o::: LBI DO $;;.';1\.P_O n9 162, de 1979 

' 
D.:!.spõe sobre o depósfto de férias remune-

SENADOR HEN- : 
RIQUE DE LA 13.09 .. 79 

r adas dos trabalhadores avulsos em cader- ROCQUE i 
neta de poupança 12 .. 09 .. 79 

---j - -

P~OJE70 DE LEI DO SEilADO 181' de 1 979 
-

I !:oC.ifica a redação dos artigos 149 e 150 da 

! C!..'!', estabelecendo regime especial de fê - 27409.79 

I 
rias aos embarcadiços de unidades mercantes 
ut.ilizadas de barra a fora. I 

I 
! i 

I 
PROJETO DE LE.:I DO SE~ADO N9 183! de 1 979 I 
;..ltera a redação de di-spositivos dos Decre- I 
tos-leis n9s 7 661, de 21 de junho de 1945; 

I 
75, de 21 de novembro de 1. 966, para o efei 
to de co::npatibilizar a legislação que cuidã 
C!a inciC.ência de juros e correção monetária 30.08. 79 SENADOR MOA 11 .. 09. 79 
cc::1 a que regula os débitos de natureza tr~ C'lR DALIJ\ 

! 
ba!hista.. -

j 
?::!OJETO _D_E LEI DO SE;:NAP_O N<? 186 de 1 979 

·-, 

!:":Stl.tlll. o sa!ário-rn!nimo profissional do I 'I Técnico em COntabilidade de 29 grau~ e dã 
outras providências. 27.09.79 I 

\PROJETO 

I 

DE LEI DO SENl'I.DO n9 _lS7, ôe 1 979 
I I 

{Re,.·oga o § 39 do art. 899~ o art. 902 e seus 

I 

i 
! 

rarãgrafos' e modifica a redação d~ a1Inea I 
"f" do ::::nciso I, do art .. 702, da alJ.nea "a" 27.09.79 I do art .. 896, da CLT, bem corno do art. 99 da 
Lei n9 5584, de 26 de junho de 1 970 I i 

I 
I 

PROJETO DE LEI DO SENADO n9 198! de 1 979 ! 

Disciplina o exerc!cio da profissãO de deteti, SENADOR HUM-

I 
v e particular 17 .. 09. 79 BERTO LUCENA 20.09 .. 79 

I 

I - I 
PROJETO DE LEI DO SENADO _N9 208! de ~ .. 979 i 
Dispõe sobre a remuneração :profissional m"!nim SENADOR FRA.N-

I dos engenheiros, arquitetos e engenheiros a- 20.09 .. 79 CO r.~ONTORO 27.09-79 
grOnomos e dâ outras profiêências.. -

I 
i 

l I 
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i ""g~~;,;~:~m [ ?.-2.LA70~ 
i I co~cws:...o ' 1 DI~TA DA CO~CLU.3h0 I 

Nú!.t.ERO E E~~ENTA DO ?;..R;;CS;:l o;. 

I 
033!:P,';;..;r~'::S 

NA CQ;.!.iSSÃO j DE:S~GNADO DISTRIZ.U!ÇAO DO R::U,TOR CQ/,\:SSAO 

' I 

I 
I 

PROJETO DE LE;! DO SENADO N9 211 ,de 1979 

I Altera dispositivo do Decreto-lei nQ 389,de 

I 
26 C!.e dezembro de 1"968, para o fim de esta-
be1ecer ·novo critério de inicio dos efeitos' 

20. 09 .. 79 SENADOR AA.I-pecuniários decorréntes dos trabalhos insal!;! 
bres ou periculosos. MUNDO PARENTE 27.09.79 

I 
I 

PROJETO DE LEI DO SENADO N9 219, de 1 979 I I 
Es"taõel!..-!ce critério para a conces'são de adi 

_j cionais de insalubridade aos trabalhadores e 

I 
dá outras providências 27 .09. 79 

I 

'=l PROJETO DE LEI' DO SENADO NQ 218, de 1 979 

I Estabelece a correção·-monetãria nos benefi-
cios pagos com atraso pelo INPS 27.09.79 

I 
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 227! de 1 979 I 
Dispõe a respeito do adicional de 50% pago I I 
por horas e.xtras que excederem de oS por se- í 
mana ou 24 por mês, aditando parágrafos . ao 27.09.79 I I artigo 59 da CLT - Decreto...,1ei n'? 5 452, de 

_j 19 de maio _de 1 943 

I 
I I' 

I i ' PROJETO DE LEI DO SENADO N9 230! de 1 979 - I 

Dispensa a concordância do empregador no ca- I 
so da opçãp do empregado pe~o Sistema de FU!J: 

SENADOR JUTA- _j ! do de Garantia do cr-empo de Serviço. 12.09.79 
HY ~2AGALHÃES 13.09.79 

I 
PROJETO DE LEI DO SENAD'O N9 2 3 5 f de 1 9i9 I 
Acrescenta parágrafo Único ao art. 30 da Le 

~ 
n9 6 354, de 02 de setembro de 1 976 12.09.79 SENADOR HUM-

BERTO 13.09.79 

I 
! I 

PROJETO DE LEI DO- SENAOO 23Q! de 1 979 

l Revoga o artigo 26 da Lei n9 6. 032 de 30 de 

I abril de 1 97~ que dispõe sobre o Regimento 
de Cust·as da Justiça Federal. 

27.09.79 I 

I 
I 

11 

' l PROJETO DE LEI DO SENADO N9 243 f de 1 979 

Autoriza o saque dos depósitos do Fundo de 

I 

i 

Garantia do Terr.po de Servi~o, para pagame~t i de anuidades escolares e da outras providen-
cias. ~ 27.09.79 

I 
! 

PROJETO DE LEI DO SENADO ~ 246 f de 1 979 

Dá nova redação a- -dispositivos da Lei n9 
5 107, de 13 de setembro de 1 966. 20.09.79 SENADOR NELS N 

CARNEIRO 27.09.79 

I 
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' 
! CATA Oõ I P.2L.;7Q:=! I I Co~:CLUS/~0 Cm~CLU3MO 

I i Dr-·.TA DA I 
Nú:LERO S Ei!..E~TA. I .REc::s.;::c;·:To I o:sTi=113Uiç;;.o I DO ?.:..?:c::; DA cns~R';;.;cEs I 

NA Cm/.,SSÃO DESIGNADO DO RELATOR COM!SSAO 

PROJETO DE: 
! i 

I LEI DO SENADO N9 250lde 1 ·979 i 
Determina gue os empregados de estações do 1 

i 
I 

~nterior farão jus ã remun:=ração. correspO[! 
cente·ao regime de prontidao, pelas horas 
ç:ue excederem às da jornada normal de trab I 
lho. 27.09.79 I 

I 
PROJETO DE LEI DO SENADO N9 256l de·l 979 

I Modifica e revoga dispositivos da CLT 27 .09. 79 

I. 
?;::OJETO DE LEI DO SE:tADO N9 .26.3l de 1 979 i 
Al.tera dispositivo da Lei n9 6 367, de 19 i 

I C e Ot!tubro de 1 976, de modo a estender ao 20.09. 79 SENADOR HEN- i e::~pregado doméstico a legislação acideritá- RIQUE DE LA ria do trabalho. ROCQUE 27.09.79 i 

I P?:OJETO DE LEI DA CÂHARA 1~9 10 l de 1 979 

o~·J I 
1 ~~t;~~~i~gositivo da Consolidação das Leis 

I 
SON BARRETO ;1.8.05 .. 79 PARECER FAVO 

fU\VEL; nos t. 13 .. 09. 79 

l_j 
termos da e-
menda n9 1...,. 

CLS 

I 
F?.OJETO PE LE:.;__pA C~1ARA N9 29, de 1 979 I 
Acrescenta dispositivo ao artigo '29 da CLT, 

I aprovada pelo Decreto-lei n9 S 452, de 19 
de maio de 1 943. 20 .. 09 .. 79 SENADOR JUTA-

(retorna ã HY MAGALHÃES 27 .. 09. 79 

ComisSão) ! 
I 

! ,. 
i ?;;:OJETO O:C: LEI DA CÂ."tARA ~9 3ll de 1 979 

Altera dispositivo da CLT, aprovada pelo De 

! creto-1ei n9 5 452, de 19 de :rnaio de 1 943. 27.09 .. 79 

{ retorna ã I 
Comissão) 

I 
P?.OJETO DE LEI DA Cfl..~tARA N9 32! de 1 979 I 
Altera § 29 dç;> art.. 82 da Lei n9 3 807, de 

I 
PARECER FAVG .. APROVADO 

1 26 de agosto de 1 960 1 'Lei Orgânica àà Pre- SENADOR FRAN - EM 13 .. 09.79 I vidência· SOcial) e dá outras providências. 08.06 .. 79 O MONTORO 08. 06 .. 79 RÂVEL 

PROJETO OE LEI DA dtMARA N9 3 8, de 1 979 

Ester:.de aos cirurgiÕes-dentistas militares e I aos fa:rrnacêuticos militares os benef.!cios da 
Lei n9 5 526, de OS de novembro de 1 968 27.09.79 

I 

! 
PROJETO D:E: LEI DA C~RA N9 4lt de 1979 I I 
Acrescenta parágrafo ao art. 643 da. CLT 06~09 .. 79 SENAOO!l. i 

RAIMUNDO PA- 11.09 .. 79 I 
RENTE 

I 
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OBS=:R'J;.çeES 

I 
DAT' o- I Rt::LA70R l DATA o.:.. I coAcLU:s.,\o co:..tcLus;;o 

P.ECS3;/,Ej~TO I~ C'O ?A?::::C~;1. DA 
f---------------------~-'-A_c_c_:"_,Js_s_Ã_o~:l __ o_E:s_,_o_NA_o_o __ ,

1 

DISTrt:sulç.!..o _o_o_R_E_LA_T_o_"_i __ c_m_,,_:s_sÃ_o __ l------1 

?~')JETO DE LEI DA CJl~1AR NQ 4 5, de 1 979 

Isenta Ca contribuição ao Instituto Nacional 
Ce- Previ:dência SoCial, como empregadoras, as 
entiC.ades que prestam assistência mêC.iCã aos 'i I PARECER FAVO 
seus associados. 27 .06. 79 SENADOR 

JAISON BARRET 
R1i.VEL -

:'ROJETO DE Ll JA CÁ."L\RA N9 55, de 1 979_ 

:.i spõe sc!Jre o aux!lio-doença ao trabalhador 
i.=seo:preg.J.do ·que , por motivo de doença, fi-
=ar incapacitado para o trabalho.. 23.08.79 

;'E_·')JETO D::": LEI DA C~':i"\RA _ NQ 56, de 1 979 

.: .. crescenta p<Jrâgrafo único aO art.11 da CLT 1 

.J.:;:::ovada pelo Decreto-lei n9 5 452, de 19 de 
:-;aio de 1 943~ 23. OB. 79 

T 
PROJETO DE LEI DA CÂ.'lA.RA N'? 631 dei" l 97 9 

:::nstitui ·a CaCernetá de Controle do FunGo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 13.09. 79 

PROJETO DE LEI -:::.'\MAP.A N'? 67, de 1 979 

Dá r.ova redação.~ifo=a.;t.B9 do Decreto-lei n9 
860, de 11 de .s.ete~ro de l 969. 

28.06.79 

SENADOR l-tOA 
CYR Dli.LLA ll.09. 79 

SENADOR MOA-
CYR DALLA 11.09.79 

I 
SEN1\DOR HEN-

RIQUE DE LA 20.09.79 
ROCQUE. 

SENADOR MARCO 
FREIRE 

27.09. 79 

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Reuniões Ordinárias_ .. __ 

Reuniões Extr ao rdiriárias ,_ ............ ___ .. ______ .. _____ ... __ .. _ ... ,_ ... _ ... _ •. ~----------·---------

Projetes relatados ... ·--·---·-··------------------.. - .. -·.--...... -----------.. ·-----· .. ·-.. -- 31. 

Projetes distrlbuldos .............. ________ ....... - ............... _ .. ____ .. __ , ___ ... ____________ _ 31 

Projetes em diligência ... - ............... --·-···-....... ,_ .• _ .. _,. __ , ___ ... - .... -----·- 03 

Oficias recebidos .......... ___ .... ,. •• _______ ... _____________ , ___ ..... _ ...... ________ _ 

Oficlos expedidos ........ - ..... - ..................... - .......................... ____ ................................ --.. ------ 01 . 

Pedidos de:.vista ............... ----·--· ... -·-··""-"··-.. ·-·-------·---.. ---- 01 

Emendas apreSentadas ....... ,---.. ·-·· .... -._ ....... - ...... - ........ - ••.• -.: ..... ___ , ................................ -·~--.. -- O 3 

Subemendas apresentadas ...... ---.... --... ·---.. --.. ----·-----.. ---.. ·-----------

Substitutivos .o ........ ·-···· 
03 

Projetes de Resolução ···--· ............. - .. ·-···----------· ... ···---~·------------

Declaraçõ~s de voto_ ........... -----·---·------------- 03 

Comparecimento de autoridades .. _ ... ____ , ........ - .. --·----------·---------

Votos com restrições - .. ----------·-···---------------
01 

Convites expedidos - .. - ... --·---· -------------

Brasflia, em 30 de setembro de· 1 979 

• 

APROVADO 

13.09. 79 
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CO)JISS}i.O DE !:X::TA.S E El!E:::r:aA 

REL.\TóltiO COR!tESPONDENTE _AO MES DE SErE! fiRO DE 19 79 

PRESIDENTE: SE:II.DOR AR.l!OII DE XELLO; 

ASSISTENTE: FRA.~CISCO GUILHEru·~E THEES B.J;.nE:IRO. 

--
DATA DE AE- RELATOR DATA DA 

NúMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO ors-
NA COMISSÃO TAIBUIÇÃO 

;E.].CJ"3:'Q..DE LE~ D\ CÃ:.!.~"tl!._ "H~ 106i66 .:; 13.09.?9 SENADOR 25".09.79 
~.is:?Õe sobre o consumo do carvão meta~\irgi- ALBERTO 
co naciona~ nas empresas siderúrgicas a co- SILVA. 
que. 

E_Tl.C'..T;i"'O DE LEI DA._ç_&:ARA ~ - SEHADOR 26.06.79 07.08.79 
A-:.1':.:-riza ~ t.r:.msfer&nci~ ào domÍnio de bens ALBERTO 
e~C."'l":ip<J.êos, antet-io.rn.ente vinculados à con- SILVA 
cessE:o da extin':.a Com!)'3.nhi~ Hidra SJ.étrica 
C.e Boa Bs:;:ero.nça - COHE'3E. 

;>llJ:!:ESE DOS TRARALHOS DA COl-iiSSijO 

Reuniões Ordinárias •••••••••••••••••••••• 1. 

Projetos relatados ••••••••••••••••••••••• l 

Projotos distribu!dos •••••••••••••••••••• l 

Reuniões Extraordinárias • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

CONCLUSA.O 
00 PARECER 
DO RELATOR 

PARECER PELA 

APROVAÇÃO. 

''Bras:ília.:t em 01. de outubro de 1979. 

CO:\USS:\0 DE REDAÇÃO 

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MtS DE SETEHBRO 

PRESIDE!\"TE: SENADOR DIRCEU CARDOSO 

ASSISTENTE: Haria -'l'hereza Mõ~galhães Motta 

NúMERO E EMENTA 

PARECER :19 499/79 

DATA DE RE
CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

DE 19 79 

RELATOR 
DESIGNADO 

DATA DA 
DIS

TRIBUIÇÃO 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

P..edação final do Projeto de Resolução n9-04, 28.08.79 Dirceu Cardoso 29.08.79 Redação final 
I'!~ 1979, que altera a redação do art. 164, pa 
râ:üafos 19 e 2Q, inciso II, do Regimento In-
tcr:to do Senado 'Federal. 

PARE:CE:R UQ 500/79 

CONCLUSÃO 
OA 

, COMISSÃO 

APROVADO 

E!! 
05.09.79 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Aprovado ea 
03-~09.79 

'!':edação do vencido r'ara o segundo turno reei 29.08.79 fendes Canale 29,08.79 r.edação do venc Aprovado et~. 
nen::al do Projeto de Lei do Senado nQ 58 de do 03.09.79 
'1979, que introdu7. :1ltet'aÇ1l:o ri.õ Decr~to- ci 
nV 221, de 28 d(: fevereiro de 1967, que is-
tlÕe so,bre a prote.;ão e estímulos ã pesca 

Terça-feira 9 5113 

OBSERVAÇO'ES 

OBSERVAÇOES 
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NOMERD E EMENTA 

PARECER :-i9 509/79 

DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSJI.U 

'Etedaçã.o fi.n.e.l do Projeto de Lei do Senado n9 03.09. 79 
19~ de 1979~ que fb:a novos limites de idade 
?&t'a inscrição cm concurso pÚblico ou '[)t'OVa 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO 

CONCLUSÃO 
DO PARECER 
DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Saldanhll Derzí 05.09. 79 Rednção final Aprovildo em 
10.09. 79 

Outubro de 1979 

OBS2'RVAÇCES 

de scleção em entidades da Administração In- r 

rd_,_,_._,. __ • __ d_ã_o_u_,_,_·_·_·_'_"_·_'_dê_._'_'_·_·_· __________ i---------i------------1----------r-----------i-------------l·___________j! 

PARECER N9 510/79 

Redação do ve'-i..-c(do para o turno suplementar 04,09.79 Murilo Badarô 05,09,79 Redaç.ão do ve!!. Aprovado em 
do Pt'o;cto de Lei da Câmara n9 86, de 1977, ddo. 10,09.79 
(n9 877/75, na Casa de origem) que altera 
dispositivos da Lei n9 4 591, de 16 de deze.!!! 
bro de 1964. 

PARECER :-l9 53.8/79 

Rcclaç.ãc find clo-rro}eto de Resolução n9 47, 20.09.79 Dirceu Cardoso 20.09,79 Redação final Aprov 3 do em 
C.~· 1979, qu(> acrescenta parãgrafo ao art. 38 20,09.79 
da Resolução n9 58, de 1972 - ReguLamento Ãd 
t:tini.strativo do Senado Federal. 

PARE(';I:'J. ii9 540/79 

~cé!ação do venci do para o· tut'no suplementar 
•Jo Sub~t.itutivo do Senado ao l'roj~to de L~i 
Ja Câmara n.:> 46, de 1978 (n·7 973/75, na Ori 
p~::;), que dispÕe t:obrc a duração da jornadã 
de trabalho do pessoal da Caixa EconÔ!itiC.:l 
:"cderal. 

rAJ:ECER N9 541/79 

~eGação final do Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câc.ara n9 46, de 1978 (n9 
973/75~ na Casa de origem), que dispÕe 
~re a duração da jornada de trabalho do pe_! 
::;oal da Caixa Econômic:a I<·ederal. 

PAREC!R :.19 542/79 

20.09. 79 Dirceu Cardos 20.09.79 !tcdação do vc!!. Aprovado em 
cido. 20;09.79 

20.09. 79 Dirceu Cardos 20.09. 79 Rcdação final Aprovado em 
do Substit.uti- 20.09.79 
vo do Senado, 

ReCação final d.1 emenda do Senado ao __ Pr_ojeto 13.09.79 Dirceu Cardoso 17.09,79 Redação final 
de Lei da Câmarll. n9 145, de 1978 (n9 4697/78, da emenda do 

Aprovado em 
20.09.79-

na C~sa de oriecm) • que dispÕe sobre a f~_xa- Senado, 
:;ão e alt~ração do nÜ!llero_de vasas nos ciir-
SI)S super1ores de gra.duaçao e da outras pro-
viC.ênCias. 

PAR&CER :-l9 543/79 

Redaç.ão do vencido para o segundo turno regi 13.09. 79 Murilo 13adar'õ 
'::lcnt.!!.l do Projeto de Lei do Senado n9 01, de 
197S, que revoga C.isposi·tivo da Lei n9 6515, 
do! 1977, e .altera dispositivos do CÔdigo Ci-

17.09.79 ~cdação do ven Aprovado em 
ciclo para o se 20,09.79 
eundo turno r~ 
aimental. 

vil e do CÕdigo Penal. 

PARECER N9 544/79 

Redação final do Pr~jee;o de Lei_do_S@n!do n9 17 .. 09.79 Dirceu Cardos 18.09.79 Redação final Aprovado em 
272, de 1978, que da nova redaçao a al1nea 20.09. 79 
"a" do artiS:o 32 da Lei n9 4 591~ de ~6 de 
dezembro de 1964. 

PARECER N9 545/79 

Redação do vencido p:tra o segundo turno regi 12.09. 79 Dirceu Cardos 
l!:ental do Projeto de Lei do Senado n9 24. de 
1979, que altera a Lei n9 4 G55~ de 2 de iu-
::~.ho de 1965. que dispÕe sobre a legitimaçao 

14.09. 79 Redação do ven Aprovado em 
eido para o se 20.09. 79 
gundo turno r!:. 
gimental. 

ado ti v~. 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

NúMERO E EMENTA 

PARECER N9 546/79 

. DATA DE 
RECEBIMENTO 
NA COMISSÃO 

RELATOR 

DESIGNADO 

DATA DA CONCLUSÃO 
DO PARECER 

DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR 

CONCLUSÃO 
DA 

COMISSÃO 

Redaçã~ final do Projeto de Lei do Senado n9 17.09.79 Dirceu Cardos 18.09.79 Redaçâo final Aprovado em 
133~ de 1979~ qUe di:er.i dispositivos- da Lei 20.09. 79 
n9 5 682. de 21 de julho de 1971, modifica -
dos pelas Leis n9s. 5 697, de 27 de agosto 
de 1971, 5 781, de 5 de junho de 1972 e 6444 
de 3 d• outubro de 1977 (LEI ORt;ÃtHCA DOS PÃ 
TiDOS) e dâ outras providências. 

PAnECI::R :~9 572/79 

~=d~§;~~ f!~:l s~~p~~Jlc~o c~=c~~i~l~~=o il~~i;~~ 
172 e 173 da Lei n<:' 1 442, de 17 de dezenbro 
de 1966~ do tluniclpio de :~otucat:u - síio Pau
lo. 

PA:tECER ::;-Q 573/79 

26.09. 79 Dirceu Cardos 26.09. 79 Redação !inal Aprovado c c 
26.-09.79 

r.edação final do ?rojeto de Lei do Senado n9 27.09.79 Dirceu Cardos 27.09.7"9 Uedação final Aprovado ec 
105~ de 1974 (n9 1 573/75, na Câm.a.ra dos De- 27.09.79 
rutados), que institui o CÔdigo dê-lienore-;:-

P,\RECE?. !l'? 574/7? 

·{aJaçio final do rrojeto de !.ei dÕ Senado n~ 27.09.7') Dirc.::u Cardoso 27.09.79 RtHiaç::io final Aprovado ef:'l 
1:::=1~ ele 1377-DF. _que íb:a idade !!lãxit~a para 27.09.79 
~n<:crição e:·: concurso !)Übl(co destin.a.do -010 

1n~rcssco en en-,re;:os e ca.rp,o~ do Serviço Ci:... 
·1i1 do Distrito Federal. 

PARECER :i9- 575/79 

1edação final do i'rojeto de !tcsolução :t9- 59, 27.09.79 Dirteu Cardoso 27.09.79 Red.açiio final Ap't'OVõldO et:t 
de 1979~ que-sus-pe:rlde a execução do art. 99 27.09.79 
Ja Lei n9 5 301. de 16 de outubro de 1969, 
.!o r.stado de :linas Gerais. 

PAr:.tCER :J9 576/79 

~e;;l.ação final do Projeto-de Rttsolução n9 60, 27~09.79 Adalberto Sana 27.09 .• 79 Redação final Aprovado em 
de 1979, que suspende 4 execução dos ãrtigos 27.09.79 
.256 a. 260 Ua Lei n9 432, de 20 de dczcttbro 
;~i~;~J, do ~!uni cípio de An:ipolis, J:::>tado__dc 

P.\Rr<CI:R :~9 58.2/79 

.r.-e::!ação final do I•rojeto d~ Decreto Legista- 19.09.79 Dirce_u Cardoso 20.09.79 Red3ção final Aprovado em 
:ivo n? 16, de 1979 (n9 15/79~ na Câmar·a dos 27.09.79 
fJc;>utados), que aprova o texto dos Estatutos 
do Grupo de ?aÍs.es Latino-Americano.'!!' e .(lo Ca 
rihe Ex::oortadores de .\çÜcar - GEPLACEA. -

PAHCI:::t ii9 583/79 

".edação do venciC.o para o tu"t"no suplementar 19.09.79 Dirceu Cardoso 20.09, 79 Redação do ve,!l Aprovado em 
do Substitutivo do S"enado 4o l'rojeto _de Lei cido 27~09.79 
da Câ:nara n9 05, de 1976 (nl? 448~ de Í975, na 
Casa de o r i sem), que institui o Plano !:3cio-
nal de :!oraclia - PLA:fO, ;:>ara as populaçÕes 
~O':!! renda familiar até S (cinco) salários mi 
uif':OS regionais e determina outras p:rovidêti.=-
ci as. 

PARECER :~9 584/79 

:ted.ação final do Projeto de: Decreto Legisla- 19.09.79 Mendes Canale 20.09.79 Redação final Aprovado cm 
tivo n9 27~ de 1978 (n9 141/78, na câmara dos 27.09.79 
!teputados) ~ que aprova as contas do Excelen-
tíssimo Senhor Presidente da RepÚblica, rela 
tivas ao exercl:cio de 1977. -

Terça~reira 9 5115 
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1\'úMERO E ElVlENTA 
DATA DE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO 

RECEBIMENTO DO PARECER 
NA COMISSÃO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO DO RELATOR 

PARECER •• iJ6')/_7_9 

RcÇ<!çâo final do Projeto de R e solução n9 49, 23. os. 79 Saldanha Derzi 23.08.79 Redação final 

de 19 79. que aprova:- as Contas do Governo do 

Di sr. rito Federal rela ti v as ao Exeré.! cio de 

19 77. 

P::.-ojeto de Lei do Senado n9 214, do 19 79 ~ 13.09.79 

que cria e transforma cargos do QuadrQ Perm_! I n~n to 
do Senado 1-'ederal c dã outras provi dê~ 

c1.as. 

STNTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Reunlaes Ordinárias--''-------------------

Reuniões Extraordinárias -"'------------~--

Projetes relatados _,2,.,0'--------

Projetos distribuidos ---Z..L---------------
Projetos cm diligência _ --------------~~~

OI!clos recebidos--·----------------

Otlcios expedidos __ -----------------~ 

Fedidos de vista -------------------

Emendas apresentadas 

Subemcndas apresentadas-----------------

Substitutivos . 

Proje-tos de Resolução 

• Declarações de voto-----------------

Comparecimento da a.Jtorldades ------------~-

Votos com restrições 

Convites expedidos 

Brasma, em 28 de setembro de 1979 

001\IISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 

RELATóRIO CORRESPONDENTE A(HttS DE SETEMBRO DE 1979 

PRESIDENTE: SENADOR TARSO DU'l'RA 

ASSISTENTE: cANDIOO H!PPERTT 

DATA DE RE- RELATOR OAT~ DA CONCLUSÃO 
NúMERO E EMENTA CEBIMENTO DESIGNADO DJS- DO PARECER 

NA COMISSÃO TR/BUIÇÃO DO flELATOR 

MENSAGEM N9 124/79 -Do Sr.Presidente da Re-
publica, sühmetendo ã aprovação do Senado Senador 
Federal a escolha do Sr.CARLOS FREDERICO 02.08. 79 NELSON 11.09. 79 -
DUARTE GONÇALVES DA ROCHA, Ministro de Pri- CARNEIRO 
meira Classe, da Carreira de Diplomata, pa-
ra exercer a furtção de Embaixador do Drasi_l 
junto â REP0BLICA ARGENTINA. 

MENSAGEM N9 125/79 - Do Sr .Presidente· da Re-
publica, submetendo à aprovação do· Senado 02.08. 79 Senador 11.09. 79 -
Federal a escolba do Sr. FERNANDO BELFORT LO MANTO 
BETP.LEM, General-de-Exérc.ito, para exercer JONIOR 
a função de Embaixador do Brasil junto ã 
REP0BLICA DO PARAGUAI. 

Outubro ~e 1979 

CONCLUSÃO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSÃO 

Aprovado em Omitido no r~ 
24.08. 79 latÕrio corre:! 

pendente ao 
mês de agosr.o. 

CONClUSÃO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSÃO 

- Apreciado._ 
em reunião 
secretO!. 
(12.09. 79) 

- Apreciada 
em reuniiiP 
secreta 
(19.09; 79) 
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NúMERO E EMENTA 
DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSÃO CONCLUSÃO I RECEBIMENTO DO PARECER DA OBSERVAÇOE:S 

NA COMISSÃO DESIGNADO D!STRIBU!ÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 20L79 
06.09'. 79 Aprova o texto das Emendas ao Regulamento de Senador 12.09~79 

Execução Regido pelo Tratado _de Cooperação ll'OS:t!:. 
em !Jlatérü.a de Pat~ntes - PCT, adotadas na na lUCHA 
Assembléia da União Internacional de Coopera-
ção em Matéria de Patentes, re.:tlizatla em Ce-
nebra, no dia 14 de abril de 1978. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 24i79 

I 

! 
Aprova o texto do Acordo de Cooperaçao Têc- 26.09.79 Senador 27.09.79 
nico-Científica e Tecnológica entre o Govero;o 1'1ENDES 
no da República Federativa do Brasil e a Ja- CANll.LE 
mairia Arabe Socialista da L!bia, celebrado 
em Brasllia, a 30 de junho de 1978~ 

-1 
PROJETO DE DECRETO LEG3:S~O N~ _25L79 

' Aprova o texto do Convênio sobre Transportes 26~09~79 Senador 27~09~79 I 
Mar!timos celebrado entre o Governo da Repú- SALDANHA I 
blica FederatHra do Brasil e o Governo da Re- DERZI 
pÚblica Popular da China, em Brasília, a 22 
de maio de 1979 ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 18L79 

Aprova o texto do Protocolo Adicional ao 06.09.79 Senador 13.09.79 
Acordo sobre Cooperação Cultural de 16 de MENDES 
novembro de 1972, concluído entre o Governo CANAL E 
da RepÚblica Federativa do Brasil e o Gover-

I 
no Hill tar da República Federal da Nigéria, 
em BRasilia, a 10 de janeiro de 1979.(, 

I 
I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 19~79 

I Aprova o texto da Convenção Destihada a Evi-
tar a Dupla Tributação e Prevenir 'a Evasão 06~09.79 Senador 12.09. 79 
Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, LENOIR 
firmada entre a República ·Federativa do Bra_- VARGAS 

I 
si1 e a RepÚblica Italiana, em Roma, a 03 de 
outubro de 1978. 

I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 21/79 

! Aprova o texto do Tratado de Amizade e Coope-
ração entre o Governo da RepÚblica Federativa 13.09.79 Senador 19.09.79 

I 
do Brasil e o Governo da RepÚblica de cabo ADERBAL 
Verde,celebrado em Brasilia, a 07 de feve- JUREMA. 
Reiro de 1979. 

I ·'-------- I 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA~IVO N9 23{.79 

Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 13~09~79 ~enador 19 .. 09 .. 79 
entre o Governo da RepÚblica Federal e o Go- BERNARDINO 
verno da RepÚblica de Cabo Verde, concluido VIANA 
em Brasilia, a 07 de fevereiro de 1979. 

_j 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 22{..79 

-

Aprova o texto da Convenção ~ntre a RepÚblio;o 13.09. 79 Senador 19.09.79 

I 
ca Federativa do Brasil e o Grão-Ducado de MENDES 
Luxemburgo para Evitar a Dupla Tributação em CANALE 
l>1atéria de Impostos sobre a Renda e o Capt-

I 
tal, firmada na cidade de Luxemburgo, a OB 
de novembro de 1978. I 

S!NTESE DOS TRABALHOS 

REUNI0ES REALI'ZADAS. • • • .. • • .. • • • • .. .. • • • • .. •.• • • 2 
PROPOSIÇ0ES RECEBIDAS ............ ~ ••• .,., •• ~. 8 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS ••••••• • •••.• ~...... 10 
PARECERES PROFERIDOS.~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
COMPARECIMENTO DE AUTORIDADES .... ~ • .,~ •. • •... 2 

Brasllia, 28 de setembro de 1979. 



5118 Terça~feira 9 DIÁRIO [)O CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Cmi!SSJ.O DE SERVIÇO POBLICO CIVH -

nELA TóRIO CORRESPONDENTE Ao M:t::S DE set'embro DE 19 79 

PRESIDENTE: SENADOR EVANPRO CARREIRA 

ASSISTENTE: LEILA LEIVAS .FERRO COSTA 

DATA DE RE-
NúMERO E E:MENTA CEBIMENTO 

NA COMJSSAO 

Proj~t_o d~-Lei do Senado n9 76, de 1~_79 , 
que J.n':?:LU.l. entre os benefJ.cl..a~os pe.La Lei 
n9 6 $54, de 21 de agosto de ~ 97.8, nos 
termos do diplcma, os Ministros ';'o gados • 
os Ju5:zes Auditores Substitut:os da Justi- 20.09. 79 
ça Militar e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n'i' 18! .QEl 1979--.--
que dl.spoe sobre e aq_ul.Sl.Çao de J.moveJ.s 
funcionais ~or seus ocupantes, e dá ou -
tra.s providencias. Olf.04.79 

Proie"to "• Lei do Senaê.o nO 1'34 de l 979 
que equl.para os. pro essores de defl..cl.ente 
auditivos aos habilitados ao magistério 

05.09.79 especial. de excepcionais 

Projeto de Lei do Senado n'? 232 z de 1 9i9 27.09.79 

que altera e acrescenta parágrafos ao ar-
tigo sç da Lei n9 • 069 ~ de 11 de junho 
de 1 962 

2_r-oí_eto _de _Lei do _ _sen~do- p,Q _260 de 1 9 79 
que interpreta o paragrafo unico ao art.l.g 
11, da Lei n9 6 082 ~ de 10 de julho de 
1 974 27.09.79 

Projeto de Lei do Senado nÇ 76' de 1 9 79 z 

que inclui entre os -oerief"lado's pela Lei 
nÇ 6 554; de 21 de agosto de J. 97.8, nos 
termos do diploma os Ministros Togados, 20.09.79 
os Juizes Auditores Substitutos da Justi-
ça Militar e dá outras providências • 

Projeto de Lei do Senado nÇ 182 de l. 979 
que a.Ltere. a z:ea~çao ~os~~ :J': e~-~'· , do 

25 artigo 1'27, do Decreto-lei n9 200 • de 17.09.79 de fevereiro de 1 967 

P!'Oj etc de Lei do SenadO n9 164 2 de ;L 979 

que estabelece a uniformidade dos venci -
mentes das contas de luz, água, telefone 
em todo país, e dá outras providências. 17.09.79 

RE:LATOR DATA DA 

DESIGNADO DIS-
TRJBUIÇÃO 

SENADOR 

LÁZARO BARBO- 27.09.79 
2A 

SENADOR EVA.'IJ 05.04.79 
DRO CARREIRÃ 

SENADOR HEN-
RI QUE DE IA 

ROCQUE 05.09.79 

SENADO R AFFO!:! 
so CAMARGO 27.09.79 

SENADO R RAI- 27.09.79 
MUNDO PARENTE 

Outubro de 1979 

-

CONCL.USAO CONCLUSÃO I 08SERVAÇ0ES DO PARECER DA 
DO RELATOR COMISSÃO 

' 

I 

PARECER-FAV-O- APROVADO 

RÁVEL em'21.G9.79 

I 

I 
I 

PARECER FA P..PROVADO i 

VORÃVEL 

~ 
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NOMERC E EMENTA RECE91MENTO o-o-PARECER DA Oe5E:RV . .;:;C.:3 1 
DATA D<= l RELATOR DATA DA CONCLUS.Z.O CONCLUSJ.O l 

NA COMISSÃO DESIGNADO OJSTRfBUIÇÃO DO RELATOR COMISSÃO i 
--------1------1--------1------~~------~ 

Projeto de Lei da Cârr.ara nl? 23 de 1 979, 

SENADOR BER-~â~ !~f:~~_!e~~s n~~~~d!~~~~ :~ a~~~~~~!~s 13.06. 79 
pÚblicos: NARDINO VIANA 26.09. 79 

REDISTRISU! 

DO 

S!NTESE, DOS "TRAB~LHOS DA- COHISSJi..Q 

Reuniões O:r<dinârias ••••••••••••••••••••••••••••••• l. 
Projetes Relatados ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Projetas distribu:Í:dos •••••••••••••••••••••••••••••• 3 
Projetas receb:i,dos ••••••••••••••• - ••••••••••••••••• 3 

Parecer fav_~ 

rável c/ a APROVADO 

eme~~ n'? l- em 27.09. 79 

Brasília, em 2 de outubro de 1 979 

COMISSÃO ÓE 'l'RANSPCR'l'ES, COMUNICAÇOES E:- OBRAS PÚBLICAS 

RELATóRIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 19 79 

PRESIDENTE: SENADOR BENEDITO FERREIRA 

ASSISTENTE: LEILA LElVAS FERRO COSTA 

DATA OE REw 
NOMERO E EMENTA CEBIMENTO 

NA COMISSÃO 

PROJETO DE lEI DA CÂfo'.ARA N!i! 51, de 1 979 

Inclui representante do Ministério da In- 06 .08. 79 

dústria e do Comércio :tio Conselho Nacional 

ão Trânsito. 

PROJETO DE LEI DA CÂYIARA N !i! 134 1 de 1 978 

Faculta aos assinantes de serviços de te- 28.11.78 

le.fonia a exclusão do respectivo tele.fo-

ne dos sistemas Discagem Direta à Distân -

cia - DDD- e Discagem Di reta Internacional 

- DDI-

PROJETO DE LEI DA CAJ.f..ARA N!i! 042, de 1 9J_9 

DJ.spõe sobre exploração do transporte rodo- 26.06.79 
viário de cargas e determina outras provi -
dências. 

PROJETO DE LEI DA C~_ Ne ~7l_ de 1 979 29.06.79 

Dispõe sobre a padronizaçã') e o o...so d.e em-
balagens d.estinadas ao acond.~cionamento de 
cargas na carroçaria de veiculo automotor, 

e da outras provid~ncias. 

RELATOR 
DESIGNADO 

SENADOR AF -

FONSO GAMAR-

GO 

SENADCR AF-

FCNSO CAMARG 

SENADOR BE-
NEDITO FERRE 
RA. 

( AVOCADO ) 

SENADOR. PE-

DRO PEDROS-
SIAN 

QATA OA CONCLUSÃO CONCLUSÃO 
OISw DO PARECER OA 

TAIBUIÇÃO DO RELATOR COMISSÃO 

15.08.79 PARECER PELA APROVADC 

APROVAÇÃO EM 12.09.79 

30.03.79 PARECER PELA CONCEDIDA 
VISTA AO 

REJEIÇM 
SEN. VICENTE 

VUOLO 
EM 12.09.79 

26.06.79 
PARECER APROVADO 

E'AVORAVEL 
EM 12.09.79 

PAREr'·~ REJEITADO 

CONTRARIO PICA DESI;':::-
15.08. 79 

DO O SEN. E C 

VANDRO CARREI 

RA P/ RELATAR 

2mv~~~1i~?79 

I 

OBSERVAÇOES 
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DATA OE RELATOR DATA DA CONCLUSAO 
NúMERO E EMENTA RECEBIMENTO gg. ~~~~g~ NA COMISSAO DESIGNADO DISTRIBUIÇÃO 

l?'ROJETO DE LEI DO SENADO N2 "2· de 1 979 ::!,:3.05. 79 SENADOR PE- PARECER 

A,u:era o artJ.go 52 ao Decreto-lei nQ 999. DRO PEDROS- 16.08.79 
SIAN CON;AARIO ele ~1 ae outubro de 1 969. 

PRO IETO DE LE!I DP., _C_ÂY.A.RA N2 65! de l 979 

Autoriza a alienaÇão de imóveis resíd€nci - 24.09.79 

ais da Rede Ferroviária Federal a seus ocu"' 

pantes. 

PRO IETO DE! LEI DA CÂ,MA,RA N2 14! de 1 979 

Dá nova redação_ ao art. 42 da Lei n2 5 108, 
l2.09. 79 

de 21 de seteinbro de l 966 ( CóDIGO NACIO'-

NAL DE! TRANSITO ) 

PROJ:ETO DE LEl DA GAMARA. N2 08:3 r de l 977, 27 .09. 79 

Acreseenta parágra.fos aos artigos 32 e -g2; e Retorna à 

altera a redação do art. 10 da Lei 6 ~4,de COMISS1i:01 
19 de dezembro de 1 974, dispondo sobre li- depois de 

mitação das indenizações por danos pessoais atendida di 

e materiais, cobertos pelos seguros -ae res-
ligência a-

ponsabilidade civi~ dos prop:ietários de Poder Exe -

veículos automotores de via terrestre cutivo 

SINTESE DOS TRABALHOS DA COMISSÃO 

Reuni<3es Ordinárias . 

Reuniões Extraordinárias 

Projetes relalados 

Projetes dlstribuldos --· 

Projetes em diligência ---· .... 

Oficias recebidos --------------~-'----

Oficies expedidos------------~-~-~ 

05 

·Pedidos de vista ------------~------------~--- o~ 
Emendas apresentadas-----------------'· 

Subemendas apresentadas.,. ___ , __ 

S"ubslitutlvos ·-------~----------~--

Projetas de Resolução . 

Dec!araçõ.es de voto ·----------------- 02 
Comparecimento da autoridades---·-----------

Votos com restrições 

Convíles expedidos---·-----------------

Brasma. em 30 de setrnbro _de 1 979 

Outubro de 1979 

CONCLUSÃO 
DA OBSERVAÇOES 

COMISSÃO 

REJEITADO 
FICA PESIGNAD 

O SE:N.LÁZARO 

BARBOZA P/ RE 

LATAR O VENCl O 

E!M 12.09.79 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Terca-felra 9 5121 

LIDE.ANÇA DA ARENA E DA MAIORIA 

MESA Líder 
Jarbas Passarinho 

Presidente 
luiz Viana (ARENA - BA) 

1•-Yice-Presfdente 
Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•-VJce-Presldente 
Oinarto Mariz (ARENA- RN) 

1•-S.cretárlo 

Alexandre Costa (ARENA- MA) 

2•-Secretárfo 

Gabriel Hermes (ARENA - PA) 

COMISSOES 

Diretor: Ant6nio Carlos do Nogueira 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 223-6244 o 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice-Presidente: Leite Chaves 

Tlft.llares Suplentes 
ARENA 

1. Jutahy Magalhães 
2. Affonso Camargo 

1 . Passos P6rto 
2. ~nedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 3. João Calmon 
4. Josó Lins 

MDB 
1. Evelósio Vieira 1. Agenor Maria 
2. leite Chaves 2. Amaral Peixoto 
3. José Richa 

Assis1ente: ~érgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuni6es: Quartas-feiras, c!ls 10100 horas 

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

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

, COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Conale 
Vice--Pre~idente: Agenor Maria 

3•-Secretár!o 

lourivol Baptista (ARENA- SE) 

4• .. Secretárlo 
Gostóo Müller (ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

Jorge Kalurne (ARENA- AC) 

Benedito Canelas (ARENA- MT) 

Passos Parto (ARENA- SE) 

Titulares 

1. Mendes Canal• 
2. Jose Lins 

3. Eunice Michiles 

"'· Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 
2. Agenor Maria 
3. Mauro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silva 

3. Almir Pinto 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

Anis1ente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
l"·Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Henrique de la Rocque 1. lenoir Vargas 
2. Helvidio Nunes 2. Joào Colmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 

4. Aloysio Choves "'· Milton Cabral 
S. Aderbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Bodaró 6. Arnon de Mello 
7, Moocyr Do lia 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

MDB 
1. Hugo Ramos 1. Cunho Uma 
2. leite Choves 2. Tancredo Neves 
3. lózaro Barboza 3. Dirceu Cardoso 

Vlce-Líderea 
Aloysio Choves 

José lins 
Aderbal Jui'ema 
lomanto Júnior 
Moacyr Oalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Cerzi 

LIDERANÇA DO MDa I DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brossard 

Vlce-Lideres 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mouro Benevides 
Orestes Quérda 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO OISTR1TO FEDERAL - (COF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jen& Freire 
Vice-Presidente: lc:izaro Borboza 

Titulares 

1. Jessé Freire 
2. José Sorney 
3. PassOs P6rto 

"'· Saldanha Derzi 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Badorci 
7. Benedito Ferreiro 

1, Itamar Franco 
2. lózaro Barboza 
3. Adalberto Seno 

"'· Mauro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1. José Guiomard 
2. Tarso Outro 
3. Benedito Canelas 

"'· Moocyr Oalla 

MDB 
1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvon Rocha 

Assistente: FranCisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintos·feiros, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotõnio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 

2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 

3. José lins 3. Benedito Ferreiro 

"'· Jeuê Freire 4. Vicente Vuolo 
5. Milton Cabral 

4. Nelson Carneiro 6. Benedito Canelas 
5. Paulo Brossord 7. Luiz Cavalcante 
6. Franco Montoro MDB 

1. Roberto Soturnino 1. Josó Richa 
Assistente: Mario Helena Bueno Brondào - Ramal 305 2. Teotónio Vilela 2. Orestes Qvercia 
Reunitles: Quartas-feiras, às l0100 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 

local: Sala "dóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 "'· Pedro Simon 



5122 Terça-feira 9 

Assistente: Daniel Reis de Souza -- Ramal 675 
.Reuniões: Quartas-feiras, its 10130 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 

(9 membros) 

, COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalh&es 

Titulares Suplentes 

1. Joõo Ccilmon 
2. Torso Outra 
3. Jutahy Magalhães 

-4. Aloysia Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Mlchiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelci:sip Vieira 
3. Franco Montaro 

ARENA 
1. Josót.ins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kalume 
-4. Pedro Pedrossian 

MOB 
1 .. Marcas Freire 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sêrgio da Fonseca Braga - Ramal 307 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo 11) Outubro de1979 

MOB MOB 

1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 1. Paulo Brossord 1. Marcos Freire 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 

3. Jaison Barreto 3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 
4. José Richa 

Assistente: leilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497 ~- Amaral Peixoto 

Reuniões: Quintes-feiras, às 11:00 horas 6. Toncredo Neves 

Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnan de Mello 
Vico-Prosidento: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. luiz.Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Mihon Cabral 2. João Calman 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
-4. Arnan de Mello 

MOB 

Assistente: Cóndido Hippertt - Ramais 301 e 313 
ReuniOes: Quartas-feiras, às 11~00 horas 
local: Sola "Ruy Barbo~a''- Anexo 11 -Ramais 621• 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇAO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1, Lamento JUnior 1. Saldanha Der:D 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 3. Alberto Silva 
... José Guiomard 

3. Benedito Canelas 
2. Roberto Saturnino Local: Sala "Clóvis Bovilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 

3. Henrique Santillo MDB 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lomanto JUnior 
... Affon:so Comargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalumo 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canal• 

1. Cunha Uma 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
-4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotõnio Vilela 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jusé Freire 
-4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. JDW Guiomard 

MOB 
1. Paulo Brauarcl 
2. MaKos Freire 
3. Lózaro Borbo:zo 
4. JoM Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões. Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vic•·Presidente: Lena/r Vargas 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. l.enoir Vargas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessê Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Oalla ... Benedito Canelas 
S. Henrique de La Rocque 
6 ~sio Chaves 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Joóo Bo$CO - Ramal --48-4 

COMISSÃO OE REOAÇÃO - (CR) 
. (5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardo'D 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Cana/e 

h Oirc•u Carclo'D 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

1. João Calmon 
2. Murilo Bodaró 
3, Jos• Sarney 

MOB 
1. Hugo Ramos 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta - Ramal 134 

1. Gilvan Rocha 1. Jost Richa 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaísan Barreto 

Assist&nte: Lado Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas.feiras, às 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorg• Kolume 
Vice·Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Supl•ntes 
ARENA 

1. Jorg• Kalum• 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murila Badaró 3. Josi Guiomard 
4, Benedito Ferreira 

MDB 

Reuniões: Quintas·feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Ben•vides 1. Cunha Limo 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anoxo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidentet Saldanha Oorzi 
2\'.Vice-Presidente: Lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
-4. Lomanto JUnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vargas 
9. José Somey 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de to Rocuque 
4. José Guiomard 
S. Luiz Cavalcante 
6, 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Lida Ferreira da Rocha - Ramal 312 
R•uniOes: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚ8LICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreiro 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique de La Rocque 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silvo 

Suplentes 
ARENA 

1. Affonso Camorgo 
2. Pedro Pedrossian 
3. Ac:lerbal Juremo 
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MOB 
I. Evandro Carreiro 1. Orestes Qu'rdo 
2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lózaro Barboza 

Assistente: loilo Leivas Ferro Costa - Ràmal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9J30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 -Ramais 62le 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
~ OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: VIcente Vuolo 

DIA RIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçàolll 

Titulares Suplentes 

ARENA 

1, Benedito ferreiro 1. Passos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. Lamento JUnior 
3. Pedro Pedronian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camorgo 

MDB 

1. fvondro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniàes: Terçcis·feiros, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo H -

Ramais621 e716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

ferça-felra 9 5123 

B) SERVIÇO DE COMJSSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUI::RITO. 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo IJ - Térreo 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacio· 
"ai 
2) Comissões Temporários para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
-4) Comiuào Mista do Projeto de Lei Orçamentória (art. 90 do 
Rec;;~imento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra· 
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramol674; Oeide Maria 8. F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Só - Ramal 310. 

HOR.f.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUYBARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. LEI LA 10,00 
Ramais- 621 e 716 RUY BARBOSA C.D.F. 

Ramais-621 e716 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA C. S. LÊDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

C. A. 
RUYBARBOSA 

SÉRGIO Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.l.S. 
Ramal-623 

LEllA 

C.E. 
RUYBARBOSA DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
CÂNDIDO C.R.E. Ramais- 621 e 716 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" 

Ramal- 484 
FRANCISCO 





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção ll 

ANO XXXIV- N• 129 QUARTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1979 BRAS1LIA -DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 179• SESSÃO, EM !I DE OUTUBRO DE 1!179 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagens do Senhor Presidente da Republica 

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados: 

- N• 204/79 (n• 363/79, na origem), referente ao Projeto de Lei 
n• 22/79-CN. que dispõe sobro receitas do Fundo do Exército. (Projeto 
que se transformou na Lei n• 6.695, de 8-10-79.) 

- N• 205/79 (n• 364/79 na origem), referente ao Projeto de Lei n• 
21 f79~CN, que equipara, no tocante a previdência social urbana, os minis· 
tros de confissão religiosa c os membros de institutos de vida consagrada, 
~ongregação ou ordem religiosa aos trabalhadores autônomos e dã outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.696, de 8-10·79.) 

Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto: 

-Projeto de Lei do Senado n• 303/79-DF, que institui a Taxa de 
Limpeza Pública no Distrito Federal e dã outras providências. 

1.2.2- Comunicação da Presidência 

-Arquivamento dos Projetas de Lei da Câmara n9 90J78 e do Sena· 
do n9 257/79, por terem recebido pareceres contrários, quanto ao mérito, 
das comissões a que foram distribuídos. 

1.2.3- Requerimentos 

- N• 391/79, de sobrestamento do estudo do Projeto de Lei do Se
nado n9 238/79, que determina o reajuste automãtico dos salãrios sempre 
que a inflação atingir a 10%, a fim de aguardar a decisão do Congresso 
Nacional sobre o Projeto de Lei n• 26/79-CN, conforme decisão da Co
missão de Constituição e Justiça. 

- N• 392/79, de desarquivamento de projeto de lei do Senado que 
especifica. 

- N9 393/79, solicitando tenham tramitação em conjunto os Proje
tes de Lei da Câmara n• 59/79 e do Senado n• 265/79. 

1.2.4- Comunicação da Lld~rança da ARENA na Câmara dos Depu-
tados 

- De substituição de membro em Comissão Mista. 

l.l.S- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 304/79, de autoria do Sr. Senador 
Henrique Santillo, que dispõe sobre a comercialização dos produtos deri
vados de petróleo no território nacional. 

1.2.6- Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE-Homenagem de pesar 
pelo falecimento do compositor Humberto Teixeira. 

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Processo de desnacionali
zação da economia brasileira no setor energético. 

1.2. 7 - Leitora de projeto 
-Projeto de Lei do Senado n• 305/79, de autoria do Sr. Senador 

Franco Montoro, que estabelece multa de 10% ao dia, sobre a importância 
devida, quando o banco depositário não liberar, em 10 dias, o FGTS. 

1.3 -ORDEM DO DIA 
-Projeto de Resolução nfil 74/79, que autoriza a Prefeitura Munici

pal de Mogi:Guaçu (SP) a elevar em CrS 4.590.186,90 (quatro milhões, 
qUinhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa centa
vos), o montante de sua dívida consolidada. Votaçio adiada por falta de 
quorum, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardoso e Aloysio Chaves. 

-Projeto de Resolução n9 75/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP), a elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e 
quatro milhões, noventa e quatro mil, cento e cinqUenta cruzeiros e oiten
ta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. Votaçíio adiada 
por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nl? 76/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santos (SP) a elevar em CrS 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqUenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e 
trinta e cinco centavos), o montante de sua dívida consolidada. Votação 
adiada por falta de quorum. 

-Projeto de Resolução nl? 77/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim da Barra (SP) a elevar em CrS 13.310.398,14 (treze mi· 
lhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e quátorze 
centavos) o montante de sua divida consolidada interna. Votaçio adiada 
por falta de quorum. 

-Requerimento nl? 365/79, de autoria do Sr, Senador Jarbas Passa
rinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, para Mensagem n• 122/78 (n• 208/78, na origem), solicitando autori· 
zação do Senado Federal para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa SfA. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n• 366/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa· 
rinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimento Inter
no, para a Mensagem n• 123/78 (n• 209/78, na origem), solicitando auto
rização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas possa 
alienar terras públicas do distrito agropecuârio da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuâria Porto 
Alegre SfA. Votaçilo adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n• 97/75, do autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do § 21? do art. 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960). (Tramitando 

·em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n9s 1_69 e 217, de 1975.) 
Discussio sobrestada por falta de quorum para votação do Requerimento 
n9 389/79, de adiamento de sua discussão. 
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- Projeto~pe Lei do Senado n• 169/75, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que determina que os beneficies Concedidos pelo INPS 
serão reajustados na base do reajustamento do salário mínimo. -Dá nova 
redação ao § 29 do artigo 67 da Lei Orgânica-da Previdência Social. (Tra
mitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado n9s. 97 e 217, de 
1975.) Discussão sobrestada, em virtude da falta de quorum para vo
tação de requerimento referente ao item anterior, com o qual tramita em 
conjunto. 

-Projeto de Lei do Senado n•-217/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quêrcia, -qtie altera a redação do§ 29 do art. 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social, e dá outras providências. (Tramitando em conjunto 
com os Projetas de Lei do Senado n•s 97 e 169, de 1975.) Discussão sobres
tada, por falta de quorum para apreciação do-item n9 15, coni o- qual t!ami
ta em conjunto. -

- Redação final do Projeto de Resolução n• 17/79, de autoria do Sr. 
Senador Itamar Franco, que altera o ReS:imento Interno do Senado Fede
ral. Aprovado. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolu_ção n9 68j79, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de lbiporã, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 
22.060.047,87 (vinte e dois milhões, sessenta mil e quarenta e sete cruzeiros 
e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada, 
aPós usar da palavra o Sr. Senador Dirceu Cardoso. À promulgação. 

- Redação final do Projeto de E.es9lução o9 69/79, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Piedade~ Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
13.309.948,44 (treze milhões, trezentos e nove mil, novecentos e quare_nta e 
oito cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de sua dívida con
solidada. Aprovada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. Ã pro~ 
mulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n• 70/79, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais,- a elevar em 
Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e oitenta 
e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovada, após usar da pala
vra o Sr. Dirceu_Cardoso~ À promulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 _71/79, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado dJ: São Paulo, a elevar em Cr$ 
3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e trinta e qua
tro cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos) o montante de sua dívida con
solidada. Aprovada, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. À pro
mulgação. 

- Redação final do Projeto de Resolução n9 72/79, que autoriza a 
Prefeitltra MuniciPal de Olímpia, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
24.519.8'93,40 (vinte e quatro milhões, quinhentos c dezcnove mil, oitocen
tos e noventa e três cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. Aprovada, após usarem da palavra os Srs. Dirceu Cardo
so, Humberto Lucena e Amaral Peixoto. À promulgação. 

---:- Redação final do Projeto de ~esolução _n9 73/79~_que autoriza a 
Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paufõ: a elevar eln 
Cr$ 5.236.619,40 (cincó niilhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e 
dCzenove CiuzCiros e qUarerita centav-os) o montahte de Sua divida Conso
lidada. Aprovada, após usar da palavra o Sr. DirceU Cardoso. À promul- · 
gação. 
.-- - Projeto de Lei da Câmara n' 17/78 (n• 203/75, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a profissão de Têcnico em Prótese Dentária e determina 
outras providências. Di!K:ussio encerrada, voltando às comissões compe~ 
tentes em virtude do recebimento de emenda. 

1.4- DISCURSOS APÚS A ORDEM DO DIA 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Considerações sobre 
o ú.ltimo pleito eleitoral realizado no Estado do Acre, em face dos apartes 
sobre o 8.ssunto, dados ao discurso proferido na presente sessão pelo Sena~ 
dor Henrique Santillo. 

SENADOR ALMIR PINTO- O problema demogrâfico do País. 

SENADOR HUMBERTO LUCENA:- Reivindicações em favor da 
Zona do Curiamataú, no Estado da Paraíba. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÕXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES. 

-=--Dos Srs. Bernardino Viana e Gabriel He~mes, pronunciados na 
sessão de 8-10-79. 

-Do Sr. Evandro Carreira, pronunciado na sessão-de 3-10-79 

3- ATAS DE COMISSÃO 

4- MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6:- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 179• SESSÃO, EM 9 DE OUTUBRO DE 1979 
1' Sessão Legislativa Ordinária, da 9• Legislatura 
PRESIDtNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E GABRIEL HERMES 

ÀS 14 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: ~ 

Adalberto Sena- JOrge Kalumc- José Guiomard- Evandro Carrei
ra- Aloysio Chaves- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique 
de La Rocque - José Sarney - Alberto Silva -:- Berna!díno- Víana - Almir 
~ :.1to- José Lins- Dinartc Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena
Milton Cabral - Luiz Cavalcante - TeotôniO Vllela ~ Passos Porto- Ju
tahy Magalhães - Lomanto Júnior - Luiz Viana - Dirceu Cardoso -
Moacyr Dalla - Roberto Saturnino- Tancied.O-Neves- Franco Montoro 
- Henrique Santillo .....:. Lãzaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Luíz Viana) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. l9~Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados: 

N• 204/79 (n' 363/79, na origem), de 8 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 22, de 1979-CN, que dispõe sobte receitas do Fundo do Exército. 
(Projeto que se transformou na Lei n' 6.695, de 8 de outubro de 1979); 

N• 205/79 (n' 364/79, na origem), de 8 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei n9 21, de 1979-CN, que equipara, no tocante a previdência social urba
na, os ministros de confissão religiosa e os membros de institutos de vida coo~ 
sagrada, congregação ou ordem religiosa aos trabalhadores autônomos, e dá 
outras providências. (Projeto que se transformOu na Leí n9 6.696, de 8 de ou
tubro de 1979.) 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado 
projeto de lei: 

MENSAGEM N• 206, DE 1979 
(n' 370/79, na origem) 

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

tuição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Dis
trito Federal, o anexo projeto de lei que "institui a Taxa de Limpeza Pública 
no Distrito Federal, e dâ outras providências". 

Brasília, 8 de outubro de 1979.- João B. de Figueiredo. 
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E.M.E. N• 14/79-GAG 
Brasília, 10 de setembro de 1979. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de 

Lei que institui, no âmbito do Distrito FederaJ, a taxa de Limpeza Pública. 
2. A proposição estâ alicerçada no artigo 18, I, da Constituição Fede

ral, que dispõe: 

.. Art. 18. Alêm dos impostos previstos nesta Co:õ.stituição, 
compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
instituir: 

I - taxas arrecadadas em razão do poder de polícia ou pela 
utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e di
visíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;". 

3. A redação dada aos artigos do referido anteprojeto de lei, explicita, 
de modo didático os institUtos básicos do tributo criado. 

4. O artigo 19 institui o tributo. Preferiu-se redigi-lo de forma a se refe
rir ao Sistema Tributário do Distrito Federal, vez que o Decreto-lei n9 82/66, 
(art. 29), regulamentou a tributação de forma sistemática e integrada. 

5. O artigo 29 cria o fato gerador do tributo, estabelecendo as hipóteses 
passíveis de tributação: a utilização efetiva ou potencial dos serviços de lim
peza pública, como dispõe a Constituição Federal em seu artigo 18, I, infine, 
isto é, qão obsta a cobrança o ~erviço· .. posto à dispa:sição" do contribuinte. a 
em suma, o fato gerador, a hipótese normativa de cuja ocorrência depende o 
nascimento do direito da Fazenda Pública e da obrigação do sujeito passivo. 

6. O artigo 39 estabelece a figura do contribuinte, que é o sujeito passi
vo da obrigação. Caracteriza-se por ter relação direta e pessoal com a si
tuação que constitui o fato gerador. O Código Tributãrio Nacional (Lei n• 
5.172/66), caracteriza o sujeito passivo da obrigação tributãria no artigo 121 
e seu parágrafo único. 

7. O artigo 49 fLXa a base de cãlCillo, que distingue a taxa de imposto, 
conforme artigo 77, parágrafo único do Código Tributário Nacional. A base 
de cãlculo é o montante sobre o qual é calculado o tributo. A sua fixação em 
lei atende os pressupostos do artigo 97, IV, da Lei n• 5.172/66. 

8. O artigo 59 transfere a fixação de normas sobre o pagamento para o 
Regulamento. 

9. O ãrtigo 69 estabelece e gradua as multas pelo descumprimento de 
normas relativas aos prazos de pagamento .. 

10. O artigo 79 dispõe, genericamente, sobre o pagamento e cumpri
mento de normas relativas à coleta de lixo. 

11. O artigo 89 dispõe sobre as isenções, discriminando os sujeitos pas
sivos da relação desobrigados pela Lei. A isenção do pagamento de taxa só se 
viabiliza através de lei, de acordo com o artigo 177, I, do Código Tributário 
Nacional. 

12. ~eleva observar a Vossa Excelência que a Taxa, cuja criação se pre
tende, gerarâ receita que integrará o orçamento do Distrito Federal, sendo 
em seguida repassada para o órgão executor dos serviços de limpeza urbana, 
sem que, no entanto, o contribuinte venha a ser onerado de forma substan
cial, tendo em vista o baixo coeficiente estabelecido no projeto, relativo aos 
imóveis classificados no art. 49. 

13. De não menos valia, saliente~se que o anteprojeto em causa vem 
atender ao crescimento urbano, que acarreta, forçosamente, o aumento do 
volume do' lixo, com todas as conseqüências de ordem técnica e financeira 
que se lhe seguem. 

14. Saliento, ainda, que o anteprojeto não ttaz em si idéia original, vis~ 
to que, em outras Unidades d~ Federação,.a prestação de serviços de limpeza 
pública é remunerada pelos proprietários ou titulares do domínio útil, ou 
possuidores a qualquer título de imóveis situados em áreas onde essa pres
tação se verifica. Fácil verificar a necessidade da criação da Taxa d~ Limpeza 
Pública, pela demanda crescente da retirada de lixo e de sua destinação sani· 
tãria, processo este bastante oneroso para os cofres do Distrito Federal. 

15. O espírito do anteprojeto ora posto ao elevado juízo de Vossa Exce
lência, é comunitário por excelência, se enquandrando numa concepção de 
Estado-cidadão participaildo efetivamente no desenvolvimento da cidade, ao 
tempo em que af3ita a idéia, durante anos dominante neste País, de um pater· 
nalismo estatal, inadmissível no atual estãgio de amadurecimen.to político do 
Brasil. Ressalto que a Taxa em questão representaria a mera contra
prestação, ou o 'i>reço social" a ser pago pelo contribuinte. 

16. No tocante às isenções, o anteprojeto não inova, visto serem aque
las tradicionalmente estabelecidas em Lei. 

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência, protestos do meu mais 
profundo respeito. - Aimé Alcibíades Silveira Lamalson, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 303, DE 1979-DF 

Institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, e dá ou
tras prol'ldêndas. 

O Senado Federal decreta: 

Art. }9 Fica instituída e integrada ao Sistema Tributário do Distrito 
Federal a Taxa de Limpeza Pública, de que trata esta Lei. 

Art. 29 A Taxa de Limpeza Pública tem corria fato gerador a utilização, 
efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contri
buintes ou postos à sua disposição. 

Parágrafo único. Consideram-se serviços de limpeza pública, para efei
to de cobrança da Taxa de que trata este artigo, as seguintes atividades reali
zadas pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal, no âmbito do 
seu respectivo território: 

a) a retirada periódica de lixo nos prazos e nas formas estabelecidas pelo 
órgão de limpeza pública, de imóveis de qualquer natureza ou destinação; 

b) a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públi
cos; 

c) a destinação sanitária dada ao lixo coletado, na forma das alíneas an
teriores. 

Art. 39 Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil 
ou o possuidor a qualquer título do imóvel situado em logradouro ou via em 
que os serviços relacionados no artigo anterior sejarh prestados ou postos à 
sua disposição. 

Parágrafo único. A taxa é anual e, na forma da Lei Civil, se transmite 
aos adquirentes, salvo se constando de escritura, certidão negativa de débitos 
referentes ao tributo. 

Art. 4'1 A taxa será calculada em função da área do imóvel, aplicando
se coeficientes ao valor de referência vigente no Distrito Federal, na forma 
dos Anexos I, II, III e IV. 

§ 19 O valor da taxa sofrerá um acrêscimo de até 100% (cem por cento) 
quando os imóveis estiverem- ocupados por hotéis, hospitais, pensões, colê
gios, bancos, fábricas, oficinas, bares, restaurantes, cafés, lanchonetes, sorve
terias, clubes esportivos e sociais, postos de lavagem e lubrificação, supermer
cados e outros estabelecimentos semelhantes aos aqui mencionados. . . -. . 

§ 29 O Governador dO Distrito Federal, a fim de atender às razões de 
ordem sócio-econômica, poderá reduzir o valor da taxa, nos casos de contri
buintes de pequena capacidade econômica. 

Art. 59 O regulamento disporá a respeito de forma e prazo do recolhi
mento da taxa. 

Art. 69 O recolhimento da taxa fora do prazo fixado no regulamento 
sujeitará o contribuinte ao pagamento das seguintes multas: 

a) de 5% (cinco por cento) quando o pagamento se verificar nos 30 (trin
ta) dias subseqUentes ao término do prazo; 

b) de 10% (dez por cento) quando o pagamento se verificar até 60 (ses· 
senta) dias subseqUentes ao término do prazo; 

c) de 20% (vinte por cento) quando o pagamento se verificar após 60 
(sessenta) dias. 

Art. 7'1 O pagamento da Taxa de Limpeza Pública e das penalidades a 
ela referentes não exclui: 

I - o pagamento: 
a) de preços pela prestação de Serviços Especiais contratados, expressa 

ou tacitamente, entre o usuário e o órgão de limpeza pública; 
b) das penalidades decorrentes do exercício da fiscalização de posturas 

referentes à limpeza pública; 
II -o cumprimento de quaisquer normas e exigências relativas à coleta 

de lixo ou a execução e conservação da limpeza das vias e logradouros públi· 
c os. 

Art. 89 Estão isentos da taxa: 
I- A União, Estados, Municípios, Distrito Federal e suas respectivas 

autarquias; 
II - quaisquer entidades religiosas quanto aos imóveis destinados aos 

respectivos templos e às casas paroquiais e pastorais deles integrantes; 
III- a Fundação Universidade de Brasília e as Fundações instituídas 

pelo Distrito Federal; 
IV- os Estados estrangeiros quanto aos imóveis ocupados pela sede 

das respectivas embaixadas e quanto aos de residência dos agentes diplomá ti· 
cos acreditados no País, desde que igual favor seja assegurado, reciprocamen· 
te, ao Governo brasileiro; e 

V- as sociedades beneficentes com personalidade jurídica, que se dedi
quem, exclusiva111:ente, a atividades assistenciais, sem qualquer fim lucrativo. 
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Parágrafo único. Ficam excluídos da isenção os imóveis funcionais 
destinados às residências de servidores das entidades referidas nos incisos I, 
III e V, deste artigo. 

y\rt. 9'~' Esta Lei entrará em vigor em lt de janeiro de 1980, revogando~ 
se as disposições em contrãrio. 

ANEXO! 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS EDIFICADOS 

·Ãrea Edificada Coeficiente 

até 40 m' .. .. .. .. .. .. 0,05 
mais de 40 até 70 m' .. .. .. .. .. .. 0,10 
mais de 70atê 100m' .. .. .. .. .. .. 0,15 
mais de 100 até 200m' .. .. .. .. .. .. . 0,30 
mais de 200 até 300m' .. .. .. .. .. .. O,SO 
mais de 300 até SOO m' .. .. .. .. .. .. O, 70 
mais de SOO até 700 m' .. .. .. .. .. .. 1,00 
mais de 700 até 1.000 m' .. .. .. .. .. .. I ,30 
acima de 1.000 m2 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1,50 

Ârea 

até 
mais de 
mais de 
mais de 
mais de 
mais de 

ANEXO II 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS NÃO EDIFICADOS 

Coeficiente 

200m' .......... .. 
200até 300m' .......... .. 
300até 400m' .......... .. 
400atê 600m' .......... .. 
600 até 1.000 m' .......... .. 

!.OOOm' ................. -.................... .. 

ANEXO Ill 
IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS EDIFICADOS 

o,os 
0,15 
0,30 
o,so 
1,00 
I,SO 

Â rea Edificada Coeficiente 

até 30m' ........... 0,20 
mais de 30até SOm' . . . . . . . . . . . 0,30 
mais de SOaté 100rri2 ........... 0,40 
mais de IOOaté 200m' ··········· 0,50 
mais de 200 até 300m' . . . . . . . . . . . 0,60 
mais de 300 até SOOm' ........... 0,80 
mais de SOO até 700m' ........... 1,00 
mais de 7ooatê 1.000 m' ··········· 1,40 
mais de 1.000 até 2.000m' ··········· 1,70 
mais de 2.000 até 4.000m~ ··········· 2,00 
mais de 4.000 até 7.000m2 ........... 2,SO 
mais de 7.000 até !O.OOOm' ··········· 3,00 
acima de IO.OOOm' ··········· 4,00 

ANEXO IV 
IMÓVEIS RESIDENCIAIS NÃO EDIFICADOS 

Ârea Coeficiente 

até 30 m' .. .. . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . 0,20 
mais de 30 até 50 m' .. .. .. .. .. .. 0,30 
mais de 50 até I 00 m' .. .. .. .. .. .. O,SO 
mais de 100 até 300m' .. .. .. .. .. .. 0,80 
mais de 300 até 500m2 • • • • • .. • • • • • 1,00 
mais de SOO até 1.000 m' .. .. .. .. .. .. 2,00 
mais de 1.000 até 5.000 m' .. .. .. .. .. • . 2,SO 
mais de 5.000 ml . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

A Presidência comunica que, nos termos do Art. 278 do Regimento rn .. 
terno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 90, de 
1978, que cria a Comissão Filatpjca Brasileira é determina outnis provid'mcias; 
e do Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1979, dO Senador Nelson Carneiro, 
que abre ensejo à segunda revisão criminal dos condenados por crimes polfti .. 
cos, de qualquer natureza, por terem recebido pareceres contrários, quanto 
ao niéfito, das comissões a que foram distribuídos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos pelo Sr. 19-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 391, DE 1979 

Nos termos do art. 370, n"~ I, do Regimento Interno, requeiro sobresta
mento do estudo do Projeto de Lei do Senado n• 238, de 1979, que determina 
o reajuste automático dos salârios sempre que a inflação atingir a lO%, a fim 
de aguardar a decisão do Congresso Nacional sobre o Projeto de Lei 
n• 26/79-CN, conforme decisão da Comissão de Constituição· e Justiça to
mada em reunião do dia 19 de setembro último. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1979. - Aloyslo Cbaves, I• V ice· 
Presidente, no exercício da Presidência, Comissão de Constituição e Justiça. 

REQUERIMENTO N• 392, DE 1979 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 367, do Regimento Interno do Senado Federal, re~ 

queiro o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n11 228, de 1978, d.e 
autoria do Senador Franco Montoro. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1979. - Henrique de La Rocque. 

REQUERIMENTO N• 393, DE 1979 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tra
mitação conjunta o Projeto de Le1 da Câmara n9 59/79 e o Projeto de Lei do 
Senado n• 26S /79. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1979. -Henrique de La Rocque, Presi
dente da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Os requerimentos lidos serão 
publicados e incluídos em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. I "~-Secretãrio. 

! lida a seguinte 

OFICIO N• 239/79 

Senhor Presidente: 
Brasflia, 9 de outubro de 1979. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Sr. Deputado 
Darcflio Ayres para integrar, em substituição ao do Sr. Deputado Francisco 
Rossi, a Comissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de 
Lei n'~ 27-CN, de 1979, que "estende aos funcionários aposentados da Admi
nistração Direta e das Autarquias Federais as vantagens financeiras decor
rentes da aplicação do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei 
nl' 5.645, de 10 de dezembro de 1970, e dá outras providências". 

Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço. - De
putado Nelson Marchezan, Líder da ARENA. 

da. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Serã feita a substituição solicita-

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1"~-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 304, DE 1979 

~ispõe S()~re a comercia11zaçio dos produtos derivados de pe
tróleo no ti"!!t6rlo nacional. 

b Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 As empresas que se destinem à comercialização varejista dos 
produtos derivados do Petróleo, em todo o território nacional, poderão ad
quirir produtos para a revenda de qualquer distribuidora, proibida a qual
quer pretexto cláusula de exclusividade. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em coriti'áriõ: 
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J ustlficação 

O Regimento do Conselho Nacional do Petróleo, estabelecido pelo De
creto nO? 42.786, de 10 de dezembro de 1957, confere-lhe competência, no item 
I do art. 34, para autorizar, regular e controlar a importação e exportação, o 
transporte, a distribuição e o comércio de petróleo e gases raros, bem assim 
seus derivados, no território nacional. 

Fundamentado neste dispositivo e no Decreto n• 70.750, de 23 de junho 
de 1972, e na Portaria n• 294 do Ministério das Minas e Energia, de 13 de 
março de 1974, o CNP aprovou a Resolução n• 7/75, de 22 de abril de 1975, 
dispondo sobre a fiscalização e a responsabilidade pelas infrações na distri
buição de derivados de petróleo. 

Acontece que, a pretexto de facilitar a fiscalização, acabou por estabele
cer, em seu art. 49, alínea a, o monopólio setorial da distribuição de deríVados 
de petróleo, obrigando aos postos de gasolina adquirirem os produtos para a 
comercialização final com exclusividade da distribuidora sob cuja bandeira se 
encontram, em contrato sob regime de comodato. 

Esta Resolução foi, posteriormente, substituída pela Resolução n• 7/77, 
de 7 de junho de 1977, que manteve a mesma obrigatoriedade em seu art. 11. 

Tais dispositivos, desde 1975, encontram-se em beneficio das grandes 
distribuidoras, todas empresas multinacionais que, sob a complacência do 
CNP, praticamente divid,em, em sistema de cartel, o mercado nacional, em 
afrontoso prejuízo . às pequenas distribuidoras nacionais c à própria 
PETROBRÁS Distribuidora. 

O presente projeto pretende restabelecer a situação vigente antes da Re
solução n• 7/75, quando as empresas varejistas de derivados de petróleo po
diam adquirir os produtos de qualquer distribuidora, em regime de livre con
corrência, permitindo-se àquela época, o razoável crescimento das nacionais., 
com menor avidês de lucros. Foram grandes os prejuízos advindes para as 
empresas nacionais do setor após esta decisão do CNP. Tanto assim, que inú· 
meras delas ou foram absorvidas pelas estrangeiras ou faliram, após 1975. 

Estas pequenas empresas nacionrus promovtam salutar concorrência, 
quer nos preços à comercialização varejista, quer no prazo para o pagamento, 
jã que a PETROBRÁS concede 30 dias às distribuidoras para o resgate dessas 
faturas. Após a Resolução n• 7/75, os postos são obrigados ao pagamento 
adiantado às multinacionais, enquanto estas promovem a especulação finanr 
ceira com os recursos do povo. 

Por outro lado, não é difícil estabelecerem-se a fiscalização da distri· 
buição dos produtos do petróleo e a apuração de responsabilidade por possí
veis lnfrações cometidas, quer pelas distribuidoras, quer pelos postos de gaso
lina. Para tanto, não é necessária a obrigatOriedade da aquisição, em regime 
de verdadeiro monopólio, ern afronta aos preceitos constitucionais, dos refe
ridos produtos de uma mesma distribuidora. 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1979. - Henrique SantDio 

(Às Comissões de Constituição e Justica, de Minas e Energia e de 
Economia.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O projeto que vem de ser lido serâ 
publicado e remetido às comissões competentes. 

Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre S~. Senador Henrique de La Rocque. 

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

Os pêsames, os dirijo ao Estado do Ceará, aos seus familiares e aos que 
amam a música como formulação de beleza insuperável. 

A referência t: a Humberto Teixeira, rcd:m-falecido, após uma vida de 
luta em vários setores da atividadc humana. 

Estudioso do Direito Autoral, um mundo repleto de complexidades, 
Humberto Teixeira dele participou como úm apaixonado, com atuação des
tacada e eficiente. As suas músicas, vãrias delas em dupla com Luiz Gonzaga, 
foram sucesso pelo Brasil afora. Mas não só em nossa pátria. O rigorismo 
crítico norte--americano considerou obra musical de cunho universalista a sua 
'"Asa Branca~·, obra realmerlte consagradora na letra e na melodia. J=:oi autor 
da lei que permite a propaganda da nossa literatura muSical no· exterior. 

O nosso homenageado, cuja memória hoje reverencio, foi Deputa~o Fe
deral pelo Cearâ, integrando a família política parlamentar de 1954 a 1958, 
pela legenda do Partido Social Progressista. Renovando o pesar que sei, não é 
meu, mas de todo o Congresso Nacional, solicito que à sua famnía seja comu
nicada a homenagem que no Senado da República lhe ê prestada com 
emoção. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador _Henrique Santillo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO. Lê o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Vivemos dias de ficção em que se pretende subtrair aos olhos da Nação a 
exasperante realidade ecqnômico-social do Pais. Conseguiu o Governo esta
belecer be~. engendrada cortina de fumaça destinada a ocultar da sociedade 
brasileira todo o desespero em que se encontra diante da tentativa de admi
nistrar uma situação de descalabro econômico-social sem precedente em nos
sa história. 

A reformulação partidãria que impõe, ao contrârio de transformar-se no 
dínamo impulsionador da criação natural de legítimos canais de expressão 
politica ·da sociedade, indispensável à instrumentalização política de seus an
seios, estã sendo urdida no seio escuso e asqueroso do artificialismo casuísta e 
destinada a estabelecer a farsa da alternância no poder, mantendo-se o status 
quo do autoritarismo reciclado. 

As discussões propositadamente estimuladas ao nível da ficção polftica 
comprometem ainda mais o Congresso Nacional, ampliando seu vazio políti~ 
co e distanciando--o irremediavelmente dos verdadeiros anseios populares. 
Retiram dos veículos de comunicação de massa a noticia e a análise da estra
tégia do siStema, disposto a transformar o País em circo para manter o conti
nuísmo autoritário. 

Esquecem-se as dívidas externas, atingindo a 50 bilhões de dólares e seus 
custos ao País, quase tanto quanto o valor de todas as exportações brasileiras; 
esquece-se a inflação avassaladora que alcançou a quase 50% nos primeiros 
nove meses deste ano e quase 8% apenas em setembro; esquece-se o desespe
rador aumento do custo de vida, bem acima dos índices oficiais já que os es
peculadores não respeitam o tabelamento, recrudescendo a fome do povo; 
esquecem-se as manobras do mestre Delfim Netto para reduzir estatistica
mente esses mesmos índices e falsear a verdade. Em nome da ficção estendem
se as lonas do circo. 

Enquanto o povo passa fome, urde-se a trama de partidos alternativos de 
poder, conchavados nos concíliãbulos dos gabinetes do sistema, na tentativa 
de frustrar a ascensão politica das classes populares, montando a farsa da re
petição histórica. Acenam com um novo pacto social, mas na verdade tra
mam simplesmente novo pacto de dominação. 

Tem propósitos definidos o ficcionismo tragicómico que engendram, to
.davia. Conduziram o País, sem a participação da Nação, ao caos 
econômico-financeiro, à insolvência interna e externa, aos Estados falidos, 
aos Municípios em situação de miséria, e não lhes resta outra alternativa, 
para manter o sistema econômico privilegiador de reduzida minoria habitua
da a excessos consumistas, que não a internacionalização ainda maior de nos
sa economia, entregando com sofreguidão o pouco-que ainda nos resta de po
tencialidade econômica aos trustes internacionais. 

TUdo farão, e a imprensa nacional nos últimos dias tem publicado, nos 
cantos de páginas, declarações bastantes esclarecedoras de porta-vozes ofi
ciais, no sentido de permitirern~se maiores concessões ao capital estrangeiro, 
enfim às multinacionais e suas subsidiárias. 

Quem tiver o cuidado de ler com atenção essas pequenas notas saberá 
que discutem à revelia do CongresSo Nacional a ampliação das remessas de 
lucros para o exterior, de maiores estímulos aos investimentos diretos em as
sociação com empresas nacionais e maiores isenções fiscais às multinacionais. 

E o preço que pagarã a Nação pelos erros da ditadura, se continuar 
adormecida a consciência nacionalista da sociedade civil e militar deste País 
Nação que já vem pagando elevadíssimos preços pelo descalabro. O relatório 
do Banco Central revela que, nos últimos 1 O anos, a transferência de recursos 
brasileiros para o exterior, a título de lucros e dividendos, registrou aumento 
superior a 500%, evoluindo de 95milhões de dólares, em 1969, para 581 mi
lhões, em 1978. Nesta década, o total acumulado sob essa rubrica alcançou a 
expressiva soma de 2 bilhões e 735 milhões de dólares. Estes dados revelados 
pelo Banco Central não incluem o montante drenado sob a forma de assistên
cia tecnológica e pagamento de royalties que, juntamente com os artificies 
do sub e do superfaturamento, constituem as principais formas de evasão da 
riqueza brasileira para o exterior. Os números do Banco Central revelam ain
da_ que as multinacionais, apenas de lucros contabilizados, nos últimos I O 
anos, alcançaram a impressionante cifra de 7 bilhões de dólares, ou seja, qua
se 80% do t.otal investido no País no mesmo período. 

Tudo se faz sob o olhar complacente e cOmprometedor do Governo e de 
sua alta burocracia, que, como antes, continua decidindo autoritariamente ao 
nível do econômico, sobretudo. 

Pretendem sem dúvida, atrelar definitivamente nossa economia aos inte
resses internacionais. Os poucos setores que conseguiram manter-se resisten
tes ao process_o de desnacionalização encontram-se sob a iniciativa estatal. 
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Como algumas empresas estatais, nos últimos 15 anos, tiveram condições de 
barrar as investidas das multinacionais, arrefecer sUa resistência é o objetivo 
do chamada privatização da economia. 

Há quatro anos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em outro 9 de outubro, 
o ex-Presidente Geisel, com voz trêmula de emoção, anunciava à Nação a 
permissão para os contratos com cláusulas de risco para a pesquisa e lavra do 
petróleo. 

Mas importante que nos perdermos· em intermináveis discussões sobre a 
constitucionalidade ou não dos referidos contratos, ê sabermos que tal per
missão significou o primeiro passo para a gradual e prOgressiva desnacionali-_ 
zação do estratégico setOf energético, um dos pouCOs de nossa econOmia que 
conseguiram resistir às investidas do capital estrangeiro. 

A partir daí, bem engendrada campanha de desmoralização da PE
TROBRÁS contou com o decidido apoio de vastos setores do Governo, in
clusive da própria administração da empresa-eStatal. 

Uma sucessão de erros administrativos, ãliados à política de contenção 
do consumo de gasolina pelo aumento de seus preços, o que não é decidido 
pela PETROBRÁS, levaram a empresa estatal do petróleo a transformar-se 
de orgulho nacional em bode expiatório da crise energética, diante dos olhos 
estupefatos da opinião pública. O propósito destes setores sempre foi o de 
comprometer e desmoralizar o monopólio estatal, tentando ilaquear e engo~ 
dar a sociedade brasileira, fazendowa acreditar na incompetência nacional 
para gerar a auto-suficiência em óleo mineral. 

Agora, Sr. Presidente, inserido na estratégia global do Governo, 
encontra-se o amaciamento das clásulas contratuais com empresas estrangei
ras e a permissão para que escolham as áreas- que desejam pescjuisar e lavrar. 
Na esteira de mais esta desnacionalização pretendem sem dúvida as multina
cionais com avidez a produção C a comercialização do carvão mineral e do ál
cool carburante, alternativas energéticas qUe deverão contar com investimen
tos superiores a 10 bilhões de dólares nos próximos cirico anos. 

Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Com prazer ouço V. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Nobre companheiro de repre
sentação, V. Ex• nesta tarde, de forma vigorosa bem do seu estilo lança uma 
advertência, mais do que -uma: ãavertência um libelo, contra o crescente pro
cesso de desnacionalização da economia brasileira. E: V. Ex' tem razão; são 
pouquíssimos os setores em que as multinacionaiS ainda não tomaram de as
salto, em que ainda nelas não penetraram as suas garras monstruosas, mas es
tão avançando os seus tentáculos, e de forn:ta clara. Agora, por exemplo, já dá 
claramente para perceber que as multinacionais ·estãO~ também, entrando 
num outro setor, não apenas no setor da produção do álcool carburante mas, 
também, na produção de alimentos, na agricultura. E o processo de desnacio
nalização da agricultura brasileira será, sem dúvida alguma, um passo que vi
rã marcar de muito, agravando de muito as dificuldades que vive o Brasil. 
Quero cumprimentar V. Ex• pelo pronunciamento lúcido que faz nesta tarde 
e juntar a minha voz à de V, Ex• para, em nome do_Goiâs, protestarmos; ain
da uma vez, contra esse processo de se abrir as portas do Brasil inteiramente 
ao capital estrangeiro. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Agradeço a V. Ex• 
Sem dúvida, nos últimos 15 anos, sobretudo, os setores mais rentãveis da eco
nomia brasileira foram entregues totalmente à iniciativa estrangeira, à inicia
tiva das multinacionais. Estou aqui me referindo, especialmente, ilustre Sena
dor Lázaro Barboza, a um setor que havia conseguido resistir, atê há bem 
pouco, que era o setor energético. Esse setor da economia brasileira, realmen
te, durante esse tempo todo conseguiu resistir à avidez, à cupidez das empre
sas estrangeiras, das empresas multinacionais. E agora estamos sentindo, sem 
dúvida alguma, pelo que está publicado na Imprensa, nos grandes jornais do 
País. - não ocupando as primeiras pâginas porque, de acordo com a estrat~ 
gia do próprio Governo; Ocupa as primeiras pãgirlas o artificialismo da refor
mulação partidária - mas nos cantos de página estamos vendo, a todo dia, 
notas de reuniões ministeriais, de grupos de trabalho, etc, decidindo entregar 
a empresas nacionais e estrangeiras - é lógico, nacionais ... 

O Sr. Lázaro barboza (MDB - GO) - É evidente. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Não há a mínima 
condição de concorrência. 

Entregar a empresas nacionais e estrangeiras Os Setores relaciOnados com 
o setor energético. Seni dúvida alguma, isso é uma coisa dé nos causar estupe
fação, e a Nação precisa acordar para isso, e a consciência nacionalista de to-

dos os estratos da sociedade brasileira, quer civis, quer militares, precisa acor
dar imediatamente e levantar-se. Precisamos fazer uma campanha nesse senti
do, e este Congresso Nacional tem o dever de se transformar em sua 
vanguarda. 

Ex• 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Antes que seja tarde demais. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA) -Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB -GO)- Com prazer ouço V. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA) - Lamento interromper esse 
dueto em que V. Ex• e o nobre Senador Lázaro Barboza realmente afinados 
no ponto de vista de atribuir ao Governo a responsabilidade por fatos que ex
trapolam, realmente, a economia nacional e que constituem uma característi
ca atual, economia universal. V. Ex• sabe que a revolução tecnológica que 
ocorreu neste século tem repercussões muito mais extensas na área social, iri
dustrial e política do que a dos Séculos XVIII e XIX; uma delas, como exigên
cia da forma técnica de produção, numa economia de escala, é essa concenM 
tração que deu margem ao surgimento das chamadas multinacionais.- Ouço 
freqUentemente, neste Senado, referências como se as multinacionais tiVessem 
sido criadas no Brasil, fossem uma diabólica invenção brasileira, sobretudo 
dos governos que sucederam neste País depois de 1964; como se elas fossem 
estranhas à economia francesa, à economia inglesa- não vou falar da econo
mia norte-americana- à economia sueca e dinamarquesa. Tal fato não ocor
re. V. Ex• declara- e anotei textualmente- que foi sob uma complacente e, 
comprometedora cumplicidade das autoridades brasileiras que essas multina
cionais instalaram-se no País e estão realizando esta ação nefasta à economia 
brasileira, prejudicial em larga escala aos interesses nacionais. Nobre Senador: 
Henrique Santillo, em primeiro lugar, há um reparo a fazer a V. Ex•: Há 
poucos dias, a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, creio eu, 
mas com firme apoio de todo o MDB e a ARENA, o que se intitulou de Có
digo de Ética, para policiar a ação das multinacionais neste País. Mas o que 
eu desejo, nesta intervenção ao discurso de V. Ex•, ê ressalatar que constitui 
uma grave injustiça, e afronta o bom senso o pretender atribuir às pessoas 
que não integram o MDB propósitos de cÕmprometer e destruir a economia 
nacional, cumplicidade com projetes espúrios e: atuaçãO prejudicial ao inte
resse brasileiro. À frente desse grupo de pessoas estaria, acumpliciado com 
todas essas tentativas de destruir a econoniia nacional o próprio ex
Presidente Ernesto Geisel que autorizou os contratos de risco. V. Ex• sabe 
que o Governo foi criticado por haver tomado esta medida, jã, segundo al
guns, um pouco tarde, em virtude da grave crise energética que eclodiu no 
mundo, a partir de 1973. E o fez, resguardando os legítimos interesses nacio
nais, com o mais alto propósito de defender a economia do Brasil e assegurar 
o pleno desenvolvimento deste País, em f3.ce dessa conjuntura mundial. Por
tanto, a posição clara, firme, o alto sentido patriótico do Governo do eminen
te Presidente Geisel, ·a sua figura de cidadão e de patriota está acima desse jul~ 
gamento precipitado que passou neste debate, sem nosso protesto e retifi
cação. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Primeiro, V. Ex• me 
permita fazer um reparo ao seu aparte. 

Na yerdade, a_ bem d~ História, não foi a revolução tecnológica que fez 
surgir os trustes, as multinacionãiS, as tr3.nSitacionaís. ou o nome que queira 
dar V. Ex• Na verdade, foi a alta concentração dos capitais espoliados dos 
país.es do terceiro mundo pelos países altamente industrializados; eles, sim, é 
que deram origem aos grandes trustes, aos grandes cartéis, às grandes multi
nacionais, aos gigantescos conglOmerados empresariais que, sem dúvida algu
ma, dominam boa parte do mundo. 

Em segundo lugar, esse negócio de vir dizer, aqui, ~·que isto é uma coisa 
inevitável, e que na verdade é impossível evitar graças à revolução tecnológi~ 
ca, porque faltam capitais, porque falta tecnologia aos brasileiros", no setor 
energético- permita-me dizer a V. Ex•- isto não é verdade, não correspon
de a verdade. Pelo contrãrio; em todos os setores da economia energética, o 
Brasil tem tecnologia suficiente para explorar todo o seu potencial, e ninguém 
irá demonstrar o contrário. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Muito bem! 
O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA - PA)- Nobre Senador, cu não quero 

convencer V. Ex• do contrârio. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- E tem mais; V. Ex• 
disse que a Câmara aprovou um Código de Ética das multinacionais, e esta
mos esperando que o Senado o aprove, também, rapidamente. Nós não esta
mos pleiteando que se expulse, de uma vez, as multinacionais do País, e nem 
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estamos achando que as multinacionais são monstrOs com oS quais se precisa 
conviver, necessariamente: Veja bem, a linha do raciocínio é _outra. Nós esta
mos~ aqui, dando núme_ros e estamos denunciando que o Ministério das Mi
nas e Energia, um setor do Governo importantíssimo estã pretendendo entre
gar o setor energético às empresas estrangeiras-__:.- produção e comerciali
zação de carvão e álcool, além de prospecção e lavra de petróleo. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Isto é uma mera especulação 
de V. Ex• · 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) '-Não é especulação, 
Excelência. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- É uma mera especulação por
que não está fundamentada em nenhum ato do Governo. 

O SR. HENRIQUE SANTILW (MDB- GO)- Então, é especulação 
do insuspeitíssimo O Globo, edição do dia 3 próximo passado, que publicou 
notícia sob o título - "Governo vai privatizar dez jazidas de carvão" -
afirmando que o Ministério das Minas e Energia vai abrir concorrência públi
ca para transferir as primeiras dez jazidas de carvão, de Santa Catarina e do 
Rio Grande do Sul, de propriedade do Estado, às empresas privadas nacio
nais ou estrangeiras. A decisão foi tomada em reunião do Ministro César 
Cais com o Grupo Executivo de Política do Carvão (GECAM) e empresários 
do setor de mineração." 

Estâ aí, Ex•, especulação do insuspeitíssimo o O Globo, que, tenho im-
pressão, deve ser muito insuspeito para V. Ex•. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Permite V. Ex•, um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - OQ) - Com prazi:r. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Eminente Senador Henrique 
Santillo, o aparte do eminente Vice-Líder do Governo, Senador Aloysio 
Chaves, teria essa impressão de que nós, da Oposição, em verdade achásse
mos que as multinacionais tivessem aparecido no Brasil depois da Revolução 
de 1964. Todos nós sabemos, o País inteiro conhece, que sempre e, infeliz

·.mente, as multinacionais tiveram influência cresceu demais. E já que V. Ex' 
critica o Ministério das Minas e Energia, vai aqui outro dado estarrecedor. 
Um dado, que, absolutamente, não honra o Governo: Hoje, eminente Sena
dor Henrique Santillo, as multinacionais, no setor de minério, detêm o direito 
de lavra e pesquisa em cerca de 30 milhões de hectares no território nacional, 
expulsando, como está ocorrendo em Mato Grosso, dezenas e milhares de ga
rimpeiros de regiões onde trabalham há 50, 60, 100 anoS, Já tive oportunida
de de anunciar aqui, hâ cerca de 2 meses, a existência de empresas multinacio
nais fantasmas para pesquisar minérios e demonstrar que apenas uma delas, 
do Grupo BRASCAN, só o Grupo BRASCAN tem cerca de quarenta e trés 
empresas mineradoras fantasmas e, quando mostrei, aqui, inclusive, os con
tratos sociais de algumas dessas empresas fantasmas que só existem no papel 
e para afrontar a lei, causou estarrecimento ao Senado. E quem participou 
daquela sessão, naquela tarde, haveria de concluir de que, com a reação intei
ra do Senado, em ·menos de quarenta e oito horas, haveria providências do 
Governo para coibir esses abusos. Nada se fez. A denúncia caiu no vazio. Fo
ram nesses governos que se sucedem após 64, que surgiu, por exemplo, o Pro
jeto Jari, que nada mais é do que um estado estrf!,ngeiro dentro do território 
nacional e coisas desse tipo, nobre Senador. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - V. Ex• se referiu ao 
setor de mineração e veja o seguinte, como tentam enganar a opinião pública. 
O Ministério das Minas e Energia e o BNDE, hâ pouco, publicaram à Nação 
toda que o setor de mineração está altainente estatizado no País, de tal modo 
que 80% dessa iniciativa estariam nas mãos do Estado, 14% apenas estariam 
nas mãos das multinacionais e 6% nas da empresa privada nacional. Propos'i
tadamente, esquecendo-se de dizer que aí inclui o petróleo, que aí inclui o mi
nério de ferro, quando na verdade, nos não-ferrosos não-metálicos, 85% de 
toda a iniciatiVa nesses setores estão entregues à sanha voraz das multinacio
nais ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- É verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) ~ ... que põem uma pe
dra por cima quando não querem explorar uma jazida, quando essa jazida 
não serve aos seus interesses, mesmo servindo aos interesses da Nação. 

O Sr. Lázaro Barboza (M D B - GO) - É verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILW (MDB - GO)- Alêm do mais, V. Ex• 
falou a respeito das empresas fantasmas, das chamadas empresas que existem 
apenas no papel, para requerer a exploração~ a lavra de determinadas jazidas 

de minérios, de acordo com o estabelecido no Código de Mineração, do País. 
Pois bem, o Governo não ouviu, simplesmente, que a Companhia Vale do 
Rio Doce tem uma centena delas ... 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- É verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MbB- GO)- Esta ciranda de en
ganação, de embromação e de tentativa de engodar a opinião pública, de 
manter as mesmas relações de dominação, esta ê a verdade, e ninguêm poderá 
desmentir isso, nem o próprio Governo. Essas portarias autorizando o fun
cionamento dessas empresas fantasmas sãO assinadas pelo próprio Ministro 
das Minas e Energia. 

O Sr. Lázaro Barboza (M D B - GO) '- É verdade. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Não hã nem como 
alegar desconhecimento. São centenas dessas empresas, e uma centena delas 
da própria Companhia V ale do Rio Doce. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Peço a relação dessas empre
sas fantasmas ao Senado, para que a encaminhemos ao Sr. Ministro das Mi
nas e Energia para qUe S. Ex• ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Do mesmo modo 
que V. Ex• disse que ia encaminhar a relação das multinacionais que o Sena
dor Lázaro Barboza trouxe aqui. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB- GO)- Basta que o nobre Senador faça 
remissão ao· discurso publicado no Diário da União. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA- PA)- Quem está discursando é o Se
nador He~rique Santillo, eu não me dirigi a V. Ex•. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Basta consultar o 
Diário da União. 

O Sr. Aloyslo Chaves (ARENA -PA)- Peço ao nobre Senador Lãzaro 
Barboza que me permita solicitar ao nobre orador, Senador Henrique San
tillo, uma relação dessas empresas fantasmas que teriam sido autorizadas a 
funcionar, no País, por portaria -estou repetindo as expressões do orador 
- do Sr. Ministro das Minas e Energia, para que a Maioria a encaminhe a S. 
Ex• a fim de que ele ministre a esta Casa os esclarecimentos necessãrios, por
que no plano de mera alegação ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Peço a V. Ex• que 
consulte o Diário da União. 

O Sr. Aloys!o Chaves (ARENA - PA)- ... sem que se possa relacio
nar, sem que se possa mencionar, é muito fácil fazer acusações desta nature
za.· E a impressão que tem O p-úblico que nos ouve, ou quem lê a notícia dos 
debates nesta Casa, é que, de um lado neste País, estão os patriotas, os ho
mens impolutos, de probidade irrepreensível, que são os ilustres Senadores e 
Deputados do M D B. . . 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) .,..-V. Ex• se engana. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- ... e, de outro lado, uma mas
sa imensa de maus patriotas, que estão vendendo este País, entregando-o gra
tuitamente às multinacionais, coniventes com elas, para fazer do Brasil talvez 
apenas uma dependência econômica e política, contra as de outras nações. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Coniventes, omissas, 
sim, conC9rdo. Por omissão. 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA - PA)_- Ora, esta posição do Partido 
de V. Ex• afronta à verdade e afronta, sobretudo, à Maioria. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Coniventes com a 
omissão. Agora, a consciência maniqueísta quem implantou neste País foi a 
ditadura, apoiada por V. Ex• durante 15 anos. Aliás estâ aqui: ua consciência 
maniqueísta, e que, de uma lado, estavam os homens espúrios, os antipatrio
tas, que precisavam ser banidos ou cassados, e, do outro lado, os anjos desci-
dos do Céu, para defenderem os interesses da Pâtria." · 

O Sr. Aloys!o Chaves (ARENA- PA)- Maniqueísta, nobr~ ~enador, 
é expressão cunhada, mas quem anda vendendo os interesses naciona1s são os 
brasileiros que vivem e sempre viveram neste- País. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. HENRIQUE SÁNTÍLLO (MDB- GO)- Com prazer, ouço o 
Senador Evandro Carreira. 
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O Sr. Evandro Carl-eira (MDB - AM)- É preciso que, de uma vez por 
todas, se caracterize o que é Maioria neste País. Maioria neste País não é uma 
maioria da ARENA no Senado, nem na Câmara Federal. Maioria neste País 
é o povão, que não estâ em absoluto batendo palmas a esta interfer~ncia e in
gerência de predomínio multinacional no País. 

O Sr. Lázaro Barboza (MDB - GO) - Muito bem I 

O Sr. Evandro Carreira (MDB....: AM}- Esta é' que é a verdade. Maio
ria, não! 

Eu repito isto: O povo, sim, é que é maioria. Maioria não é uma maioria 
biônica da ARENA no Senado, nem no Governo dos Estados. 

O SR. HENRIQUE SANTILW (MDB - GO) - Muito obrigado, 
nobre Senador. 

Continuo, Sr. Presidente, leiido a-noticia dO Jornal O Globo: 

uFicou também decidido durante a referida reunião que o Go
verno entregarA às empresas que fazem a distribuição dos derivados 
do petróleo - Shell, Atiatantic, Esso c Texaco - a distribuição do 
carvão em todo o território nacional. São as mesmas empresas que 
apenas em 1978 obtiveram com a distribuição dos derivados do pe
tróleo lucros superiores a 4 bilhões de cruzeiros, quase tanto quanto 
o valor de todo o capital imobilizado durante toda sua atuação no 
Brasil. 

ClamaMse à consciência nacionalista dos setores civis e militares 
do País. t preciso mobilizar todos estes setores na defesa dos inte
resses nacionais, na certeza de que a luta nacionalista é indissociável 
da luta pelas liberdades públicas e pela igualdade." 

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

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Com prazer, Ex• 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Nobre Senador Henrique 
Santillo, o Senador Aloysio Chaves colocou muito bem o problema evidenteM 
mente, V. Ex' não pode senão cometendo terrível injustiça, querer colocarM 
nos naquela posição, ... 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Permite V. Ex• um 
contraMaparte ligeiro, rápido? 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA - BA) - Pois não. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO) -Não coloquei nin
guém nessa posição, V. Ex•s é que se estão colocando, defendendo as multi
nacionais, a atuação- do capital estrangeiro no Brasil. 

O Sr. LomantoJúnior (ARENA -BA}- V. Ex• por várias vezes insi
nuou aqui que o Governo está entregandO este País às_ multinaciomiis. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- V. Ex• não é Gover
no, nem o Senador Aloysio Chaves. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- O que não aceitamos, e~ queria 
dizer ao eminente Senador Evandro CarrCira, eminente Senador do Amazo
·nas, que evidentemente o povo, até agora, nos tem colocado, atrav~ do seu 
voto, como a maioria representativa do povo brasileiro, e basta que V. Ex•s 
contemplem todos os resultados das eleições; no nível municipal, y. Ex' vai 
encontrar representação maciça da Aliança Reilov~dora Nacional, com uma 
diferença extraordinária na manifestação do votõ -popular no setor munici
paL Se V. Ex• for argUir as Assembléias Legislativas eleitas diretament_e pelo 
povo, vai encontrar também ... 

O SR. HENRIQUE SANTILW (MDB - GO) - A mesma coisa. 

O Sr. Lmnanto Júnior (ARENA - BÁ) - ... a Aliança Renovadora 
Nacional com maioria exPressiva·; Para não dizei- esmagadora, como repre
sentante do povo. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Nós sabemos a que 
preço. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Se V, Ex• analisar, ainda, a 
Câmara Federal, a representação do povo na Cârliara Federal, ainda assim a 
Aliança Renovadora Nacional é a expressão da maioria do povo brasileiro. 
Como é a expressão da maioria do povo brasileiro na Câmara Alta, nesta Câ
mara em que estamos, a representar o povo. Vi~mos com a maioria, c; não me 
refiro a ·minha situação nem a do Senador Aloysio Chaves; na minha si
tuação pessoal, nem precisou que utilizâssemos a Sublegenda; ao contrário, 

essa utilização foi feita, foi apropriada pelo partido de V. Ex•, e mesmo.as· 
sim estamOs aqui pela vontade, aliâs, da grande maioria do povo baiano, num 
percentual que ultrapassou a votação do resto do País. 

O SR. HENRIQUE SANTILW (MDB - GO) - Perfeitamente. 

O Sr. Lomanto Júnior (ARENA- BA)- Portanto, não façam esta in· 
justiça, ~m querer tirar o mérito da Aliança Renovadora Nacional, a detento
ra da preferência do eleitorado nacional. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDll - GO),.... A h! não. Longe de 
mim querer cometer essa injustiça. E veja V. Ex', pelo seu relatório bastante 
sintético, quanto deve a ARENA ao "pacote de abril". 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Exatamentc, nobre Senador 
Santillo. E aCresce o seguinte, meu ilustre Senador, permita-me mais uma 
vez. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Pois não, com pra· 
zer, ouço V. Ex'. 

O Sr. Evandro Carreira (M DB- AM)- O Governo não está entregan
do este País às multirl;acionais; o Governo já entregou e já alienou. O Brasil 
estã alienado: 50 bilhões de dívida ... Nós estamos suando e sangrando para 
alimentar multinacional... 

O Sr. Moacy! Dalla (ARENA - ES)- Essa é uma afirmação que eu 
não gostaria de chamar de leviana e insensata. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- E outra coisa, nobre Senador: 
não é só o upa cote de abril", não. Há também a corrupção declarada e confes
sada, como foi o caso do Amazonas, que p_erdeu as eleições para o Senado: 
corrupção declarada. No Acre, a mesma coisa: rios, toneladas de dinheiro jo~ . 
gadas para ganhar a eleição, além do ~·pacote de abril". E: assim que a ARE
NA consegue maioria e, por que; então, o recurso da bionicidade? Por que, 
então, o recurso do biônico no Senãdo? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Sr. Presidente: 
A defesa da PETROBRAS é tão importante agora quanto foi a campa

nha popular que culminou com sua criação pela Lei n'? 2.004, em 1953. 
Esta defesa, no entanto, ficará comprometida enquanto o entreguismo 

estiver encastelado em sua própria administração. Sem a entrega imediata da 
empresa estatal aos setores nacionalistas civis ou militares, livrando~a da sus
peição de sua atual presidência, a luta poderá ser em vão. f: preciso democra
tizar sua direção pela criação de um conselho eleito por seus operários, seus 
técnicos de nível superior e seus funcionários de administração, que, ao lado 
dos membros indicados pelo Governo, dever:ão escolher sua diretoria, 
mantendo-a sob vigilância. O que é preciso discutir no momento não é a vali
dade da empresa estatal como forma de impulsionar nosso desenvolvimento, 
mas a ma:neir"a pela qual a sociedade poderá criar seus instrumentos de fiscali
zação destas empresas pela democratização de suas estruturas administrati
vas e de seu poder decisóriO. 

O Sr. Jorge Kalume (ARENA- AC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB - GO) - Ouço V. Ex• 

O Sr. Jorge Kalume (ARENA- A C)- Não quero interferir no discur
so de V. Ex', quero apenas fazer um apêndice e responder ao aparte do Sr. Se
nador pelo Amazonas, Evandro Carreira, que quando falava em corrupção 
fez referência ao meu Estãcfo e, indiretamente, 3.üitgüi. 3. n1in1, que fui eleito 
por eleição direta. No Acre, coStuino dizer que esse grau de civilidade e de ci
vilização aindã. nào chegou; ainda somos muito humildes. Talvez esse sístema 
adotado seja no Estado citado pelo ilustre Senador Evandro Carreira. Fui 
eleito por uma grande maioria, Sr. Senador Evandro Carreira; nós tivemos 
77% dos votos daqueles que votaram na ARENA e 33% do cômputo geral 
dos 6 candidatos. Quero dizer que a minha votação sobre o mais votado do 
MDB foi além de 7 mil votos. h este o aparte que queria dar ao eminente Se
nador pelo Amazonas, que foi injusto conosco. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM)- Permita-me, nobre Senador 
Henrique Santillo, o que consta a todos nós, é que S. Ex• ganhou por 59 vo
tos. 

O Sr. Jorge Kalume (ARENA - AC) - V. Ex• se refere à legenda. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB - AM) - Não. 

O Sr. Jorge Kalume (ARENA - AC)- Na eleição majoritária, fui o 
mais votado e não houve corrupção, mesmo sendo 59 votos. 



Outubro de 1979 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-felra 10 5133 

~------------------------------------------------------------~~--------------------------------~ 
O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Senador Jorge Kalume, 

não o estou acusando de corrupção; estou acusando o seu partido. 

O SR. HENRIQUE SANTILLO (MDB- GO)- Concluo, Sr. Presi
dente. 

Conhecida a estratégia do Governo, a nível do político, tendente a mon
tar a farsa da alternância no poder por dois partidos comprometidos com o 
sistema capitalista perverso, com alguns retoques de superfície apenas e ten
dente a pulverizar as forças progressistas da Nação, cabe a estas forças for
marem coesas _a frente política, mantendo os compromissos assumidos com a 
Nação. . _ ___ _ _ 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Sobre a mesa, projeto de lei que 
serã lido pelo Sr. 1•-Secretãrio. 

~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 305, DE 1979 

Estabelece multa de 10% ao dia, sobre a importância devida, 
quando o banco depositário não liberar, em 10 dias, o FGTS. 

O CongrC~iso Nacional decreta: 
Art. (9 ~acrescentado ao art. 89 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 

1966, o seguinte parágrafo único: 

"Art. 8• ........................................... . 

Parágrafo único. A importância a que faz juz o empregado 
serã liberada pelo banco depositário dentro do prazo mãximo de 
dez (lO) dias, a contar da entrega da Autorização de Movimentação 
- '•AM" -, sob pena de multa de dez por cento ao dia sobre o va
lor devido, em favor do titular da conta". 

Art. 2'? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrãrio. - - --

J ustlflcaçio 

Representação da Câmara Municipal de Santos, de iniciativa do Verea
dor Moacir de Oliveira, levou-nos a elaborar o presente projeto que objetiva 
suprir lacuna da legislação, estabelecendo sanção expressa para o caso de não 
liberação das importâncias do FGTS devidas aos empregados dentro de um 
prazo razoãvel de lO (dez) dias. 

A lei pertinente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (n' 5.107, de 
13 de setembro de 1966) e, bem assim, o respectivo regulamento (o Decreto n9 
59.820, de 20 de dezembro de 1966) coritêrn inúmeros dispositivOs a regrar o 
sistema de depósito do FGTS, bem como a forma de movimentação das con
tas, quer pelo empregado, quer pelo empregador. 

Contudo, um e outro desses diplomas, omitiu-se quanto à previsão de 
sanções especificas para o caso de os bancos depositários não liberarem ime
diatamente as importâncias a que fazem juz os empregados, sendo certo. por 
outro lado, que em alguns estabelecimentos a procrastinação acabou se trans
formando em regra, quando se trate de retirada de dinheiro das contas vincu~ 
iadas. 

Mediante as mais injustificadas desculpas os estabelecimentos bancários, 
depositários de contas do FGTS, vêm postergando a liberação das importân~ 
cias a que têm direito os empregados, por tri~ta, sessenta e mais dias, mesmo 
depois de cumpridas as formalidades previstas em lei, inclusive depois de en~ 
tregues as autorizações de movimentação (AM). 

O presente projeto, ao estabelecer rigorosa sanção, pretende eliminar da 
sistemática do pagamento do FGTS esta prática injusta, e, por vezes, até hu~ 
milhante a que é: submetido o trabalhador brasileiro. 

Sala das Sessões, 9 d«? outUbro de .1979. - Senador Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966 
(Com alterações do Decreto-lei n• 20, de 14-9-66) 

Cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras pro
vidências. 

Art. 89 O empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes 
condições, conforme se dispuser em regulamento: 

I- no caso de rescisão, semjtista càusa:, pela empresa, comprovada pelo 
depósito a que se refere o artigõ 69, ou por declaração da empresa, ou reco-

nhecida pela Justiça do Trabalho, no de rescisão com justa causa, pelo empre
gado, nos termos do art: 483 da CLT, e nos casos de cessação de atividade da 
empresa, de término de contrato de trabalho de tempo estipulado, ou de apo~ 
sentadoria concedida pela previdência social, a conta poderâ ser livremente 
movimentada. 

II - no caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela em
presa com justa cauSa, a conta poderá ser Utilizada, parciai "ou totalmente, 
com a assistência do Sindicato da categoria do-empregado, oU na falta deste 
com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, industriei! ou agrope-
cuária, em que se haja estabelecido individualmente ou em sociedade; 

b) aquisição de moradia própria nos termos do art. 10 desta lei; 
c) necessidade grave e· premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de naturCla autô~ 

no ma; 
e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino. 
III- durante a vigência do contrato de trabalho, a conta somente pode

rã ser utilizada na ocorrência das hipóteses previstas nas letras '~b" e uc" do 
item I I deste artigo. 

(Às Comissões de Con~tituição e_ J~ti~ e. de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Eunice Michiles- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jessé Frei
re- Marcos Freire- Arnon de Mello- Gilvan Rocha- João Calmon
Amaral Peixoto - Hugo Ramos- Nelson Carneiro - Itamar Franco -
Murilo Badaró- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pe
dro Pedrossian- Affonso Cãmargõ -.:...._José Richa- Evelásio Vieira- Jai
son Barreto - Lenoir V argas - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do ~rojeto de Resolução n9 74, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conc1usã<>
de seu Parecer n9 64 I, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal 
de Moji Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa mil, cento e oitentã e seis cruzeiros e noventa 
centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 642, de 1979, da Comissão: 
- de Constitulçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- Es. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: · 

Na sessão última, havíamos expendido considerações a respeito desta en
xurrada de projetos de resolução que ocupam a pauta dos nossos trabalhos e 
que visam autorização às prefeituras municipais pará aúmentar a sua dívida 
consolidada, a fim de que possam contrair novos empréstimos com entidades 
financeiras estaduais ou federais. 

Sr. Presidente, havíamos dito e chamo a atenção da nobre Bancada da 
ARENA, havíamos dito que isto é um fator de realimentação da inflação que 
corrói as energias deste País. Havíamos dito, também, que, todas as vezes que o 
Senado votava esses projetas de resolução, estãvamos aumentando o teor da 
inflação contra a qual nos debatemos. Com esses empréstimos às prefeituras, 
estamos também aguando o poder aquisitivo da moeda dos assalariados e do 
operariado_ do nosso País. 

Sr. Presidente, não combato o empréstimo aos municípios, combato, 
nesta hora, o fato de o Governo autorizar as prefeituras municipais a consoli
darem suas dívidas. a fim de que possam adquirir ou angariar novos emprés
timos com entidades financeiras. Só em um dia o Senhor Presidente da Re
pública remeteu 14 mensagens, mensagens essas que totalizavam alguns mi· 
lhões de cruzeiros. a vârios municípios do País, principalmente aos municí~ 
pios de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paranâ e Minas Gerais. São os Esta
dos em que os municípios pretendiam, consolidada a sua dívida, ter con-
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dições de angariar novos empréstim-Os, e esse dinheiro ê fator de realimen
tação da inflação que o Governo Federal jurou combater em benefício desta 
Nação. 

Sr. Presidente, o projeto que estamos varando autoriza a Prefeitura mu
nicipal de Mogi-Guaçu, em São Paulo, a elevar Cr$ 4.590.186,90 sua dívida 
consolidada. 

Assim, Sr. Presidente, essa ladainha que venho fazendo hã vãrios dias 
não é em meu benefício e nem do meu partido, é em beneficio do povo. Todo 
o dinheiro que o Governo joga, que o Senhor Presidente da República autori
za de mão beijada, 14 mensagens de autorização de consolidação da dívida, 
para que, como no caso de Mogi-Guaçu, em São Paulo, o município possa 
contrair novas dívidas com o Banco ctO Estado de São Paulo, esse dinheiro, 
jogado nas mãos do Município, é um fator de inflação, é um fator inflacio
nário. 

Lemos nos jornais de hoje, nos de ontem e _nq_s do fim de semana, depois 
que rezamos aqui, como diz o Sr. Vice-Líder da ARENA, essa ladainha que 
jã vem de quinta-fe"ira até hoje - e se não a reier sexta-feira, foi porque me 
encontrava ausente, e se não o fiz ontem foi porque também não me encon
trava aqui no plenário-, o que é certo, Sr. Presidente, devemos, homens da 
ARENA e do MDB, antes de termos quaisquer implicações nesses projetes 
de consolidação da divida municipal, é criarmos tiniãTrerite antiinflacionária 
neste País. Do contrário,-o-Senhor PreSidente da República, que tem a mão 
leve para assinar essas mensagens, ele que vem depois combater, na sua políti
ca, a inflação, ele com a mão esquerda élistribui essas parcelas de dinheiro ao 
território nacional, que são, genuinamente e acabadamente, fatores inflacio
nários. 

Não há outro argumento, Sr. PreSidente. Nós poderíamos dizer que são 
municípioS pobres, mas Moji-Guaçu não é doS municípios mais pobres do 
País. Moji-Guaçu é um grande mUnicípio de São Paulo. 

Esses municípios que pedem a consolidaçãO da sua dívida para adquiri
rem a possibilidade de aumentar seus empréstimos, são os grandes municí
pios, pois os pequeninos dos nossos Estados, Sr. Presidente, não vêm se so
correr do Senhor Presidente da República. 

Esses intermediários, os medianeiros dessas mensagens são políticoS dos 
grandes Estados que têm livre trânsito na cúpula do Poder Executivo desse 
País. 

Mas é preciso que o Senhor Presidente nãó Seja só um bom moço. O Pre
sidente precisa saber que, através de todas as 14 mensagens- eu li aqui no 

· plenário e estão aqui iúlS miilhas mãos- que pediam autorização para con
solidar a dívida do município, ele estava jogando no meio c_irculante brasilei
ro um percentual inflacionário que a sua visita a -CEASA, para contemplar o 
preço dos gêneros alimentícios, não veda, não impede, não obstrui a espiral 
inflacionária que estã nos devorando. 

Sr. Presidente, antes da frente política, antes da extinção dos partidos, 
antes da distribuição da opinião pública em organizações partidárias, antes 
da organiz·ação do País em partidos pol_iticos, o Senhor Presidente da Re
pública deveria pensar, pensar durante o dia e a noite, pensar com a cabeça 
fria que há um fator que devora gregos e troianos, devora arenistas e emede
bistas, devora o Partido de V. Ex•s, como destrói o nosso, é a inflação devora
dora, abacadabrante, que estã ameaçando a vida_ brasileira. 

Nobres Senadores, com este dinheiro a Mogi-Guaçu, na nossa pauta de 
hoje, c~HJ1.0 o dinheiro para Santos, outro Município pobre na opinião do 
nobre Vice-Líder da ARENA, outro projeto para a Prefeitura Municipal de 
São Joaquim da Barra, em São Paulo, são 14 municípios que constam da 
Mensagem do dia 9 último do Senhor Presidente da República. Este dinheiro 
é um carreador de inflação. Até o aumento salarial das classes altas, como das 
classes baixas também, é um fator inflacionário. 

Ora, se estamos em fase de reajuste semestral_ de salãrio, o Senhor Presi~ 
dente da República tem o dever de pensar duas vezes antes de ser o bom moço 
que atende àqueles medianeiros que vêm pedir, por estas mensagens, para be
neficiar os muniCíPiOs da sua área eleitoral. 

Aqui, Sr. Presidente, não estão muniCípios do MDB, estão municípios 
da ARENA. São municípios da área dos Senadores da ARENA de hoje, por
que de segunda-feira em diante, é possível que nem exista mais a ARENA. É 
possível que o Senhor Presidente da República queira dissolver as fronteiras 
partidárias, as zonas lindeiras que nos separam todos nós e nos confundamos 
num só partido. Mas, todos temos o precípuo direito de impedir que, a cada 
dia, o dinheiro ganho pelo operârio de salário mínimo, que o Governo lhe dã · 
valha tão pouco e, ao contrário, o Governo lhe retira esse poder aquisitivo, a 
cada dia que se passa, a cada instante que remete a esta Casa essas mensagens 
de autorização da consolidação da dívida municipal, a fim de que os municí
pios possam adquirir novos empréstimos, reativ3.ndo a inflação brasileira. 

Sr. Presidente, faço um apelo à Bancada da ARENA para que ajude o 
Senhor Presidente da República a impedir que remeta, para esta Casa, esses 
projetes de resolução, que são um viâtico, através do qual a inflação brasilei
ra ganha mais corpo e mais viOlência. E a espiral inflacionária pode nos sufo
car a todos nós: gregos e troianos. (Muito bem! Palmas.) 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Aloysio Chaves, para encaminhar a votação. 

O SR. ALO YSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) -Sr. Presidente, requeiro verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Vai-se proceder à verificação so
licitada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a che~ 
gada ao plenãriO dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

(A sessão é suspensa às 15 horas e 55 minutos, sendo reaber
ta às 16 horas e 5 minutos) 

·o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estã reaberta a sessão. 
Caso não haja objeção do Plenãrio, a Presidêncía vai deixar de fazer a 

verificação, uma vez que é evidente a falta de quorum. 
A Liderança da Maioria tem dúvida quanto à presença dos Srs. Senado

res? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Tenho, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (L ui z Viana)- Então, vamos proceder à verifi
cação. Peço aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares, a fim de que se pro
ceda à verificação de votação. 

Vai-se proceder à verificação. (Pausa.) 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES. Para uma questão de or
dem.)- Sr. Presidente, creio Que o Regimento poderia resolver a questão: 
nós votaríamos e V. Ex• mandaria contar os votos nas Comissões, porque hã 
uma reunião nuina Comissão e contaria os votos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Infelizmente, regimentalmente, 
isso não se~á possível. 

~O SR. DIRCEU CÀRDOSO (MDB- ES)- Porque foi ultrapassado 
o prazo, Sr. Presidente. O Regimento estâ acima de nós. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) --'Justamente por isso que não 
posso atender a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)'--- Vai-se proceder à verificação re
queri~a, que serâ feita pelo processo--de votação eletrônica. Os Srs. Líderes 
votarão erri primeiro lugar, votando em seguida os demais Srs. Senadores. 
(Pausa.) 

Procede-se à votação 

VOTAM ""SIM" OS SRS. SENADORES: 

Jarbas Passarinho, L_íder da ARENA- Hurnbçr~o Lucena, Uder do 
MDB- Affonso Camargo -~Alberto Silva- Álmir Pinto- Aloysio Cha
ves- Bernardino Viana- Eunice Michiles- Gabriel Hermes- Henrique 
de La Rocque- Jorge Kalume- José Guiomard- Jutahy Magalhães
Lomanto Júnior- Luiz Cavalcante- Mendes Canale- Milton Cabral
Moacyr Dalla- Murilo Badaró.- Passos Pôrto- Adalberto Sena:....... Ama
ral Peixoto - Henrique Santillo - Lãzaro Barboza. 
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VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES: 

Arnon de Mello - Dirceu Cardoso -- Evandro Carreira. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Votaram "SIM", 24 Srs. Senado
res; uNÃO", 3 Srs. Senadores. Não hOuve quorum para deliberação. Em con
seqUência a votação da matéria fica adiada para a próxima sessão, juntamen
te com os itens 2 a 6 da pauta, que estão em fase de votação. Pela mesma ra
zão fica adiada a apreciação- dos itens 15, 16 e 17, dependentes da votação de 
requerimento. 

São os seguiri.tes ai-Itens" cU}tTaf)rúiação é"adiãda 

-2--

Votação, em turno único, do Projeto de Res.o_lução n9_75, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 643, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a 
elevar em Cr$ 24.094.150,86 (Virite e Quatro milhões, noventa e quatro mil, 
cento e cinqUenta cruzeiros e .oitenta e seis centavos) o móilüinte de sua dívida 
consolidada tendo 

PARECER, sob n• 644, de 1979, da Comissão:- -
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 76, de 1979 (apre
sentado pela COrriiSSãi:{ de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 645, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar em Cr$ 
35.551.793,35 (frinta e cinco· milhões, quinhentos e cinqUenta e um mil, sete
centos e noventa'e três cruzeiros e trinta e cinco centav·osr o -inoiúailte de Sua 
dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno úriico, do Projeto de Resolução n9 77, de 1979 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 647, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaqüim da Barra (SP) a 
.elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e 
noventa e oito cruzeiros e quartoze centavos) ó montante de sUa dívida con~ 
solidada interna; tendo 

PARECER, ~ob n• 648, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regímen~ 
to Interno, para a Mensagem n• 122, de 1978 (n• 208/78, na origem), solici
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuãriõ da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
SjA. 

-6-

Votação. em turno único, do Requerimento n"' 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termoS do art. 371, alínea c, do Regímen
to Interno, para a Mensagem n• 123, de 1978 (n• 209/78, na origem), solici
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas do distrito agro pecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuária Porto Ale
gre SjA. 

-IS-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE !973 
(Tramitando em co~junto com os PLS o•s 169 e 217 /75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 
1975, do Senador Orestes Quércia;- que altera a redação do§ 29-do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdêncta Social (Lei número 3.807, de 26 de agosto de 
1960), tendo 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- 1"' pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade; 29 pronunciamento: pela constituciqnalidade e juridicida
de, e no mérito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta: 

-de Legislação Social- 19 pronunciamento: contrãrio; 29 pronuncia-
mento: contrário ao projeto e ao substitutivo da ComisSão de Constituição e 
Justi_ça, com voto vencido, em separado, do Senador Franco Montoro; 

-de Finanças, contrãrio ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

(Dependendo da votação do Requeri~ento n9 389, de 1979, do Senador 
Franco Montor9; solicitando o_ reexame de_matÇ_ria, pela Comissão de Cons-
tituição e Justiça.) · 

-16-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 217 j75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de- Lei do Senado n"' 169, de 
-1975, do Senador Franco Montoro, que determina que os benefícios concedi
dos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salãrio míni
mo. Dá noVa reçlação ao§ 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência So
cial, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela 'prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao ProjCto de Lei do Senado n9 
97/75; 

-de Legislação Sociai, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

-de Finanças, contrário. 

-17-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 217. de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que ·altera a redação do§ 29 do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 324, 325 e327, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiçat pela prejudicialidade, face o parecer favorã

vel, nos termos de substitutivO- oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 97, 
de 1975; 

-de LegisJaÇiO Social, contrãrio, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

-de Finançast contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 7: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 663,- de 1979), do Projeto 
de ResoiuçãO n9 17, -ae·-1979, do Sena-dOr Itamar Franco, que altera 
o Regimento Interno do Senado Federal. 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão. a redação final é dada como definitivamente 

aprovada nos termos do art. 359 dÕ Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

.t a seguinte a redaç7ío final aprovãda 

Redação final do Projeto de Resolução n• 17, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, , Presi-
dente, nos termos do art. 5~ inciso 30 do Regimento InternÓ, promulgo a se
guinte. 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 O art. 170 do Regimento Interno do Senado .Federal passa a vi

gorar com o acréscimo dos seçuintes pa~-~_grafos: _ 

.. § 49 Para apuração do fato ou fatos serã indicado Relator 
pelo Presidente da Comissão. 

§ 59 Não estando o Relator presente a qualquer ato do in
quérito, poderâ o Presidente da Comissão designar-lhe substituto 
para a ocasião, mantida a escolha na mesma Representação Parti
dãria. 
§ 69 A Comissão terá suplentes, em número igual à metade do nú
mero dos titulares mais um, escolhidos no ato da designação destes, 
observadas as normas constantes dos arts. 81 e 83." 

Art. 29 Esta ResoluÇão ·entra em vigor na data de sua publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Discussão, em turno único, da Redação FiOãl (oferecida pela 
Comissão de Redaçào em seu Parecer o9 674, de 1979, do Projeto de 
Resolução n'i' 68, de 1979, que autoriza" a Prefeitura Municipal de 
Ibiporã, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e 
dois milhões, sessenta mil e quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete 
centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Em discussão a redação final. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES- Para discutir. Seni revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Secadores, temos agora em mãos a redação 
final de mais um emprêstimo a uma prefeitura. QUero me servir da oportu
nidade para rebater os argumentos do nobre Vice-Líder da ARENA, em 
função na liderança, o Senador Aloysio Chaves, que garantiu que o emprésti
mo ao município nada representa ante a necessidade de quatro mil municí
pios brasileiros. 

Sr. Presidente, se raciocinarmos assim, justificaremos todos os gastos 
que o Governo fizer sem a contenção da inflação. 

Se o empréstimo a um município não representa nada diante do mosaico 
municipal brasileiro, então, Sr. Presidente, nós faremos todas as sandices, 
porque isto não representa todos os municípios brasileiros. Qualquer dinhei
ro jogado hoje no meio circulante representa um. fator inflacionário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Eu pediria a atenção do nobre Se
nador que estamos discutindo a redação final, e acho- que até o momento o 
assunto é inteiramente estranho ao discurso de V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não. É a redação final de 
um projeto semelhante, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não .é semelhante, V. Ex• perdôe. 
Pelo regimento, que V. Ex• disse hã pouco queestâ tanto acima de mim quan
to de V. Ex•, e disse-o muito bem, nós estamos discutindo a redação final de 
um projeto; se V. Ex• tem algum reparo a fazer à redação, é perfCitá. Mas a 
oportunidade não se presta para que V. Ex• teça comentários, por mais bri
lhantes que sejam, fora deste assunto. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Os comentãrios não são 
brilhantes, são judiciosos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - São ambas as coisas. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Assim, Sr. Presidente, a 
redação final merece, no caso, a minha reprovação também. O Sena:do estâ 
votando esses projetes, estâ lavando as mãos, mas nós n~nca teremos notícias 
de mãos tão sujas quanto estas mãos tão lavadas. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão a redação 
final. (Pausa.) 

Não havendo mais oradores, declaro-a encerrada, sendo a redação final 
dada como aprovada, de acordo com o art. 359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redação final aprovada 

REDAÇÃO FINAL-DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1979. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de lbipori, Estado do Paraná, a 
elevar em Cr$22.060.047,87 (vinte e dois milhões,, sessenta mil e qua
renta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívi
da consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. }9 É a Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná, nos 
termos do art. 211 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, ses
senta mil, quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de 
sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual 
valor,junto ao Banco do Estado do Paraná Sf A., este na qualidade de ~gente 
financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, destinado ao financiaw 
mento dos serviços de complementação urbana, abrangendo a implantação 

do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na .data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: · 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 675, de 1979), do Projeio 
de Resolução n9 69, de 1979, que autoriza a Prefeítura Municipal de 
Piedade, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze 
mílhões, trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros 
é quareta e quatro centavos) à montante de sua dívida consolidada. 

Em discussã-o a redação final. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES) - Sr. Presidente peço a palavra 
p·ara discutir -a -matéria. · · 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, temos, agora, em mãos, um segundo projeto cuja 
redação final o Senado irá votar, em que autoríza a Prefeitura Municipal de 
Piedade - jâ não é mais um Município, mas, são dois, agora, e, em redação 
final. 

Sr. Presidente, com os 5 constantes da pauta, já são 7 a esta altura- 7 
empréstimos. Portanto, Sr. Presidente, iSto representa um pequeno percen
tual sobre os 4 mil municípios brasileiros, mas em dinheiro representa mais. 

Assim, Sr: PreSid.CDtC, contra o meu voto, embora sendo Presidente da 
Comissão de Redação, aprovam mais este projeto de consolidação de dívida 
para o município tomar mais dinheiro emprestado junto ao Banco. do Estado 
de São Paulo, inflaci<?nando o meio circu_lante do nosso País. (Muito bem!) 

O SR. fRESIDENTE (Luiz Viana) - Ainda está em discussão a re
dação finaL (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada 
a discussão. 

Encerrada esta, a redação final é dada como definitivamente aprOvada, 
nos termos regimentais. 

A matéria var à promulgação. 
É a seguinte a redação final aprovada 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃÓ~N, 69, DE 1979 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Pau
lo, a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos e nove mil, 
novecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o 
montante de sua dívida consoUdada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 E a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, nos 
termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a.elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos e 
nove mil, no~ecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e quatro centa
vos) o montante de sua divida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, Junto ao Banco dO- Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de infra~estrutura urbana no Con
junto Habitacional Ernestino Croccia, da CECAP, naquele Município obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

DiscussãO, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redaçào em seu Parecer n.., 676, de 1979), do Projeto 
de Resolução n<J 70, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Contagem, Esta-dO- de Minas GeraiS,- .ã elevar em 
Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e 
oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta 
e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Em Cliscussão a redaçãO final. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 
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O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: · 

Uma após outra, está o Senado aprovando redações finais de emprêsti
mo aos municípios; já é a terceira. E agora saiu do EStado de São Paulo para 
o Estado de Minas Gerais- também é um grande· e poderoso Estado- para 
elevar em Cr$ 299.282.475,62 a dívida consolidada do município de Conta
gem, no Estado de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, quando o Sr. Ministro do Trabalho diz que o Governo 
não aumenta o salário mínimo do operário porque ele tem uma carga infla
cionária, o Senado joga de mão ch_eia_ as aUtoriZaÇões d-C- empréstimo aoS mu_. 
nicípiOs brasileiros aos mifhões - aos milhões- _aumentando a carga infla
cionária com que está lUtando a Nação biasileira. 

Assim, Sr. Presidente, o meu protestO. Estou defendendo o pobre, n-ão 
estou defendendo o municfpio nem o Estado; estou defendendo o pobre que 
todo dia tem o seu dinheiro mais desvalorizado, com menos poder aquisitivo. 
mais aguado, e que compra menos. É esse que estou defendendo. Não defen
do nem o Estado grande e nem o município poderoso; defendo é o pobre que 
nos dá o seu voto para que possamos aqui defendermos os seus interesses. 
Isto é uma carga inflacionária que o Senado, Sr. Presidente, de olhos veda
dos, está concedendo, está com o Senhor Presidente da República, para fazer 
a sua política de bom moço, inflacionando o meio circulante do Brasil. 

Meu voto ê contra. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão a redação 
final. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como aprovada, nos ter~ 

mos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

REnAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 70, DE 1979. 

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

RESOLUÇÃO N• _, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas 
Gerais, a elevar em CrS 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove 
milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco 
cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante de sua dívida consoli
dada. 

O Senado Federal. resolve: 
Art. 19 É a Prefeihirã.-Municipal de Contagem, Estado de Minas Ge

rais, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 299.282.475,62 (duzentos e no
venta e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e 
cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante de sua dívida consoli~ 
dada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco de Crêdito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financia
mento dos serviços de infra~estrutura urbana em áreas de conjuntos habita
cionais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco 
Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Item II: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de R6dação Cm seu Pa-reCer n"" 677, de 1979), -do Projeto 
de Resolução n9 71, de 1979, que autoriza a PrCfeitura Municipal de 
Pedreira, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três 
milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e trínta e quatro cruzeiros 
e cinqüenta e quatro centavos) o montante de ·sUa dívida cons_olida~ 
da. 

Em discussão a redação final. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão do 
orador._- Sr. Presidente, já são qüati'o as redações finais. 

Não tenho objeção alguma à redação final; se o tivesse, eu manifestaria 
esse meu descontentamento, porque só um erro grosseiro justificaria, a essa 
altura, a correção da redação final. Mas como o ·nosso glorioso_ Senado faz 
coisas, às vezes, impensadamente, e encontra justificativa. para todos esses 

procedimentos, nós estamos pela quarta vez concedendo empréstimo a mu
nicípio de São Paulo. Portanto, não é maiS um município, são quatro municí~ 
pios de São Paulo. Este, conso_Iidando a dívida em três milhões, quinhentos e 
doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros, a fim de que ele possa negociar 
novo empréstimo com o Banco do Estado de São Paulo. 

Sr. Presidente, cada dinheiro dado aqui e agora, nessas circunstâncias, 
representa um pé no pescoço do homem que trabalha. do homem que vive de 
salário mínimo. Cada tostãozinho dado aos municípios, aos municípios que 
não precisam, aos municfpi9s poderosos, representa um p!: no·. pescoço do 
homem que não tem o que comer, e que come com .o dinheiro, com o seu di~ 
nheiro, com o seu salário mínimo. E nós estamos dando, aos grandes municf~ 
pios, empréstimos vultosos .que estão concorren4_o _·para aumentar a inflação 
em nosso País. 

Voto contra isso, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Continua em discussão a redação 
final. (Pausa.) 

N à o havendo mais oradores, declaro~a encerrada, sendo a redação final 
dada como definitivamente aprovada, de acOrdo com o preceitu3.do no art. 
359 do Regimento Interno. 

A matéria vai à promulgação. 

E a seguinte a redação final aprovada 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, DE 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iriciso 
VI, da ConstituiçãO, e eu, -Pri:sidente, pi'orriulgo -a segUinte 

RESOLUÇÃO N• , DE !979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze 
mil, trezentos e trinta e quatro cruzelrQ!l e cinqiienta e quatro centa~ 
vos) o montante de sua divida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 ta Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São Paulo, nos 

termos do art. 29 da Resolução n'~' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e 
doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinq-uenta e quatro centavos) 
o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo_S.A., este na 
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), des· 
tinado ao financiamento d~s serviços de infra-estrutura no Conjunto Habita
cional Jardim CECAP -- Monte Nilo, naqllde Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2"" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 12: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida' pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n'~' 678, de 1979), do P~ojeto 
de Resolução n9 72, de 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Olímpia, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte 
e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e 
três cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida conso~ 
lidada. 

Em discussão a redação final. 
Para discuti-la tem a palavra o· nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir, Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, $rs. Senadores: 

Este é o quinto Município, na tarde de hoje, para o qual concedemos em
préstimo no valor de milhões. E mais uma vez quero fazer o meu protesto, 
agora não só contra a Bancada da ARENA, mas também contra a Bancada 
do meu Partido, que votou favoravelmente aos projetes de autorização para 
elevar o montante da dívida consolidada, com exceção dos Senadores Evan~ 
dro Carreira, Arnon de Mello e eu. São três votos apenas. Somos três sós em cima 
dessa rocha de granito que é a nossa consciência. 

Não importa a mim qUe -o MDB empresie o seu apoio a este dinheiro que 
o Governo está jOgando na corrente inflacionária do Brasil. Não óÍ~importa 
e não me atemoriza que a ARENA se coloque contra, o MDB robusteça a po
sição da ARENA; para justificar propósitos particularíssimos. às vezes os dois se 
juntam. Às vezes, os dois que são irreconciliãveis juntam~se aqui no plenârio. E 
hoje nós tivemos o MDB votando cem a ARENA, mas discordam daqui a poucc 
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em outros casos. E eu votarei com a minha consciência, e vou combater, $ vezes, 
posições tomadas pela'ARENA e MDB. .. 

Assim, nós estamos jogando na inflação essa quantia; vinte e quatro mi
lhões é a consolidação, mas o vulto do empréstimo não estã aqui. O Municí
pio pode lograr 100 milhões de empréstimos,-e são 100 milhões que desvalori
zam o poder aquisitivo do dinheiro .. 

O desgraçado que recebe o salãrio mínimo jã estâ, a esta altura, receben
do sete oitavos apenas do salãrio, porque o MDB e a ARENA. de mãos da
das e trocando aqui doces amavios, votaram por ma:is este elemento que au
menta e exacerba a inflação no Brasil, contra o voto de apenas três Senado
res; o nobre Senador Evandro Carreira, o meu e o do nobre Senador Arnon 
de Mello, da ARENA. 

E repito aquela exacerbada advertência da Câmara Italiana: "Senhor, 
deixai que as consciências aflitas e atormentadas !espeitem as consciências 
tranqUilas". 

Nós três somos uma consciência tranqUila. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concédo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para discutir.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Não pretendia fazer uso da palavra, por ocasião da discussão desta re
dação final que me parece pacífica no seu texto. Entretanto, diante das pala
vras do meu nobre colega, o Senador Dirceu Cardoso) resta-me apenas escla
recer que a Liderança da Bancada, nesta Casa, limitou-se no caso, a acompa
nhar os pareceres técnicos das Comissões. 

Por exemplo: no que tange ao empréstimo pleiteado pela Prefeitura Mu
nicipal de Mogi-Guaçu em São Paulo, junto ao Banco do Estado de_São Pau
lo, na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação, o Ree 
lato r foi o -nobre Senador Orestes Quércia, que deu parecer favorável, naCo
missão de Economia -quanto ao mérito- após um apurado exame da ma
téria, com o apoio dos nobres Senadores Teotônio Vilela e Roberto Saturni
no, que merecem todo o apreço da Bancada do Movimento Democrático 
Brasileiro. 

Foi justamente para esse projeto de Mogi-Guaçu que se solicitou a verifi
cação de votos em plenário, na tarde de hoje, Sr. Presidente. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concédo a palavra ao nobre Se
nador Amaral Peixoto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO (MDB- RJ. Para discutir. Sem revisão 
do orador.)- Sr .. Presidente, não posso aceitar a censura do meu particular 
amigo, Senador Dirceu Cardoso. Votei conscientemente, porque não temos 
feito outra coisa aqui, senão aprovar todos os projetas semelhantes a esse. E 
ainda mais: acompanhei o voto do meu Líder. 

Mas enquanto S. Ex• falava, eu assinava uma emenda constitucional que 
poderá pôr um termo a essa situação alarmante que o Senaáor Dirceu Cardo
so vem reclamando com muita razão, da tribuna do Senado. É um projeto 
modificando a distiibuição de rendas e melhorando a situação dos Municí
pios no Brasil, porque todos os Municípios do Br"asil esião em situação cala
mitosa e se nós não atentarmos para isso, não remediarmos essa situação, se
remos obrigados, cada fim de ano, a autorizar esses empréstimos que vêm, 
não sabemos se serão bem ou mal aplicados, mas se justificam porque os mu
nicípios não têm como fazer face a seus -compromissos. 

Por isso. votei conscientemente, coerente com as decisões reiteradas to
madas pelo Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -c-ontinua em discussão a redação 
final. 

Se nenhum dos Srs. Senadores ainda desejar fazer uso da palavra, vou 
encerrá-la. (Pausa.) 

Encerrada. 
De acordo com o art. 359 do Regimento Interno, a redação final é dada 

como aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

É a seguinte a redaçao final aprovada 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 72, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, iniciso 
Vl, da Constituição, e eu, , Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de Silo Pau
lo, a elevar em CrS 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, quinhentos 
e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta centa
vos) o montante de sua divida consolidada .. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I~ É a Prefeitura Murli~ip3J de Olímpia, Estado de São PaulQ, nos 

termos. do art. 2~ da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e quatro milhões, 
quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta 
centavos) o montante de sua dívida cons9lidada, a fim de que possa contratar 
um emprésÜITto de igual Valoi-,juntO ao Bailco do Estado d~São_ PaUlo S.A., 
este _na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado ao financíamento dos serviços de infra-estrutura no Con
junto_ H_abitacional Antônio José Trindade, naquela cidade, obedecidas as 
cóndiçÕes-ãdmitidãs pelo Bánco- Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2'» Esta Resolução entra _em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 13: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redaçilo em seu Parecer n• 679, de 1979), do Projeto 
de Resolução n9 73, de 1979, que auto~iza a prefeitura Municipal de 
Morro Agudo, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 5.236.619,4à 
(cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove 
cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolida~ 
da. 

Em discussão a redação final. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para discutir. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Já agora, este número de nossa pauta concede autorização de emprésti~ 
mo à Prefeitura Municipal de Morro Agudo, no Estado de São_ Paulo. É o nú~ 
mero 13 da Ordem do Dia, que está com 6 redações finais de empréstimo, 
portanto, não é um só município. 

Sr. Presidente, todo processo de empréstimo foi obedecido neste Projeto 
de Resolução n~? 73, de 1979. Apenas o nobre Lider do meu Partido levantou 
uma questão aqui, de que vamos tomar nota: Quando vem aprovado porCO· 
missões, o Plenârio não pode votar contra mais. 

País é, então, quando vem aprovado das Comissões, o Plenário não pode 
votar contra. O voto aqui é político. Na Comissão, o Senador vota tecnica~ 
mente: o jurista yota, de acordo com a sua consciência jurídica, na Comissão 
de Constituição e Justiça; o financista, na Comissão de Finanças; o médico, 
na Co_missão -~e Saúde,_ e assim por di_ante. 
- Mas, aqui,-o· voto é político. PortantO, Sr. Presidente, eu continuo a rece~ 

ber essas diverg_ências do m~u p~rtido, mas continuo inantendo a minha po~ 
sição. 

Sou favorãvel a empréstimo a todo os municípios, mas não nesta hora 
dramática que estamos· viVeõdo. 

Sr. Presidente, temos que derrubar esta bastilha que é_ a inflação. E, en
tão, se vamos derrubá-la amanhã, não vamos levar-lhe com o reforço, mais 
uma pedra, para colocá~la nos seus alice_rces. 

Vamos aliviar, agora, vamos fazer o bom combate, quando a dificuldade 
não é grande demais, quando a difiCuldade pode ser rompida. 

Assim, Sr. Presidente, contra ainda, porque todo o processo tramitou 
normalmente, todos. os pareceres obedeceram à tecnicidade, mas a hora é ino
portuna. É a hora em que nós precisamos economizar, é a hora em que o Se
nhor Presidente da República precisa apertar os cordões das burras oficiais, é 
a hora.em que; o dinheiro está valendo_ mais do que o seu valor nominal. Ê 
esta hora que é imprópria, é esta hora que é dramática, e é nesta hora que nós 
não podemos jogar no meio circulante esses empréstimos a 5 ou 6 m~nicí
pios. 

Já aprovado em redação final, e hâ 6 aqui na pauta, são 14 e amanhã 
mais 14, e assim, Sr. Presidente, vamos jogando todos os dias mais dinheiro 
na inflação e, depois, no palanque, amanhã, quando enfrentarmos o homem 
esfarrapado, o homem que não tem dinheiro para comprar o seu alimento 
nem o seu remédio, vamos dizer que tivemos sempre o pensamento no ho~ 
mero necessitado. 

Mas isto aqui desvaloriza o dinheiro dele. É isto aqui que nós estamos 
votaridO-Cómodamente, tranqUilamente, bem comi~os e bem dormidos aqui 
Os Senadores, bem comidos e bem bebidos votando contra o operârio, o ho-
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mem do povo, o homem da rua de nosso País, porque o dinheiro del.e sedes
valoriza toda vez que nós dermos esses empréstimos aos municípios brasilei
ros. 

Contra o meu voto, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Ainda estã em discussão a re

dação final. (Pausa.) 
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada 

a discussão. 
Encerrada esta, a redação final é dada como aprovada, de acordo com o 

que dispõe o art. 359 -do Regimento Interno. 
A matéria vai à promulgação. 

.E a seguinte a redação final aprovada 

REDAÇÀO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 73, DE 1979 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São 
Paulo, a elevar em CrS 5.236.619,40 (cinco mUhões, duzentos e trinta 
e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos) o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• É a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Pau

lo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de 11 de outubro de 1976, do Se
nado Federal, autorizada a elevar em Cr$ .5.236.619,40 (cinco milhões, duzen
tos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destina
do ao financiamento de obras· de infra-estrutura no Conjunto Habitacional 
Ademir Beneditti, naquela cidade. obedecidas as condições admitidas pelo 
Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 211 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 14: 

Discussão, em turno úriico, do Projeto de Ld da Câmara n9l7, 
de 1978 (n• 203/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a profis
são de Técnico em Prótese Dentária e determina outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 457 a 460, de 1979, das Comissões: 
- de Saúde, contrário; 
- de Educs.ção e Cultura, favorável; 
- de Legislação Social, favorãvel; e 
- de Finanças, favorável. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. }9-Secretãrio.

.E lida a seguinte 
EMENDA N•I 

Ao Projeto de Lei da Câmara n• 17/78 

Inclua-se onde couber: 
Art. As atribuições do Técnico em Prótese Dentária serão especifica

.das na regulamentação desta Lei. 

Justificação 
(Será feita da Tribuna) 

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1979. - Humberto Lucena •. 

O SR. PRESIDENTE (Lui~ Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Humberto Lucena, para justificar a emenda que acaba de ser lida. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Para justificar a emenda.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O presente Projeto de Lei n9 17, de 1978, oriundo da Câmara dos Depu
tados, dispõe sobre a profissão de Técnico em Prótese Dentária e determina 
outras providências. 

Ocorre que a Comissão de Saúde, ao se pronunciar sobre o mesmo, em 
relatório da lavra do Senador Saldanha Derzi, dentre as considerações finais 
do seu parecer, afirmou: 

Sucede que a Proposição não estabelece a competência do pro
fissional em prótese. E, por cima, a manutenÇão de laboratório de 

prótese dentária é da responsabilidade do cirurgião-dentista, con
forme disposto na Lei nO? S.OB1, -de 24- de agosto de 1966, que regula 
o exercício da Odontologia. Na verdade, dispõe o art. 69 daquele 
texto legal. 

.. Art. 69 Compete ao cirurgião-dentista: 

VII --manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, 
aparelhagem e instalação adequada para pesquisas e análises .clíni
cas, relacionadas com os específicos de sua especialidade, bem como 
aparelhos de Raios X, para diagnóstico. e aparelhagem de fisiotera
pia." 

A proposição, como se vê, invade área privativa de outra pro
fissão. 

Somos, ante o exposto, pela rejeição do presente Projeto de Lei. 

A emenda visa, justamente, Sr. Piesidente, corrigir essa anomalia, por
ventura existente no projeto que regulamenta a profissão de técnico em próle
se dentária, de tal sorte que amanhã a Comis.Sãb-âe Saúde possa modificar o 
seu parecer, no sentido do aprimoramento da proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Em discussão o projeto e a emen
da. (Pausa.) 

Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça para exame do proje

to e da emenda e às Comissões de Saúde, de Educação e Cultura, de Legis
lação Social e de Fina~ças, para exame da emenda. 

Dia. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria da Ordem do 

Tem a palavra o nobre Senador Itamar Franco. (Pausa.) 
Não está presente. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Sr. Presidente, com 
fundamento no art. 16, item VI, do Regimento Interno, solicito a palavra a V. 
Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Para uma breve comunicação ina
diável? 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Sim, Sr. Presidente, 
inadiável, de vez que, por via oblíqua, o nosso Partido foi envolvido, e quem 
pede, neste instante, para que fale, foi o arlífice desse envolvimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a Palavra ao nobre Se
nador Henrique de La Rocque, para a sua comunicação inadiável. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA - MA. Para uma 
comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O homem age em função do seu temperamento. O arrebatamento é 
inevitãvel quando esse detalhe é uma característica da sua personalidade for
te. 

Jorge Kalume e Evandro Carreira integram uma familia do Senado da 
República, onde o apreço e a fraternidade, sua tônica, é a conduta de cada 
um de seus integrantes. 

O Senador Evandro Carreira impôs-se nesta Casa por uma conduta in~ 
transigente em suas convicções e suas crenças. A ele devo a seguinte expli
cação: a direção suprema do meu Partido determinou que seguisse· para o 
Acre, a fim de acompanhar os resultados finais do pleito, para qtie proclama
do fosse o Senador representante daquela Unidade da Federação. Fiquei sa
tisfeito, não só porque era a única Unidade Federativa que não conhecia 
como era, por coincidência, o berço natal do nosso insuperável Líder Senador 
Jarbas Passarinho. Em lã chegando, pus-me logo a verificar onde estava a ra
zão da celeuma, da dúvida e da incerteza - e, nobre Senador Evandro Car
reira, V. Ex• que é homem de bem, há de atentar bem para a minha expli
cação. Verifiquei logo que os mapas entregues à ARENA, que apresentavam 
resultados, eram os mesmos entregues aos representantes do Movimento De
mocrático Brasileiro. Verifiquei, contudo, que aqueles resultados fornecidos 
aos representantes do partido não coincidiam com os resultad_o~ das Seções 
do município que eu procurava investigar, que era, exatamente, o município 
de Divinéia. Lá, me lembrei da figura austera, da figura que honra este Sena
do, que é o Senador Adalberto Sena; lá, me recordei deste homem exemplo 
que é o Senador José Guiomard. Estava na terra de homens exemplares, e a 
minha conduta tinha que ser exemplar, também. Então, mostrei ao represen
tante do Movimento Democrático Brasileiro que o equívoco consistia, ape
nas, num erro de soma, era uma ques~ão matemâtica. Era somar os resulta· 
dos das Secões eleitorais e mostrai que eles não coincidiam com os resultados 



5140 Quarta-feira 10 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçioll) Outubro de 1979 

constantes do mapa em poder dos representantes dos dois partidos. E assim 
verificamos que a maioria do MDB desapareceu .. 

Alertado para aquela soma errada, procurei investigar o resultado de um 
município rriaior, que era Sena Madureira. Note-se bem que, no município de 
Sena Madureira, o MDB havia tido uma maioria realinente substancial sobre 
a ARENA. Era um município, pois, insuspeito, onde o Movimento Demo
crático Brasileiro hao'ia vencido por uma diferença muito grande. Verifiquei 
que aquele resultado deveria ser novamente contado, não numa verificação 
de urna por urna, porque achava que a matéria já estava preclusa, mas apenas 
verificando se a soma das seções do município ·de Sena Madureira conferia 
com o resultado final apregoado para aquele município do Estado. do Acre. 

Constatei o mesmo equívoco, e constatando depois o equivoco dos dois 
municípios, Divinéia e Sena Madureira, objetivou-se a maioria que trouxe 
para o Senado o Senador Jorge Kalume. Procurei o comando maior do Tri .. 
bunal da terra e mostrei respeitosamente o resultado, e o Presidente advertiu .. 
me que aquele resultado em poder dos representantes dos partidos não era o 
resultado oficial, era o resultado tirado ali no tumulto da paixão, quando o 
resultado das urnas eram apregoados, e que o Tribunal viria, naturalmente 
com um exame detalhado, apresentar o seu boletim. 

Foi quando, chegando em Brasília, o eminentíssimo Presidente do Movi .. 
mento Democrático Brasileiro, Deputado Ulysses Guimarães, houve por 
bem, num momento de inspiração - e tantos têm sido esses momentos -
mandou para lã, para beneficiar a ARENA, para constatar a correção da 
ARENA, o eminente Deputado Laerte Vieira, um expert em matêria eleito .. 
ral. 

Lá chegando, o Deputado Laerte Vieira de logo verificou que a grande 
chance do Movimento Democrático Brasileiro seria requerer uma reconta .. 
gero no município de Sena Madureira. Requereu ao Tribunal. 

O Tribunal, em sessão extraordinária, reuniu-se e houve por bem, extra~ 
polando a lei- e não nos competia, porque nós queríamos um resultado ve~ 
raz; não impugnamos a recontagem - permitir que todas as urnas de Sena 
Madureira viessem para ·uma verificação, voto pOr Voto, que foi assistida por 
toda a população do Acre. E lã, após esta verificação, constatou-se que, real
mente, a maioria cabia ao representante da Aliança Renovadora Nacional, 
em face não de qualquer fraude, não que o MDB estivesse comprometido em 
qualquer fraude, mas um engano meramente ocasional. 

Eu achei, conhecendo o carãter de V. Ex•, conhecendo a honradez de V. 
Ex•, que, tendo presenciado o fato e tendo depois conversado com. o emi .. 
nentissimo Deputado Laerte Vieira, que era do meu dever explicar a V. Ex•, 
como aos demais Senadores da República, corno, na realidade, os fatos se 
passaram, para que V. Ex• possa, depois dar explicações posteriores, com os 
dados que acabo de lhe fornecer, constatar que o seu velho admirador mais 
uma vez foi veraz e combativo. 

O recurso, de forma vaga e imprecisa, se estribava e se arrimava na tese 
de que a fraude tinha sido generalizada no Acre, e o Tribunal a quem estava 
afeto o exame.do recurso, de vez que não tinham sido assinaladas as fraudes, 
mostrando que os momentos oportunos para que o Partido as assinalasse ha
viarn decqrrid.o, não pôde deixar de indeferir o recurso interposto pelo com
bativo Movimento Democrático Brasileiro e expedir o diploma a favor do 
nosso colega, do nosso companheiro e do seu amigo Jorge Kalume, que de
fende nesta Casa com brilho e entusiasmo os interesses do Acre, como V. Ex• 
faz, de forma inexcedível, com os interesses do Amazonas. 

Não entro no pleito do Amazonas, V. Ex• sabe que não conheço deta~ 
lhes, mas posso lhe afirmar que os fatos do Acre ocorreram desta forma, e de 
lâ voltei feliz, procurando imediatamente o meu querido mestre moral em éti
ca parlamentar, que é o Senador Adalberto Sena, de vez que o Senador José 
Guiomard lá se encontrava, para lhe prestar uma homenagem e dar-lhe uma 
explicação, dizendo-lhe por que lã tinha ido e lhe explicando a razão de ser da 
minha atuação, que ela havia se concretizado na linha reta do cumprimento 
de um dever e não procurar de forma alguma retirar do Partido adversário 
um único voto legítimo que se encontrasse em qualquer urna daquele Estado. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Permite um aparte, nobre Se
nador? 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com muita 
honra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Solicitaria a V. Ex• que 
aguardasse. V. Ex• poderá pedir a palavra, de vez que foi citado, nos termos 
do art. 16, § 5•. Sorâ talvez preferível a V .Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Nobre Presidente, não há ne
cessidade. Serei breve. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Pois não. 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Meu preclaro Senador Henri
que de La Rocque, um testemunho vindo de V. Ex• é algo muito sério, por de-
mais respeitável. Eu agradeço sensibilizado esses esclarecimentos que vêm de 
V. Ex• 

V. Ex• me merece tanta consideração e tanto respeito ·que é um daqueles 
Senadores em quem me emulo e me inspiro. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Muito gra
to_a V.Ex• 

O Sr. Evandro Carreira (MDB- AM)- Dessa forma, o que posso di
zer é que agradeço essa satisfação que V. Ex• estâ dando a mim, ... 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- AM)- V. Ex• me
rece, indiscutivelmente. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) = Permite V. hx• um aparte, 
nobre Senador? ·- O Sr. Evandro Carreira (MDB -AM)- ... humilde discípulo seu. Mui-

to obrigado a V. Ex• 
O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA)- Com uma 

honra muito grande, nobre Líder. 
O S.. Jamas Passarinho (ARENA- PA) --A Casa ouve V. Ex• sempre 

com o respeito que lhe é merecido. Neste caso, o testemunho de V. Ex' é ex~ 
tremam ente importante. E depois de fazê-la,· da maneira breve mas extrema~ 
. mente clara com que o fez, o que se pode ressaltar nisso tudo? Pode-se ressai~ 
tara facilidade com que a Oposição atribui aa·aoverno e à Maioria falhas, 
erros e, inclusive, a certa leveza com que se divulgam informações. O nobre 
Senador Evandro Carreira não inventaria de si, não teria tido a iniciativa ma, 
ledicente de atribuir corrupção eleitoral no Acre, se S. Ex• não tivesse ouvido 
falar sobre isso, se S. Ex• não tivesse, talvez, atê lido informações a esse res .. 
peito veiculadas. Agora, vem V. Ex• e prova meridianamente que 'não havia a 
menor razão sobre iss.o; nós, homens do Governo, sabíamos do trabalho ex
cepcional de V. Ex•, e mais do que isso, que V. Ex' jamais se envolveria na de
fesa de uma causa que não fosse capaz de ser medida pela honradez pessoal 
de V. Ex•. Acho que o exemplo caracteriza bem a dificuldade que muitas ve~ 
zes o GOVerno' tem, porque é fácil dizer corrupto, ou então que o Governo ê 
envo(vído em cofrupção, para responder a uma breve frase, que toma três se .. 
gundos, é preciso o testemunho, como V. Ex• acabou de dar, de quem percor~ 
reu o Acre na defesa dos interesses do seu Partido, mas só, o fez, insisto, por~ 
que V. Ex• estava absolutamente convencido de _que era justo fazê-lo. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROQUE (ARENA- MA)- Muito grato, 
nobre Líder Jarbas Passarinho. . _ 

E, para finalizar, eminente Senador Eva_ndro Carreira, devo dizer-lhe 
que houve uma interposição no recurso de diplomação para a Corte Suprema 
Eleitoral, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA) -Assim, Sr. 
Presidente, encerro essas minhas humildes palavras. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com a palavra o nobre Se
nador Almir PintO . 

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Humberto Lucena. -

O SR. HUMBERTO LUCENA (MDB- PB. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -.Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Hã algum tempo, fiz um apelo, desta tribuna, ao Sr. Ministro do Inte
rior, no sentido de incluir os Municípios da Zona do Cuririultaú, na Parafba, 
em alguns planos do Governo Federal. 

Antes de tudo, lembrava que aquela Zona é a mais seca de ~oda a região 
semi~ârida da Paraíba, havendo locais onde, nos períodos de estiagem, não se 
encontra água nem para matar a sede do gado, num raio de doze léguas. 

A Zona do Curimataú, ria Paraíba, abrange, no todo ou em parte, os 
Municípios de Pedra Lavrada, Cubati, Nova Palmeira, Frei Martinho, Picuí, 
Cuité, Barra da Santa Rosa, Arara, Araruna, Cacimba de Dentro, Solânea, 
Bananeiras, Dona Inês, Tacima, Belém e Caiçara. 

Além da perfuração de poços artesianos, recomenda-se especial atenção 
às obras de pequena açudagem pública e particular e de desobstrução de tan
ques, nas inúmeras pedreiras ali existentes. 
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Ora, para se atingir tais objetivos seria indispensâvel duas providências 
imediatas. A primeira, a inclusão de todos os Municípios do Curimataú no 
Projeto Sertanejo, de tal sorte que os proprietários locais pudessem dispor 
dos recursos necessários ao desenvolvimento de uma infra-estrutura mais re
sistente às intempéries das secas. A segunda, a extensão àqueles Municípios 
do plano de emergência que o Governo Federal estâ executando, atualmente, 
em centenas de outras comunas, inclusive na Paraíba, como forma de atenuar 
os ef~itos da prolongada estiagem que atingiu o Curimataú. 

Aliás, para falar a verdade, não compreendo como os referidos Municí
pios ficaram fora da ãrea de emergência delimitada por decretos do Governo 
do Estado. 

E, por falar no Curimataú, desejo, mais uma vez, abordar a construção 
de uma obra inadiável, o Açude PúblicO Cacimba da Várzea, cuja bacia com
preenderA terras de Solânea e Cacimba de Dentro, na Paraíba, as quais foram 
hã cerca de vinte anos doadas pelos proprietários ao Governo Federal. 

Pois bem, ao longo de todo esse tempo, venho solicitando ao Governo 
Federal o prosseguimento dessa obra, pois ela jã se iniciou com a construção 

' de casas para escritório e residência dos empregados do DNOCS e com a 
abertura de uma estrada de acesso à bacia hidrográfica, ondejâ ~~fez, inclusi
ve, um roço. 

Agora, acabo de receber do Sr. Diretor-Geral do D NOCS, Engenheiro 
José Oswaldo Pontes, o seguinte telex: 

HCumprimeritarido Vossência apraz-me acusar recebimento te
lex 41/33 de 06 do corrente pt Prazer informar que de acordo com 
E.M. do COE aprovado por Sua Excelência Presidente República 
~çude Cacimba Várzea Município Solâ_nea foi incluído progra
mação a~udes para comunidades pt Dependendo liberação recursos 
para esse fim sua licitação e construção poderã ocorrer ainda este 
ano." 

Sr. Presidente, ao registrar nos Anais do Senado esta comunicação, 
congratulo-me com a população do Curimataú, pela auspíciosa notícia, for
mulando v.otos para que, as demais reivindicações daquela sofrida Zona da 
Paraíba sejam igualmente atendidas pelo Governo Federal. 

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

O Sr. Alexandre Costa (ARENA- MA)- Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra, para 
uma questão de ordem, ao nobre Senador Alexandre Costa. 

O SR- ALEXANDRE COSTA {ARENA- MA. Questão de ordem.)
Peço a V. Ex' verifique se hã quorum para continuidade da sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Evidentemente, Sr. Senador 
Alexandre Costa, não hã quorum para continuidade da sessão. 

O SR. ALEXANDRE COSTA (ARENA- MA)- Então, peço a V. 
Ex' ª'ç ç~!llJ~t::{l_ 9 _ 13-_e_gjl!l~I!~~·- _ 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sendo notória a falta de quo
rum, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 74, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 64 I, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP) a elevar 
em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oi
tenta e seis cruzeiros e noVenta cenblvo·sro montante de sua dívida consolida~ 
da, tendo 

PARECER, sob n• 642, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-2-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 75, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 643, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a 
elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e quatro milhões, noventa e quatro mil, 
cento e cinqíienta cruzeiros e oitenta e seis centavos) o mont-ante de sua divida 
consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 644, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-3-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 76, de 1979 {apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 645, 
de 1979), que autoriza a Pr~f~itura Municipal de Santos (SP) a elevar em Cr$ 
35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqUenta e um mil, sete
centos e noventa e três cruzeifos e trinta e cinco centavos) o montante de sua 
dívida consolidada,.tendo 

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

-4-

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n• 77, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 64 7, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Silo Joaquim da Barra (SP) a 
elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e 
noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) o montante de sua dívida con~ 
solidada interna, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, Qela constitucio~alidade e juridicidade. 

-5-

Votação, em turno único, do Requerimento n' 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nOs termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n• 122, de 1978 (n• 208/78, na origem), solici
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) à Empresa Monterosa 
S.A. 

-6-

Votação, em turno único, do Requerimento nt 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regímen· 
to Interno, para a Mensagem n• 123, de 1978 (n• 209/78, na origem), solici
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas do distrito agropecuârio da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) à Empresa Agropecuária Porto Ale
gre S.A. 

-7-
Votação, em turno único, do Requerimento n'l 278, de 1979, do Senador 

Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento ln~ 
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comêr
cio, João Camilo Penna, para prestar 'esclarecimentos, perante o Senado Fe
deral, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. 

-8-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 25, de 1979 
(n9 2.146/76, na Casa de origem), quC inti'oduz modificações na Lei n9 5.107, 
de 13 âe setembro-de 1966, que cricYu o Fundo de Garantia do Tempo-de-ser;; 
viço, tendo 

PARECERES, sob n•s 475 e 476, de 1979, das Comissões: 
- de Legislação Social, favorável com a Emenda que apresenta de 

n• 1-CLS; e 
- de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Legis

lação Social. 

-9-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1975 
(rramira:ndo em conjunto com os PLS n•s 169 e 217 f75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 
1975, do Sr. Senador Orestes Quércia, que altera a rcdaçi!o do§ 2• do art. 67 
da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei o• 3.807, de 26 de agosto de 1960), 
tendo 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça- J9 pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicida
de, e no mêrito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta; 

- de Legislação Social - 19 pronunciamento: contrário; 29 pronuncia· 
mento: contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido, em separado, do Senador Franco Montoro; 

- de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. (Dependendo da votação do Requerimento n• 389, de 
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1979, do Sr. Senador Franco Montoro, solicitando o reexame da matéria, 
pela Comissão de Constituição e Justiça.) 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO l\Wllí9, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 217 /75) 

Discussão, ·em -i,-tüneiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 169, de 
1975, do Sr. Senador Franco Montoro, que determina que· os beneficies conce
didos pelo INPS serão reajustados na base do reajust.amento do salário míni
mo. Dã nova redação ao § 2• do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência So
cial, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 
-de Constituiçio e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n'i' 
97/75; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Sr. Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrário. 

-li-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169 /75) 

Discussão, em primeiro tui-no, do Projeto de Lei do Senado n'i' 217, de 
1975, do Sr. Senador Orestes Quêrcia, que altera a redação do§ 2• do art. 67 
da Lei Orgânica da Previdência Social, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 324, 325 e 327, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialida.de, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n'i' 97, 
de 1975; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Sr. Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 15 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. BERNARDINO 
VIANA NA SESSÃO DE 8-10-79 E QUE. ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADA POSTERIORMENTE. 

OSR. BERNARDINO VIANA (ARENA - PI. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Correio Braziliense, de 3 de outubro, próximo passado, noticia que: 

TCU ADVERTE PIAUI 
POR MÁS APLICAÇÕES 

O Tribunal de Contas da União, acolhendo voto do Ministro 
Luciano Brandão, advertiu o Governo do Estado do Piauí sobre 
aplicações indevidas com recursos do Fundo de Participação dos 
Estados, principalmente com o investimento de recursos no valor de 
Cr$ 25.000.000,00 numa companhia particular, a Empresa Moraes 
S.A., Celulose Indústria e Comér;:cio, operação que, segundo o Mi
nistro Batista Ramos, pode ser considerada como de '6manifesta ile
galidade". 

Achei do meu dever esclarecer o assunto. A firma Moraes S.A., Celulose 
Indústria c Comércio deu entrada na SUDENE, num projeto industrial vi
sando o aproveitamento ou a industrialização da palha da carnaúba, para 
dela extrair a celulose. O projeto foi considerado de alto interesse para a eco
nomia do Piauí, e inclusive, também, para a economía do Nordeste. 

Ê que atualmente a palha da carnaubeira, depois que se extrai o pó, ela~ 
retirada e jogada fora. Por um processo muito simples de cozimento das fo
lhas, através de autoclaves, ê possível, por este processo, se extrair a celulose 
da palha de carnaúba. 

Como a frrma teria que dar uma contrapartida de 48 milhões de cruzei
ros e o patrimônio Hquido encontrado para contrapartida, foi, apenas, de 28 
milhões de cruzeiros, o Estado do Piaui resolveu participar do empreendi
mento, através da Companhia de Desenvolvimento do Piauí, como aliás já ti
nha feito cm outros projetas, tambêm de interesse do Governo do Estado. 

Como o tesouro estadual não contava com recursos disponíveis, foi soli
citado ao Governo Federal a quantia de 60 milhões de cruzeiros, a fundo pe
dido, dos quais 25 milhões foram destacados para participação, atrav~ da 

Companhia de Desenvolvimento do Piauí, no capital social de Moraes S.A., 
Indústria e Comércio. 

O projeto, que foi aprovado pela SUDENE em setembro de 1976, rece
beria recursos da ordem de 150 milhões de cruzeiros da SUDENE, a firma 
participaria com 28 milhões de recursos próprios c a Companhia de Desen
volvimento do Piauí participaria, através do Fundo de Apoio à Industriali
zação, com a quantia de 25 milhões de cruzeiros. 

Falando em Fundo de Apoio à Industrialização, é bom ressaltar que ele 
foi criado por Lei Estadual n'i' 3.253/77, e tem, como finalidade, exatamente, 
participar de empreendimentos, quando os industriais não tenham recursoS 
bastantes para oferecer a contrapartida. 

E, depois que esses recursos foram aplicados na firma Moraes S.A ., o 
Governo do Estado do Piauí jã consegUiu -recursos adicionais do Governo'· 
Federal, também, a fundo perdido, para participar de outros empreendimen
tos de real interesse para o Estado, assim declarado pelo Conselho de Desen
volvimento Econômico Estadual. 

..,.. Fazendo esse registro, quero deixar bem claro que a subscrição de capital 
na Empresa Moraes S.A., teve destinação certa conforme Exposição de Moti
vos feita ao Presidente da República, que a aprovou, após ouvir a Superinten
dência de Desenvolvimento do Norteste - SUDENE. 

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado. (Muito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GABRIEL HER
MES NA SESSÃO DE 8~/0-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e. Srs. Senadores: 
· Há fatos, livros, ocorrências que merecem registro; merecem mesmo a 

nossa observação e, até, para sobre eles chamar a atenção dos que gostam de 
aprender e tomar conhecimento de muitos eventos que, às vezes, julgamos de 
todo o nosso cophecimento, mas sobre os quais ainda temos muito que 
aprender. 

Neste final de semana, entre as leituras que me ocuparam, li o livro que 
recebi, com dedicatória, do Dr. Paulo de Figueiredo, um velho auxiliar desta 
Casa, homem respeitável e estudioso, livro esse que merece, Sr. Presidente, da 
minha parte, algumas considerações. Refiro-me ao trabalho uProblemas 
Políticos da Atualidade", que reúne uma sériç de estudos políticos,'" sociais e 
econômicos, ligados intimamente ao Parlamento, acentuadamente ao Sena
do. 

O que me despertou a atenção, Sr. PresidenC, ê que mesmo sendo alguns 
dos estudos, jã de mais de 10 ou 15 anos, todos eles são, realmente, atuais, e 
formam um conjunto homogêneo. Neste ponto, despertou-me a atenção a 
apresentação do livro, de autoria de V. Ex•,Sr., Presidente Luiz Viana, que 
diz, também, da perfeita atualidade do trabalho que, para V. Ex• representa 
valiosa contribuição para quantos se interessam por problemas da vida brasi
leira. 

Os estudos são os mais variados. Nós encontramos, por exemplo; en
.;aios escritos hâ dez ou quinze anos, ao lado de alguns, deste ano corrente, 
mas todos sempre atuais, como por exemplo, aquele que se refere ao Senado 
Federal, no que tange à iniciativa de projetes em matéria financeira, assunto 
ainda não esgotado e sobre o qual existem muitos que se sentem contrariados, 
pelas disposições atuais, enquanto Outros estão perfeitamente de acordo com 
elas.~ interessante se ver a posição de equilíbrio em que foi colocada esta ma
téria pelo Dr. Paulo Figueiredo. 

Despertou-me tambêm a atenção, pela segurança com que foi apresenta
da, a posição que assumiu, no que se refere ao problema da delegação de po
deres. Outra matéria que tem dado motivos a tantas discordâncias dentro 
destas duas Casas do Congresso Nacional. 

Merece lido, também, mesmo pelos que conhecem o problema, pela ma
neira simples com que foi colocada o estudo que se refere ao Senado Federal e 
à nova Constituição. Um estudo escrito, Sr. Presidente, em 1971, mas com~ 
pletamente atual, porque tomou por base a Constituição vigente, e contêm 
sensatas advertências e bons ensinamentos. 

É de se o ler e relê-lo com cuidado mesmo muitos que se dizem bons 
constitucionalistas e principalmente aqueles que amam estudar o Direito. 
Sem dúvida, nós do Parlamento, muitas vezes vamos encontrar nesses traba
lhos, observações, críticas, e até conselhos prudentes para serem ouvidos, 
mesmo - repito - pelos que muito sabem. 

Sr. Presidente, foi, assim, com a maior satisfação que tirei parte do meu 
repouso de sábado e domingo, para ler este livro tão oportuno e - por que 
não dizer? -leve na sua forma de apresentar problemas tão profundos e que 
me deixou afinal com a perfeita impressão de que tinha repousado aprenden
do. 
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Um trabalho que me despertou maior atenção foi o que se refere à demo
cracia e à reforma agrâria. É um trabalho recente e oportuno, embora polê
mico, pronto para ser lido, porque o momento chama a atenção para a difícil 
solução dos problemas agrãrios, dentro de um país como o nosso, grande, to
mado por inúmeros problemas difíceis neste campo, que vão desde a qualida
de daqueles que se envolvem neles, os posseiros, os pequenos e os grandes 
proprietários e aqueles que lutam por um pedaço de chão, para manter, mui
tas vezes, a sua própria vida. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA- AL)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA)- Com muita honra. 
nobre Senador. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ARENA - AL)- Senador Gabriel Hennes, 
cheguei atrasado com o meu aparte, pois V. Ex• jã saiu do ponto ob~eto desta 
minha intervenção: é quanto ao radicalismo com que nós, Congressistas -
senadores e Deputados- fomos impedidos de legislar, sobre matêria finan
ceira. 

de longos anos a atuação do Dr. Paulo Figueiredo. Não somente a publi~ 
cação desses trabalhos dos quais, muitos deles, travei conhecimento atravês 
da nossa revista. E posso dizer a V. Ex• que, dessa longa convivência que te
nho tido com o Dr. Paulo Figueiredo, estou certo de que se trata de um dos 
homens de maior competência e de maior honestidade intelectual do Senado. 
Muito obrigado. 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA.:.._ PA)- Eu sou quem agradece 
a V. Ex•, respeitável Senador, pelo aparte. 

E conclúo, Sr. Presidente, lendo apenas um trecho de autoria, exatamen~ 
te, do S_enador Luiz Viana, numa curta apresentação, mas que eu quero utili~ 
zar para encerrar este pequeno pronunciamento. 

Diz o nosso Presidente: 
"Não seria possível omitir, nesta oportunidade, os longos e re~ 

leVantes sCrviços prestados pelo autor ao Senado Federal, onde tem 
ocupado funções diversas e importantes, sempre desempenhadas 
com assinalada eficiência e ao qual continua a servir como um dos 

-mais competentes colaboradores desta Casa do Legislativo." 
Sr. Presidente, essas palavras dizem tudo do que merece o Sr. Paulo Fi

gueiredo. (Muito bem! Palmas.) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR

REIRA NA SESSÃO DE 3-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO.P_OSTERIORMENTE. 

'Não nos conformamos com isso. Mas hã que ver tambêm outro ângulo 
da questão. Aqueles que jã exerceram o Poder Executivo, a Começar do Presi
dente Luiz Viana, que g-overnou a sua Bahia, do Senadi:?r Aloysi~ Chaves, Sç_
nador Lomanto Júnior e eu, que ftz às vezes de governador de Alagoas, não 
poucas vezes nos embaraçamos com medidas tomadas pelas assemblê:ias le
gislativas, aumentando despesas, concedendo aumentos muito ~cima das pos-
sibilidades do Estado. Esse abuso degenerou num abuso oposto:o expurgo O SR. EV ANDRO CARREIRA (MDB - AM. Para encaminhar a vo-
radical de deputados estaduais e federais e de senadores ~a participação do tação.) - Sr. Presidente e Srs. Se_nadores: 
processo financeiro, nos Estados e na Nação. Hã por~~~t~_ =~_não sei como Eu quero lembrar ao ilustre Líder da Maioria e aos demais integrantes 
chegarmos lâ _que encontrar um meio termo: nem tod~ poder ao executivo, da Bancada da ARENA, que a oportunidade do adiamento é inequívoca, Sr. 
e nem tambêm que nós, legisladores, tenhamos possibilidades de aumentar Presidente, quando milita em favor deste adiamento um argumento substan
despesas sem olhar já para as possibilidades pecuniârias do Executivo. Esta ê cial e a Bancada da ARENA não está percebendo; ê que o Governo, o Senhor 
a observação que me permiti fazer ao pronunciamento de v. Ex•, Senador Presidente da República, faço questão de lembrar ao ilustre Líder da Maio
Gabriel Hermes. ria, o Senador Jarbas Passarinho, para o fato - o Senhor Presidente da Re~ 

pública orgariizou uma Comissão interministerial que estâ elaborando um 
O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA)- Nobre Senador Luiz projeto do Governo, para o aproveitamento racional da Amazônia, de colo

Cavalcante, exatamente neste tema - do Senado e a iniciativa de projetas nização da Amazônia. 
sobre matéria financeira- encontra-se talvez um dos trabalhos mais interes- Esse projeto deverá estar chegando ao Congresso Nacional este mês. São 
santes do Dr. Paulo de Figueiredo. - ~ dq:oito entidades de vãrios ministérios que estão se r~~nindo semanalmente 

S. S•, depois de analisar o assunto, e o fezexatamente em 19~,.para uma para elaborar este projeto, este sim, ê um projeto do Governo, não o outro a 
matéria que ainda é atual, pois defendeu uma tese qu: a. Cons_tttUtção atual que se refere 0 V ice-Líder José Uns, 0 outro é exclusivamente da Andrade 
aceitou, mostra as vantagens e as desvantagens dessa limitação para o Sena- Gutierrez. 
dor, e destaca que, perdendo o Senado, por um lado, talvez fosse preferível o Governo parece estar interessido em que haja um debate exaustivo, 
ganhar um outro, com outras responsabilidades mais importantes e algum~s pelo menos foi a palavra do Sr. Ministro Andreazza, em torno da verdadeira 
que ainda lhe faltam acrescentar; como, por exemplo, se o Senado tem o d1~ vocação amazônica. 
reito de indicar, aceitar ou não aceitar aqueles nossos representantees no exte- Acredito que esse projeto virâ ao Congresso e nele deverão vir delinea
rior, os Embaixadores, por que não defender o Senado_ tambêm o direito de dos as balizas e os parâmetros de um sistema de colonização e aproveitamen
poder, num determinado momento, pedir a substituição ou a retirada desse to racional da Amazônia, do ponto de vista do Governo. Ora, 400 mil hecta
representante? E assim, fazendo o paralelo, mostra que, se perdeu em alguns res vão ficar ao sabor de uma estrutura de execução feita a critério da Gutier
pumos a representação do povo, esta Casa do Congr~sso ou ?s S~nadores, rez e do INCRA, órgão que não tem merecido muita credibilidade por .Parte 
deveria ganhar noutro. E mostra quanto tambêm de mcovemente às vezes de toda a Nação. 
não viria, de mal, no _fato desse poder di~tribuir certos recursos que muitas ve- Não é possível desconhecer a existência de uma Comissão iD;tetminist~
zes redundam, depois, em pontos negattvos, não apenas para o Parlamentar' ria i que está eloborando um projeto, no qual estão procurando balizas e para
mas, .. às vezes, atê ~ara a própria instituição. . · metros para um projeto do Governo, já selecionando áreas de reserva flores-

E de tal maneua colocado _o problem~, Srs. Senadores, que chamana tal e âreas para possível aproveitamento eConômico. 
para ele a atenção de V. Ex•s. Ahãs, todo o hvro é um trabalho, uma coleção Sr. Presidente, suponhamos que essa área do Xingu seja selecionada 
de trabalhos de um dos colaboradores dessa Casa, de um homem que amadu- como área a ser preservada, como reserva florestal, como parque nacional, 
receu aqui dentro, estudando, lendo, e nós verificamos, até mesmo se apaixo· estarâ criado 0 impasse se aproVarmos o projeto da Andrade Gutierrez. 
nando pelos problemas que se vive dentro do Se.nado Federal. O açodamento em aprovar os 400 mil hectares da Andrade Gutierrez, vai 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, co~ este regtstro, estou fazendo, tenho colidir possivelmente com o projeto do Governo. 
certeza, um ato de justiça a uma obra séna e honesta de um colaborador des:a A Bancada do Governo deve s~_preocupar com isto: há um projeto inter~ 
Casa e um homem respeitãvel. Mas n~ã~ quero termi~ar sem destacar mats ministerial, não ~ 0 projeto do INCRÃ, mincomunado com a Gutierrez. 
dois ensaios: um, sobre um modelo pohhco para o Brastl, e outro, sobre o tra- Há, portanto, um esforço interministerial para encontrar uma solução de 
balho e os diversos sistemas políticos, estudos amplos e fundamentados sobre aproveitamento racional da Amazônia. Esperemos portanto que o Governo 
questões de alta política. mande este projeto, para discutirmos o que é racional e o que não ê racional 

O Sr. Adalberto Sena (MDB- AC)....:. V. Ex•~me permite? para a Amazônia. 
Lembro à Bancada que não se esqueça do compromisso que tem de de.. 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA - PA) - Com muita honra, fender os interesses do Governo, interesse do Governo não é o projeto da An-
nobre Senador. drade Gutierrez, o interesse do Governo é o projeto que estâ sendo elaborado 

O Sr. Adalberto Sena (MDB - AC)- Nobre Senador, como um dos por uma Comissão intermiriisterial. 
mais antigos Senadores ainda em exercício nesta Casa, venho a~ompanhando Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 
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ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ;;redo Neves e Hugo Ramos. Em votação,~ aprovado o parecer quanto as as

pectos da constitucionalidade e juridicidade. contrArio quanto ao mêrito. De-
(*) 26• REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZAPA EM 26 DE signado Relator do vencido o Senador Nelson Carneiro, vencidos os Senado-

SETEMBRO DE 1979 res Hugo Ramos e Amaral Furlan. 13) Projeto de Lei da Câmara n•31/79-
Às dez horas do dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e setenta e Altera dispositivo da CLT, aprovada pelo Decreto-lei ~9 5.452, de 19 de maio 

nove na Sala Clóvis Bevilácqu3, sob a presidência do Primeiro-V ice- de 1943. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: constitucional, jurídico 
Presidente, no exercício da Presidência, presentes os- Senadores ~lmir Pinto, 1e favorável no mérito. AproVado. 14) ·Projeto de Lei do Senado n9 165/79-
Bernardino Viana, Moacyr DaUa, João Calmon, Nelson Carnetro, Lázaro Dispõe sobre o direito à visita mensal do agrônomO e do veterinário do Mi
Barboza Raimundo Parente Murilo Badaró, Tancredo Neves, Amaral Fur- nistêrio da Agricultura,-pelas propriedades agrícolas cadastradas no órgão. 
Ian, Hu~o Ramos e Franco Mo~toro, reúne-se a Comissão de Constituição e Relator: Senador LâZS.ro Barbõza. Parecer: constitucional e jurídico. A pro-
Justiça. " vado. IS) Projeto de Lei do Senado n• 105/74- Institui o Código de Meno-

. d ti" • st" ifitcado os Senadores Henn·que ro•. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: constitucional e jurídico o Detxam e comparecer, por mo vo JU , . 
d L H I id. N J < s Aderbal Ju-ma Lette Chaves e Substitutivo da Câmara dos Deputados. Aprovado. 16) Projeto de Lei do Se-e a Rocque, e v to unes, os ... arney, ~... , 

"nado n• 154/79- Dispõe sobre o adicional por teritpo de serviço para ostra
Paulo :Brossard. balhadores avuisos. Relator. Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e 

O Senhor Presidente declara que, havendo número regimental, estão jurídico. Aprovado. 17) Oficio nó 65/79-CN, do Presidente do Congresso Na
abertos os trabalhos da Comissão. Dispensada a leitura da ata da reunião an- clonai, formulando consulta à CCJ, sobre orientação a ser tomada com refe-
terior ê, em seguida, dada como aorovada. rência à Proposta de Emenda à Constituição que restabelece eleições diretas, 

Passa~se à apreciação dos projetes constantes da pauta dos' trabalhos: encaminhadas à Presidência, em favor da rejeição, na presente sessão legisla: 
I) Projeto de Lei do Senado n• 260/79 -Interpreta o parágrafo único do tiva, da Proposta de Emenda à Constituição n• 34, de 1978. Relator: Sena~or 
art. 11 da Lei n9 6.082, de 10 de julho de 1974. O Senhor Presidente comunica Aloysio Chaves. Parecer: a matêria pode tramitar se, desprezada a parte com
que o Senador Henrique de La Rocque, Relator da matêria, está ausente por cidente com a que foi objeto de deliberação anterior, a proposta alcance o ob~ 
motivo de força inaior e deixara assinado o seu parecer, solicitando que fosse jetivo concreto, no que tange a sua eficácia jurídica. Em discussão, usam da 
apreciado pela Comissão. O parecer conclui pela constitucionalidade e juridi- palavra os Senadores Tancredo Neves, Murilo Badaró c Nelson Carneiro. 
cidade da proposição. Aprovado. 2) Projeto de Lei do Senado n• 155/79- Em votação, é aprovado o parecer, votando com restrições os Senadores Mu
Acrescenta dispositivo à Lei n• 5.692, de II de agosto de 1971, que "fixa dire- rilo Badaró e Lázaro Barboza. 18) Projeto de Lei do Senado n• 120/77- Es
trizes e bases parir o ensino de 19 e 29 Graus. Relator: Senador Hugo Ramos. tabelece normas reguladoras do trabalho avulso no meio rural e dá outras 
Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 3) Projeto de Lei do Senado n9 providências. Relator: SenadOr Franco Montoro. Parecer: constitucional, 
256/79- Modifica e revoga dispositivos da Consolidação das Leis do Traba- jurídico e favorável oferecendo Emendas n•s I a 4-CCJ. Boa técnica legislati
!ho. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: constitucional e jurídico. Em va. Aprovado. 19) Projeto de Lei do Senado n•I68f79- Intraduz alteração 
discussão, falam os Senadores Nelson Carneiro e Tancredo Neves. Em vo- no art. 42 da Lei das Contravenções Penais. para o fim de aumentar a multa 
tação, ê aprovado o parecer acrescentado do pronunciamento sobre o mérito, pecuniária ali prevista. Relator: Senador Hugo Ramo~. Parecer: constitucio· · 
aceito pelo Relator: "quanto ao mérito, dada à natureza da matl:ria, sobre ele. na! e jurídico. Aprovado. 20) Projeto de Lei do Senado n• 186/79- Institui o 
devem se manifestar as demais Comissões Têcnicas". 4) Projeto de Lei da Câ- salário-famfiia profissional do Têcnico de Contabilidade de 2• Grau, e dá ou
mara n• 39/79- Emenda n• 1-CA(Substitutiva)- Altera disposições do tras providências. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e 
Decreto-lei n• 167, de 14 de fevereiro de 1967. Relator: Senador Murilo ~ada· jurídico, oferecendo Emendas n•s 1 a 3-CCJ. Aprovado. 21) Projeto de Lei do 
ró_. Parecer: constitucional e jurídico, com Subemenda n9 1-CCJ. Em d1scus- Senado n9 149/79- Altera os arts. 76 e 81 do Decreto-lei n9 5.452, de }9 de 
são, falam os Senadores Tancredo Neves, Bernardino Viana e Lâzaro Barbo- maio de 1943 (CLT). Relator: Senador Lázaro Barboza. Parecer: constitucio
za. Em votação, ê aprovado o parecer por unanimidade. 5) Projeto de Lei do nal, jurídico e favorável no mérito. Aprovado. 22) Projeto de Lei do Senado 
Senado n• 218/76 - Determina a aplicação de 20% do Fundo de Partici- n• 138/78 _Altera a redaçi!o do§ I• do art. 6• da Lei n• 6.367, de 19 de ou
pação dos Municípios em programas de educação pré-escolar e de 19 Grau e tubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do 
Projeto de Lei do Senado n9 1/77- Inclui no conceito de ensino de 19 Grau, INPS. Relator: Senador Nelson Carneiro. Parecer: inconstitucional. Aprova
para fins do disposto no art. 59 da Lei n• 5.692, de II de agosto de 1971, o mi- do, votando com restrições o Senador Franco Montoro. 23) Projeto de Lei do 
nistrado a crianças de idade inferior a 7 anos. Relator: Senador Nelson Car- SenadO n9 14 7/78 -Acrescenta parágrafo único do art. 39 da Lei n9 3.859, de 
neiro. Parecer: injuridico. Aprovado. 6) Projeto de Lei do Senado n•187f79 11 de dezembro de 1972. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitu· 
-Revoga o§ 3• do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos e modifica a rodaçilo cional, jurídico e contrário no mérito. Aprovado. 24) Projeto de Lei do Sena
da alínea a do art. 896 da CLT, bem como o art. 9'> da Lei n• 5.584, de 26 de do n• 24/78 _Dá nova redaçi!o ao art. 227 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de 
junho de 1970. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional ejurí- maio de 1943 (CLn. Relator: Senador Amaral Furlan. Parecer: constitucio-
dico. Aprovado. 7) Projeto de Lei do Senado n• 243/79- Autoriza o saque na! e jur!dico. Aprovado. 25) Projeto de Lei do Senado n• 236/79- Revoga 
dos depósitos do FGTS para pagamento de anuidades escolares e dá outras . 0 art. 26 da Lei·n• 6.032, de 30 de abril de 1974, que dispõe sobre o Regimento 
providências. Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: constitucional e jurídi- de Custas da Justiça Federal. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: 
co. Aprovado. 8) Projeto de Lei do Senado n• 189/79- Dispõe sobre a trans- constitucional, jur!dico e boa têcnica legislativa. Aprovado. 26) Projeto de 
ferência da matrícula de universitários servidores públicos estaduais, na for· Lei do Senado n• 181/79- Modifica a redação dos arts. 149 a !50 da CLT, 
ma que especifica. Relator: Senador Franco Montoro. Parecer: constitucio- estabelecendo regime especial de lerias aos embarcadiços de unidades mer
nal, jurídico_ e boa têcnica legislativa. Relator: Senador Franco Montoro. cantes utilizadas de barra a fora. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: 
Aprovado. 9) Projeto de Lei do Senado n• 271/79- Dã nova redação ao ca- i constitucional, jurídico e boa têcnica legislativa. Aprovado. 27) Projeto de 
put do ari. 3• da Lei n• 5.829, de 30-11-72, que cria o-"Instituto Nacional de Lei da Câmara n' 38/79- Estende aos Cirurgiões-Dentistas Militares os be
Alimentação e Nutrição (INAN)". Relator: Senador Nelson Carneiro. Pare- neficios da Lei n• 5.526, de 5 de novembro de 1968. Relator: Senador Lâzaro 
cer: constitucional e jurídico. Aprovado. 10) Projeto de Lei da C~ara n9 Barboza. Parecer: favorável. Aprovado. 28) Projeto de Lei do Seriado n9 
61/79 - Autoriza-o POdei Executivo a abrir ao Ministério da Educação e 225/79 _Acrescenta dispositivo à CLT dispondo sobre transferência de em
Cultura o crêdito especial de CrS 9.260.000,00 pàra o fim que especifica. Re- pregado estudante. Vista ao Senador Hugo Ramos. 29) Projeto de Lei do Se· 
Iator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. nado n• 217/79 _Acrescenta item V ao art. 48 do Código Penal, para consi-
11) Projeto de Lei do Senado n9 218/79- Estabelece a correção monetária derar circunstância atenuante da pena o fato de ter sido o agente menor aban
nos beneficies pagos com atraso pelo INPS. _R~lator: Senador_ ~erl!_ardino danado. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional e jurídico. 
Viana. Parecer: constitucional e jurídico, com a Emenda n9 1-CCJ. Aprova- Aprovado. 30) Projeto de Lei do Senado n9 215/79- Restabel~e critêrio 
do. 12) Projeto de Lei do Senado n9 266/77- Altera dispositivos da Lei D9 para a concessão de adicional de insalubridade aos trabalhadores, e dâ outras 
3.071, de I• de janeiro de 1916, corrigida pela Lei n• 3.725, de 15 de janeiro <!e providências. Relator: Senador Amaral Fur!an. Parecer: constitucional, juri-
1919 -Código Civil Brasileiro- modificada pela Lei n• 4.121, de 27 de dico e boa têcnica legislativa. Aprovado. 31) Projeto de Lei do Senado n• 
agosto de 1962, e dá outras providências. Relator: Senador Hugo Ramos. Pa- 232/79 _Altera e acrescenta parágrafos ao art. S• da Lei n• 4.069, de II de 
recer: constitucional, jurídico e favorável quanto ao mérito, oferecendo 
Emenda n9 1-CCJ. Em discussão, falam os Senadores Nelson Carneiro, Tan- (*) Republicada por haver saído com incorreções no DCN- Seção II- de 2-Í0-79. 
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junho de 1962. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constituCio-n:al, jurí- Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
dico e favorâvel no mêrito. Aprovado. 32) Projeto de Lei do Senado n• Moacyr Dalla, Itamar Franco, Marcos Freire c Deputados Daso Coimbra, 
227/79 - Dispõe a respeito do adiêiõDaf de 50% pago Por horas extras que CeSário Barieto, Jorge Ueqii-ed, Cardoso Alves, Carlos Cotta e Âlvaro Dias. 
excederem de 8 por semana ou 24 por mês, aditando parãgrafos ao art. 59 da De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
CLT. Relator:- Senador Amaral Furlan. Parecer: constitucional e jurídico. dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
Aprovado. 33) Projeto de Lei do Senado n• 173/79- Dispõe sobre a conces- a Comissão. 
são de aposentadoria especial para empregados em serviços de limpeza. Rela· Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
tor. Senador Tancrcdo Neves. Parecer: inconstitucional e injurídica. Aprova· que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vice-Prcsidente. Distribuídas as 
do, 34) Projeto de Lei do Senado n• 196/79-Complementar- Dispõe sobre o cêdulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Deputado Fernando Coe
pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido antes de lho para funcionar comO escrutinador. 
31 de dezembro de 1971. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: in~ Procedida a eleição, verifica·se o seguinte resultado: 
constitucional. Em discussão, é aprovada proposta do Senador Franco Mon· Para Presidente: 
toro de ser ouvido, preliminarmente, o Minist~:rio da Previdência Social. 35) Senador Roberto Saturnino ....•. ·-· •...••......•.••••.• 10 votos 
Projeto de Lei do Senado n• 268/79 - Dã nova redação ao inciso VIII do Senador Franco Montoro . . • . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • 3 votos 
art. 6• do Código de Processo Penal. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: Para Vlce-Presidente: 
constitucional e jurídico, com a Emenda n• 1-CCJ. Aprovado, 36) Projeto de Lei Senador Mendes Canale .•...................•••.••.... lO votos 
do Senado n• 158/79- Dã nova redação ao §'2• do art. 6• da Lei n• 605, de 5 Senador Affonso Camargo . . . . . . . . . . . . . . • • • • . •• . . . .. . . • 3 votos 
de janeiro de _1949, determinando o reconhecimento do atestado médico do São declar~dos eleitos, respectivamente, Presidente c Vice·Presidente os 
sindicato. desde que exista convênio com a -institlliÇãÕ previdenciârhi. Rela- SenhOres- SenadOres Roberto Saturnino e Mendes Canale. 
tor: Senador Hugo Ramos. Parecer: iQjurídico. Aprovado. 37) Projeto de Lei Assuii)indo a Presidênci~ o Senhor Senador Roberto Saturnino agraçiece 
do Senado n• 161/79 -Introduz alteração na Consolidação das Leis do Tra- em nome do Senador Mendes Canal• e no seu próprio a honra com que fo
balho. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: i~urídico. Aprovado. 38) ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Salvador Julianelli para rela
Projeto de Lei do Senado n• 221 f79 - Elimina desigualdade de tratamento tar a matéria. 
ao trabalhador rural que ingressa no regime do-INPS~ acreSCentando pará· Nadã -fiais h3.Vendo "ã tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
grafo ao art. 2• da Lei n• 6.243; de 24 de setembro de 1975. Relator: Senador Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
Amaral Furlan. Parecer: inconstitucional. Vista ao Senador Franco Monto- _ será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Comissão e vai à 
ro. 39) Projeto de Lei do Senado n• 177/79- Modifica a redação do art. 225 publicação. 
da CLT, e dá outras providências. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: 
injurldico. Aprovado. 40) Projeto de Lei do Senado n• 272/79 - Dispõe 
sobre a concessão de aposentadoria especial para os garçons. Relator: Sena
dor Amaral Furlan. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 41) Projeto de Lei 
do Senado n' 267 f78- Altera e acrescenta dispositivo na CLT, para o fim de 
atribuir ao Tribunal Superior do Trabalho a competência de expedir ins
truções regulando as eleições sindicais. Relator. Senador Hugo Ramos. Pare
cer: inconstitucional, votando vencido o Senador Nelson Carneiro. 42) Proje
to de Lei do Senado n• 33/78- Revoga o art. 67 da Lei n• 5.682, de 21 de ju
lho de 1971, que regulou a organização, o funcionamento e a extinção dos 
partidos políticos. Relator: Senador Aloysio Chaves. Parecer: pela prejudicia· 
!idade. Aprovado. 43) Projeto de Lei do Senado n• 286/78- Altera dispositi
vo da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que dispõe sobre a Lei Orgânica 
da Previdência Social. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: inconstitucio
nal. Aprovado. 44) Projeto de Lei do Senado n• 336/78- Acrescenta o§ 4• 
ao art. 71 da CLT. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: injurídico. Apro
vado. 45) Projeto de Lei do Senado n• 355/68 - Acrescenta dispositivo à 
CLT. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: injurldico. Aprovado. 46) 
Projeto de Lei do Senado n• 250/79 - Determina que os empregados de es
tações do interior farão jus a remuneração correspondente ao Regime de 
"prontidão", pelas horas que excederem da jornada normal de trabalho. Re
lator: Senador Hugo Ramos. Parecer: constitucional c jurídico. Aprovado. 
47) Projeto de Lei do Senado n• 261/79- Altera a redação do art. 8• da Lei 
n• 5.890, de 8 de junho de 1973, que alterou a Lei Orgânica da Previdência So
cial. Relator: Senador Hugo Ramos. Parecer: inconstitucional. Aprovado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra.se a reunião lavrando eu, Maria 
Helena Bueno Brandão, Assistente, a·preSente Ata, que; lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lel n• 31, de 
1979 (CN), que "dispõe sobre a concessio comercial entre produtores 
e distribuidores de veículos automotores de ria terrestre". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 2 DE 
SETEMBRO DE 1979 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta e 
nove, às dezesseis horas, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presentes os Senhores Se
nadores Mendes Canale, Affonso Camargo, Milton Cabral, Almir Pinto~ 
Passos Pôrto, Josê Lins, Roberto Saturnino, Franco- Montoro c Deputados 
Salvador Julianelli, Evaldo Amaral, Antonio Mazurek, Adolpho Franco e 
Fernando Coelho, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, in
cumbida de examinar e emitir parecer:- sobre o Projeto de Lei n9 31, de 1979 
(CN), que udispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribui
dores de veículos automotores de via terrestre". 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre as propostas de emenda à 
Constituição n•s 34 e 35, de 1979 ( CN),, que "alteram a redaçio do§ 2• 
do artigo 147 da Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 26 DE 
SETEMBRO DE 1979 

Ãs dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e seis de setembro do 
ano de mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-sC a 
Comissão Mista incumbida de estudo c parecer sobre as Propostas de Emcn· 
da à Constituição n•s 34 e 35, de 1979 (CN), que "alteram a redação do § 2• 
do artigo 147 da Constituição Federal", presentes os Senhores Senadores Jor
ge Kalume, Luiz Cavalcante, Murilo Badaró, Raimundo P~rente, Alberto 
Silva, Gastão Müller e Roberto Saturnino e os Deputado~ Antônio Dias, Go
mes da Silva, Joacil Pereira, Igo Losso, Octávio Totrecilla e Eloar Guzzelli. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Ferreira, Tancredo Neves, Dirceu Cardoso e Henrique SantiUo e os 
Deputados Cantidio Sampaio, Darcilio Ayrcs, Florim Coutinho, Joel Ferrei· 
ra e Ney Ferreira. 

Havendo número regimental, de acordo com o Regimento Comum, as~ 
sume a Prcsid&tcia eventualmente o Senhor Senador Luiz Cavalcante, decla· 
rando que irâ proceder a eleição do Presidente e do Vioe-Presidente da Co
missão. Distribuídas as cêdulas, ê convidado para funcionar como escrutina~ 
dor o Senhor Deputado Joacil Pereira. 

Pl;'occdida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Eloar Guazzelli .....••..••.••..••......... 
Em branco ....•..............•••.••..••...•...•.... 
Para V Ice-Presidente: 
Deputado Gomes da Silva ............•....•......... 
Em branco ....••.•...•..•...•..•••.••.•.• ·-. · .••..•.•• . . . . 

12 votos 
1 voto 

12 votos 
1 voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente c Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados Eloar Guzzelli c Gomes da Silva. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Eloar Guazzelli agradece 
em seu nome e no do Senhor Deputado Gomes da Silva, a honra com que fo· 
ram distinguidos e, designa o Senhor Senador Jorge Kalume para relatar a 
matéria. 

Nada mais havendo a tratar, enccrra·se a reunião e, para constar, eu, 
HaToldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida c aprovada, scrâ assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e vai à publicação. 
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COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 28, de 
1979 (CN), que "dispõe sobre o oeguro de crédito à exportação e dá 
outras providências". 

l• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 25 DE 
SETEMBRO DE 1979 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e se~ 
tenta e nove, às dezessete horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, 
presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Affonso Camargo, Ju
tahy Magalhães, Mendes Canale, Jessé Freire, Almir Pinto, Alberto Silva, 
Evelãsio Vieira, Gilvan Rocha e Deputados Pedro Sampaio, Bonifãcio de 
Andrada, Ruy Silva e Odacir Klein, reúne-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei n9 
28, de 1979 (CN), que "dispõe sobre o Seguro de crédito à Exportação e dá 
outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Amaral Peixoto, Roberto Saturnino e Deputados Oswaldo Coelho, Leur lo~ 
manto, Aluízio Bezerra, Santilli Sobrinho, Silvio Abreu Júnior e FiSueiiedo 
Corrêa. - -

De acordo com o que preceitua ·o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a COmissão. 

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irã proceder a eleição do Presidente e do V ice-Presidente. Distribuídas as 
cédulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o DepUtado Odacir Klein 
para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 
Para Presidente: 
Senador Gilvan Rocha .................. ~4 • • • • • • • • • 12 votos 
Senador Evelâsio Vieira ..... ·~ ....• _, __ .. _, .. ·-· . . . . . . . . 02 votos 
Para Vice-Presidente: 
Senador Affonso Camargo ................ -.-........ . 
Senador Raimundo Parente ........................ . 

12 yotos 
02 ;otos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, os 
Senhores Senadores Gilvan Rocha e Affonso Ca:inargo. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Senador Gilvan Rocha agradece em 
nome do Senador Affonso Camargo e no seu próprio a honra com que foram 
distinguidos e designa para relatar a matéria o Senhor Deputado Cláudio 
Strassburger. -- --

Nada mais havendo a tratar, encerrar-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
serã assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da Corriissão e vãi à 
publicação. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃ6 SbCIAL 

17• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 1979 

Às onze horas do dia quatro de outubro do ano de mil novecentos e se
tenta e nove, na Sala de Reuniões do Anexo "B", presentes os Senhores Se
nadores Lenoir Vargas-Presidente em exercfciO-Moacyr Dalla, Jessé Freire, 
francO Montoro, Henrique de La Rocque, Jaison Barreto, Raimundo Parente 
e Nelson carneiro, reúne-se a Comissão de Legislação Social. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Helvídio Nunes, Aloysio Chaves e Humberto· Lucena. 

Havendo número regional, o Sr. Presidente declara abertos os trabalhos, 
sendo dispeôsada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como apro
vada. 

São, então, apreciadas as seguintes matérias: 
Emenda de Plenário, apresentada pelo Senhor Senador Jorge Kalume, 

ao Projeto de Lei do Senado n9 178, de 1976 - Complementar - que acres-

centa parágrafo único ao artigo 34 da Lei Complementar n9 11, de 25 de maio 
de 1971, estabelecendo prescrição qUinqUenal para as importâncias devidas 
ao FUNRURAL. Relator: Senador Franco Montoro. AprOvado parecer fa-. 
vorãvel. 

Pr~jeto de Lei do Senado n9 104, de _1978- que acrescenta parágrafo ú
nico ao artigo 476, da Consolidação das Leis do Trabalho. Relator: Senador 
Nelson Carneiro. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei do Senado nv 71, de 1979, que restabelece a autonomia 
dos Sindicatos de estivadores na distribuição dos encarregados de direção e 
chefia nos serviços de carga e Qescarga, revogando o artigo 18 do decreto-lei 
n• 5, de 04-04-66. Relator: Senador Moacyr Dalla. Aprovado parecer favorâ
vel. 

Projeto de lei da Câmara n• 56, de 1979 - que acrescenta parãgrafo úni
·co ao artigo li da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n• 5.452, del•de maio de 1943. Relator. Senador MÕacyr Dalla. 
Aprovado parecer por audiência preliminar da CCJ. 

~rojeto de Lei da Câmara n• 43, de 1979- que fixa jornada especial de 
trabalho para a mulher que tiver excepcional sob sua guarda ou responsabili
dade introduzindo parãgrafo ao art. 374 da Consolidação das Leis do Traba
lho~ Relator: Senador Henrique de La Rocque. Apro':'ado parecer por au
diência preliminar da CCJ. 

Nada mais havendo a tratar, .encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata que, lida e apro
vada, será assinãda pelo Senhor presidente. , 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

9• REUNIÃO, REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 1979 

Ãs nove horas do dia vinte e sete de setembro do ano de mil n~wecentos.e 
setenta e nove, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Senhores Senadores Evan
dro Carreira- Presidente-, Bernardino Viana, Raimundo Parente e Láza
ro Barboza, reúne-se a Comissão de Serviço Público Civil. 

Deixam de comparecer, por motiVo-justificado, os Senhores Senadores 
Alberto Silva, Humberto Lucena e Henrique de La Rocque. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, que solicita dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que C 
dada como aprovada. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Lãzaro 
Barboza, que apresenta parecer favorável, nos termos das Emendas n9s 1 e 2-
CLS e da Subemenda à Emenda n• 1-CLS, ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 16, de 1979, que dispõe sobre o exercício da profissão de Meteorologista e 
dá outras providências. Posto em discussão e votação, é rejeitado o pareicer, 
sendo designado o Senador Bernardino Viana, Relator do vencido. 

Dando prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente passa a pala
vra ab Senador Bernardino Viana, que relata as seguintes proposições: 

Projeto de Lei do Senado n9 134, de 1979, que e"quipara os professores de 
deficientes ·auditivos aos h8.bilitados em magistério especial de excepcionais. 
Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei da Câmara n9 23, de 1979, que estabelece normas sobre a 
documentação exigida aos candidatos em concursos públicos. Aprovado pa
recer favorâvel, com a Emenda n9 1-CCJ. 

Logo após, o Senador Evandro Carreira convida o Senador Bernardino 
V ia na para assumir a Presidência. 

Pelo Senador Evandro Carreira é relatado, então, o Projeto de Lei do Se
nado n9 18, de 1979, que dispõe sobre a aquiSição de imóveis funcionais por 
seus ocupantes, e dá outras providências. Posto em discussão e votação, é 
aprovado o parecer favorãvel ao projeto. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a pr"esente Ata, que, lida e apro
vada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 



Outubro del919 DIÁRIO Do" CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Quarta-feira 10 5147 

LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA 

MESA Líder 
Jarbas PaSsarinho 

Presidente 

Luiz Viana {ARENA- BA) 

• 1•-VIce-Presldente 
Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•-VIce .. Presidente 
Di norte Mariz (ARENA- RN) 

1•-Secretárlo 
Alexandre Casto (ARENA- MA) 

2•-Secretárlo 
Gobriel Hermes (ARENA·- PA) 

COMISs0ES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 

Local: Anexo 11 - Térreo 

Telefone: 223~62.U e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOEs PERMANENTES 

Chefe; Cândido Hippertt 
Local: Anexo 11 - Terr&Õ 
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelcisio Vieira 
Vice-Presidentet leite Chaves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Passos Pórto 1. Jutahy Magalhães 

2. Benedito Canelas 2. Affanso Camargo 
3. Pedro Pedrossian 3. João Calmon 
4. José Lins 

MDB 

1. Evelósio Vieira 1. Agenor Maria 

2. Leite Choves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richo 

Assistente: Sêrgio do Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas·feiros, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (éAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canole 
Vice·Presidente: Agenor Mario 

3•·Secretárlo 
Lourival Baptista {ARENA- SE) 

4t-5ecretárlo 

Gastão Müller (ARENA- MT) 

Suplentes de Secretários 

Jorge Kolume (ARENA- A C) 

Benedito Canelas (ARENA- MT) 

Passos Pôrto (ARENA::- SE) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Mendes Canale 1 . Raimundo Parente 
2. Jose Lins 2. Alberto Silva 

3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 

4. Vicente Vuolo 
MDB 

1. Evondro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 

3. Mauro Benevides 

Vlce-Líderes 
Aloysio Chaves 

José lins 
Aderbal Jui'ema 
lomanto Júnior 
Moacyr Dalla 
Murila Badaró 
Saldanha Oerzi 

LIDERANÇA DO MDI I DA MINORIA 

Lide r 
Paulo Brossard 

Vlce-Líderes 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice·Presidente: Lózaro Barbozo 

Suplent'J' 
ARENA 

1 . JesWt Freire 1. Jose Guiomard 
Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 2. José Sarney 2. Tarso Outro 
Reuniõest Terças-feiras, às 10:00 horcis 3. Passos Pôrto 3. Benedito Conolos 
Local: Sola "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Saldanha Den:i 4. MOCIC}'f Da!la 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de lo Rocque 
19·Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de La Rocque 
2. Helvidio Nunes 
3. JoSé Sorney 
4. Aloys[o Choves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Bodaró 
7. Moacyr Dalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. leite Chaves 
3. lazoro Borboza 

Supléntes 
ARENA 

l. Lenoir Vargas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Amon de Mello 

MDB 
1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardo50 

5. Affonso Comargo 
6. Murilo Badoró 
7. Benedito Ferreira 

1 , Itamar Franco 
2. Làzaro Barboza 
3. Adalberto Sena 
4. Mouro Benevides 

MDB 
1. Henrique Santillo 
2, Roberto Soturnino 
3. Gilvan Ra<:ha 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotõnio Vilela 
Viu-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Arnon de Mello 1. Helvídlo Nunes 

2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 

3. Jose Uns 3. Benedito Ferreira 

4. Jesse Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
4. Ne150n Carneiro 6. Benedito Canelo$ 
S. Paulo Brossord 7. luiz Cavalcante 
6. Franco Montara MOB 

1, Roberto Saturnino 1. José Richa 

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão - Ramal 305 2. Teotônio Vilela 2. Orestes Quercia 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Toncredo Neves 

Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 



Assistente: Daniel Reis do Souza - Ramal 675 
,Reuniões: Quartas-feiras, às l01JO horas 
lo-co\; Sala "Ruy Barbosa" --Anoxo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jollo Colmon 
Vice-Presidente1 Jutahy Magolhfles 

Titulares Suplentes 

l. João Ca1mon 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 

4. Aloysio Choves 
S. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelósio Vieira 
3. Franco Montara 

ARENA 
1. Jos& Lins 
2. Af"!on de Mello 
3. Jorge Kolume 
4. Põdro Pedrossian 

MDB 

1. Marcos Freire 
2. Gilvan Rocha 
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1. Franco Montara 
2. Humberto Lucena 

3. Jaison Barreto 

MDB 
1, Nelson Cormtiro 
2. Marcos Freire 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA --:- (CME) 
r7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice•Presidente: Alberto Silva 

Titulares 

1. Luiz' Cavalcante 

2. Milton Cabral 
3. Alberto Silva 
.(. Arnon de Mello 

Suplentes 
ARENA 

1. Affdtfso Comargo 
2. João Calmon 
3. Jutohy Magalhães 

MDB Assistente: 5ergio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, 6s 10:00 horas 1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 

2. Roberto Soturnino Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 
3. Henrique Sontillo 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Cunha Lima 
Vice-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lomanto JUnior 
.(. Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 

7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunho Limo 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto sOturnino 

Suplentes 
ARENA 

1, Saldanha Oerzi 
2. Henrique de Lo Rocque 
3~ Jeué Freire 
4. José Sorney 
S. Milton Cabral 
6. Joslt Guiomard 

MDB 
1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 

Assistente: Francisco Guilherme Thee5- Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B" -Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Joóo Basco - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente~ Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente.: Adalborto Sena 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha -Derzi 
3. Mendes Conole 

h Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

1. João Calmon 
2. Murilo Badaró 
3. Joslt Sorney 

MDB 
1. Hugo Ramos 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motto - Ramal 134 

1. Paulo Bronard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Ritho 
5. Amaral Peixoto 
6. T ancredo Neves 

MDB 

1. Marcos Freire 
2. Mouro Benevides 
~- leite Chaves 

Assistente: Cândido Hippertt --Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÀO OE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Lomonto Junior 1. Saldanha Oerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelo!> 
4. Josê Guiomord 

MDB 
1. Gilvan Racho 1. JoséRicho 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: Lida Ferreiro do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
Local: S'ala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice·Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. Luiz Cavalcante 2. Amoral Furian 
3. Murilo Badoró 3. Jose Guiomord 
4. Benedito Ferreira 

MDB 
4. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 

3. Lózaro Borboza 
-4. José Richa 

Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevides 1. Cunha lima 

6. Mouro Benevidos 
7. Teotõnia Vilela • 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
ReuniõeSl- Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) , 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Holvidio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vorgos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Lenoir Vargas 1, Jutahy Magalhães 
2. Hr~lvídlo Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessõ Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dollo 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de La Racquo 
6 ~sio Chaves 

Local: Sala "Clóvis Bevilckqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
( 1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1 ?-Vice·Presidente: Saldanha Oerzi 
2~"-Vice-Presidente~ Lomanto JUnior 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. Lomanto Júnior 
5. Mendes Canole 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sorney 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedra Pedrouion 
3. Henrique do La Rocuque 
-4. Jos• Guiomord 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Lado Ferreira do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
Ç1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice·PresidOnte: Humberto. Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Porente 
2. Henrique de Lo Rocque 
3. Bernardino Viana 
4. Alberto Silvo 

Suplentes 
ARENA 

1. Affonso Comargo 
2. Pedro Podrossian 
3. Aderbol Juremo 
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1. Evandro Carreiro 
M06 

1. Orestes Quérda 
Titulares Suplentes 

2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira ARENA 
3. Lázaro Barbo:za 

1. Benedito Ferreira 1. Pauos Pórto 
Auistente: Leila Leivos Forro Costa - Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. Lomanto JUnior 
Reuniões: Quintas-feiras, ~' 9:30 horas 3. Pedro Pedrouian 3. Alberto Silva, 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 4. Affonso Comargo 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇCES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

MOB 

~. Evandro Carreira 1. Leite Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
local: Solá "Ruy Barbosa" - Anexo U -

Romais62l e716 
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B) SERVIÇO DE COMISSCES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUi::RITO 

Comiss6es Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Ca,tro 
Local: Anexo 11 - Têrreo 

Telefone: 22.5-8505 - Ramal 303 

1) Comissões Temporários paio Projetas do Congresso Nocio~ 
nol 
2) Comissões Temporárias paro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Misto do Projeto de Lei Orçamentária (ort. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissõits: Haroldo Pereira Fernandes - Ra· 
mal,674; Alfeu de Oliveira- Ramol674; Cleide Maria B. F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Só - Ramal 310. 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C,T, RUY BARBOSA 
LEI LA C.F. 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
GUILHERME 

Ramais- 621 e 716 Ramal-623 
10,00 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
'09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. 
Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
LEI LA 10,00 

RUY BARBOSA C.D.F. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. LÉDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 
RUY BARBOSA 

C. A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.L.S. 
Ramal-623 

LEI LA 

C.E, RUY BARBOSA DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA• 
12,00 C.R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO C. R. E. Ramais- 621 e 716 

11.00 

C.M.E. ANEXO"B" 
Ramal- 484 

FRANCISCO 
~ --
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ANO XXXIV- N• 130 QUINTA-FEIRA, l1 DE OUTUBRO DE 1979 BRAS[LIA- DF 

-CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA CONSTITUCIONAL N• 13 

Altera o art. 36 da Constituição Federal. 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 49 da Constituição Federal, promulgam a se
guinte Emenda ao texto constitucional: 

Artigo único. O art. 36 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 36. Não perde o mandato o Deputado ou Senador investido na função de Ministro de Estado, Secre
tário de Estado, Prefeito de Capital ou quando licenciado por período igual ou superior a cento e vinte dias, por 
motivo de doença ou para tratar de interesses particulares. 

§ 1• Convocar-se-á suplente nos casos de vaga, de licença ou de investidura em funções previstas neste arti
go. Não havendo suplente e tratando-se de vaga, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de quinze me
ses para o término· do mandato. 

§ 2• Com licença de sua Câmara, poderá o Deputado ou Senador desempenhar missões temporárias de ca
ráter diplomático ou cultural." 

Brasília, 10 de outubro de 1979. 

Â MESA DA CÃiv1ARA DOS DEPUTADOS 

Flávio M arcílio 
Presidente 

Homero Santos 
I•-Vice-Presidente 

Renato Azeredo 
2•-V ice-Presidente 

Wilson Braga 
!•-Secretário 

Epitácio Cafeteira 
2•-Secretãrio 

AriKffuri 
3•-Secretârio 

Walmor de Luca 
4•-Secretário 

- A -~v1ESA DO SE-NADO -FEDERAL 

Luiz Viana 
Presidente 

Nilo Coelho 
1•-Vice-Presidente 

Dinarte Mariz 
2•-Vice-Presidente 

Alexandre Costa 
!•-Secretário 

Gabriel Hermes 
2•-Secretário 

GastãóMüller 
3~?-Secretário, em exercício 

Jorge Kalume 
4º-Secretário, em exercício. 
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Faço saber que o Congresso Nacíonal aprovou, nos termos do art. 44, inciso I da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente 
do Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• 61, DE 1979 

Aprova o texto dos Estatutos do Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar 
- GEPLACEA. 

Art. I' É aprovado o texto dos Estatutos do Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe Exportadores de Açúcar, 
concluído em Cali, Colômbia, a' 12 de março de 1976. 

Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
L------~enado Federal, lO de outubro de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

ESTATUTOS DO GRUPO DE PAISES 
LATINO-AMERICANOS E DO CARIBE 

EXPORTADORES DE AÇÚCAR 
(GEPLACEA) 

Os Governos da Argentina, Barbados, Botívia, Brasil, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Equador, E! Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Ja~ 
maica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 
Trinidad-e-Tobago, e Venezuela, 

Tendo presente que o Grupo de Países Latino-Americanos e do Caribe 
Exportadores de Açúcar, criado em Cozuinel, Quintana Roo, Mêxico, em 
Novembro de 1974, está baseado nos princípios de igualdade soberana e res
peito mútuo entre os Países Membros; 

Dada a importância que tem o açúcar nas economias dos seus- países; 
ConVencidos de que uma mais estreita cooperação e uma ação concertada 

contribuirão para um ordenamento adequado do mercado de açúcar, para a 
defesa da receita que percebem os Países Membros por suas exportações de 
açúcar; 

Decididos a fortalecer a complementação regional dentro de um crescen
te processo de integração no âmbito Jatino.americano: 

Considerando que tal complementação deve ser realizada dentro do 
espírito da declaração e do programa de ação para o estabelecimento de uma 
Nova Ordem Econômica Internacional e o espírito da Carta dos Direitos e 
Deveres Econõm"icOs dos Estados; 

Tendo em Conta que um dos objetivos do SELA é o de criar e fortalecer 
mecanismos e formas de associação que permitam a:os Países Membros obter 
preços remuneradores, assegurar mercados está_yeis para a exportação dos 
seus produtos de base e manufaturados, e aumentar o seu poder de nego
ciaçUo; 

Decidem que o Grupo de Países Latinos-Americanos e do Caribe Expor
tadores de Açúcar, que doravante se denominará o "Grupo", será regido pe
los seguintes Estatutos: 

CAPITULO l 
Objetivos e Funções 

Artigo I. São objetivos e funções do Grupo: 
a) servir como um mecanismo flexível de consulta e coordenação para as 

questões comuns relativas à produção e à comercialização do açúcar; 
b) contribuir para a formulação de mecanismos adequados para delinear 

e criar fórmulas de coperaçào e integração, Congruentes com as Obrigações 
derivadas dos tratados vigentes de que sejam parte os Países Membros; 

c) propiciar o -desenvolvimento adequado e harmônico da indústria açu
careira dos Países Membros; 

d) apoiar a adoçào de posições comuns em reuniões e negociações inter
nacionais relacionadas com o açúcar; 

e) propiciar ações solidárias ante situações especiais que os Países 
Membros enfrentem com repeito ao açúcar; 

f) coordenar políticas tendentes a obter níveis de preços juStos e remune
rativos; 

g) incrementar a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos entre os 
organismos e entidades encarregadas da execução da política de comercia!i
zaçào externa do açúcar dos Países Membros: 

h) intercambiar conhecimentos científicos e tecnológicos em matéria de 
cultivo, produção e utilização dos subprodutos da cana-de-açúcar; 

i) manter um serviço de informação periódica de caráter operatíVo, que 
possa servir aos Países Membros para orientar sua política de comerciali
zação do produto: 

j) analisar as possibilidades de complementação industrial em todos os 
ramos de atividade da indústria açucareira; 
k) outros objetivos e funções que contribuam para o desenvolvimento do 
príncípio básico contido no inciso a deste artigo. 

CAPITULO ll 
Membros 

Artigo 2. São membros do Grupo todos os países independentes da 
América Latina e do Caribe, exportadores tradicionais de açúcar, que tenham 
aceito ou_ ratificado os presentes Estatutos conforme o Artigo J7. 

CAPITULO Hl 
Observadores 

Artigo 3. A Assembléia poderá aceitar, por unanimidade, a partici· 
paçiio de países observadores, que reúnam os seguintes requisitos: 

a) ser independente; 
b) ser exportador tradicional de açúcar; 
c) ser membro do Grupo dos 77: e 
d) ter manifestado expressamente seu desejo de participar do Grupo. 
Artigo 4. A Assembléia póderá conceder, por unanimidade, o Hstatus"' 

de observador a qualquer organização intergovernamental regional ou sub
regional da América Latina ou do Caribe que o tenha solicitado, da qual par
ticipem Países Membros do Grupo. 

Uma _vez c.oncedido aquele "status", a organização em questão deverá 
ser representada por nacionais de Países Membros do Grupo. 

CAPITULO IV 
Organização 

Artigo 5. O Grupo tem os seguintes órgãos permanentes: 
a) a Assembléia; e 
b) o Secretariado. 
Artígo 6. A Assembléia é o órgão supremo do Grupo e será integrada 

por todos os Países Membros. 
Cada País Membros designará um representante e, se assim o desejar, um ou 
mais suplentes e assessores. 

Artigo 7. A Assembléia -teiá poderes para examinar todos os assuntos 
da competêncía do Grupo, adotar resoluções e decisões, e formular recomen
dações de conformidade com os presentes Estatutos. 

Artigo 8. Como norma geral, a Assembléia celebrará um ou dois perío
dos ordinários de sesSõeS Cada ano calendário. Tambérri poderá celebrar 
períodos extraordinários de sessões quando assim for decidido pela própria 
Assembléia ou quando o solicite· a maioria doS Países Membros. 

Artigo 9. A data e lugar dos períodos ordinários de sessões serão deter
minados pela Assembléia. 

Artigo 10. ·os períodos de sessões da Assembléia serão convocados 
pelo Secretário-Executiv-o e celebi-ar-se-ão na sede do Secretariado ou, ainda, 
em qualquer País Membro que ofereça a sede onde será celebrado o período 
de sessões em questão. 

Artigo 11. Os períodos de sessões da Assembléia deverão ser convoca
dos com, pelo menos 30 dias de antecipação. Com a convocatória 
encaminhar-se-á o projeto de agenda das sessões. 

Artigo 12. O quorum de qualquer reunião da Assembléia será consti
tuído pela presença de dois terços dos P"aíses-Membros com direito a voto. 

Artigo 13. A Assembléia terá as seguintes atribuições: 
a) adotar todas as medidas e decisões que os Países-Membros conside

rem necessárias para o cumprimento dos objetivos e funções do Grupo, regu
lados pelo Artigo I dos presentes Estatutos; 
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b) eleger e remover o Secretário~ Executivo, _o .Secretário-Executivo~ d) a Assembléia determinará a·s condiçõeS de operaç-ão do Fundo Espe-
Adjunto, e os Secretários AssistenteS do ·Grupo; cial. 

c) aprovar o orçamento anual do Grupo c fixar a co-ntribuição de cada 
um dos Países Membros; 

d) aprovar o Plano de Trabalho do Secretariado; 
e) aprovar e modificar regulamentos; 
f) eleger o Presidente c dois V ice~ Presidentes para cada período de ses

sões: 
g) aceitar a participação dos observadores a que se referem os arts. 3 e 4 

e fixar as condições dessa partiCipação~ 
h) constituir comissões especiais· ou grupos de trabalho; 
i) decidir sobre a mudança da sede do Secretariado_; 
j) declarar a dissolução do GrUpo e- a expiração dos Presentes EStatutos; 
k) conhecer e aprovar as emendas aos presentes_ Estatutos; 
I) designar os Auditores Externos do Grupo: e 
m) interpretar os presentes Estatutos: 
Art. 14. Com exceção das decisões às quais se refere o inciso g do art. 

!3, que serão adotadas por unanimidade, a Assembléia adotará todas as suas 
resoluções e decisões, e formulará todas as suas recomendações por maioria 
de dois terços dos Países Membros com direito a voto. 

Art. 15. Cada País Membro terá direito a unl voto. 
Art. 16. O Secretariado é o órgão executivo do Grupo e atuará de con

formidade com os presentes EStaTUtos, os regulamentos e as decisões da As~ 
sembléia. Será constituído por um Secretário-Executivo, um Secretário
Executivo-Adjunto, os Secretários-Assistentes e o pessoal que seja necessário. 
O Secretário-Executivo terá a representação legal do Grupo. 

Art. 17. Cada um dos Países Membros se compromete a respeitar oca
ráter exclusivamente internacional das funções do Secretário-Executivo, do 
Secretário-Executivo-Adjunto, dos_ Secretãrios-Assiste-ntes e do pessoãl ~o Se
cretariado e nào procurar influí r sobre eles.. no desempenho de tais funções. 

Art. 18. O Secretariado terá sua sede na Cidade do Méxíco, DF, Esta
dos Unidos Mexicanos. 

Art. 19. O Secretário-Execufivo, o Secretário-Executivo-Adjunto e os 
Secretários-Assistentes serão eleitos por um período de três anos e poderão 
ser reeleitos uma só vez por igual períOdo. Esses funcio!lários deveràO ser na
cionais dos Países Membros, e serão deSignados segundO um critério de rota
tividade entre esses Países. 

CAPITULO V 
Disposições Financeiras 

Art. 20. Os Países Membros pagarão contribuições ao orçamento 
anual do Grupo, as quais serão fixadaS pela Assembléia conforme as seguin
tes bases: 

a) cada país pagará uma quota rnínfma igual para todos; 
b) o saldo será distribuído em proporção direta ao 'volume de expor

tação de açúcar de cada país, correspondente à média dos três anos imediata
mente anteriores ao exercício orçamentário de que se trate, para os quais se 
tenha. no primeiro dia do exercício, informação publicada oficialmente pela 
Organização Internacional do Açúcar ou por o-utra fonte que a Assembléia 
determine. A Assemblêia também poderá decidir que o saldo mencionado 
seja distribuído tomando como base, conjuntamente com o volume de expor
tação, a produção de cada país correspondente ao mesmo período indicado 
para fixar o volume de exportação; 

c) será estabelecida uma quota máxima cujo moiltánte será equivalente 
a uma porcentagem do orçamento total que seja fixado pela Asembléia; 

d) se houver uma diferença entre a soma das contribuições calculadas de 
acordo com os incisos a, b, e c o montante total do orçamento, essa diferença 
será distribuída novamente com base no estabelecido no inciso b. 

Art. 21: 
a) qualquer País Membro poderâ contribuir de forma voluntária para 

um Fundo Especial, independente do orçamento, destinado ao financiamento 
de programas e estudos, especialmente em matéria de intercâmbio científico e 
tecnológico, que a Assembléia considere como de particular imPOrtância para 
o Grupo; 

b) os países admitidos como observadores, conforme o art. 3 dos Estatu
tos, pagarão contribuições ao Fundo Especial, a título de retribuição pe
los serviços e benefícios que recebam através de sua participação como obser
vadores do Grupo; 

c) a Assembléia fixará um montante indicativo para a integi-alízaÇâo do 
Fundo Especial, estimará o que poderiam os Países Membros pagar a título 
de contribuições voluntárias, e fixará o montante das contribuições dos países 
observadores: e 

Art. 22. O exercício -financeiro do Grupo coincidirá com o ano calen
dário. 

Art. 23. As despesas dos representantes às reuniões do Grupo serão 
cobertas pelos seus_ respectivos países. 

Art. 24. As despesas relativas à _organização e à realização das reu
niões correr~o por conta do país anfitrião, a menos que as reUniões sejam rea
lizadas na sede do Secretariado. 

Art. 25. As despesas não previstas no orçamento em que incorra o Se
, cretariado com a celebração de períodos extraordináriàs de Sessões serão co

bertas pelos Países Membros na proporção das suas contribuições ao orça
mento anual. 

Art. 26. As contribuições ao orçamento anual serão pagas em moeda 
livremente conversível e serão exigíveis a partir do primeiro dia do exercício 
linanceiro. · 

Art. 27. Se algum membro não pagar sua contribuição integral ao 
orçamento anual no prazo de 6 meses a partir da data em que esta seja exigí
vel, terá suspenso seu direito de voto na Assembléià. -

Art. 28. O País Membro cujo direito de voto tenha sido suspenso por 
falta do pagamento de sua contribuição recuperará esse direito quando efe
tuar o pagamento. 

CAPITULO VI 

Privilégi~ e Imunidades 

Art. 29. O Grupo terá 'personalidade jurídica. Terá, espC:dalmente", a 
capacidade para contratar, adquirir e alienar bens móveis e im-óveis. e para 
iniciar processos judiciais. · 

Art. 30. O Grupo celebrará com o Governo ·do país no qual esteja lo
calizada a sede do Secretariado, tão logo quanto possível, um convênio, que 
será aprovado pela Assembléia, relativo à situação jurídica e aos privilégios e 
imunidades do Grupo, do Secretariado, e do seu pessoal. 

Art. 31. O convênio previsto no-art. JO, q"ue Sefâ independente dos pre-
sentes Estatutos, determinará as condições para a expiração do mesmo. 

Art. 32. A menos que se apliquem outras disposições sobre impostos, 
em virtude do convênio prevísto no arL 30, o país sede do Secretariado: 

a) concederá isenção de impostos sobre a remuneração paga pelo Grupo 
a seu pessoal; e 

b) concedeiâ isenção de irilpostõS sobre os haveres, rendas e outros bens 
do Grupo. 

Art. 33: 
a) os representantes dos Países Membros terão. durante sua permanên

cia no terfitótio de um País Membro, para comparecer a reuniões ou outras 
atividades do Grupo, os privilégios e imunidaáes que aquele País Membros 
lhes conceda. necessários para o cumprimento de suas funões; 

b) os_ membros do pessoal do Secretariado e os peritos designados pelo 
Grupo terão, durante sua permanência no território de um País Membro, os 
privilégios e imunidades que aquele país fhes conceda, necessãrios para o 
cumprimento de suas funções; e 

c) o Grupo, se o ,considerar necessário, negociará com os Países 
Membros um convênio sobre esses privilégios e imunidades. 

CAPITULO VII 
Relações com o SELA 

Art. 34. A Assembléia poderá autorizar o SecretáriO-Executivo a estabe
lecer relações de coordenação e informação com o S(::àCt3rio Permanente do 
SELA, com o objetivo de lograr a melhor cooperação possfvel entre o Grupo 
e o citado organismo. 

CAPITULO VIII 

Disposições Finais 

Assinatura. 
Artigo 35. Os presentes Estatutos estarão abertos à assinatura de todos 

os países independentes da América Latina e do Caribe expcrtadores tradi
cionais de açúCar, na IV Reunião do Grupo em Calí, C61ómbia, e continua
rão abertos à assinatura desses países na Secretaria de Relações Exteriores 
dos Estados Unidos Mexicanos, país sede do Secretariado do Grupo. No 
ato da assinatura os representantes dos países indicarão se a assinatura está 
sujeita a ratificação. A referida Secretaria notificará cada assinatura aos Paí
ses Membros e ao Secretário-Executivo do Grupo. 
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Ratificação. 

Artigo 36. Os presentes Estatutos estão sujeitos a aceitação mediante as
sinatura ou então assinatura e ratificação, se esse rcqutslto fõr exigido pelas 
disposições legais vigentes no respectivo país. Os instrumentos de ratificação 
serão depositados na Secretaria de Relações Exteriores dos Esta.dos Unidos 
Mexicanos. 

Emrada em Vigor. 
Artigo 37. Os ES;tatutos entrarão em vigor na data em que tenham sido 

aceitos ou ratificados por dois terços dos Governos dos países que integram o 
Grupo. 

Os países cujos Governos devam ratificar os presentes Estatutos, de conw 
formidade com suas disposições legais vigentes, serão considerados como 
membros provisórios, com plenos direitos e obrigações, até o momento em 
que adquiram a qualidade de Países Membros mediante o depósito de seus 
instrumentos de ratificação. 

Reservas. 
Artigo 38. Não se poderão formular reservas a nenhuma das disposições 

dos presentes Estatutos. 

Desligamento Voluntário. 
Artigo 39. Todo País Membro poderá desligar-se do Grupo e denunciar 

os presentes Estatutos a qualquer momento, mediante prévia notificação por 
escrito ao depositário,- o--qual a transmitirá aos Países Membros e ao 
Secretário-Exçecutivo. 

O desligamento e a denúncia surtirão efeito 90 dias depois de recebida a 
notifícaçào pelo depositário. 

Ajuste de Contas. 
Artigo 40. No caso de desligamento de um P-aiS Membro, o Secretariado 

e o País Membro efetuarào todo ajuste de contas que couber, dentro de prazo 
de 90 dias estipulado no artigo precedente. 

Nenhum País Membro que se tenha desligado terá direito a receber parte 
do produto da liquidação do Grupo ou de outros haveres deste. 

Emendas. 
Artigo 4 i. Cada País Membro pode propor emendas aos preseriteS- Esta-

tu tos. 
As emendas aos Estatutos, aprovadas pela Assembléia, fO'Y:malíZar-se-ão 

por protocolos que entrarão em vigor uma vez que tenham sido aceitos oura
tificados pelas duas terças partes dos Países Membros, mediante o depósito 
do respectivo instrumento. 

Idiomas. 
Artigo 42. São idiomas oficiais do Grupo os seguintes: 
Espanhol, Francês, Inglês e Português. 

Duração e expiração. 
Artigo 43. l) os presentes Estatutos terão vigência indefinida; 
2) a Assernblêia poderá, a qualquer momento, por maioria das duas 

terças partes dos_ Países Membros com direito a voto, declarar terminados os 
Grupos e os presentes Estatutos; e 

3) não obstante a dissolução do Grupo e a expiração dos Estatutos, a As
sembléia continuarã existindo todo o tempo que se reqUeira para liquidar o 
Grupo e dispor dos seus haveres, e terã, durante tal período, todas as faculda
des que lhe sejam necessárias para esseS fins. 

Em fé do que. os subscritoS{ devidamente autorizados para tanto. por 
seus respectivos governos, assinaram estes Estatutos nas datas que aparecem 
junto a suas assinaturas. _ -

Aprovados na cidade de Cali, Colômbia, aos doze dias do més de março 
de mil novecentos setenta e seis, em quatro exemplares igualmente válidos, 
nos idiomas Espanhol, Francês, Inglês e Português. O GQverno dos Estados 
Unidos Mexicanos, como país depositário dos presentes Estatutos, enviará 
cóPias devidamente autenticadas dos mesmos aos Governos dos demais paí
ses signatários. 

PELA ARGENTINA 

POR BARBADOS 

PELA BOLIVIA 

POR CU!lA 

PELO ECUADOR 
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• Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso Vi II da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presi- l 
ente do Senado Federal, promulgo o seguinte. 

-- -- - - - -

DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1979 

Aprova as contas do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício de 1977. 

Art. I• São aprovadas as contas prestadas pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, relativas ao exercício fi
nanceiro de 1977, de acordo com os artigos 44, inciso VIII, e 81, inciso XX, da Constituição Federal, com ressalvas aos valores 
lançados à conta "Despesas Impugnadas", pendentes de ulterior verificação pelo Tribunal de Contas da União. 

- Art. 2• Os diversos responsáveis da Administração Direta e Indireta que não apresentaram ao Tribunal de Contas da 
União os balanços anuais referentes ao exercício de 1977, no prazo estabelecido pelo Decreto n' 80.421, de 28 de setembro de 
1977, ficam sujeitos às penalidades previstas no artigo 53 do Decreto-lei n• 199, de 25 de fevereiro de 1967 e Resoluções daquele 
Tribunal. 

Art. 3• O Tribunal de Contas da União tomará as providências cabíveis para a aplicação das sanções a que se refere o arti
go anterior. 

Art. 4• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Senado Federal, 10 de outubro de 1979, - Senador Luiz Viana - Presidente. 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 

promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 50, DE 1979 

Suspende a execução dos artigos 172 e 173 da Lei n• 1.442, de 17 de dezembro de 1966, do Município de Bo
tucatu, Estado de São Paulo. 

Art. único. É suspensa por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferi
da em 05 de abril de 1979, nos autos do Recurso Extraordinário nó 89.528-1, do Estado de São Paulo, a execução dos artigos 172 
e 173 da Lei no 1.442, de 27 de dezembro de 1966, do Município de Botucatu, naquele Estado 

Senado Federal, 10 de outubro de \97~ ·-Senador Luiz Viana, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 54, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de :biporà, Estado do Paraná, a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois 
milhões, sessenta mil e quarenta e sete cruzeiros e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de lbiporã, Estado do Paraná, nos termos do art. 2• da R!~solução n' 93, de II de outubro 
de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 22.060.047,87 (vinte e dois milhões, sessenta mil, quarenta e sete cruzei
ros e oitenta e sete centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, 
junto ao Banco do Estadodo Paraná S. A, este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação- BNH, des
tinado ao financiamento dos serviços ele complementação urbana, abrangendo a implantação do Programa CURA, .naquele 
Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de outubro de 1979.- Senador Luiz Viana, presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Luiz Viana, Presidente, nos termos do art, 52, inciso 30 do Regimento ln· 
terno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 55, DE 1979 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Art. I• O art. 170 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes parágrafos: 

"§ 4• Para apuração do fato ou fatos será indicado Relator pelo Presidente da Comissão. 
§ 5• Não estando o Relator presente a qualquer ato do inquérito, poderá o Presidente da Comissão 

designar-lhe substituto para a ocasião, mantida a escolha na mesma Representação Partidária. 
§ 69 A Comissão terã suplentes, em número igual à metade do núnlero dos titulares mais um,_ escolhidos no · 

ato da designação destes, observadas as normas constantes dos arts. 81 e 83." 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de outubro de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42. inciso VI, da Constituição. e eti, Luiz Viana. Presidente, 
promulgo a seguinte 

RJi:SOLliÇÃO N• 56, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, a elevar em CrS 13.309.948,44 (treze 
milhões, trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito cruzeiros e quarenta e quatro centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.309.948,44 (treze milhões, trezentos e nove mil, novecentos e 
quarenta e oito cruzeir-os e quarenta ·e--quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada. a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura urbana no Conjunto Habitacional Ernesti
no Croccia, da CECAP, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de outubro de 1979.- Senador Luiz Viana, Presidente. 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 57, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 299.282.475,62 
(duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e ses
senta e dois centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Contagem, Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de 
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr~ 299.282.475,62 (duzentos e noventa e nove milhões, duzentos e 
oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois centavos) o montante- de sua dívida consolidada, a 
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A., este na quali
dade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura 
urbana em ãreas de conjuntos habitacionais, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central doBra
sil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de outubro de 1979. -Senador Luiz Viana. Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 58, DE 1979 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 5.236.619,40 (cin

co milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevarem CrS 5.236.619,40 (cinco milhões, duzentos e trinta e seis mil, seis
centos e dezenove cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento de obras de infra-estrutura no Conjunto Habitacional Ademir Benedetti, na
quela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, lO de outubro de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, n-os termos qo art. 42,inciso VI,da Constituição, e eu, Luiz Viana, Presidente, 
promulgo a seguinte · 

RESOLUÇÃO N• 59, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 3.512.334,54 (três mi
lhões, quinhentos e doze mil, trezentos e trinta e quatro cruzeiros e cinqüenta e quatro centavos) o montante de 
sua dívida consolidada. · 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Pedreira, Estado-a'e São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr~ 3.512.334,54 (três milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e trin
ta e quatro cruzeiros e cinqilenta e quatro centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa.contratar um em
préstimo de igual valor, junto ao Ban<ro do Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional 
da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura no Conjunto Habitacional Jardim CECAP
Monte Nilo, naquele Município, obedecidas as condições adrriitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de outubro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

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

RESOLUÇÃO N• 60, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 24.519.893,40 (vinte e 
quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta centavos) o montante 
de sua dívida consolidada. 

Art. I• É a Prefeitura Municipal de Olímpia, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de ou
tubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 24.519.893,40 \vinte e quatro milhões, quinhentos e dezenove mil, 
oitocentos e noventa e três cruzeiros e quarenta- centavos)_ o m6nt3.hte -de stia divida cOnsolidada, a fim de que possa contr3.tar 
um empréstimo de igual valor, junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este na _qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura no Conjunto Habítacional Antônio 
José Trindade, naquela cidade, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 10 de outubro de 1979. -Senador Luiz Viana, Presidente. 
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da. para que prefeituras municipais possam· realizar operações de crédito: - N"' 307/79, de autoria dq S_r. Senador _Franco Montoro, que esta-
belece que_quando o _el!lpregad~T deixar de depositar o FGTS o emprega-

- N9S 209 e 2l0/79 (n% J72 e J73j79, na origem}, pelas· quais o se:.. - do poderá cons{derar rescindido o contrato_ e _Piei!ear a devida indeni
nhor Presidente da República submet~ ao Senado propostas do Sr. Minis- zaçào. 
tro de Estado da Fazenda para que as Prefeiturá.'s Municipais de Apucara-
na (PR) e de Guarujã (SP), sejam autorizadas a elevar, temporariamente, - N' 308/79, de autoria do Sr. Senador Gastão MUller, que acres
os· parâmetros fixados pelo art. 29 da Resolução n9 62/75, desta Casa, e centa alínea ao item _II, ÓQ § _19,_ Po arti_go 2~0, do Decr~to~lei n9 2_.848, de 7 
possam realizar operações de crédito, para os fins que especificam. de dezembro de 1940- Código Penal. 

1.2.2 _Pareceres - N9 309/79, de autoria do Sr. Senador Gabriel Hermes, que dispõe 
sobre o exercício da auditoria contábil, e dá outras providências. 

Referentes às seguintes matérias: - z _DISCURSOS PROFERIDOS EM SEsSOES ANTERIORES 
-Projeto de Lei do Senado n• 237/79, que altera a redação do ar

tigo 99 da Lei n"' 6.082, de 10 de julho de 1974, e dá outras providências. 
(Redaçào final). 

-Projeto de Lei do Senado n"' 120/79, que eleva a ml!!!-ª_-~o-~_f!1pre
gador que deixa de cumprir decisão judicial alusiva a readmissão ou rein
tegração de empregado, para um salário mínimo pór dia de atraso, modi
ficando o caput do artigo 729 da Consolidação d_as Leis do Trabalho, ..,. 
Decreto-lei n• 5.452, de 1• de maio de 1943, (Redação do vencido, para o 
segundo turno regimental). 

-Projeto de Decreto Legislativo n• ll/79 (n' 10(79, na Câmara dos 
Deputados}, que aprova o texto d0_ Acordo sobre a Criação de uma Co
missão Mista de_ Coordenação entre o Governo d_a República Federativa 
do Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal da Nigéria, 
assinado em Brasília a 10 de janeiro de_I979. (Redação final}. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 10/79 (n• 9/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Amizade, Cooperação e Co~ 
mércio entre o GoverO.o da República Federativa do Brasil e o Governo 
Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em Brasília a 
10 de janeiro de 1979. (Redação final.) 

- Projeto de Lei do Senado n• 125/74-Coinplementar, que modifica 
a redação do art. 4• da Lei Complementar n•ll, de 25 de maio de 1971, e 
dá outras providências. (Redação final.) 

- Do Sr. Jor~~ ~~~'!me, _pr~~~n~iado na sessão de 5-10~79. 

-Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de 9-10-79. 

-Do Sr. Almir Pinto, pronunciado na sessão de 9-l0-79. 

3-ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 

- N• 41, de 1979 

- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Resolução n"' 67 j79, do Conselho Deliberativo 

-......:....Parecer do Coiiselho Deliberativo 

-Ata de ReuniãO do Conselho Deliberativo_ 
- Bal~ncete Patrim~:mial ~m 31__9~ ~gqsto de 197_9 

-Demonstração da conta "Receita e Despesa"- Balancete Acu-
mulado de 1•-1-79 a 31.-8-79. 

- Demonstração .da conta "Receita e Despesa'', do mês de agos~ 
tof19. 

5 - MESA DIRETORA 

6- LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS 

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 4~ REUNIÃO, EM 10 DE OUTUBRO DE 1979 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDE:NCIA DO SR. GASTÃO MÜLLER 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - _Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho -Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 

--José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José 
Lins- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Cunha Lima - Humberto Lucena 
- Milton Cabral - Marcos Freire- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante
Teotônio Vilela- Gilvan Rocha - Passos Pôrto- futafty Magalhães
Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João Calmon- Moa
cyr Dalla- Amaral Peixoto::___ Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto 
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Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Amaral 
Furlan - Franco Montoro - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lâ
zaro Barboza- Gastà_o _Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pe
dro Pedrossian- Affonso Camargo·-:.:......: José Richa- Leite Chaves- Evelã
sio Vieira- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon- Tarso Du
tra. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)-- A lista de presença acusa o 
comparecimento de 57 Srs. Senadores. Entretanto, em plenário, não há o 
quornm mínimo necessário para a abertura da sessão, nos termos do art. _1_80, 
§ l~'. do Regimento Interno. _ 

Nestas condições, vou encerrar a presente reunião, designando para a 
sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

--1--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 74, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como cOncluSão de seu Parecer n9 641, 
de 1979). que autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (SP) a elevar em 
Cr~ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e 
seis cruzeiros e noventa centaVOs) o montante de sua dívida consolidada, ten
do 

PARECER, sob n• 642, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade. 

-2--

Votação, em turno único, do Projeto de Resoluç;io n~' 75, de 1979 (apre~ 
sentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n9 643, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a 
elevar em CrS 24.094.150,86 (vinte e quatro milhões, noventa e quatro mil. 
cento e cinqüenta cruzeiros e oitenta e seis centavos) o inontante de sua dívida 
consolidada, tendo 

PARECER. sob n• 644, de 1979, da Comissão·. 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

--3--

Votação, em turno único, do Projeto de ~esolução nt? 76, de 1979 (apre
sentado pela Comissà.tLde Economia, como conclusão de seu. Parecer n~' 645, 
de 1979), que autoriza a PrefeitUra Municipal de Santos (SP) a elevar em Cr$ 
35..551.793, 35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqUenta e um mil, se~e
centos e noventa e três cruzeiros e trinta e cinco centavos) o montante de sua 
divida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

--4--

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia CÇJmo conclusão de seu Parecer n9 647, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a 
elevar em CrS 13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e 
noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) o montante de sua dívida con
solidada interna, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 

- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

--5--

Votação. em turno único, do Requerimento n9 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno. para a Mensagem n• 122, de 1978 (n• 208/78, na origem), solici
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da SuPerin
tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
SjA. 

--6--

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno. para a Mensagem n9 123, de 1978 (n<? 209/78, na origem), solici

. tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 

pos~a alienar terras públicas do distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuária Porto 
Alegre S/ A. 

--7--

Votação, em turno único, do Requerimento nt? 278, de 1979, do Senador 
Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento In
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do ComérR 
cio. João Camilo Penna. para prestar esclarecimentos, perante o Senado Fe~ 
dera!, sob o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao-Grupo Atalla. 

--8--

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câm-ara n'i' 25, de 1979 
(n' 2.146/76, na Casa de origem), que introduz modificações na Lei n• 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, tendo 

PARECERES, sob n•s 475 e 476. de 1979. das Comissões: 

-de Legislação Social, favorável com a Emenda que apresenta de n<? 1-
CLS: e 

-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Legis
lação Social. 

-'-9--

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1975 

(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 169 e 217/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n~' 97, de 1975, 
do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 29 do art. 67 da Lei Or
gânica da Previdência Social (Lei número 3.807, de 26 de agosto de 1960), ten
do 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade~ 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicida
de, e no mérito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta; 
~ de Legislação Social ~ 19 pronunciamento: contrário; 29 pronuncia-

mento: contrário ao prOjeto e ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido. em separado, do Senador Franco Montoro; 

- de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
ConstitUição e Justiça. 

(Dependendo da votação do Requerimento n~' 389, de 1979, do Senador 
Franco Montoro, solicitando o reexame da matéria, pela Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-- 10 --

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1975 

(Tnunitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 217 /75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 169, de 
1975, do Senador Franco Montoro, que determina que os beneficios concedidos 
pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário mínimo. Dá 
nova redação ao§ 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência Social, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 

-de ConstitUição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorã~ 
vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 
97/75: 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrârio. 

--li--

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169 /75) 

Discussão, em-primeiro turno. do Projeto de Lei do Senado o9 217, de 
!975, do Senador Orestes Quêrcia, que altera a redação do§ 2• do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 324, 325 e 327. de 1979, das Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer Favorá
vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 97, 
de 1975: 



5160 Qujnta-feira J I DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo 11) Outubro de 1979 
-' 

' -de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Está encerrada a reunião. 

(Encerra-se a reunião ãs 15 horas.) 

EXPEDIENTE DESPACHADO NOS TERMOS 
DO ART. 180, § 1•, DO REGIMENTO INTERNO 

MENSAGENS 
Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 

1wmes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia ãquiescên-
da: 

MENSAGEM N• 207, DE 1979 
(n' 371(79, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

De conformidade com o artigo 42- (item IIIf-da- CooStitiilCãO~ tenho a 
honra de submeter à apr,ovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo 
fazer, do Senhor Alfredo Teixeira Val!adão, Ministro de Primeira Classe, da 
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil na 
Delegação Permanente do Brasil junto à ALALC, riOs termos doS artigos 21 e 
22 do Decreto n~' 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

Os mêritos do Embaixador Alfredo TeiXeira Va!ladão, que me induzi
ram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa 
informação do Ministério das RClãções Exteriores. 

Brasflia, 9 de outubro de 1979. -João Figueiredo. 

INFORMAÇÃO 
Curriculum Vitae: 
Embaixador Alfredo Teixeira Valladão. 

Nascido em Varginha, Minas Gerais, 5 de junho de 1917. 
Bacharel em Ciências Jurídicas e So-ciais, Faculdade de Direito 

da Universidade do Brasil. 
Cônsul de Terceira Classe, concurso, 26 de maio de 1942. 
Cônsul de Segunda Classe, merecimento, IO de deZembro de 

1945. 
Primeiro Secretário, merecimento, -16 de dezembro de 1953. 
Conselheiro, título, 5 de setembro de 1958. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 6 de outubro de 

1959. 
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 29 de dezembro de 

1966. 
Assistente do Chefe do Departament·o Diplomático e Consular, 

1942. 
Assistente do Chefe da Divisão de Fronteiras, 1943. 
Assistente do Chefe da Divisão de-CoOperação Intelectual, 

1943. ~' . -·. 
Assistente do Chefe da Divisão COnsular, -1944. 
Assistente do Chefe da Divisão Ecóiiômicã, i9:fi 75J.- · 
Auxiliar do Chefe do Departamento Econômico e Consular, 

1953. 
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado. 1958. 
Chefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1959. 
Chefe do Ser~_iç? de Relaç~es com o Con~resso ~acional, 1959. 
Diretor do Instituto Rio·Sranco, 1973/75. 
Washington, Cônsul de Tereceira Classe, 1942. 
Bei-rute,- Viee .. ('ônsal,- -f-944/45;-
Paramaribo, Vice-Cônsul, 1945. 
Paramaribo, Cônsul-Adjunto, 1945/46. 
Paramaribo, Encarregado do Consulado, 1945. 
Montreal, Cônsul-Adjunto, 1946/49. 
Montreal, Encarregado do Consulado-Geral, 1946, 1947, 1948 

e 1949. · 
Toronto, Cônsul, 1949(51. 
Genebra, Cônsul-Adjunto, 1953. 
Genebra, Delegação Permanente,. Segundo Secretário, 1953. 
Genebra, Delegação Permanente, Primeiro Secretário, 

1953(58. 
Genebra, Encarregado de Negócios, 1953, 1954, 1955, 1956, 

1957 e 1958. 
Genebra, Cônsul-Geral, 1960(62. 
Genebra, Delegação Permanente, Ministro-Conselheiro, 

1962/66. 

Genebra, Encarregado de Negócios, 1962, 1963, 1964, 1965 e 
1966. 

sor). 

Varsóvia, Embaixador, 1967/72. 
Haia, Embaixador, 1976(79. 

Assembléia li1ternacíonal de Estudantes, 1942 (representante). 
I Assembléia Gereal da OACI, Montreal, 1947 e 1948 (asses· 

Comissão de Estudos Relativos à CERNAI, 1951 
(representante-suplente). 

Comissão Especial para o Estudo da Posição do Brastl no 
GATT, 1951 (representante-suplente). 

VI Reunião das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1951 
(assessor). 

Conferência Mundial de Migração, Bruxelas, 1951 (secretário). 
Comissão Consultiva de Acordos Comerciais, 1952 e 1953 

(secretário-executivo). 

Comiss-ão Mista Brasil-Alemanha, 1932 (representante). 
Execução do Ajuste Comercial Brasíl-f>ortugal, 1952 (represen~ 

tante). 
Execução do Ajuste Comercial Br:easil-Itália, 1952 (represen~ 

tante). 
Execução do Ajuste Comercial Brasii-Tchecoslováquia, 1952 

(representante). 
Comissão "ad hoc" para o Estudo da Agenda e Assuntos lnter

sessionaís do GATT, Genebra, 1952 e 1954 (delegado). 
VIl Regunião das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 

1952 (delegado). 
Ajuste Comercial e de Pagamentos com a RFA, Bonn, 1953 

(assessor). 
VIII Assembléia da OACI, Londres, 1953 (delegado). 
VIII Reunião das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 

1953 (delegado). 
Conselho de Administração da RIT, Genebra, 1953 (encarrega

do). 
11 Sessão da Conferência Interriad6ria!"d0 Estanho, Genebra, 

1953 (delegado). 
CXXIII Sessão do Conselho de Administração da RIT, Ge· 

nebra,'l953 (delegado). 
Comissão Consultiva do ACNUR,Genebra, 195:i e 1954 (dele

gado). 
. CoiiferênCia sobre ProblemaS Asiáticos, Gene.bra, Í954 (obser

vador). 
XVlll Sessão do ECOSOC, Genebra, 1954 (observador). 
IX Assemblêia Plenária da Federação Mundial das Asso

ciações para a ONU, Genebra, 1954 (observador). 
V Sessão da ConiisSão do Ferro e Aço da OIT, Genebra, 1954 

(delegado). 
IX Reunião das Partes Contratantes do GATT, Genebra, 1954 

(delegado). 
X Sessão da CEA, Genebra, 1955 (observador). 
XI Sessão da Comissão dos -Direitos do Homem, Genebra, 

1955 (observador). 
11 Congresso da OMM, Genebra, 1955 (delegado). 
II Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1955 (chefe). 
I Sessão do- Gomitê--Ex~em-ti-v-e- ào-f'-undo--de-Effiergência -d-a 

ONU para Refugiados, Genebra, 1955 (delegado-suplente). 
CXXIX Sessão do Conselho de Administração da RIT, Ge· 

nebra, 1955 (observador). 
XXXVII_I Sessão da CIT, Genebra, 1955 (conselheiro-técnico). 
XX Sessão do ECOSOC, 1955 (observador). 
Conferência sobre a Utilização de Energia Atôrrtica para fins 

Pacífic;os, Genebra, 1955 (aSsessor). 
Reuniões do Comitê "ad hoc'' para a Agenda e Assuntos ·Inter

sessionais do GATT. Genebra, 1955 (delegado). 
II Reunião do Grupo· de Trabalho do GATT sobre Comércio 

Internacional dos Produtos de Base, Genebra, 1955 (delegado). 
III, IV, V e Vi Sessões do Conselho do CIME, Genebra, 1955, 

1956.e 1957 (delegado e delegado-suplente). 
X Sessão do GATT, Genebra, 1~55 (delegado). 
11, IV e VI Sessões da CCPCIP:B/ECOSOC, Genebra, 1955, 

1956 e 1958 (delegado). 
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Conferência do GA1T sobre Negociações Tarifárias. Genebra, 
1956 (observador). 

Comitê .. ad hoc" para a Agenda e Assuntos Intersessionais do 
GATT, Genebr•, 1956 (delegado). · · - -

XXI, XXII, XXIV e XXV Sessões do ECOSOC, Nova Iorque, 
em Genebra, 1956, 1957 e 1958 (delegado-suplente). 

XXXIX Sessão da Conferência InteTnacional do Tnibillho, Ge
nebra, 1956 (conselho técnico). 

XI Sessão do GATT, Genebra, 1956_ (deleg•do). 
Grupo de Trabalho para a Revisão das Atividades do C I ME, 

Genebra, 1957 (delegado). 
XI Sessão d• CIT. Genebra, 1957 (delegado-suplente). 
XI!, Xlll e XIV Sessões do GATT, Genebra, 1957, 1958 e 1959 

(delegado). 
VIl Reunião do Conselho do CJME, Genebra, 1957 (delega

do). 
Negociações Tarifárias do Brasil no GATT, Genebra, 1957 e 

1958 (delegado). 
Comissão do Tratado de Roma e Observador nas reuniões dos 

Membros da Comunidade Econõmica EuroPéia, Genebra, 1958 (re
presentante). 

Reunião do Comitê Intersessional do GATT, Genebra, 1958 
(representante). 

Conselho de Administração da RIT, Genebra, 1958 
(representante-substituto). 

VIl Sessão do Conselho do CIME, Genebra, 1958 (delegado). 
V Reunião de Consulta dos Miriistiós das Relações Exteriores 

dos Estados Americanos, 1959 (delegado-suplente). 
Conselho do GATT, Genebra, 1960 a 1966 (delegado

permanente). 
XVII, XV!ll e XIX Sessões do GATT, Genebra, 1960 e 1961 

(subchefe). 
Conferência Tarifária do GATT, Genebra, -1960 e 1961 (sub

chefe). 
Grupo Negociador na Conferência Tarifáría do GATT, Ge

nebra, 1961 (chefe). 
XLV Sessão da Conferência Intern-acional do -Trabalho, Ge

nebra, 1961 (delegado governamental suplente). 
XXXI! Sessão do ECOSOC, Gene6i0, 1961 (delegado). 
I Período de Sessões da Conferência da ONU sobre o Açúcar, 

Genebra, 1961 (chefe). 
II Período de Sessões da II ConferênCiã da ONU sobre o Açú-

car, Genebra, 1961 (subchefe). 
Conferência Internacional do Trigo, 1962 (chefe). 
XXXIV Sessão do ECOSOC, Genebra, T~62 \Jelegado). 
XX Sessão do GATT, Genebra, 1962 (delegado). 
Reunião do Comitê III do GATT, Genebra, 1963 (assessor). 
Subgrupo e Grupo Especial do Estudo de Produtos Tropicais 

do GATT, Genebra, 1963 (assessor) 
Grupo de Trabalho de Reduções Tarifárias, Genebra, 1963 (as

sessor). 

II e III Sessões do Comitê Preparatório da UNCTAD, Ge
nebra e Nova Iorque, 1963 e !964 (delegado-suplente). 

Conferência Negociadora do Comércio Internacional do Ca-
cau, Genebra, 1963 (delegado). 

XXI Sessão do GATT, Genebra, 1964 (chefe). 
I UNCTAD, Genebra, 1964 (Co-nselheiro especial). 
VIII Assembléia da OMS, Genebra, 1964 (chefe, substituto). 

Seção Brasileira na Conferência -Inú!rnacional d3 •·taw Asso-
sociatiOn", TóqUio,- 1964 (aSsessOr e presidente). -

XIX Sessão-da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1964 
(delegado). 

V Reunião do Conselho lnteramericano de Jurisconsulto5:, San 
Salvador, 1965 (chefe). - -

XXII Sessão do GATT, Genebra, 1965 (representante). 
XX Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque, 1965 

(delegado-suplente). 
Comitê Preparat6rio sobre a UNIDO, Nova Iorque, 1966 (as

sessor). 
Simpósio Internacional da UNIDO, Atenas, 1967 (chefe). 
ComitiVa do Ministro da Indústria e do Comércio em Missão à 

Europa e Estados Unidos da América, 1967 (assessor). 

III Sessão do Programa da ONU para o Meio Ambiente, Nai
robi, 1975 (chefe). 

Comissão para a reforma dos Escritórios de Propaganda e Ex
pansào Comercial do Brasil, 1953 (represen~ante). 

Comissão para Elaboração do Anteprojeto de Reforma do Re
gulamento de despachos Consulares de Aeronaves Comerciais, 
1953 (presidente). 

Grupo de Trabalho para o Estudo do Sistema de Formação e 
Aperfeiçoamento do Diplomata, !960 (assessor). 

Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, 
!944. 

Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáuti
co, 1961. 

O Embaixador Alfredo Teixeira Valladão se encontra nesta data no 
exercício de suas funções de Embaixador do Brasil junto ao Reino dos Países
Baixos. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 5 de outubro de 1979.
(Guilherme Luiz Leite Ribeiro) Chefe da Divisão do Pessoal. 

(À Comissão de Relações Exteriores.) 

MENSAGEM No 208, DE 1979 
(n' 375/79, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos tennos do artigo 42, item III, e 141. §}'i', alínea a, da Constituição, 

tenho a honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o 
nome do Doutor Levindo Ozanam Coelho, Advogado, para exercer o cargo 
de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga decorrente da apo
sentadoria do Ministro Lopo Carvalho Coelho. 

Os méritos do Doutor Levindo Ozanam Coelho que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo currí
cu/um l'itae. 

Brasília, 9 de outubro de 1979. -João Figueiredo. 

CURRJCULUM VITAE 

l - Dados Pessoais: 

Nome: Levindo Ozanam Coelho 
Esposa: Cybele Pinto Coelho 
Naturalidade: Ubá 
Profissão: Advogado 
Filiação: Levindo Eduardo Coelho, 

Profissão: Médico 
Atividades Políticas: Senador Estadual, Deputado Federal, Se
cretário de Estado e Senador da República. 

Antonina Gonçalves Coelho 

2- Escolaridade: 

Curso Secundário: Coléiio EStadual "Raul Soares"- Ubá- 1931 
Curso Superior: Faculdade de Direito da UFMG- 1936 

3·- Atividades Privadas: 

Advogado em Belo Horizonte e em Ubá. 

4- Atividades Públicas: 

a) Arnanuense da Prefeitura de Belo Horizonte por Concurso Público de 
1932 a 1936; 

b) Promotor de Justiça da Comarca de Bom Sucesso- 1939; 
c) Prefeito Municipal de Ubá- de 1940 a -1946; 
d) Deputado à Assembléíã-Legislativa de Minas Gerais en1 1946, sendo 

reeleito nas Legislaturas de 1950 e 1954; 
e) Secretário da Mesa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais-

1949: 
f) Líder do Partido Social Democrático (PSD), de 1954 a 1958; 
g) Componente da Comissão Executiva do PSD, de !956 a 1966; 
h) Deputado Federal eleito em 1958 e reeleito em 1962, em 1966 e em 

1970: 
i) Membro das Comissões de Finanças, de Agricultura e de Relações Ex-

terioi"es -da -Cârilãi-ã -dOS DeputãâOs; 
j) Componente do Bloco Revolucionârio - 1964; 
I) Secretário-Geral da ARENA de Minas Gerais desde 1966; 
m) Eleito Vice-Governador do Estado de Minas Gerais em 1974; 
n) Governador do Esta~o de Minas Gerais. -
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5 - Missões no Exterior: 

a) Delegado Brasileiro ao Congresso Interparlamentar do Chile- 1961: 
b) Componerite i:la Delegação Parlamentar Brasileira em visita a URSS 

- 1963; ~ 
c) Componente da D~legação Parlamentar Brasileira em visita a Re

pública Nacionalista da China e ao Japão- 1966; 
d) Delegado Brasileiro à Assembléia Gera_l ela 9rganização das Nações 

Unidas- ONU- 1968; 
e) Delegado Brasileiro às ConferSnci3s ln-terpariarnentares reafizadas na 

França, Inglaterra e Suíça- 1973. 

6 - Condecorações e Honrarias: 

a) Grande Medalha da Inconfidência; 
b) Cidadão Honorário de várias cidades. 

(À Comissão "de Constituição e Jusli(a. J 

MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Submetendo ao Senado propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, 
para que prefeituras municipais possam realizar operações de crédito: 

N•s 209 e 210, de 1979 (n•s 372 e 373/79, na origem), de 9 do corrente, 
pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto no art. 
42. item VI, da Constituição, submete ao Senado propostas do Sr. Ministro 
de Estado da Fazenda para que as Prefeitura~ Municipais de Apucarana (PR) 
e de Guarujá (SP), sejam autorizadas a elevar, temporariamente, os parâme· 
tros fixados pelo art. 21l' da Resolução nll' 62/75, desta Casa, e possam realizar 
operações de crédito, para os fins que especificam. 

(Às Comissões de Economia e de Constituição é Justiça.) 

PARECERES 

PARECER N• 680, OE 1979 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto da Lei do Senado n.0 237, 
de 1979. 

Relator: Senador Mendes Canal e 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do 

Senado n.o 237 de 1979 que altera. a. redação do artigo 9.0 da 
Lei n.o 6.082, cÍe 10 de Julho de 1974, e dá outr,. providências. 

sala das Comissões, 9 de outubro d~ 19J9 .. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N.O 680, DE 1979 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.? 237:; de 
19'79 qU.,-, altera a. redação do artigo. 9.0 da. Lei n.0 6.082, 
de 1Ó de julho de 1974, e dá outras providências .. 

O Congresso Nacional (!ecreta: 
Art. 1.• o art. 9.o da Lei n.• 6.082, de 10 de Jl!lho de 1974, 

passa a Vigorar com a redação do art. 7.0 d4 Lei n.O 6.033, de 30 
de abril de 1974. 

Art. 2.0 Esta. Lei entra em vigor na data. de sua publ!cação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 681, DE 1979 
(Da Comissão de Redação) 

Redação do vencido para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do Senado n.O 120, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu ca.rdoso 

A: Comissão apresenta a redação do vencido pa.t'a o se~undt> 
turno regimental do Projeto de Lei do senado n.O 120, de 1979, 
que eleva a multa do emp..regador. que de_~ de _cp.mprir decisão 
judicial alusiva a readmissao ou re1ntegraçao ~e empregado, para 
um salário minim.o por dia de atraso, modificando o ca.put d'! 
art. 729 da consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-le• 
n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1979. - Adalberto Sena., 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Me~es Ca.nale. 

ANEXO AO PARECER N.O 681, DE 1979 

Redação do vencido para o segundo turno regimental 
do Projeto de Lei do Senado n.0 120, de 19'79, que altera. a 
redação do caput do art. 729 da Consolidação- das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de 1.0 de 
maio de ~943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O caput do art. 729 da Con.solldação das Leis do Tra

balho, aprovada pe1o Decreto-lei n.0 5.4'52, de 1.0 de maio de 1943, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 729. O empregador que deixar de cumprtr decisão 
passada em julgado sobre readmissão ou reintegração de 
empregado, além do pagamento dos salários deste, incorre
rá na multa de 1/10 (um décimo) a 1/5 (um quinto) do 
;salárto mínimo regional, por dia, até que seja cumprida a 
decisão.u 

Art. 2.o Esta Lel entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3.o Revogam-se as d'isposições em contrário. 

PARECER N• 682, DE 1979 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 11, 
de 1979 (n.o 10, de 1979, na Câmara dos Deputados). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresent_a a redação final do Projeto de Decreto 

Legislativo n.0 11, de 1979 (n.• 10/79, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo sobre a Criação de uma Comissão 
Mista de Coordenação- entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo Mllitar Federal da República Federal da Nigéria, 
assinado em Brasil!a a 10 de janeiro de 1979. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1979. - Adalberto Sena, 
I:'.residente -Dirceu Cardoso, Relator- Mendes Canile. 

ANEXO AO PARECER N.O 682, DE 1979 

Reda.ção final do ~jeto de Decreto ·Legislativo n.o 11, 
de 1979 (n.o 10/79, na Câmara. dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do 
art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, ...... Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N.0 • DE 1979 

Aprova o texto do Acordo sDbre a c·riação de uma 
Comissão ,Mista de /Coordenação entre JO Governo da Repú
blica Federativa do .Brasil e o Governo J\lilitar Federal da 
República :Federal da iNigéria~ assinado em Brasília a lO de 
janeiro de 1979. 

O Congre-sso -Nacional decreta: 
Art. 1. 0 É aprovado o texto do Acordo sobre a Criação de uma 

Comissão Mista de Coordenação entre o Governo da: República 
Federativa do Brasil e o Governo Militar Federai da República 
Federal da Nigéria, assinado em Brasilia. a !C. de janeiro de 1979. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 683, DE 1979 
(Da Comissão de Redação) 

Reda.ção final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 10, 
de 1979 (n.O 9179, .na Câmara dos Deputad'os). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Conlissão apresenta a redação ·final do Projeto de Decreto 
Legislativo n.O 10, de 1979 (n.0 9/79, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o text<> do Acordo de Amizade, Cooperação e Comércio 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gov~mo 
Militar Federal da República Federal da Nigéria, assinado em 
Brasilla a 10 de janeiro de 1979. 

&tla àwr Cõmtssõe.s, § de outubro -de-.1979.- ....-; Adalberto Sêüã, 
Presidente - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 683, DE 1979 

Redação final do Projeto de Decreto Legislatlvt> n.0 UI, 
de 1979 (n.o 9/79, na. Câmara. dos Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos :termos do 
:>rt. 44, Inciso I, da Constituição, e eu, Presidente do 
Senado Federal, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N.o , DE 1979 
Aprovado o texto do Acordo, de Amizade_, Cooperação 

e Comércio entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo Militar Federal da República Federal 
da Nigéria, assinado em Brasília a 10 de janeiro de 1979. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.0 :m aprovado o texto do Acordo _de Amizade, Coopera
çãO e Comércio entre o Gove·rno da República Federativa do Bra-. 
si! e o G'verno Militar Federal da República Federal da Nigéria, 
assinado em Brasília a 10 de janeiro de 1979. 

Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PARECER N• 684, DE 1979 
(Da Comissão de Redação) . 

RedaçãO final do Peojet& de Lei do Senado n.• 125, 
de 1974-Complementar. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do 
Senado n.o 125, de 1974-Complementar, que modifica a redação 
do art. 4.0 da Lei Complementar n.O 11, de 25 d'e maio de 1971, 
e dá outras providências. 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1979. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Ca.rdoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.O 6-84, DE 1979 
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.• 125, 

de 1974-Complementar~ que modifica a redacão do 
art. 4.0 da. Lei Complementar n.0 11, de 25 de maio de 1971, 
e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O art. 4.0 da Lei Complementar n.O 11, de 26 de maio 

de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4.0 A aposentadoria por velhice corresponderá a 
uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqüenta por 
cento) do_ salário mínimo de maior valor do País e serã 
á'evida ao trabalhador rural que tiver completado 65 (ses
senta e cinco) anos de idade, se do sexo masculino, e 60 
(sessenta), -~e do feminino." 

Art. 2.0 Os e"-Ttc"argos decorrentes da modificação operada pelo 
artigo anterior serão suportados pelos recursps de que trata o 
art. 15 da Lei Complementar n.0 11, de 25 de maio de 1971. 

Art. s.o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 685, DE 1979 
(Da Comissão de Redação) 

RedaçãO' d-ri vencido para o turiio suplementar do Pro
jeto de Lei da Câmara n.• 43, de 1975 (n.O 973172, na Casa 
de origem). 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A_ Comissão apresenta a redação do vencido_ para o turno su
piementar do Projeto de Lei da Câmara n.0 43, de 19'15 __ (n.o 973/7~, 
na Casa de or:!ge:rh), que prevê dístico emulativo para elimina
ção das embalagens de comercialização final, inservíveis após a 
sua utilização. . ... . · 

Sala das Comissões, 9 de outubro de 1979. - Adalberto Sena, 
Presidente - Dirceu Cardoso~ Relator --Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N.0 685, DE 1979 

Redação do vencido para. o turno suplementar do Pro
jeto de Lei da Câmara n.O 43, de 1975 (n." 973172, na Casa 
de origem). 

Substitua-se o presente Projeto pelo seguinte: 
Torna obrigatório o uso de dístico, recomendando a 

eliminação das embalagens de comercialização após sua 
utilização. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 :S obrigatório o _uso de <dístico _recomendando a eli

minação das embalagens e acondicionamentos de comercialização 
final, in.servíveis após sua uti!ização. 

Art. 2.0 A inobservância do disposto no artigo anterior cons
titui lnfração de natureza sauitária, sujeitando o infrator a pro-

cesso e penalidade administrativas previstas no Decreto-lei n.0 785, 
de 25 de agosto de 1969. 

Art. 3.0 Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 
sua publicação, o Poder Executivo regulamentará a presente Lei. 

Art. 4.o Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5.o Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER N• 686, DE 1979 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 ~22, 
de 1979-Complementar. 

Relator: .Senador Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redaçâo final do Projeto de Lei do 

senado n.0 222, de 19_79-Complementar que altera a redação do 
inciso III do art. 108 da Lei Complementar n.0 35, de 14 de março 
de 1979, referente à competência dos Tribunais de Alçada. 

Sala das Comissões, 9 ·de outubro de 1979. - Dirceu Cardoso, 
Presidente - Mendes Canale, Relator --: Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER ·N.O 686, DE 1979 
Redação final do Projeto de ;Lei do ~senado n.0 222, 

de 19_79_-Complementar. que altera a redação tlo inciso 
DI do art. 108 da êLei C'õmplementar n.O 35, de 14 de )março 
de 1979, referente à competência d.os Tribunais de Alçada. 

O Congre.Ss6 Nacional decreta: 
Art. 1.0 O inciso III do art. 108 da Lei Complementar n.o 35, 

de 14 de março de 1979, passa a ter·a seguinte redação: · 

"Art. 108. . ........ ··--· .............................. . 
III - Atribuir-se-á aos Tribunais de Alçada competência 
restrita, não excedente, em matéria penal; às contravenções 
ou crimes punidos com penas de prisão simples, multa e 
detenção, isoladas ou cumulativas; e, em matéria cível, 
a recursos nas ações relativas a acidentes do trabalho, 
locação, alienação fiduciária, direito cambiário e de pro
cedimento sumaríssimo em razão da natureza da causa." 

Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PARECER N• 687, DE 1979 
(Da Comissão de Redação) 

Redação final do- Projeto de Resolução n.0 1, de 1979. 
Relator: Senador Mendes Canale 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolu
ção n.0 1, de 1979, que altera o art. 402, da Resolução n.0 93/70, 
alterada pelas de n.os 21/71; 66/72; 31!73; 62/73 e 21/74, (Regi-
mento Interno). _ . 

~ala das Comissões, 9 de outubro de 1979. - Dirceu Cardoso, 
Pres1dente - Mendes Canale, Relator .-- Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N.O 687, DE 1979 
Redação final do Projeto de Resolução n.0 1, de 1979. 

F'iaço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, , 
Presidente, nos termos do art. 52, inciso 30 do Regimento Interno, 
promulgo a seguinte 

RESOLUÇAO N.0 , DE 1979 
Altera o art. 402 da Resoluçã.o n.0 93173, aHeratla 

pelas de n.os 2U71; 66/72; 31173; 62173 e 21174 (Regimento 
Interno). 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 Dê-se à alínea c do art. 402 da Resolução n.O 93/70, 
alterada pelas de n.os 21/71; 66/72; 31/73; 62/73 e 21/74, a seguinte 
redação: 

"Art. 402. 
c) S obrigatória a convocação de candidato ao cargo de 
Governador do Distrito Federal e de Chefe de Missão Di
plomática, salvo quando se tratar de diplomata em exer
cicio no estrangeiro. caso em que dep-enderá de delibera
c;iio da Comissão, a requerimento de qualquer de seus mem
bros." 

Art. 2.o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECERES N's 688 E 689, DE 1979 

PARECER N,0 688, DE 1979 
(Da Comissão de Economia) 

Sobre a Mensagem n.0 172, ,de 1979 (n.• 311179, :na 
origem), do Senhor ,Presidente tda República., ~ubmetendo 
à deliberação do Senadc> Federal, proposta do Sr. M.inis .. 
tro da Fazenda ;para que seja autorizado o Governo do 
Estado ,de !Minas Ger.ús fa. elevar em 1Cr$ 229.385.000,00 
(duzeptos e vinte .e :nove :milhões, trezentos e oitenta. e 
cinco núl cruzeiros) o :montante de ~:.ma dívida consoli
dada. 

Relator: Senador Tancredo Neves 

Com a Mensagem n.O 172/79, o Senhor Presidente da· Repúbli
ca submete à deliberação do Senado Federal pleito dQ Governo 
do E'ltado de Minas Gerais, que objetiva contratar junto ao Ban
co de Crédito· R.eal de Minas Gerais S.A., este na qualidade de 
agente financeiro do. Banco Nacional. da Habitação, (BNHl, as 
beguintes operações de crédito: · 

"VALORES: 

- 334.694,93911 UPCs, correspondentes a Cr$ 109.385.000,00 tUPC 
de Cr$ 326,82, em feverelro/79); 

-·367.174,591~2 UPCS, correspondentes a Cr$ 120.000.000,00 (UPC 
de Cr$ 326,82, em fe'vereiro/79); 

PRAZOS: 
- de carência: 6 e 14 meses, respectivamente, após o término do 

desembolso; 
--de amortização: 6 e 18 anos, respectivamente; 

ENCARGOS: 
- juros de 4% a.a._ e 2% a.a., respectivamente, acrescidos de 0,5?<· 

a.a., pelo repasse; 
- correção monetária trimestral correspondente ao índice de va

riação das ORTNs; 
GARANTIAS: !lança a ser prestada pelo Banco de Desenvol
vimento de Minas Gerais. 
DESTINAÇAO DOS RECURSOS: complementação da contra

partida obrigatória de responsabilidade do Estado de Minas Ge
rais n~ composição de recursos do FAE-MG, para financiar a 
execuçao do Plano Estadual de Saneamento Básico programado 
para o pre.sente exercício. ' 

De acordo com os registras do Departamento da Divida Pública do Banco Central do Brasil, a situação ge
ral da dívida oonsolldaãB interna da referida Unidade Federativa, apresenta-se confonne o quadro a seguir: 

.. -

Dívida Consolidada 
Interna. 

I - Intralimite 

a> Em títulos .................. .. 
bl Por contratos ................ . 
c) Por garantias ................ . 
d) outras ...................... . 

II - Extralimite 

a) FNDU ........................ .. 
b) FAS .... : .................... . 
c) BNH ......................... . 

III - Total Geral (.I + IlJ .......... . 

l"osição em 
31-1-79 

(A) 

8.277.894,4 

6.454.829,5 
1.585.584,3 

237.480,6 

1.039.990,0 

663.627,2 
376.362,8 

9.317.884,4 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 
Z9-8-79, pronuriciou-se favoravelmente ao pleito_ por julgá-lo téc
nico e fin:::..nceiramente viável. não devendo os seus encargos ge
rar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exer
cícios, daquele Estado. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrtzes do 
Plano Nacional de Desenvolvimento, no tocante ao financiamento 
da infra-estrutura básica dos municípios brasileiros. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos 
termos do seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 81, DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a 
elevar em ,Cr$ .229.385.000,00 (duzentos e ·vinte~ ~ove mi
lhões, trezentos e oitenta e cjnc_o rrniJ cru:z:eiros) _o mon
tante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Op&rações 
Sob Exame 

(B) 

229.385,0 

229.385,0 
229.385,0 

(Em Cr$ mi! I 

Situação :Posterior 
à Contratação 

Pretendida 
(Cl=A+B 

8.2.77.894.4 

6.454.829,5 
1. 585.884,3 

237.480,6 

1. 2.69. 375,0 

663.627,2 
005.747,8 

9.547.269,4 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua Pu
blicação. 

Sala. das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela, 
Pl'esidente - Ta.ncredo Neves, Relator - Bernardino Viana -
Arnon de Mello - J essé Freire - Benedito Ferreira - Luiz Ca
valcante. 

PARECER N.O 689, DE 1979 
(Da Comissão de COnstituição e Justiça) 
Sobre o Projeto l(le ·Resolução n:o 81, de .1979, da Co

missão de Economia, que "autoriza o :Governo do Estado 
de !Minas Gerais 31. eleva:r em ICr$ 1229.385.000,00 (duzentos 
e vinte .e nove \Jnilhões, trezentos e tOitenta ~>Cinco mil cru
zeiros) o montante .de sua ~ívid~ consolidada interna". 

Relator: Senador Murilo Badaró 
o p:resente Projeto de Resoluçã-o, da Comissão d-e Economia do 

Senado Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensa
gem n.O 172/79, do Senhor Presidente da República, autolizn o 

Art. 1.o -;; o Governo do Estado de Minas Gerais, nos termos 
do art. 2.0 da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 1976, do 
Senado Federal autorizado a elevar em CrS 229. 385.000,00 (du
zentos e vinte 'e ;nQve :milhões, trezentos e oitenta ·2 .cinco mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar empréstimos no total desse valor. jun~o 
ao Banco de Crédito Real d.e Minas Gerais S. A., este na qnall
dade de agente financeiro do Banco Nacional da ~abitaç§.o <B~H), 
com a garantia de fiança do Banco de Desenvolvunento de 1Jlina.s 
Gerais, destinados à complementação da contrapartida obri~at.órtR 
d-e re~onsabilidade do Estado de Minas Gerais na co_~posição de 
recursos da FAE-MG, para financiar a execução do Plano Esta
dual de Saneamento· Básico, programado para o presente _exerCício, 
obedecida.s as condições admitidas pelo Banco C-entral do Brasil, 
no respectivo processo. 

- Governo do Estado de Minas Gerais a contratar empréstimos no 
valor de Cr$ 229.385.000,00 (duzentos e vinte e no;·o milllõcs, 
trezentos e oitenta e cinco mil cruzeiros), destinados a financiar 
a ex·ecução do Plano Estadual de Saneamento Básico, do presenb 
exerc:cio. 

o pedido de autorizaçãO: foi formulado nos termos do prec~i
tuado no parágrafo único do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 1976, 
do S.enado Federal, implicando, por: cons.eguinte, a não-obser
vância dos limites fixados pelo art. 2.0 _ da Resolução n.0 62, da 
28 de outubro d-e 1979, também desta Câmara Alta _do Congr.ezso 
Nacional, conform~ se v~rifica a seguir: · 

"Art. 2.0 Os limites fixados no art. 2.o da Resolução n.0 G2, 
de 1975, não se aplicam às operações d·e crédito contrata-
das pelos Estados e Municípios com recurr:;os provenientes 
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do Fundo Nacional de Apoio ao Desenvoivim·ento Urbano 
(FNDU), do Fundo de Apolo. ao Desenvolvimento Social 
CFAS) e do Banco Nacional da Habitação (BNHl. 

Parágrafo único. O pedido de autorização para as ope
raçõ-es de crédito previstas neste artigo será submetido, 
pelo Presidente da República, à deliberação do Senado 
Federal, devidamente instruido com o pareCer do Conselho 
Monetário Nacional." 

Trata-.se, portanto, de operação financ-eira cuja tramitaçã-o 
está prevista no a.,rt. 416, do Regimento Interno, como decorrência 
de a Constituição Federal, em seu art. 42, item. VI, prescrever 
como competência privativa do Senado Federal "fixar, por propos
ta do Presidente da República e por resolução, limites globais 
p_a~a o ~ontante da dívida consolidada dos Estados e dos Mnni
cxpms .... 

Além do Parecer do Conselho Monetário Nacional, ac-ompanha 
a Men.!agem Presidencial Parecer técnico de viabilidade financeira 
do B~nco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. 

Assim, verlfica~se que a proposição foi -elaborada consoante 
as prescrições legais e regi:r;nental.s aplicáveis à espécie, mer-ecendo, 
por i.sso, o· nosso encaminhamento favorável, no que tange aos 
aspectos de con.stituc!onalidade, juridic!dade e técnica legislativa. 

Sala das Com.i.ssõe.s, 10 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Murilo Badaró, Relator - Nelson Carneiro 
- Leite Chaves - Almir Pinto - Bernardino Viana - Moac:yr 
Dalla - Amaral Furlan. 

Projetos encaminhados à Mesa 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 306, DE !979 

Introduz alteração na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 O art. 811 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, passa _a vi

gorar com as seguintes alterações: 

"Art. 8• 

II-

O em caso de hospitalização do empregado. 

IV- Na hipótese da letra ~·r•, do inciSo n, a conta poderá ser 
movimentada pelo empregado, mediante autorização da instituição 
previdenciária, em saques mensais correSpondentes à diferença en
tre o auxílio-doença e o valor do salário percebido em atividade, du-
rante o período de hospitalização." -- ---

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 311 Revogam-se as disposições em contrário~--

Justificação 

O segurado da previdência social, quando adoece, fica numa situação 
singular. A partir do 169 dia de sua incapacidade laborativa passa a receber 
um auxílio-doença correspondente a 70% do saláriõ--de -beneficio mais I% 
desse salário por ano completo de atividade abrangida pela previ_dência _ so
cial, até o máximo de vinte por cento. Isto quer dizer que só é atingido o per
centual de 90% do salário de benefíciO poi aquele que tenha atingido 20 anos 
ou mais de vinculação à previdência scicial. -

O auxílio-doença está disciplinado na Lei n11 3._807, de 1960, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Previdência SociaL 

Mas, é exatamente na fase de doença que-o trabalhador mais fica vulne· 
rável às despesas imprevistas, sendo um contra~senso que ele possa ter, nesse 
período, reduzida a sua renda mensal. 

Apresentamos este projeto de lei com o propósito de compensar as difi· 
cu idades financeiras enfrentadas pelos empregados licenciados que,_ d~sta 
forma, poderão contar com a suplementação para -o auxílio-doença, 
permitindo·lhes manter a renda mensal integralizada, enquanto durar o 
período mais grave da doença, isto é, durante a hospitalização. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1979. -Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE !966 

• • 
0 

• • • • , • • • , • 0 0 • • 0 0 0 0 0 ~ •- < • , , , , , • o <, .-,~-·- • ~~~•ooo- • -•-• • •-• •-~• 

Art. 811 O_empregado poderá utilizar a conta vinculada, nas seguintes 
condições, conforme se dispuser em regulamento: 

I- No ca:so de rescisão sem justa causa, pela empresa, comprovada pelo 
depósito a que se refere o artigo 611, ou por declaração da empresat ou reco
nhecida pela Justiça do Trabalho, no de rescisão com justa causa, pelo empre
gado, nos termos do artigo 483, da CL T, e nos casos de cessação de ati vida de 
da empresa, de término de contrato de trabalho de_ tempo estipulado, ou de 
aposentadoria concedida pela previdência social, a conta poderá ser livre
mente movimentada. 

II- No caso de rescisão, pelo empregado, sem justa causa, ou pela em· 
presa com justa i::ausa, a cOiifá Podáá ser utilizada, parcial ou totalmente, 
com a assistência do Síndicato da categoria do empregado, ou na falta deste 
com a do representante do Ministério do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS) nas seguintes situações, devidamente comprovadas: 

a) aplicação do capital em atividade comercial, industrial ou agrope· 
cuária, em que se haja estabelecido individualmente oú em sociedade; 

ma; 

b) aquisição de moradia própria nos termos do artigo lO desta lei~ 
c) necessidade grave e premente pessoal ou familiar; 
d) aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza autôno-

e) por motivo de casamento do empregado do sexo feminino. 
• • • •' • • • • ~·• • • • -•-• .-v- • o.- • • • • ~~o • • .-. • • • • • o;: • • • • -. • • • • o • • • • o • 

(Às Cornissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 307, DE !979 

Estabelece que quando o empregador deixar de depositar o FGTS 
o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devi
da indenização. 

O Congresso Nacional" decreta: 

Art. J9 E acrescentada ao art. 483 da Consolidação das Leis do Traba
lho (Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de !943) a seguinte alínea h: 

"Art. 483. . ......................•......•....••..... 

h) não depositar o empregador na conta bancária vinculada em 
nome do empregado a importância correspondente ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (Lei n' 5.107, de 13-9-66, art. 2•)." 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contráriO". 

Justificação 

O presente projeto decorre da representação da Câmara Municipal de 
Santos, de iniciativa do Vereador Moacir de Oliveira. 

O art. 483 da Consolidação das Leis do Trabalho contêm, nas alíneas a a 
g, a indicação dos atas que, uma vez praticados ou omitidos pelo emprega
dor, justificam a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregado, 
assegurando-lhe a correspondente indenização. 

Tal elenco de atos, contudo, corresponde às necessidades da época da 
edição da Consolidação (1943)~ quando a realidadejurídico-trabalhist~ brasi
leira era diferente da atual. 

A íristitüição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a partir de 
1966, provocou profundas modificações na legislação do trabalho, impondo 
deveres e obrigações para empregados e _empregadores. A estes imposta a 
obrigação de realizar o depósito de importância correspondente a 8% da re
muneração paga, no mês anterior, a cada um dos seus empregados (art. 29 da 
Lei n• 5.107/66 e art. 9• do Decreto n' 59.820/66). 

Há empregadores que se omitem relativamente a tal obrigação e, embora 
se trate de ato da maior gravidade, capaz, inclusive, de comprometer a segu
rança que o FGTS quer dar ao empregado em caso de despedida, não cstã 
prevista na legislação a possibilidade de ser pleiteada a rescisão autorizada no 
art. 483 da CLT. 

A presente iniciativa, além de atualizar a legislaç-ãO trabalhista na ma
téria, atende a uma exigência de rigorosa justiça. 

Sala das Sessões. 10 de outubro de 1979.- Franco Montoro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

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

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Art. 4S3. O empregado poderá considerar rescindindo o contrato e 
pleitear a devida indenização quando: 

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defeSos por lei, con
trários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com 
rigor excessivo: 

c) correr perigo manisfesto de mal considerável; 
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 
e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua 

família, ato lesivo da florira e boa fama; 
f) O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em 

caso de legítima defesa, própria ou de outrem; 
g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de 

forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. - _ 
§ I"" O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescin

dir o ~.:ontrato, quando tiver de desempenhar obrigações legais, incompatíveis 
com a continuação do serviço. 

~ 2~' No caso de morte do empregador constituído em empresa indivi
dual, é facultado ao empregado rescindir o contrato de trabalho. 

* J9 Nas hipóteses das letras de g, poderá o empregado pleitear a resci
são de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, 
permanecendo ou não no serviço até final decisão do processo. 

(Às Co_missões d(' Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 308, DE 1979 

Acrescenta alínea ao item II, do§ 19, do art. 250, do Decreto-lei 
n' 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. i' O item 11, do§ 1•, do art. 250, do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940- Código Penal-, é acrescido da seguinte aHnea "i": 

"Art. 250. . .....•. ····~· ....................... "' ... . 
§ ,, ............ ·••·····• ........................... .. 
11- .................................................. . 
a) ...................................................... . 
i) em prédios residenciais e comerciais motivado pela guarda 

imprópria de combustível." 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Com o objetivo de enfrentar a crise do petróleo, o Governo Federal, viu
se obrigado a tomar algumas medidas para a contenção do uso imoderado da 
gasolina, tais como: limitação de velocidade mãxima, estipulação de horários 
de abertura e fechamento dos postos durante a semana e a conseqUente proi
bição de seu funcionamento J.OS sãbados, domingos e fefiados. 

Estas medidas, não compreendidas corretamente por todos, fizeram com 
que alguns procurassem armazenar em suas residências, acondicionados em 
invólucros ou bujões de plástiCo impróprios, certa quantidade de gasolina. 

Para coibir estes abusos, o Conselho Nacional de Trânsito e o Conselho 
Nacional do Petróleo, baixaram normas proibindo a venda de combustível 
em qualquer tipo de recipiente. 

Tais medidas visavam, principalmente, à segurança, não só do motoris
ta, como de sua família e da população em geral. 

Para exemplificar o perigo que significa o transporte de gasolina em car
ros não apropriados para tal mister, basta atentar para as reiteradas notícias 
veiculadas pelos órgãos de imprensa, dando-nos ciência de trãgicos aconteci
mentos verificadOs- nas nossas rodovias. 

Mas, com o fechamento dos postos de gasolina, aos sâbados, domingos e 
feriados, tornou-se costume aos proprietários de veículos automotores esto
carem em suas residências grande quantidade de combustível para utilização 
nos fins de semana. 

Esta prática, se não coibida de forma rigorosa, por lei, poderá, sem dúvi
da, ocasionar danos irreparãveis, principalmente em se tratando de prédios 
residenciais. 

O Código Penal em seu art. 15, itenS I e II, define os crimes dolosos e cul
posos. 

E como o crime doloso configura o caso em que o agente quer o resulta
do e assume o risco df! produzi-lo, entendemos que armazenar combustível em 
prédios residenciais, seja nas dependências particulares ou nas de uso comum, 

caracteriza plenamente a hipótese dolosa aventada, pois, assim procedendo, o 
agente assume o risco de produzir o sinistro, ou seja, a ação delituosa. 

Arrolado entre os crimes de perigo comum, o chamado ignis pf!riculosus 
dos romanos, o projeto visa primorc!iaJ~ent~ à prevenção desse tipo de deli
to, preservando a vida-. a -integridade física e o património, como definido_ na 
natureza jurldico-penal da norma estatuída pelo art. 250 do Código Penal. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979. --Gastão Mülfer. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 
(Código Penal) 

DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA 

Capítulo I 

Dos Crimes de Perigo Comum de Incêndio 

Art. _ 250. Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade físi
ca ou o patrimônio de outrem~ 

Pena- reclusão, de três a seis anos, e multa de dois mil cruzeiros a dez 
mil cruzeiros. 

Aumento de Pena 

9 19 As penas aumentam-se de um terço; 
I -se o crime é cometido com intuíto de obter vantagem pecuniária em 

proveito próprio ou alheio; 
II - se o incêndio é: 
a) em casa habitada ou destinada a habitação; 
b) em edifício público ou destinado a uso público ou a obra de assistên

cia social ou de cultura; 
c) em embarcação, aeronave, comboio, ou veículo de transporte coleti-

v o: 
d) em estação rodoviária ou aeródromo; 
e) em estaleiro, fábrica ou oficina; 
f) em depósito cje explosivo, combustível ou inflamável; 
g) em poço petrolífero ou galeria de mineração; 
h) em lavQura, pastagem, mata ou floresta. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 309, DE 1979 

Dispõe sobre o exercício da auditoria contábil e dá outras provi~ 
dências. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. ]9 A auditoria contábil, externa ou interna, será exercida privati

vamente por Bacharéis em Ciências contãbeis e por detentores de título de 
Contador ou Perito-Contador, registrados no Conselho Regional de Conta
bilidade da respectiva circunscriçãO. 

Art. 2~' _ A autOrização para o exercício da auditoria externa, na qualida
de de profissional liberal ou participante de sociedade de auditores, depende
rá de previa comprovação perante o respectivo Conselho Regional de Conta
bilidade, da feitura de trabalhos contábeis, inerentes à fofmação universi
tária, em cada url} _dos três anos imediatamente anteriores ao pedido de ins
crição ou, intercaladamente, nos últimos cinco anos. 

Art. J9 Aos contadores inscritos cm Conselhos Regionais de Con-
tabilidade é garantida a situação profissional já adquirida. · 

Art. 49 O exercício da auditoria externa, por pessoa jurídica, é limitado 
à sociedade cooperativa de trabalho, cujos associados sejam profissionais ha
bilitados na forma desta lei. 

Art. 51' As empresas de auditoria existentes na data desta lei deverão 
adaptar-se às disposições dela decorrentes, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias contados de sua publicação. 

Art. 69 São vedados a associaç~o e a celebração de ajustes ou convênios 
operacionais com auditores ou empresas de auditoria com sede no exterior, 
inclusive para prestação de assistêncía té~nica, bem assim o uso de denomi
nações estrangehas, por aUditores e sociedadeS de auditores autorizados ao 
exercício da auditoria no País. 

Art. 7~' Os serviços de auditoria de interesse dos órgãos da adminis
tração pública do País, beffi assim os das autarquias, empresas públicas, so
ciedades de economia mista e fundaçõe"- somente poderão ser executados I?Or 
auditores brasileiros admitidos para esse fim. 
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Art. 89 Ao auditor externo é vedado executar serviço de audttona 
quando: 

r- e.."teja investído em cargo de diretor, gerente ou de membro de outro 
órgão administrativo, consultivo ou fiscal, da entidade contratante ou audita
da; 

II- mantenha vínculo empregatício com a entidade contratante ou ao-
ditada ou tenha qualquer participação socH~(áti~cern uma ou outra; -

III- os honorários auferidos de uma contratante representarem mais 
de um terço dos seus rendimentos brutos em três anos sucessivos; 

IV- seja cônJUge ou parente, consangUíneo ou a fim em linha reta, ou 
em linha colateral até o segundo grau, do titular, do sócio-controlador ou de 
qualquer administrador; ínclusive gerente ou responsável pela contadoria, da 
entidade contratante ou auditada; 

V- ele próprio, ou seu--cônJuge ou dependente, seja devedor ou credor 
da entidade contratante ou auditada em valor superior à terça parte do preço 
dos serviços contratados. 

§ i<? Na hipótese de os serviços serem prestados através de cooperativa 
de auditores, os impedimentos se aplicam em relação àqueles que se encon
trem nas situações especificadas neste artigo. 

§ 29 Tratando-se de auditor externo da administração pública, aplicam
se, no que couber, os impedimentos referidos _neste artigo. 

Art. 99 É vedado ao auditor externo prestar a seu cliente serviços estra
nhos d a.uditoria, bem assim representá-lo na defesa de seus interesses. 

Art. 10. Ao Conselho Federal de Contabilidade compete, privativa
mente, para execução desta lei, fixar normas gerais de contabilidade e audito
ria, objctivando assegurar uniformidade, continuidade e objetividade na apli
cação de critérios técnicos, bem assim exatidão e clareza nos demonstrativos 
contábeis e nos pareceres auditoriais. 

Parágrafo úniáõ.-A competência referida neste artigo é indelegável. 
Art. 1 I. Os Conselhos Regionais de Contabilidade suspenderão ou 

cancelarão o registro de auditor, sem prejuízo de outras sanções legais cabí
veis. quando ele: 

I -descumprir as normas atinentes ao exercício profissfonal: 
li - violar a legislação reguladora do mercado de valores mobiliários; 
III- realizar auditoria inepta ou fraudulenta, falsear dados ou números 

ou, ainda, ornitii Ou--sonegar informações que sejam de sua função certificar, 
ressalvar, esclarecer ou contestar; 

1 V - utilizar, em benefício próprio ou áe terCéífOs, infOrmações não di
vulgadas ao público, às quais tenha tido acesso em decorrência de suas ativi
dades profissionais; 

V- transferir para terceiros, onerOsa ou gratllilamente, informações 
obtidas em razão do exercício profissional e cujo uso ·nào -lhe tenha sido ex
pressamente autorizado, salvo quando requisitadas Por autOridade compe-
tente. 

Parágrafo único. Ao auditor cujo registro ten-ha sido suspenso ou can
celado, é assegurado o prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento 
da respeactiva comunicação, para interpOsiÇão de -r-ecu-rso ao Conselho Fede
ral de Contabifidade, sustando-se automaticamente os efeitos da suspensão 
ou do cancelamento na hipótese de o recurso não ter sido julgado dentro de 
sessenta dias de sua apresentação. 

Art. 12. As sociedades por ações são obrigadas a submeter à auditoria 
externa as suas demonstrações contábeis sujeitas à publicação ou destinadas à 
divulgação, garantido aos acionistas minoritários, representativos pelo me
nos da décifua parte do capital social, o direito de indicação, à conta da socie
dade, de auditor externo diferente do escolhido pela administração da ernpre-
sa. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

J ustificaçiio 

Em 1978, o eminente Deputado José Alves apresentou na Câmara dos 
Deputados projeto de lei que disciplinava a atividade de auditoria contãbil. 
Referida proposição, foi,-contudo, arquivada, sem que aquela Casa do Con
gresso Nacional se manifestasse sobre tão importante matéria. 

Válida sob todos os aspectos, a iniciativa do Deputado José Alves, 
apresenta-se, ainda agora, em termos de absoluta atualidade, à vista de per
manecerem intocados os graves problemas que envolvem a ati vida de de audi~ 
toria externa, os quais chegam a comprometer a própria segurança nacional. 

Na justificação que fundamentou o Projeto n"' 5.340._ de 1978, apresenta
se impressionante depoimento que dá conta da gravidade do assunto e quere
quer urgente solução para as questões afloradas. 

Numa homenagem ao autor daquela proposição - que agora, com al
guns retoques, é por nós reeditada- transcrevemos o seguinte trecho de sua 
justificação: -

"A participação normativa e fiscalizadora de diversos órgãos executivos 
federais para o exercício da especialização contâbil do auditor, a par da omis
são_ e impropriedade da legislação vigente, evidenciam a necessidade de orde
nar convenientemente a matéria no campo lega!, esp~cialmente no que con
cerne ao exercício da auditoria externa, também denomiitada auditoria inde
pendente, em oposição à interna, ou subordinada à adrninistraçãÕ da entida
de auditada. 

E necessário formar nítida consciência de que a auditoria penetra em to
dos os meandros dos negócios administrativos e que por isso, o auditor terTI 
condições para reunir um acervo de informações vitais sobre o organismo ao
ditado, as quais, se escaparem do controle de sua administração, podem ser
vir até para prejudicar aquele org-anismo ou interferir na sua administração. 
Maior se torna o perigo quando empresas de auditoria conseguem prestar 
serviços a clientes concorrentes do mesmo setor econômico, o que propicia à
queles reunir informações econômicas, tinanceíras, patrimoniais, administra
tivas e mesmo tecnológicas, não disponíveis por nenhuma das empresas audi
tadas, isoladamente. Na hipótese de as auditorias serem feitas por sociedades 
estrangeiras ou por contadores nacionais a serviço daquelas, a concentração 
de informações relativas às empresas auditadas pode pôr em risco a própria 
segurança nacional, mesmo na ausência de confrontos internacionais, ao faci
litar a transferência· ao exterior das informações alUdidas e o controle dos 
mais importantes setores econômicos do Pais, especialmente quando os orga
nismos auditados são empresas vitais à economia, quer sejam estatais, quer 
sejam do setor privado. 

Desde 1975 o Instituto dos Contadores e Atuários do RiO Grande do Sul 
e o Clube dos Bacharéis em Ciências· Contábeis, ta-mbém -do Rio Grande do 
Sul, estão denunciando a espionagel!l econô.mica_f~!ta também no ~rasil, por 
multinacionais de auditoria, a serviço de empfésas estrangeiras; em geral tam
bém multinacionais. 

A partir de 1977, libelo no mesmo sentido passou a ser feito pela Ordem 
dos Auditores Independentes do Brasil, associação privada com sede na capi
tal federal e que reúne a maioria dos auditores brasileiros. Nos dias 26 e 27 de 
maio de 1978, essa entidade chegou a promover uma reunião entre a:s lide
ranças das associações brasileiras de Contadores, para discutir e analisar a in
tluêncíi da auditoria do que resultou, inclusive, monolítica adesão aos audi
tores do "Pacto Andino", no qual aqueles profissionais independentes da Ve
nezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, em 1977, igualmente denuncia
ram a espionagem econômica de seuS países por triultin-acionais de auditoria. 

Certo é que as sigilosas informações a respeito das empresas nacionais 
são obteníveis em serviços de auditOria, diretamente, ou mediante háveis le
vantamentos no mercado e consultas a projetes e cad'!,stros, em poder de ban
cos, agências de desenvolvimento e órgãos públicos. 

As implicações econômicas e morais da auditoria- são tão sérias que em 
!976 o Senado norte-americano, através do Subcomitê de Relatórios, Conta
bilidade e Gerência, do Corilitê de OPerações Govêrnarnentais, realizou um 
exaustivo estudo a respeito da atuação das maiores sociedades do gênero, 
publicado em março de 1977, sob Documento n' 95-34. 

O relatório da investigação -realizada sob a coordenação do Senador Lee 
Metcalf evidenciou os graves inconvenientes do domínio do mercado exerci
do pelas oito maiores empresas· multinacionais de auditOria, os Pedgos da 
concentração por urna só empresa de auditoria, dos serviços, auditoriais para 
empresas do ffieSrlm ramo de negócio. 

Constatou, ainda, o Relatório: 
a) que as oito seguintes empresas de auditoria, listadas alfabeticamente, 

e denominadas Big Eight, dominam a prática contãbil nos USA e provavel
mente no mundo, em razão de seu tamanho e suas relações: 

Arthur Andersen & Co.; 
Arthur Young e Co.; 
Coopers & Lybrand 
Ernest & Ernest 
Haskins & Sells 
Peat, Marwick, Mitchel & Có. 
Price Watterhouse & Co. 
Touche Ross & Cõ. 
b) que pouca evidência foi encontrada de que essas maiores empresas de 

auditoria servem ao público ou que são de fato-independentes dos interesses 
de seus clientes; 
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e) que embora apenas li% ou 12% dos auditores dos EUA estejam asso
ciados com as Big Eight, sua influência é ampliada porque seus clientes são as 
maiores c mais ricas émpresas daquele país; -

d) que, apesar de 70% do total da receita dessas empresas advir da pres
tação de serviços de auditoria -e outros serviços Cõõtábeis, 18% de assistência 
tributária e 12% de Consultaria administrativa, a dedicação a atividades estra
nhas à auditoria gerou o envolvimento das mesmas com os interesses de seus 
clientes, a ponto de perderem a necessária independência, de fato e na aparên
cia, para a certificação dos balanços; 

e) que, individualmente, cada um dos "Oito Grandes de Auditoria" 
concentra a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo setor 
econômico, o que confere àquelas pleno conhecimento dos respectivos negó
cios e oportunidades para promover práticas antiCofupetitiVas, mediante reu
niões privadas e o estabelecimento de importantes políticas auditoria:is e con
tábeis; 

f) que as .. Oito Grandes" empresas de auditoria assumiram o controle 
do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (entidade priva
da dos auditores norte-americanos) e, através dele, da Fundação de Contabi
lidade Financeira (maRtida pela entidade anterior em conjunto com asso
ciações de executivos financeiros, contadores, analistas financeiros e empre
sas de investimento), a qual mantém finanCeiramente o Conselho de Normas 
Finani::eiro-Contábeis, entidade privada à qual foi delegãda competência para 
estabelecer padrões e procedimentos de contabilidade, em nome do Governo 
Federal representado pela tradicional repartição denominada Securilies and 
Exchange Commissioil que~- rftr Brasil, viria corresponder à recém-criada Co
missão de Valores Mobiliârios); 

g) que, por essas vias travessas, as uOito Grandes de Auditoria" conse
guiram o estabelecimento de métodos flexíveis e alternatívos para o registro 
de similares transações, em favorecimento de seus grandes clíentes, de forma 
que os auditores são impelidos a concordar com os procedimentos usados pe
las empresas auditadas na_ certificação para o público de que as demons
trações contábeis apresentam adequadamente os resultados das operações, 
além do que foi conferida ao.s auditores enorme margem de arbítrio na apro
vação dos métodos contábeis, a ponto de um procedimento poder significar a 
diferença entre um relatório de sadios lucros para a empresa ou sérios prejuí
zos para os investidores e o público ou de permitir optar entre 80 alternativas 
contábeis para a escrituração de 31 espécies de transações; 

h) que sérias questões foram levantadas acerca da independência e com
petência das uOito Grandes" empresas de contabilidade e outros auditores 
independentes, por causa de seus envolvimentos no colapso da PENN Cen
tral, na fraude do Equity Funding, nas impróprias e ilegais atividades da Gulf 
Oil Córp. e da Northrop Corp., bem como em numerosos outros abusos em
presariais que vieram a público nos recentes anos, inclusive a má adminis
tração não diagnosticada ou revelada por auditores independentes; 

i) que o comprometimento e a omissão das '"Oito Grandes" e outras 
empresas de auditoria nos interesses de seus clientes corroeram a ~onfiança 
do público nos auditores independentes, deixando ele e o Co_ngresso norte
americano com pequena segurança de que as demonstrações contâbeis das 
empresas retratam com exatídão os resultados .de_ suas atividades comerciais; 

j) que as causas dessa perda de confiança são inerentes ao presente siste
ma de prática contábil instituído nos EUA, ao processo pelo qual os audito
res são escolhidos e a seu relacionamento com a fixação de padrões contábeis; 

I) que a restauração da confiança pública na independência e competên
cia dos auditores externos, necessária ao êXItO da 1egislação de títulos mobi
liários, depende da reforma da maneira com que eles desempenham -suas res
ponsabilidades, sendo o mais ímportante requisito que eles sejam considera
dos pelo público como verdadeiramente independentes dos interesses de seus 
clientes; 

m) que as "Oito Grandes de Auditoria" prejudicaram seriamente sua in
dependência ao se envolverem nos assuntos com~rciais de seus clientes, inclu
sive advogando seus interesses, testemunhando perante o Congresso Nacio
nal para sustentar maiores preços para o petróleo e gás natura-l e sUgerindo a 
repartições federais a urgente adoçào de regras que teriam feito o- Governo 
Federal pagar a empreiteiros privados por ''custos" normalmente não aceitos 
como tal; 

n) que, contestando a competência das "Oito Grandes de Auditorià", 
trf:s delas punidas nos recentes anos pelo "Securities and Exchange Commis~ 
sion" por" fracassos auditoriais, enquanto que várias delas têm sido acionadas 
por alegações da mesma espécie; 

o) que através da prestação de serviços de auditoria~ -contabilidade e 
consu\toria administrativa a Governos Federal, Estadual e Municipal, as 
HOito Grandes de Auditoria" têm sido capazes pãrà influir nas políticas e 

procedimentos governamentais que podem afetar as atividades comerciais de 
seus clientes, podendo ser substanciais em certas áreas e representar um con
flito de interesses com os respectivos serviços prestados para clientes no setor 
privado; 

p) que a própria repartição governamental criada para fiscalizar o mer
cado mobiliário e cambial- a "Secllrities and Ex.change Cornmission"
envolveu-se com as "Oito Grandes de Auditoria", recusando~se a exercer o 
poder que lhe foi atribuído na legislação federal e delegando o estabelecimen
to de normas e procedimentos contábeis para a já citada entidade privada do
minada indiretamente por aquelas, inclusive praticando intensivo lobbyng 
para manter a criticada delegação de autoridade e punindo com suavidade as 
infrações cometi_das pelas grandes sociedades de auditores, sem divulgação 
dos nomes dos responsáveis, ao contrário do rigor com que trata pequenos 
auditores independentes, o que tem gerado até a contratação de dirigente da 
repartíção governamental por entidades de auditoria; 

q) que as repartições governamentais são mais capazes e eficientes para 
estabelecer competentemente as necessárias normas e procedimentos contá
heis, alêm do que a mithia envolve questão social que só pode ser efetiva
mente resolvida por autoridades réSponSâveis apenas perante o público." 

Ainda gora, participando de um congresso de contadores, que se reali
zou no Peru, observamos, no curso das palestras desenvolvidas e no dos de
bates que ali se travaram, o interesSe despertado pelo tema relativo à audito
ria externa, considerado hoje, sem qualquer sombra de exagero, assunto prio
ritário no processo de avaliação da política económica dos -pàTses em desen
volvimento. 

O projeto, pois, que estamoS encaminhando representa, sobretudo, o es
forço daqueles que, como o Deputado José Alves, procuram, neste assunto de 
auditoria, soluções identificadas com os interesses nacionais. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 1979,- Gabriel Hermes. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça. de Legislação Social, de 
Serviço Público Civil e de EConomia.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JORGE KALUME 
NA SESSÃO OE 5-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JORGE KALUME (ARENA---: A C. Pronuncia o seguinte dis
curso.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: ·· 

Acabo de receber, nesta tarde, uma carta da Associação dos Usineíros de 
Borracha Vegetal do Brasil, através da qual, é feito um apelo. E, como esse 
apelo está contido nesta carta, vou lê-la para conhecimento desta Casa e, por 
extensão, do Sr. Ministro da Indústria e do Comércio. 

E a seguinte: 

Guajará-Mirim, RO, 03 de Outubro de 1979. 
Excelentíssimo Senhor 
Senador Jorge K alurne 
Senado Federal 
Brasília- DF 

Senhor Senador: 
Conhecedores de sua incansável atividade em prol dos interes

ses da Amazônia. leva-nos à sua honrosa presença para solicitar sua 
preciosa interveniênciajunto aos-poderes c:ompetentes, neste caso o 
Ministério da Indústria e do Comércio e o Instituto de Resseguros 
do Brasil (!RB), para o que vamos expor. 

Como é sabido o Governo está empenhado na redução do con
sumo de combustíveis de petróleo, é justo que todos os setores de 
trabalho intervenham nessa campanha de interesse nacional. 

Corno ê sabido a Amazônia oferece grande possibilidade de 
transportes através as hidrovias naturais que fazem facilitar o escoa
mentO de seus produtos: Realmente a matéria-prima produzida nos 
centros poderá ser facilmente escoada em quantidade avultada, se 
transportada por via fluvial nas barcaças de ferro, estanques, ofere
cendo a maior segurança, rebocadas por embarcações denominadas 
·~empurradores" acionadas a motor, que podem levar o produto atê 
os portos de Manaus e Belém, onde serão transbordados para na
vios de cabotagem com destino ao sul do País. 

O escoamento por esse meio oferece não apenas benefícios aos 
empresários como tambêm aos governos da área, pela maior quanti
dade de produto saído de cada vez, além da grande economia de 
combustível, considerando o número élevado de caminhões que, no 
caso de transporte rodoviãrio precisaria ser utilizado. 
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Está, porém, ocorrendo um entrave para a utilização do trans
porte fluvial: são as taxas de seguro LAP e CAP atualmel)te em vi
gor, as quais por incrivel que pareça, são muito superiores as que in
cidem sobre a .. cabotagem" e o "rodoviário", conforme se vê da fo
tocópia que estamos juntando. 

Esse tratamento desigual não tem razão de ser e resulta em 
maior ônus parã os prodUtos, principalmente a borracha, matéria
prima de primordial importância e que provêm da Amazônia, desti
nada à nossa indústria de pneus. 

Isso posto, o que é racional é que essas taxas possam ser iguala
das as do transporte rodoviário ou de çabotagem, porque não ve
mos motivo para a discrepancia existente, uma vez que os riscos se 
equiparam. 

É essa nossa reinvidicação para a defesa da qual buscamos a in
tercessão do ilustre parlamentar que se tornou lídimo defensor da 
Amazônia, porque ali vivendo sempre sentiu os seus problemas e as 
suas dificuldades e, não temos dúvidas de que escolhemos a pessôa 
certa, ficamos certos de que tudo se farâ como esperamos. 

Queira portanto Vossa Ex.celencia receber com antecipação 
nossos votos de profunda consideração e estima. 

Respeitosamente, 
Associação dos Usineiros de Borracha Vegetal do Brasil. -

Moisés Bennesby, Presidente. 
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Sr. Presidente e Srs. S<:nadores, este o teor pleno desta mensagem-apelo 
da Associação dos Usineiros de Borracha Vegetal do Brasil, porque os seus 
argumentos, por serem convincentes, merecem o meu apoio integraL 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito b-im!) 
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALOYSIO CHA

VES NA SESSÀO DE 9-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÀO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Para encaminhar avo
tação . ....;.... Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Em primeiro lugar, desejo destacar, numa breve análise, os fatos. D~
pois, examinaremos o fundamento jurídico e legal da _Mensagem do eminente 
Senhor Presidente da República. Os fatos já expostoS, com exatidão, pelo 
eminente Senador Dirceu_ CaLdoso, prendemRse aos pedidos de autorização 
para que várias prefeituras de São Paulo, do Paraná e de outros Estados bra
sileiros possam aumentar o seu endividamento interno, contratando novos 
empréstimos junto ao BNH. 

O eminente Senador Dirceu Cardoso referiu, na última semana, que são 
cerca de 20 ou 30 pedidos- se não me engano. Achou que isso é uma enxur
rada, uma avalanche de pedidos concorrendo para exacerbar o processo in
nacionárío: 

Em primeiro lugar, quanto aos fatos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós 
temos cerca de quatro mil municípios neste País, aproximadamente, e isso 
não representaria nem 0,5% ou 1% de todos os municípios existentes no mo
mento. 

Em segundo lugar,.é preciso verificar qual a destinação desses recursos. 
As t.tens_agens do Senhor Presidente da República deixaram perfeitamente 
claro: foram fornecidas ao Senado todas as informações, todos os elementos 
necessários à sua decisão e os empréstimos se destinam a obras de infra
~trutura urbana nessas diferentes prefeituras. no momento em que falo, qua
tro prefeituras, confOrme os prócessos incluídos na Ordem do Dia. 

Não há nenhum exagero, Sr. Presidente, não há nenhum descalabro. Na 
realidade, será um contra-senso negar a esses municípios, já tão pouco aquí
nhoados de recursos financeiros. sobretudo em virtude do sistema tributário 
que lhes reserva uma parcela muito pequena do Fundo de Participação, a 
possibilidade de utilizar fonte de financiamentos para desenvolver serviços 
básicos de infra-estrutura, que não tem nenhum caráter iriflacionário, em al
gumas prefeituras talvez venha até a impedir a dispensa de trabalhadores, 
criando na área municipal dificuldades que poderiam caracterizar uma pe
quena recessão. 

Quanto ao fundamento jurídico, Sr. Presidente, sabemos que até, hâ al
guns anos atrás, os Municípios como os Estados podiam se endividar sem ne
nhum controle, sem nenhuma fiscalização, comprometendo as finanças esta
duais ou municipais e criando situação extremamente difícil para o desenvol
vimento dessas unidades da. Federação brasileira ou para os Municípios do 
país. 

Foi com o propósitO de moralizar, de estancar esse endividamento, Sr. 
Pr"Csidente, de pôr um freio aos abusos que se vinham praticando, que o Go
verno, com aprovação desta Casa, estabeleceu normas rígidas que hoje con
trolam o endividamento dos Estados e Municípios no plano interno e exter
no. Essas normas constam de duas resoluções do Senado, a Resolução n9 62, 
de 1975, que diz no seu artigo }9; 

Art. J9 Subordinam-se às normas fixadas nesta Resolução as 
operações de crédito de qualquer natureza, realizadas pelos Estados 
e Municípios. 

Parágrafo único. SubordinamRse, também, ao disposto nesta 
Resolução as operações de crédito em que sejam interVenientes as 
entidades autárquicas -estaduais e municipais. 

Art. 29 A dívida consolidada interna dos Estados e Municípios 
deverá correr-se nos seguintes limites máximos: 

I - O montante global não pe:derá exceder a 70% (setenta por 
cento) da receita realizada no exercício financeiro anterior. 

II - o crescimento real anual da dívida não poderá ultrapassar 
a 20% (vinte por cento) da receita realizada; 

III - O dispêndio anual com a respectiva liquidação, com
preendendo o principal e acessórios, não poderá ser superior a 30% 
(trinta por cento) da diferença entre a receita -total e a despesa cor
rente, realizadas no exercício anterior; 

IV- A responsabilidade total dos Estados e Municípios pela 
emiSs-ão -de- títulos da diV"ida- Pi.íhlica não põdel-á ser ·superior a 50% 
(cinqüenta por cento) do tetO fiXadO no itCnl I deste artigo. 

Assim prossegue a Resolução n'il 62, disciPlinando, repito, de maneira 
rígida o endividamento dos Estados e dos MunicípiOS. E o Senado, atento a 
este problema, alterou ainda, em 1976, a Resolução n9 62/75 e o-fez pelaRe
solução n' 93/76. 

O processo começa pela solicitação da Prefeitura óu do Estado, aprova
da pela Câmara Municipal ou pela Assembléia Legislativa. Vem ao Poder 
Executivo, vai ao Banco Central,, onde a Carteira de Endividamento verifica a 
observância de todas as formalidades legais. Em seguida, vai ao Conselho 
Monetário Nacional, que o aprova, remete ao Sr. Ministro da Fazenda, que 
submete o processo ao Senhor Presidente da República, e este, por men'sa
gem, ao Congresso N acionat. Aqui, à Comissão de Finaflças e à Comissão de 
Constituição e Justiça para verificar o cumprimento dessas formalidades es
senciais. 

De sorte que, quer quanto aos fatos, quer quanto ao aspecto jurídico, as 
mensagens estão respaldadas, Sr. Presidente, em atas administrativos regula
res, legítimos e na melhor forma jurídica. 

O nobre Senador Dirceu Cardoso, num arroubo de oratória - S. Ex• é 
um dos ~ri! h antes oradores desta Casa : disse que o Senhor Presidente da R e-
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pública, de mão leve, assinou as mensagens dirigidas ao Senado, como se o 
eminente Presidente-da República, nesta matéria e em outras de sua compe
tência, não praticasse os seU:s atos com alta responsabilidade e discernimento 
e com o melhor sentido de resguardar os interesses do País. 

Portanto, Sr. Presidente, quero ficar convencido de que o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, ao invés de fazer um apelo à Maioria, deverá escutar estas 
ponderações, as quais irão calar fundo no seu espírito e reconsiderar a po
sição tomada, para aprovar esses pedidos, como outros, em número superior 
a 15, os quais já foram aqui, depois do pronunciamento de S. Ex'. aprovados 
na semana passada com a votação, sem discrepância, da nobre Bancada da 
Oposição. · 

Por conseguinte não é uma posição do partido; é urna posição pessoal. E, 
por isso mesmo, estou certo de que S. Ex•, por seu discernimento e bom senso 
e, sobretudo com o seu espírito patriótico, há de compreender as nossas pon
derações e permifTtque-o Senado Federal decida rapidamente esta matéria. 

Era o que tinha a declarar, Sr. Presidente. (Muito bemf) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO 
NA SESSÃO DE 9-10-79 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Até que enfim, pairou sobre esta Casa a pomba da paz. Vemos o Cristo 
de braços abertos, sobre as nossas cabeças, corno a dizer Pax Vobis. 

Sr. Presidente, a nossa Capital Federal, nesses últimos dias, pode ser 
considerada como a cidade dos_seminãrios e encontros da medicfria" nacíonal 
e estrangeira. 

Não faz rnuitá-teinpo, patrocinada pela Comissão de Saúde, cujo Presi
dente é o nosso estimado colega do Movimento Democrâtico Brasileiro, Se
nador Gilvan Rocha, realizou-se um simpós-io de alta signifiCação para o 
Brasil, SimpóSiO sObre Demografia, e naquele momento tivemos a oportuni
dade de ouvir ilustres e competentes demógrafos brasileiros. 

Pena, Sr. Presidente, que aquele simpóS:ío tenha se desenrolado no mo
mento em que este Congresso esteve, talvez, n-a sua maior efervescência, com 
nada menos de três Ministros a serem ouvidos por comissões diferentes, e nós 
Senadores e Deputados, que não temos o dom da ubiqUidade, tivemos, por 
força, que perder muitas e belíssirrias coriTefências que -ali forãm proferidas 
por competentes e renomados demógrafos. 

Num ligeiro relato, porque sei que a Comissão de Saúd_e, através da sua 
ilustre Presidência, estâ providenciando o resumo total daquele conclave 
científico, quero dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que pude aprender e 
compreender do que ouvi e senti, continUar a dualidade de pensamento entre 
uns que defendem o controle da natalidade, e os outros que aceitam o plane
jamento familiar, AsSisti uma i"nteressanle Conferênciã~ em que o expositor di
zia, exatamente, que não se poderia, jamais, ter uma diminuição da densidade 
demográfica sem o controle da natalidade_ e _ele fªzia __ guestão de mostrar a di
ferença existente entre controle familiar e planejamento familiar. Achava o 
conferencista- com certa dose de razão- que controle familiar é feito pelo 
Estado, é uma ação, digamos, de violência, obrigatória, enqua~to que o pla
nejamento, com certa flexibilidade da Igreja, está na dependência dos cônju
ges. 

Mas, aí surge o grande problema que sempre apaiece nas controvérsias 
sobre planejamentO e cotltróle da natalidade. Isso vem de lqnge, Sr. Presiden
te e Senhores Senadores, nos idos de 1965, ainda como Secretário de Saúde 
do Estado do Cearã, representei o Brasil em companhia de mais' 24 compa
nheiros brasileiros, no Seminário de Demografia e Bioestatística, realizado na 
Capital de Porto Rico, San Juan. E, justamente naquela ocasião, foi quando 
mais se debatia o problema do controle, ali legalizado, e tivemos oportunida
de de visitar consultórios médicos oficiais aplicando o DIU, o dispositivo 
intra-uterino, que naquela ocasião surgia como urna das melhores salvaguar
das da mulher, para evitar a maternidade. 

Depois, participei de um congresso da BEMFAM, em Natal, Capital do 
Rio Grande do Norte, onde tive oportunidade, tambétn, de ouvir excelentes 
conferencistas e, aparteá-los, ao interrogar sobre o controle da natalidade, se 
exercido pelo Governo, não seria uma violência? Pode parecer, respondiam, 
mas é o único método que chega até a camada pobre, isto porque o planeja
rnento familiar só é feito por quem, na verdade, pode e tem a educação para 
fazê-lo. Sim, educação, porque a família culta, a família inteligente, a família 
educada sabe como fazer o planejamento familiar, sabe usar os anticoncep
cionais, e, mais ainda, tem o poder aquisitivo, o que o pobre não tem. 

Quem viu como vimos, ultimamente, na Amazônia, em companhia de 
outros colegas, entre eles o nobre Senador Evandro Ca~reira, aquela vocação 

da gente amazônida pelas margens dos grandes rios, a gente sente, perfeíta
mente, que por lá é inteiramente impOssível, como percebo, no meu Ceará, 
no interior do Nordeste, o planejamento familiar. São pobres mulheres sem 
qualquer instrução e sem qualquer orientação; não dispõem de meios para 
utilizar o anticoncepcional, esse anticoncepcional que- diga-se- é um tan
to não muito aceito pela classe médica, aplicado sem uma orientação perfeíta, 
porque sabemos de seu perigosos efeitoS colaterais. Então, como é que essas 
pobre..<~ mulheres do interior cearense, da zona rural, da zona ribeirinha da 
Amazônia, poderão ter condições de se orientar e de fazerem- com Os seus es
posos e planejamento familiar? 

As discussões durante o Simpósio, foram todas elas em plano bastante 
elevado. Assisti à conferência de um sacerdote, que participou do aludido 
Simpósio da Comissão de Saúde do Senado, e Sua Reverendíssima não acei
tava, em absoluto, o controle familiar e sim, demonstrava certa flexibilidade 
no planejamento Ta"mili3r. Tive sempre a cautela e o cuidado de enfrentar esse 
problema, em afirmar a Sua Reverendíssima que o planejamento só se pro
cessava em certas e determinadas camadas. E contei o seguinte fato, Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: que como médico, na cidade de Maranguape, no Cea
rá, não muito distante da Capital, ao contrário, muito próxima de Fortaleza, 
tive oportunidade de provocar num diálogo com uma parturiente, uma pobre 
senhora, que jã tivera -18 sugestões, e na 19' poderia ter ocorrido o pior: a 
morte! Essa mul.he_r era portadora do que nós chamamos inserção baixa de 
placenta. No interior, no Distrito de Palmácia, sem dispor de sangue para 
uma transfusão, utilizando soro glicosado e fisiológico, depois de uma penosa 
demora, consegui, com a ajuda de Deus, salvar, naquele instante, aquela vida. 
Então, em conv;ersa com ela. eu lhe disse: '"Minha filha, você não acha muito, 
19 filhos? Por que, agora, não se resguarda um pouco, para evitar uma vigés
sima gestação? E ela, naquela santa ingenuidade, virou-se para mfm e disse: 
"Doutor, foi o único divertimentO que Deus deixou pra gente pobre". 

É essa, Sr. Presidente, a mentalidade da gente interiorana. 

O Sr. Arnon de Mello (ARENA - AL)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Pois não. V. Ex• tem o apar-
te, com muito prazer. 

O Sr. Arnon de Mello (ARENA- AL)- Quero apenas dizer a V. Ex•. 
jã que trata da explosão demográfica, que a revista Express, de Paris, inan
dou aqui um jornalista fazer reportagem sobre a situação de pobreza de nosso 
N ardeste. O jornalista, encontrando em Recife uma lavadeira com 9 filhos, 
perguntou-lhe: ''Como é que você pode sustentar esses 9 filhos?" Ela lhe res
pondeu: "Quando há comida, eles comem, quando não há, eles choram e vão 
dormir com fome." "'E o pai deles?- interrogou o repórter. "Não é pai; são 
pais; são 9 pais." 

O Brasil é, nobre Senador, um país curioso. Aqui se estimula a explosão 
demográfica quando o mundo a combate. Chegamos ao cúmulo de dar prê
mio a famílias com maior número de filhos. E o pai, faz o filho e, malandro, 
registra-o e passa a receber mensalmente a importância correspondente ao sa
láriO família. É uma demonstração de que no Brasil tudo se faz às avessas. 
Não hã interesse da pobreza em ter muitos filhos, mas nós, que somos da elite 
e que constituímos seres à parte, em matéria de explosão demográfica, luta~ 
mos contra a explosão demogrãfica rios nossos lares, e deixamos os pobres 
sem condições de fazer controle da natalidade. 

O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• 
Quando V. Ex' falava sobre a questão da alimentação daquelas crianças, es
tava aqui, sobre a nossa mesa, recorte que hoje tirei do Correio Braziliense, 
em que se noticia ... 

O Sr. Amori de Mello (ARENA- AL)- Não é só alimentação. Quan
do pomos um filho no mundo, a nossa respo11sabilidade não se restringe à ali
mentação. Temos que tratar da sua saúde, de educá-lo e empregâ-lo. A pro
pósito vem-me à lembrança o fato de termos hoje I milhão e duzentos mil 
universitários que, se os interrogarmos, nenhum deles tem certeza de mercado 
de trabalho. Valho-me do ensejo para contar a V. Ex• um caso, muito interes~ 
sante, que se verificáu lá em Bonsucesso, Petrópolis, onde tenho uma peque
na propriedade. Há ali uma senhora, de grande respeitabilidade, que mantém 
um ambulatório. Certo dia, chegou ao ambulatório uma mulher chorando e 
dizendo que o pai dela estava para morrer. Desejava que a senhora o salvasse. 
Como se tratava de doença do cOração, a senhora levou coramina, deu ao ho
mem e ele ficou bom. Dias depois, apareceu no ambulatório o marido da filha 
reclamando: .. Estou muito zangado, com a Senhora. HPor quê? Disse a se
nhora - salvei-lhe o sogro. É exatamente por isso. Ele é uma boca a mais na 
nossa família pobre e devia morrer, para que os nossos filhos pudessem ser 
melhor alimentados. 
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O SR. ALMIR PINTO (ARENA- CE)- Nobre Senador, aproveitei 
justamente a indução de V. Ex•, no que diz respeito à alimentação, porque 
ainda tenho como enriquecer esse depoimento de V. Ex• como médico obstetra 
que fui, no interior do Estado e, mais ou menos, coincidir isso que V~ EX~ agow 
ra acabou de revelar, de quantas e quantas mães me perguntaram: .. Dr., nas
ceu vivo?"- Eu respondia: nasceu!- "Ah, meu Deus, por que Nosso Se
nhor não levou esse menino para o céu?" Não era, vamos dizer assim, um co
ração mau, ela sentiu a dificuldade de manutenção daquele ser; sentia-se inse
gura desde aquele instante do ato sagrado da maternidade, insegurança no 
dia de amanhã, para o filho que acabava de jogar no mundo. 

Quando V. Exf falava das nove bocas para aJimentar, lia eu neste recorte 
dO jornal Correio Brazi(iense anunciando _a realização em_Brasília de um Sim
pósio de Pediatria, uma nota encimada com o título: .. Médico recomenda o 
leite materno até aos seis meses." 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é mais um seminãrió de pediatria, o 
vigésimo primeiro, e semp-re o aC-onSelhamento aos casais: ê aconselhãvel um 
prazo intergestacional de uma gravidez para outra, para que a mãe se recupe
re e tenha um fitho saudável, um filho inteligente, um filho q!le toda mãe de
seja vê-lo, robusto e feliz. Então a conclusão, ainda não muito exata, a que 
chegam os pediatras em relação ao prazo de uma gestação para outra é de 4 
anos. Af entra já a parte do planejamento familiar, porque os cônjuges acham 
que só pode nascer criança forte c saudável, com a mãe tambêm forte e saudá
vel. 

E eu acrescento: é não conhecer a vida do riOSsO-Sirtào! As barrigadas 
contínuas cada 9 meses; crianças raquíticas, de mães esquálidas. Elas, coita
das, às vezes, tuberculosas, sem qualquer orientação e, ignorando o estado 
patológico que as definha, se deixam engravidar, dando assim, com muita ra
pitez um grande passo ·para a sepultura. Porque a mulher grãvida, a mulher 
que engravida em estado de tuberculose ê uma mulher condenada - pode
mos dizer assim - a uma vida muito curta, pois nas dores do parto, pe-lo es
forço que ela faz para ter aquela ç:riança, desencadeia-se, dentro do organis
mo, um fluxo de bacilos, que generalizando-se pela árvore respiratória, levará 
decerto aquela pobre mulher à morte, dentro de pouco tempo. 

Sr. Presidente e Srs. semidOres, atlve~lne- a:o pronunciamento de dois pe
diatras, o brasileiro Dr. Jacó Woiski e o inglês Dr._ I?~_yid Morley. O§_d_ois são 
exatamente coincidentes nas suas afirmações. -> ~-- -- -

Aqui, tenho, por exemplo, um trecho em que ê enfoCado o pauperismo 
como causa da mortalidade infantil, das doenças endémicas nos países em de
senvolvimento. O Professor Jacó Woiski, de São Paulo~ afirma estarmos fa
zendo, ainda, uma Medicina elitista, e prega a M-edicina comunitária. Acha 
ele que o médico deve estar ligado à família. E faço a leitura de um trecho da 
entrevista do Dr. Jacó Woiski em que ele se reporta à Desnutrição: 

"Desnutrição é conseqUência -de má distribuiçãO Cfe renda, de 
falta de orientação dos pais e de desperdícios". A declaração é do 
professor Jacó Woiski, que está, há muitos anos, criando e.partici~ 
pando de equipes médicas voltadas para as comunidâdes. Segundo 
ele, esse programa deveria ser estendido a todas a~ escolas de medi
cina, porque;assim os médicos recém~fonTI.ados_ teriam como ajudar 
melhor ... Estamos tendo uma medicina elitista, aquela do médico 
no consultório. O que precisamos é de médicos nas pequenas comu
nidades, dando noções de higiene, explicando-lhes como aproveitar 
melhor o pouco que têm, estar em conta to com a família dos pacien
tes: nós temos que estar juntos, a medicina e a comunidade, pãra po
dermos evitar maiores problemas". 

Como vê, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os profission~is da Medicina, 
têm o seu pensamento justo sobre a maneira de como assistir à mulher na sua 
vida conjugal. O aconselhamento que deve ser feito no sentido do planeja
mento familiar ou mesmo no sentido do controle da natalidade. E o cuidado 
maior é justamente eSse~ -cOmO bem afirmou hã pouco o nobre Senador.Ar~ 
non de Mello: para que jogar taritas crianças no mundo, sem poder alimentã~ 
las, sem poder. educá-las, e mais adiante marginalizá-las? 

E um problema, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que às vezes nos deixa 
tontos, porque, de um lado, a Igreja não aceita o controle familiar: de outro 
lado é apenas nexível no planejamento chegando mesmo aconselhar que este 
planejamento seja feito, dentro do período de fecundidade da mulher, 
(Ogino-Knaus) não aceitando, a aplicação dos anticonCepcionais. 

Por conseguinte, não vejo assim a mulher da capital, a mulher instruída, 
a mulher rica, vejo, sim, aquela figura triste, esquálida, da mulher sertaneja, 
da mulher do Nordeste brasileiro, da nossa Amazônia, Sr. Presidente, que 
não sabe como planejar, por não ter qualquer orientação para isso. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: Dizia há pouco ao nobre Senador Arnon 
de Mello, que a alimentação ideal para a criança até os seis meses é o ~eite ii) a~ 

terno. Isso, o Conselheiro Acácio talvez já o tenha dito. A mãe perde muito 
em ser mãe por não querer amamentar o seu filho, mais por uma questão de 
estética, pela deformação do busto mas, mal sabe ela que está cometendo um 
crime em assim praticando em relação àquele ente que ela gerou. Isto porque, 
sabemos, como eu já disse, que o leite materno, não só até a idade de seis me
ses, chega bem para nutrir a criança, como tem um grande teor de imunidade. 
A criança alimentada com o leite materno tem imunídade para todas essas vi
roses tais como: sarampo. varicela, coqueluche, difteria etc. 

Sr. Presidente, tudo o que foi dito, deve conter-se dentro de um preceito 
que a própria mãe guardarã consigo, à de amamentar o seu filho, 
resguardando-o desses malefícios que atingem a criança ao despontar para a 
vida. 

Sr. Presidente, já falei de dois Seminários: o de Demografia e o que se 
está realizando, presentemente nesta capital o XXI de Pediatria. Na Câmara 
dos Deputados sob o patrocínio da Comissão de Saúde, estã tendo curso 
um Simpósio de Medicina '!, hoje pela manhã, sua abertura foi no auditório 
do Senado Federal. E sobre política de saúde, tema muito amplo, porque 
polftica de saúde abrange a política económica, social e a política sanitária. 
Trata-se de um Seminário do qual esperamos grande êxito, porque procura a 
renovação de métodos no sentido de fortalecer os que lutam em busca de uma 
política econômka racional e o aperfelçoameltto da medicina sanitária visan
do a prevenção para prevenír o mal. 

Sr. Presidente, queria apenas, neste fim de Expediente, trazer ao Plenário 
estes despretensiosos comentários sobre o que assisti no Simpósio de Demo
grafia, e que estamos assistindo no Congresso de Pediatria. e o que irá nos di
zer o Simpósio de Política Sanitária, que ora se realiza aqui no Congresso Na
cional sob Os auspícios da Comissão de Saúde da Câmara FederaL 

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

ATO DO PRESIDENTE N• 41, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe
rem os artigos _52, item 38, e 97, inciso IV do Regimento Interno e de acordo 
cofia-delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato nll 2, de 4 de 
abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 005I2lj19, 

resolve aposentar Caio cesar de Menezes Pinheiro, no cargo de Técnico 
Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-011, Referência 57, do Grupo· 
Atividades de Apoio Legislativo do Quadro Permanente do Senado Federal, 
com base nos artigoS lO I, inciso III e 102, inciso I, letra a da Constituição da 
República Federativa do Brasil, combinados com os artigos 403, inciso )I, 
404, inciso I e 392, § 4• da Reiolução SF n• 58, de 1972 e artigo 405, inciso IV 
da mesma Resolução alterada pela Resolução SF n9 30, de 1978, com proven
tos integrais acrescidos de 20% e a gratificação adicional a que tem direito, na 
forma do artigo 3• da Lei n• 5.903, de 1973 e o artigo !O da Lei n• 4.345, de 
1964, observando-se o disposto no artigo 102, § -211 da Constituição. 

Senado Federal, 9 de outubro de 1979.- Luiz Viana, Presidente do Se
nado Federal. 

INSTITUTO DE PREVIDJlNCIA DOS CONGRESSISTAS 

RESOLUÇÃO N• 67/79 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 14 da Lei n9 4.937, de 18 de 
março de 1966, e no art. 32 do Regimento Básico. e cumprindo o preceituado 
no Parágrafo único do art. 34 do mesmo Regimento, 

Resolve: 

Art. 111 Como garantia suplementar, o IPC deduzi_rã do valor do em
prêstimo concedido Uma taxa de 3,6% (três vírglllã seis por cento) ao ano, em 
favOr do Fundo Assistencial. 

Art. 29 Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasllia, 2 de outubro de 1979.- Deputado Bento Gonçalves Filho, Presi

dente - Senador Bernardino Viana, Conselheiro - Senador Henrique de La 
Rocque, Conselhefro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Deputado 
Aldo Fagundes, Conselheiro - Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro. 

INSTITUTO DE PREVIDllNCIA DOS CONGRESSiSTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, 
nos termos da Competência pelo art. IS, item d, da Lei n9 4.284, de 20 de Í'lo
vembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimonial e o De
monstrativo da Receita e Despesa, referentes ao período de }9-8*79 a 31-8-79, 
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é de parecer que os mesmos se enco·ntram certos e em boa ordem, satisfazenM 
do assim us exigências legais. 

Brasília-DF, 2 de outubro de 1979.- Deputado Bento Gonçalves Filho, 
Presidente- Senador Bernardino Viana, Conselheiro- Senador Passos Pôr~ 
to, Conselheiro- Deputado Darío Tavares, Conselheiro - Senador Nelson 
Carneiro, Conselheiro - Deputado Raul Bernardo, Conselheiro - Senador 
Henrique de La Rocque, Conselheiro- Deputado Aldo Fagundes, ConselheiM 
ro - Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro. 

INSTITUTO DE PREVIDlêNCIA DOS CONGRESSISTAS 
Ata da Reunião Ordinária realizada em 2 de outubro de 1979 

As dezessete horas do dia dois d_e outubro de mil novecentos e setenta e 
nove. com a presença do_ Deputado Dario Tavares e dos Senadores Nelson 
Carneiro, Passos Pôrto e Bernardino Viana, sob a presidência do Deputado 
Bento Gonçalves, reúne-se o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdên
cia dos Congressitas- p-ãra tratar de assuntos diversos. A ata da reunião ante
rior é lida e aprovada. Relatados, com pareceres favoráveis, são aprovados. 
por unanimidade, os seguintes processos de concessão de pensão: a Ãurea 
Fraga de Campos, Carlos Octávio Flexa Ribeiro, Dinah de Freitas Torres 
Rocha. João Felisberto Silva, José Manoel Gomes, Juracy Feitosa Rocha, 
Maria Ciorti EsteveS, Maria da Glória Péres ToreJJy, Paulo Rocha, Renê Nu-

nes e Roberto Deomecias Bernardes. Em continuação, o Conselheiro Depu
tad_o Darío Tavares relata, com parecer con~trário, sendo indeferido por unani
midade. o processo em que Yvone Serío de Oliveira requer a inclusão de be
neficiários especiais. Por sugestão do mesmo Conselheiro, é redistribuído o 
proL:esso de integralizaçào de carência de Francisco Studart ao Senador Cu
nha Lima. já indicado relator do processo ~e restabelecimento de pensão do 
interessado. Prosseguindo, o Senhor Presidente, por· solicitação do Conselhei
ro Senador Nelson Carneiro, determina seja feito pela Secretaria o levanta
mento de todos os dados que sirvam para elucidar a matéria contida no Pro
jeto de Lei do Senado n~' 163/79,- do Senador Mendes Canale e em tramitação 
naquela Casa do Congresso Nacional. O Senador Nelson Carneiro pede, 
também vistas do processo de Geraldo Gurgel de Mesquita- sobre conces
são de pensão-. no que é atendido. Passa-se à discussão e votação do proje
to de resolução sobre garantia suplementar para o Instituto no caso de em
préstim-os, Prevista no art. 14 da Lei n9 4.937/66. -Consiste na cobrança de 
uma taxa a ser incorporada ao Fundo Assistencial. O projeto é aprovado, por 
unanimidade, nos termos do parecer do relator - Senador Passos Pôrto. 
Nu da mais havendo a tratar, às-·dezenove horas é encerrada a reunião. E, para 
~.:onstar, eu, Gefaldo GonÇalves de Souza, Secretário substituto, lavrei apre
sente Ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presiden
te. - Deputado Bento Gonçalves Filho, Presidente. 
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAIORIA 

MESA Líder 
Jorbas Passarinho 

Presidente 
luiz Viana (ARENA- BA) 

1•-VIce-Presldente 

Nilo Coelho (ARENA- PE) 

2•-VIce-Presldente 

Oinarte Mariz (ARENA- RN) 

1•-Secretário 
Alexandre Costa (ARENA- MA) 

2•-Secretárfo 
Gabriel Hermes (ARENA - PA) 

COMISSOES 

Oiretor: António Carlos de Nogueira 
local: Anexo 11 - Terreo 
Telefone: 223·6244 e 225·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO OE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
Local: Anexo 11 - Terreo 
Telefone: 225-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÀO OE AGRICULTURA- (CA) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Evelasio Vieira 
Vice-Presidente: leite Choves 

Titulares 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. Jose Lins 

1. Evelasio Vieira 
2. Leite Choves 
3. Jose Richa 

Suplentes 
ARENA 

1, Jutahy Magalhães 
2. Affonso Camorga 
"3. João Colmon 

MDB 
1, Agenor Mario 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 

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

COMISSÀO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMP0SIÇÀO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

3•-S.cretárlo 
Laurivol Baptista {ARENA- SE) 

4•-Secretárfo 
Gastão Müller (ARENA- MT) 

SuplenteJ. de Secr•tárlos 

Jorge Kolume (ARENA- AC) 

Benedito Canelas {ARENA- M T) 

Posros Pôrto (ARENA- SE) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Mendes Conale 1. Raimundo Porentft 
2. Jose Lins 2. Alberto Silvo 

3. Eunice Michiles 3. Almir Pinta 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 

3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clovis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO OE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA - (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Henrique de La 'Rocque 
1Q·Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
2Q·Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de lo Rocque 
2. Helvidio Nunes 
3. Jose Sarney 
4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badoró 
7. Moacyr Oalla 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

l. Hugo Ramos 
2. leite Chaves 
3. lazoro Barboza 
4. Nelson Carneiro 

5. Paulo Brossard 
6. franco Montara 

Suplentes 
ARENA 

1. Lenoir Vorgas 
2. Joào Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
S. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

MDB 
1, Cunho ümo 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Vlce-Líderes 
Aloysio Chaves 

José Uns 
Aderbal Juremo 
lomanto JUnior 
Moocyr Dallo 
Murilo Badaró 
Saldanha Cerzi 

LIDERANÇA DO MDI E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Bronard 

Vlce-Líderes 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mouro Benevides 
Orestes Quércia 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO fEDERAl - {CDF) 
(11 membros} 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Jessti- Freire 
Vice-Presidente: lozoro Borbozo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1 . Jesse Freire 1. José Guiomard 
2. Jose Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Dolla 
5. Affonso Comargo 
6. Murilo Bodaro 
7. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lozoro Barboz_a 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvon Rocha 
4. Mouro Benevides 

Msistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA --(tE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidentft: Roberto Soturnino 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Amon de Mello 1. Helvidio Nunes 

2. BernordinoVi,ona 2. Alberto Silva 

3. Jose üns 3. Benedito Ferreira 

4. Jesse Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

MDB 
1. Roberto Soturnino 1. José Richa 

Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão - Ramal 305 2. Teatônio Vilela 2. Orestes Quercia 
Reuniões: Quartas-feires, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 

Local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 67!) MOO MOB 

Reuniões: Qugrtas-feirgs, Q~ 10.30 horas 1. franco Montoro 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 2. Humberto Lucena 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

1. Paulo Brossard 1. MarCO$ Freire 
2. Nelsc::.n Carneiro 2. Mouro Senevides. 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo6o Calmon 
Vice-Presidonte: Jutahy Magalhàes 

Titvlares Suplentes 

1. João Calmon 
2. Tarso Outra 
3. Jutohy Magalhães 

-4 • .Aioysio Choves 
S. Aderbol Juremo 
6. Eunicct Michilos 

1. Adalberto Seno 
2. Evelasio Vieira 
3. Franco Montara 

ARENA 
1. Josélins 
2. Arnon do Mello 
3. Jorge Kalume 
.4. Pedro Pedrossian 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Gilvon Rocha 

Auistente: SOrgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
ReuniõeS: Quintas--feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ciôvis Bovilacqua" - Ane:JCo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 

Vice-Presidonte: T ancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Àrnon do Mello 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camorgo 
5. Vicente Vuolo 
6. Albe-rto Silvo 
7. Amoral Furfan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Cahale 

1. CUnhO Uma 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Pei:JCoto 
.5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes. 
ARENA 

1. Saldanha Oerzi 
2. Henrique de la Rocque 
3. Jené Freire 
.4. José Somoy 
!). Milton Cabral 
6. José Guiom"ord 

MOS 
1. Paulo Brouard 
2. Marcos Frt~ire 
3~ Lozaro Barbozo 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - RamC!I 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
{9 membros.) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice--Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. LenoirVargas 1. JutahyMagolhães 
2. Helvidio Nunes 2 .. Raimundo Parente 
3. Jesse Freire 3. Eunice Michile5 
4. Moacyr Oollo .4. Benedito Canelas 
5. Henrique de lo Rocque 
~sioChaves 

3. Jaison Barreto 3. Itamar franco 3. leite Chaves 
4. Jos.é Richa 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 S. Amaral Peixote::. 

Reuniões: Quintas·feiras., às 11:00 horas 6. Tancredo Neves. 

local: Sala "Clovis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE MINAS E ENE~GIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon d& Mello 
Vice-Presídente: Alberto Silvo 

Titulares SuplenfM 
ARENA 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calrnon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

MOB 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar franco 2. Roberto Soturnino 
3. Henrique Santillo 

Assis.tente: frarycís.co"Guilherme Thees Rib~ro- Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Ane:JCo "B" - Sala ao lado do G(Jb. do Sr. Senador 
João Basco - Ramal 48.4 

COMISSÃO OE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Saldanha Oerzi 
3. Mendes Caf!ale 

1-. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena . 

Suplentes 
ARENA 

1. João Calmon 
2. Murilo Badaro 
3 .• José Sarney 

MDB 

1. Hugo Ramos 

Assistente: Mario Therezo Magolhõos Motto- Ramal 134 

Assistente: Cândido Hippctrtt - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas.·feiras, Os 11:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anell:o 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vico-Presidento: Henrique Sontlllo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Lomanto Junior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. Jose Guiomard 

MOB 
1. Gilvan Rocha 1. Jose Richa 
2. t-tenrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: ta-da ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às. 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr~tsidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidento: Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jorge Kolume 
2. Lui;z: Cavalcante 

1. Raimundo Parente 
2. A~aral Furlan 

3. Murilo Badaró 3. José Guiomard 
4. Benedito ferreiro 

MOB 

Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevides. 1. Cunha lima 

local: Sala ''ClOvis Bevilócqua" - Anell.o 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
{15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
29-Vice-Presidente: lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. lomanto lUnior 
5. Mendes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
S. Lenoír Vargos 
9. Jose Sarney 

SUplentes 
ARENA 

l. Aloysío Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de La Rocvque 
4. Jo5& Guiomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: lida Ferreira da Rocha -Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barboso."- Ane:JCo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIl - (CSPC) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice·Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Henrique de la Rocque 
3. Bemardino Viana 
.4. Alberto Silva 

Suplentes 
ARENA 

1. Affonso CtJmargo 
2. Pedro Pedrossian 
3. Aderbal Jvremo 
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MDB 
1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércio 
2. Humberto Lucena 2. Evelosio Vieira 
3. lozaro Barboza 

Assistente: leila Leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 

local: Solo ''Ruy Barbosa'"- Anexo 11 -Ramais 62le 716 

COMISSÃO DE TRAN-SPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

Titulare~ 

1. Benedito Ferreira 
2. Vicer~te Vuolo 
3. Pedro Pedrossian 

4. Affonso Camorgo 

1. Evondro Carreiro 
2. lozaro Barboza 
3. Orestes Querc.ia 

Suplentes 

ARENA 

l. Passos Pôrto 
2. Lomanto Junior 

3. Alberto Silva 

MOS 

1 . Leite Chaves 
2. Agenor Mario 

Assistente: leilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Borbo~"- Anexo 11-

Ramois 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Quinta-feira 11 5177 

8) SERVIÇO DE COMiSSÓES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQlJ!:;RITO 

Comissões Temporclrias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 

local: Anexo 11 - Tem~o 

Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Co_missóes T emporcirias paro Projetas do Congresso Nocio
nal 

2) Comissões Temporários poro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnquerito, e 
4) Comissão Misto do Proieto de Lei Orçamentaria (ar!. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes- Ro· 
mal 67.1.; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. 
Cruz - Ramal 598; Mouro Lopes de So ......, Ramal 31 O. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
ClóVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.AK Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal- 623 

09,30 C.S.N. LEI LA 10,00 
Ramais- 621 e 716 RUY BARBOSA C.D.F. 

Ramais- 621 e 716 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. LÊDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

RUY BARBOSA 
CA. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 

ClóVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.L.S. 
Ramal- 623 

LEI LA 

c. e. RUY BARBOSA DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C. R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

CÂNDIDO C.R.E. Ramais- 621 e 716 

11,00 

C.M.E. ANEXO"B" 
Ramal- 484 

FRANCISCO 
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ANO XXXIV- N• 131 SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 1979 BRASILÍA- DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

I- ATA DA !80• SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO DE 1979 

I. I -ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo pro-
vimento depende de sua prévia aquiescência: · 

- N• 211/79 (n' 377/79, na origem), referente à escolha do Doutor 
Adhemar Raymundo da Silva, Desembargador do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, para exercer o cargo de Ministro- do Tribunal Federal de 
Recursos, na vaga destinada a magistrados ou membros do Ministério 
Público dos Estados e do Distrito Federal, decorrente do falecimento do 
Ministro Amarílio Aroldo Benjamin da Silva. 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

- N9 212/79 (n' 376/79, na origem), referente ao Projeto de Lei do 
Senado n' 105/74 (n' 1.573/75, na Câmara dos Deputados), que institui o 
Código de Menores. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.697, de 10 de 
outubro de 1979.) 

1.2.2 - Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 74/79 (o' 1.875/79, na Casa de ori-

gem), que restaura o prazo de validade de carteira de identidade para es
trangeiros. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 75/79 (n' 1.471/79, na Casa de ori
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa novo va
lor de salário-família. 

-Projeto de Decreto Legislativo n' 27/79 (n' 24/79, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação entre a 
República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da 
Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978. 

}.2..3 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

-Mensagem n' 160/79 (n' 281/79, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Barra Bonita (SP) a elevar em Cr$ 29.337.997,76, o montante de sua 
dívida consolidada. 

-Mensagem n• 175/79 (n' 309/79, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizado o Departamento de Á
gua e Esgoto de Ribeirão Preto - DAERP (SP), a elevar em Cr$ 
64.101.969.82, o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 161/79 (n' 287 f79, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à deliberação do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal 
de Cândido Mota (SP) a elevar em Cr$ 1.364.800,00, o montante de sua 
dívida consolidada. 

-Mensagem n• 176/79 (n• 308/79, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo à delib~ração do Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizado o Departamento de Ã
guas e Energia Elétrica- DAEE (SP), a elevar em Cr$ 248.101.481,16, o 
montante de sua dívida consolidada. 

- Projeto de Lei do Senado n• 287/79, que altera o artigo 20 do 
Decreto-lei n"'-3.688, de-3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Pe
nais). 

-Projeto de Lei do Senado n"' 80/78, que altera dispositivo do vigen
te Código de Processo Civil (Lei n' 5.869, de II de janeiro de 1973). 

- Projeto de Lei da Câmara n• 39 f79 (n' 1.123-A/79, na Câmara dos 
Deputados), que altera disposições do Decreto-lei n"' 167, de 14 de feverei
ro de 1967. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 143/77 (n' 3.939-B, na Casa de ori
gem), que estende às Prefeituras Municipais os benefícios do Crédito Ru
ral, institucionalizado pela Lei n9 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dá 
outras providências. 

1.2.4 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n9 75/79, lido no Expediente. 

1.2.5 - Requerimentos 

- N<? 394/79, de autoria do Sr. Senador Henrique de La Rocque, so
licitando não seja realizada sessão cfo Senado no dia 12 do corrente mês, 
nem haja expediente em sua Secretaria. Aprovado, após usarem da palavra 
no encaminhamento de sua votação os Srs. Senadores Dirceu Cardoso, 
Henrique de La Rocque e Aloysio Chaves. 

- N9 395/79, de dispensa de interstício e prêvia distribuição de avul
sos para o Projeto de Resolução n9 81/79, que autoriza o Governo doEs
tado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 229.385.000,00, o montante de sua 
dívida consolidada, a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguin-
te. Aprovado. · 

- N9 396/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando 
inclusão em Ordem do Día dO Projeto âe Lei do Senado n"' 14/79, quere
voga dispositivos da Lei n9 5.449/68, os Decretos-leis n"'s 672 e 1273, de 3-
6~69 e 29-5-73, e dá outras providências. 

1.2.6 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n' 310/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson Carneiro, que acrescenta §§ J<? e 49 ao art. 248, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
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1.2.7- Comunicação da Liderança da ARENA na Câmara dos DepuM 
tados . 

- De substituição de membro em Comis_são Mista. 

1.2.8- Comunicação da Presidência 

- Designação do Sr. Senador Mendes Canale para representar o Se
nado Federal no V Encontro da Frente Municipalista do Oeste Brasileiro, 
a realizar-se em Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul. 

1.2.9 - Discursos do Expediente 

SENA DOR ARNON DE MELLO- Necrológio do Sr. João Teixei
ra de Vasconcelos. 

SENADOR CUNHA LIMA- Apelo ao Senhor Presidente daRe
pública em favor da criação da Universidade Federal de Campina Gran
de, por ocasião do transcurso do ll51' aniversário de sua emancipação 
politica. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Situação da hotelaria nacional, 
a propósito da eleição da nova direção da Associação Brasileira da Indús
tria de Hotéis, a realizar-se de 6 a 10 de novembro próximo na cidade de 
Salvador-BA. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- O problema da segurança in
dividual na Cidade do Rio de Janeiro. 

1.2.10- Comunicações da Liderança do MDB no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados 

- De substituições de membros em Comissões MiStas. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n"' 74/79, que autoriza a Prefeitüra Munici
pal de Moji'Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, 
quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão daRe
dação. 

- Projeto de Resolução n9 75/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SPl a eleva_r __ e_m__Çr$ 24.094.150,86 (vinte e 
quatro milhõ~s. noventa e quatro mít, cento e cinqüenta cruzeiros e oiten
ta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Co
missão de Rcdação. 

- Projeto de Resolução n~' 76(79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santos (SP) a elevar em Cr~ 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqUenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e 
trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida con_solid_ada. Aprovado. 
A Comissão de Redaçào. 

-Projeto de Resolução nl' 77/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim da Barra (SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze mi
lhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e quatorze 
centavos) o montante de sua dívida consolidada interna. Votação adiada 
por falta de quorum, após usar da palavra o Sr. Dirceu Cardoso. 

- Requerimento nl' 365/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa
rinho, de urgência; noS fCrmos do art. 3.71, alínea c, do Regimento Inter
no, para Mensagem n~' 122/78 (nl' 208/78, na origem), solicitando autori
zação do Senado Federal para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas no distrito agro pecuário da Superintendência 
da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa S.A. 
Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n"' 366/79, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passa
rinho, de urgência, nos termos do arL 371, alínea c, do Regimento Int~::r
no, para a Mensagem nl' 123/78 (nl' 209/78, na origem), solicitando auto· 
rização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas possa 
alienar terras públicas do distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuária Porto 
Alegre S.A. Votação adiada por falta de quorum. 

- Requerimento n"' 278/79, de autoria do Sr. Senador Leite Chaves, 
solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento Interno, a con
vocação do Sr. Ministro de Estado da Indústria e .do Comércio, João Ca
milo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Federal, 
sobre o empréstimo concedido à Copersucar e ao Grupo Atalla. Votação 
adiada por falta de_quorum. 

- Projeto de Lei do Senado nl' 97/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que altera a redação do§ 21' do art. 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social (Lei nl' 3.807, de 26 de agosto de 1960). (Tramitando 
em conjunto com os Projetes de Lei do Senado nl's 169 e 217, de 1975.) 
Discussão sobrestada, por falta de quorum para votação do Requerimento 
no 389/79. 

- Projeto de Lei do Senado n~' 169/75, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que determina que os benefícios concedidos pelo INPS 
serão reajustados na base do reajustamento do salário mínimo. Dá nova 
redação ao§ 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência Social. (Tra
mitando em conjunto com os Projetes de Lei do Senado nl's 97 e 217, de 
1975.) Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para votação 
de requerimento iefl!rente ão item anterior, coril o "qual tramita em con
junto. 

- Projeto de Lei do Senado n"' 217/75, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quértiã, que altera a redaçàQ do§ 2'i' do art. 67 da Lei Orgânica da 
Previdência Social, e dá Outras pi-evidências. (Tramitando em conjunto 
com os Projetes de Lei do Senado n'1s 97 e 169, de 1975.) Apreciação 
sobrestada por falta de quorum para votação de requerimento referente ao 
item 9, com o qual tramita em conjunto. 

- Projeto de Lei da Câmara n' 25j79 (n' 2.146/76, na Casa de ori
gem), que introduz modificações na lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Discussão en
cerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum. 

1.4- LEITURA DE PARECERES 

Referentes às se_guintes matérias: 
-Projeto de Resolução n~' 74/79, que autoriza a Prefeitura Munici

pal de Mogi-Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 4.590.186,90, o montante de sua 
divida consolidada. (Redação final.) 

-Projeto de Resolução n~' 75/79, que autáríza a Prefeitura Munici
pal de Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 24.094.150,86, o montan
te de sua dívida consolidada. (Redação finaL) 

-Projeto de Resolução n'~ 76/79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de Santos (SP) a elevar em CrS 35.551.793,35, o montante de sua dívi
da consolidada. (Redação final.) 

1.5 - DISCURSOS APÕS A ORDEM DO DIA 

SENADOR ALBERTO SILVA- Apelo ao Ministro Eduardo Por
tela em favor do magistério piauiense. 

SENADOR GABRIEL HERMES- Considerações sobre o projeto 
de lei, apresentado por S. Ex', que dispõe sobre o exercício de auditoria 
contábil. e dá outras providências. 

SENADOR PEDRO SIMON- Observações críticas de S. Ex• a pa
lavras proferidas pêlà Presidente João Figueiredo, ao respõnder a pergun
tas formuladas por crianças, em cerimôriiá realizada no Palácio do Planal
to. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO, como Líder- Resposta ao 
discurso do orador que o antecedeu na tribuna. 

SENADOR NELSON CARNEIRO - Reconstrução da ferrovia 
Niterói-Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro. 

SENADOR FRANCO MONTORO -11 Semana Ecológica do Vale 
do Paraíba, realizada ·n·a Cidade de Pindamonhangaba-SP. 

1.6- COMUNICAÇÃO DA PRES!DtNCIA 

- Convocação d_e sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e _30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.7 - ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 181• SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO DE 1979 

2.1 -ABERTURA 

2.2 - EXPEDIENTE 

2.2.1 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n"' 311, de 1979, de autoria do Sr. Sena
for Franco Montoro, que elimina do Código Eleitoral injustificada discri
ninaçào contra o hanseniano. 
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2.3 - ORDEM DO DIA 

- Projeto de Resolução n'i' 77 f79, que autoriza a Prefeitura Munici
pal de São Joaquim da Barra (SP), a elevar em CrS 13.310.398,14, o mon
tante de sua dívida consolidada. Aprovado. Ã Comissão de Redaçào. 

-Projeto de Resolução n~' 78/79, que suspende a execução da Lei n~' 
10.398, de 23 de abril de 1971, do Estado de São Paulo. Aprovado. Ã Co
missão de Redaç_ã_o. 

- Projeto de Resolução n'i' 79/79, que suspende a execução do art. 
247, da Resolução n• 4, de 24 de novembro de 1971, do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiãs. Aprovado. A Comissão de Redação. 

- Projeto de Res_olução n~' 80/79, que suspende a execução da alínea 
a, do item 19, do incisO-I, do art. 106, do Decreto-lei Estadual n~'5jJ5, do 
Rio de Janeiro, que insütuiU o Código TributáriO do Estado. Aprovado. Ã 
Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n~'81/79, que autoriza o Governo do Estado 
de Minas Gerais a elevar em Cr$ 229.385.000,00 (duzentos e vinte e nove 

milhões, trezentos e oitenta e cinco mil) o montante de sua dívida consoli
dada. Aprovado. À Comissão de Redação. 

2.4- MA TERIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

- Redações tinais dos Projetes de Resolução n~'s 77, 78, 79, 80 e 81, 
constantes da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovadas, nos termos 
dos Requerimentos n•s 397 a 401, de 1979. À promulgação. 

2.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO 

3- ATAS DE COMISSÕES 

4 - MESA DIRETORA 

5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES. 

ATA DA 180• SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO DE 1979 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRES!Df:NCIA DOS SRS. GABRIEL HERMES E PASSOS PÓRTO. 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Gtiioiiiifd - Aloysio Chaves 
- Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho- Alexandre Costa - Henrique de 
La Rocque- Alberto Silva- Almir Pinto- José Lins- Cunha Lima
Humberto Lucena- Milton Cabral- Marcos Freire- Arnon de Mello
Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino 
-Itamar Franco- Tancredo Neves- Gastão Milller- Saldanha Derzi
Affonso Camargo - Pedro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel 
Hermes ) - A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senado
res. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. 

O Sr. l~'-Secretârio procederâ à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

!!:X PEDI ENTE 

MENSAGEM 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

MENSAGEM N• 211, DE 1979 
(n' 377/79, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos dos artigos 42, item III, e 121, § 19, da Constituição, tenho a 
honra de submeter à conSideração do Egrégio Senado Federal o nome do 
Doutor Adhemar Raymundo da Silva, Desembargador do Tribunal de Jus
tiça do Estado da Bahia, para exercer o· cargo de Ministro do Tribunal Fede
ral de Recursos, na vaga destinada a magistradoS ou membros do Ministério 
Público dos Estados e do Distrito Federal, decorrente do falecimento do Mi
nistro Amarílio Aroldo Benjamfn da Silva. 

Os rnétilõS~do Doutor Adhemar Rayrnundo da Silva, que me induziram 
a escolhê~lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo .. cur
riculum vitae". 

Brasília, lO de outubro de 1979.- João Figueiredo. 

ADHEMAR RAYMUNDO DA SILVA 

1. Dados Pessoais 
Data de nascimento: 21 de outubro de 19 I 6 
Local de nascimento: Salvador (Bahia) 
Filiação: Joaquim Pedro da Silva e Maria José da Silva (falecidos) 

2. Atividades Pl"ofissiouais 
.a) Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. (V. Ane

xo I) 

b) Professor Titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia. 

3. Títulos Acadêmicos 
a) Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, -~endo colado grau em 8 de 

dezembro de 1937. 
b) Livre Docente da Faculdade de Direito da Universidade Federª! da 

Bahia, por concurso de títulos e provas, realizado de 1 I a 15 de setembro de 
1956, tendo sido aprovado com a média 8,12. 

OBS~: De l~' de outubro a 31 de dezembro de 1956 substituiu o Professor 
Catedrático de Direito Processual Penal. De março a maio e de setembro a 
dezembro de 1957 substituiu, respectivamente, OS Professores Demétrio Tou
rinho (Direito Processual Penal), Albérico Fraga e Rogério de Faria (Direito 
Processual Civil). 

c) Catedrático de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da 
U .F.Ba., por concurso de títulos e provas, realizado de 12 a 16 de novembro 
de 1969, tendo sido aprovado com a média 8. 

OBS.: Nomeado em junho de 1960 Professor Catedrático de Direito Pro
cessual Penal, por Decreto do Ex.mo. Senhor Presidente da República, tendo 
tomado posse em 21 de junho de 1960. 

Em 1961 integrou a Comissão Examinadora do Concurso para Professor 
Catedrático de Direito Processual Civil. 

Chefe de Departamento e Vice-Co_ordenador do Curso de Graduação 
em Direito, da mesma Faculdade, período I969/I971. 

d) Professor do Curso de Mestrado em Direito pela U.F.Ba. 
4. Atividade Científica 
a) Obras Púb/icadas 
"0 Processo Penal Como Relação Jurídica" (tese apresentada para o 

concurso de Livre Docência da Faculdade de Direito da U .F .Ba.
Salvador /1952). 

"Da Execução Penal" (tese apresentada para o concurso de Professor 
Catedrático da Faculdade de Direito da U.F.Ba.-Salvador/1958). 

"Estudos de Direito Processual Penal"- Salvador/1962. 
b) Artigos e trabalhos diversos 
"Prisão Disciplinar" (in "Tribuna da Bahia", de 10-9-I977) 
"Testemunha e Obrigação de Comparecer" (in "Tribuna da Bahia", de 

I7-9-I977) 
"Prisão em Flagrante" (in (Tribuna da Bahia", de 24-9-1977) 
"Prisão em Flagrante e Prisão Preventiva" (in "Tribuna da Bahia", de 

1•-10- I 977) 
--·Da Fiança" (em três artigos, publicados na "Tribuna da Bahia" de 8, 

15 e 22-IO-I977) 
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''Aplicação da Pena Privativa da Liberdade'' (in ''Tribuna da Bahia", de 
29·1 0·1977) 

''Suspensão Condicional da Execução da Pena" (in "Tribuna da Bahia", 
de 5·11·1977) 

"Livramento Condicional" (in "Tribuna da Bahia", de 12·11-1977) 
"A Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal" (in "Tribuna da Bahia", 

de 27/5 e 17/6/1978, em dois artigos) 
"Aditamento da Denúncia" (in "Tribuna da Bahia" de 20-6-1978) 
••Juízos de Culpabilidade e de Periculosidade'\ (iiz .. Tribuna da Bahia", 

de 2-9-1978) ~ ~ 

••Denúncia Inepta" (em três artigos, Publicados na "Tribuna da Bahia", 
de 30/9, 5/10 e 21/10/1978). 

••Competêndá Originária" (em cinCo artigos, -Publicados na "Tribuna da 
Bahia", de 8, 15 e 29/7 e 12, 19/8/1978) 

"Absolvição Sumária" (in "Tribuna da Bahia" de 19-11-1977) 
HO Assistente e o Processo de Habeas~Corpus", (in "Tribuna da Bahia" 

de 26-11-1977) 
"Fiança e Pena Imposta" (in "Tribuna da Bahia" de 10-12-1977) 
••LimitaçõeS ·da Prova no Código de Processo PenaP' (in uTribuna da 

Bahia", de 18-3-1978). 
·~Alegações Finais e Habeas-Corpus" (in -"Tribuna da Bahia", de 

17-12-1977). 
''A Pronúncia e Seus Efeitos" (in "'Tribuna da Bahia", de 11'-4-1978). 
"Apelação de Sentença do Tribunal de Juri" (in "Tribuna da Bahia", de 

15-4-1978). 
"Justa Causa no Processo Penal" (in "Tribuna da Bahia", de 29-4-1978). 
"A Prova Indiciária" (in "Tribuna.da Bahía", de 13-5-1978) 
"Liminar em- Processo de Habeas-Cotpus" ( in "'Correio da Bahia", de 

27-6- I 979). 
"Atas Processuais Penais" (SalvadorjRev:-TriOs. 1954) 
"Das Nulidades" (Rev. ForumjSalvador/1941) 
"Das Nulidades no Processo Civil" (Rev. ForensejRio/1941) 
"Execução Penal" (Rev. Forum(Salvadorf1955) 
"Herança Jacente" (Rev. ForumfSalvador/1942). 
"Instrução Criminal" (Rev. Faculdade de Direito da U.F.Ba.fSalvador-

1959(1961). 
"'Questões Prejudiciais no Processo Penal" (_~~v._ de Direito Processual/ 

São Paulo). - ~ -~ 

Atividade na Magistratura 

Nomeado Pretor do Termo de SANTANA (BA) em 16 de dezembro de 
1938. 

Submeteu-se a concurso para o cargo de Juiz de Direi tá em 1942, obten
do o 29 lugar, com média 9. Nomeado Juiz de Direito em-Hi de junho de 1942, 
para a Comarca de XIQUE-XIQUE (BA). 

Promovido, por merecimento) para a Comarca da JUAZEIRO (BA) em 
25 de agosto de 1944. 

~~_l!_lq~iP:o. a p~idq) para a Comarca de BELMONTE (BA) alí perma
necendo até 16 de agosto de 1949. 

Promovido, por merecimento, para a Vara Crime da Comarca de Vitória 
da Conquista (BA), de terceira entrãncia. 

Promovido, por merecimento, para a 3• Vara Crime da Com-aica da Ca
pital do Estado em 27 de maio de 1958. 

Incluído) por quatro vezes sucessivas, nas listas de promoção, por mere
cimento, para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. 

Promovido, por antiguidade, para o cargo de Desembargador do Tribu
nal de Justiça do Estado da Bahia, em 7 de dezembro de 1966, para ter exercí-
cio na 2• Câmara Cível. -

Removido, a pedido, em dezembro de 1969, para a I• Câmara Criminal, 
onde continua a exercer suas funções judicantes. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado: 

N• 212/79 (n' 376/79, na origem), de 10 do corrente, referente ao Projeto 
de Lei do Senado n• 105, de 1974 (n• 1.573/75, na Câmara dos Deputados), 
que institui o Código de Menores. (Projeto que se transformou na Lei nl' 
6.697, de lO de outubro de 1979.) 

O FI CIOS 

Do Sr. lP-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 74, DE 1979 
(n• 1875(79, na Casa de origem) 

Restaura o prazo de validade de carteira de identidade para es
trangeiros. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ê restaurado, por dois anos, o prazo de validade das carteiras 

de identidade para estrangeiros, "modelo 19", de que trata o art. 29 do 
Decreto-lei n• 499, de 17 de março de 1969, alterado pelas Leis n•s 5.587, 
5.815, 6.1 10,6.370 e 6.570, respectivamente de 2 de julho de 1970, 31 de ou~ 
tubro de 1972 e I• de outubro de 1974, 27 de outubro de 1976 e 30 de se
tembro de 1978, após o qui! deverão ser apreendidos aqueles documentos, 
onde forem apresenti:tdos, -e remetidos ao Departamento de Polícia Federal. 

Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.570, DE 30 DE SETEMBRO DE 1978 

Prorroga o prazo de validade da carteira de identidade para es-
ttangeiros. 

O Presidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decrC:ta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
_ ~ ·: Art. _li' O prazo de validade das carteiras de identidade para estrangei
ros, "Modelo 19", de que trata o art. 21' do Decreto-lei nl' 499, de 17 de março 
de 1969, alterado pelo que dispuseram as Leis n•s 5.587, 5.815, 6.110, 6.370 e 
6.447, de 2 de julho de 1970, 31 de outubro de 1972, I• de outubro de 1974, 27 
de outuQrQ de 1976 e 6 de outubro de 1977, respectivamente, fica prorrogado 
até I• de outubro de 1979. 

res.) 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31' Revogam-se as disposições em contrário 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exterio-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 75, DE 1979 
(n• 1.471(79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Fixa novo valor de salário-família. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O salário-família a que se rCfC::re o art. 21' do Decreto-lei n9 

1.604, de 22 de fevereíro de 1978,- passa a ser pagO na Importância de Cr$ 
120,00 (cento e vinte cruzeiros) por dependente, a partir do mês seguinte ao 
da publicação desta lei. 

Art. 21' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as d}spõsiÇões enl Contrário. 

MENSAGEM Nç i~?,---DE--I-979---- --

Excelentíssimos Serifiores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição) tenho a honra de submeter à ele· 

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Diretor-Geral_ do Departamento Administrativo do Serviço 
Público, o anexo projeto de lei que "fixa novo valor de salário-família". 

Brasília, 2 de julho de 1979.- João _Bapfista Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 228, DE 26 DE JUNHO DE 
1979, DO SENHOR DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMEN
TO ADM.INISTRATIVO DO SERVIÇO PúBLICO. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Os atos consubstanciados dos reajustamentos de vencimentos, salários, 

proventos e pensões dos servidores públicos costumam trazer em seu corpo 
dispositivo que eleva o valoi--dõ Salário-família a que fazem jus os·servidores 
vinculados, ainda que subsidiariamente, à Lei nl' 1.71 I, çle 28 de outubro de 
1952. 

2. Ocorre que o último ato de reajustamento de !etribuição dos servi
dores públicos (Decreto-lei n• 1.660, de 24 de janeiro de 1979) nada dispôs 
quanto à concessão do benefício. 

3. Assim o fez, a fim de obter-se maior uniformidade na retribuição dos 
servidores públicos ••até que, na oportunidade de aprovação dos novos valo
rçs de salário r1_1ínimo, seja possível fixar a referida vantagem nas mesmas ba
ses, tanto para funcionários como para emPregados públicos regidos pela le
gislação trabalhista", conforme se vê na Exposição de Motivos DASP- n9 
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13~ de 19~1-79, a qual acompanhou o projeto que resultou no Decreto-lei n9 
1.66_0, de 1979. 

4. De par com a fixação dos novos níveis do salário mínimo, a ni:cessi~ 
dade de o valor do salário-família acompanhar a modificação do valor aquisi
tivo da moeda estã a reclamar seja expedido ato legislativo, com este deside
rato. 

5. O salário_-família dever4 ser pago na importância de CrS 120,00 (cen
to e vinte cruzeiros) por dependente, implicando esta alteração na despesa 
adicional de, no máximo CrS 60.000.000,00 (sessenta milhões de cruzeiros) 
mensais. 

6. Não estâ contemplado no anteprojeto de lei ora proposto o salário
família percebido pelo servidor regido pela CLT, porque é disciplinado por 
legislação específica e pago em bases contributivas, incidentes sobre o valor 
do salário mínimo. 

7. Ante o exposto, tenho a honra de submeter à elevada consideração 
de Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei destinado a reajustar o valor 
do salârio-família devido ao funcionário público. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de elevado respeito. -José Carlos Soares Freire, Diretor-Geral. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• !.604, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1978 

Reajusta os vencimentos e sahirios dos servidores civis do Poder 
Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas da 
União, e dá outras providências. 

Art. 29 O salário-família passa a ser pago na importância de Cr$ 81,00 
(oitenta e um cruzeiros), por dependente a partir de 19 de março de 1978. 

3. É usual que uma Comissão Mista se reúna com fundamento em um 
acordo básico, no qual esteja prevista sua composição, a freqUência e local da 
reunião, bem como o contexto geral dos assuntos que irã tratar. Assim sendo, 
quando da preparação da I Reunião da Comissão Mista Brasil-Líbia, reali
zada em 27 e 28 de junho último, em Brasflia, achou-se conveniente negociar 
o referido instrumento, que define, em ato formal, os termos de referência da 
Comissão Mista. 

4. O Acordo em apreço já foi ratificado pelo Governo líbio. 
5. Nessas condiçõeS, submCto· à alta consideração de Vossa Excelência 

o ane~o projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, pelo qual é encami
nhado o texto do citado Acordo à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais profundo·respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

ACORDO BÁSICO DE COOPERAÇÃO ENTRE A RE
-PÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A JAMAIRIA ÁRA

BE POPULAR SOCIALISTA DA LIBIA. 
A República Federativa do- Brasil e Jamairia Árabe Popular Socialista 

da Líbia, 
Notando com profunda satisfação a natureza e extensão de suas relações 

fundamentadas no empenho pela paz e pela justiça; 

-4-
Animadas pelo desejo de fortalecer os laços de amizade jâ existentes; 
Conscientes de que a colaboração mútua entre seus respectivos povos e 

Governos é de grande importância para o-desenvolvimento de uma Nova Or
dem Internacional, baseada em igualdade, justiça e paz, concordam o seguin-
te: 

Artigo I 

Ambas as Partes decidiram coordenar seus esforços no sentido de estabe
. · · · · · · · · · · · · · · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • ·-· · · · .- ---~-·-~ · · · · · · · · · · · · · · lecer ampla coopei-ação, esp-eCialmente nas seguintes áreas: 

(Às Comissões" de Serviço Público e de Finanças.) 1. promoção das relações económicas e de comércio entre os dois pai-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATJVO N• l'Z, DE 1979 
(n' 24/79, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Socialista da 
Líbia, celebrado em Brasfiia, a 30 de junho de 1978. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Fica aprovãdo o texto do Acordo Básico de Cooperação entre a 

República Federativa do Brasil e a Jamairia Árabe Popular Soc:ialista da 
Líbia, celebrado em Brasília, a 30 de junho de 1978. 

Art. 2rt Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• I79, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição 

Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Exce
lências, acOinpanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Relações Exteriores, o texto do Acordo Básico de Cooperação entre a 
República Federativa do Brasil e a Jamairia _Ã_rabe Popular Socialista da 
Líbia, celebrado, em Brasília, a 30 de junho de !978. 

Brasília, 21 de junho de 1979. -João B. de Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• DOP/DAI/91/800(B46) 
(A26), DE IS DE JUNHO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO 
DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiiedo, 
Presidente da República. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que foi as

sinado em Brasília, a 30 de junho de 1978, o anexo Acordo Básico de Coope
ração entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Ja
mairia Árabe ?cipular Sodalista da Líbia. 

2. Em junho de 1975, Missão Comercial brasileira, chefiada pelo então 
Secretário-Geral do Ministério da Indústria e do Comércio, Senhor Paulo 
Vieira Belloti, visitou Trípoli. Protocolo então assinado entre o Governo líbio 
e o Governo brasileiro instituiu a Comissão Mista Brasil-Líbia, que deverá 
reunir-se alternadamente, urna vez por ano, em Trípoli e em Brasília. 

ses; 
2. cooperação nas áreas cultural, científica e técnica, esporte e saúde; 
3. cooperação na área do petróleo e em outras atívidades energéticas; 
4. promoção de inte_fcâmbio cultural entre ambos os países. 

Artigo II 

Ambas as Partes estabeleceram uma Comissão Mista Ãrabe Líbio -
Brasileira para cooperação entre os dois países a nível ministerial. 

Artigo III 

A tarefa dessa ComissãO Mista será a de estudar e promover modalida
des de cooperação entre os dois países, corno mencionado no Artigo ·1. 

Artigo IV 

A Comissão Mista se reunirá pelo menos uma vez ao ano, em Brasília e 
Trípoli alternativamente. A Comissão será convocada por via diplomática. 

Artigo V 

A vigência deste Acordo será de 5 (cinco) anos, automaticamente reno
vável por igual período, exceto quando uma das partes comunicar por escrito 
e por via diplomática à outra seu desejo de terminá-lo no mínimo, 6 (seis) me
ses antes do término de sua vigência. 

Pa"rágrafo único. Cada uma das Partes poderá, a qualquer momento, 
modificar este Acordo, através de novo acordo, troca de notas ou emendas 
acordadas por uma comissão mista especial. 

Artigo VI 

Este Acordo entrará em vigor a partir da data da troca de instrumentos 
de ratificação em conformidade com os procedimentos legais e constitucio
nais de ambas as Partes. 

Feito em Brasília, no dia 30 de junho de 1978, correspondente ao 259 dia 
do mês de Rajab no ano 1398 da Hégira, em duas cópias originais, nos idio
mas português e árabe, sendo ambos os textos igualmente autenticas. 

Pela República Federativa do Brasil: Antônio F. Azeredo da Silveira, Mi
nistro de Estado das Relaçaões Exteriores. 

Pela Jamairia Ãrabe Popular Socialista da Líbia: Abdulmajid Mabrouk 
Gaúd, Secretário de Estado para o Desenvolvimento Agrário. 

(Às Comissões de Relações Exteriores, de Economia e de Edu
cação e Cultura.) 
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PARECERES 

PARECERES N•s 690 E 691 DE 1979 
PARECER N• 690, DE 1979 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem no 160, de 1979 
(n° 281/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submeten
do à deliberatão do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fa
zenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Barra Boni
ta (SP) a elevar em Cr$ 29.337.997,76 (vinte e nove~milhões, trezen
tos e trinta e sete mil, nonc:entos e noventa e sete cruzeiros e setenta e 
seis centavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Luiz Cavalcagte 
Com a mensagem nll 160/79, o Senhor Presidcinte da República submete 

à deliberação do Senado Federal, pleito da PrefeitUra Municipal de Barra Bo
nita (SP); que objetiv3: -contratar, juntO à Caixa -Eêoriôrilica do Estado de São 
Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Ha
bitação (BN H), a seguinte operação de- cl-édito: 

"A - Valor: 89.768 UPC (correspondentes a Cr$ 
29.337.997,76, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 326,82, 
em janeiro de 1979); 

B- Prazos: 
l - de carência: 24 meses; 
2- de amortização 216 meses; 
C --Encargos: 
I - juros de 8% a.a. ( 7% a.a. para o BN H e 1% a.a. para o 

agente financeiro); 
2 - correção monetária com base na variação das ORTN; 
D- Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Cir

culação de Mercadorias (!CM); 
E - Destinação dos reansos: execução de obras de infra-estru

tura e pavimentação dos núcleos .. CECAP" e "COHAB", naquele 
Município, afràVês do Programa FINC." 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 29-08-79, 
pronunciou-se favoravelmente ao pedido por considerá-lo técnico e financei
ramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na exe
cução dos próximos eXercícioS, daquela edilidade. 

No mérito, o emprCC:náiriiento a ser financiado pela operação de crédito 
objeto da solicitação se enquadra nas diretrizes do Plano Nacional de Desen
volvimento, no tocante ao aparelhamento dos serviços bâsicos d:is médias e 
pequenas cidades, visando a incentivar uma desconcentração espacial das 
suas atividades económicas, bem como fixar as respectivas populações. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 82, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Barra Bonita (SP) a elevar 
em CrS 29.337.997,76 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e sete 
mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Barra Bonita (SP). nos termos do 
art. 2• da Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, auto
rizada a elevar em Cr$ 29.337.997,76 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta 
e sete mil, novecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e seis centavos) o 
montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S. A. esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
{BNH), destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrutura e pavi
mentação dos núcleos ••cECAP" e .. COHAB", através do Programa FINC, 
naquele município, ~Obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do 
Brasil, no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 03 de Ol,!tubro de 1979.- Teotônio Vilela, Presiden

te- Luiz Cavalcante, Relator- Jessé Freire- Amon de Mello - Milton 
Cabral- José Richa- Benedito Ferreira- Bernadino Viana. 

PARECER N• 691, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n° 82, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza aPre
feitura Municipal de Barra Bonita (SP) a elevar em Cr$ 
29.337.997,76 (vinte e nove milhões, trezentos e trinta e sete mil, no-
vecentos e noventa e sete cruzeiros e setenta e seis centavos) o montan
te de sua dívida consolidada''. 

Relator: Senador Amaral Furlan 

O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Sena
do Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n~' 160/79, do 
Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Barra 
Bonita (SP) a contratar empréstimo no valor dC i9.337.997,76 (vinte e nove 
milhões, trezentos e trinta e sete mil novecentos e noventa e sete cruzeiros e 
Setenta -e seis centavos) destinado a financiar projetas através do Programa 
FINC, naquele município. 

O pedido de autoriZação foi formulado nos termos do preceituado no 
parágrafo único do artigo 29 da Resolução n~' 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando por conseguinte, a não observância dos limites fixados pe"to artigo 
29 da Resolução n"' 62, de 28-10-79, também da Câmara Alta do Congresso 
Nacional, e obedeceu a todas as formalidades previstas no art. 416, do Regi
mento Interno da Casa. 

Observa-se, portanto, que a proposição foi elaborada consoante as pres
crições legais e regimentais aplicáveis à espéCie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no qUe- tari.ge aos aspectos de constitucionalida
de, juridicidade e técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente -Amaral Furlan, Relator - Leite Chaves- Almir Pinto - Ber
nadino Viana - Nelson Carneiro - Moacyr Dalla - Murilo Badaró. 

PARECERES N•S 692 e 693 DE 1979 

PARECER N• 692, DE 1979 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem n9 175, de 1979 
(n9 309/79, na origem), do Senhor Presidente da República, subme
tendo a deliberação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda para que seja autorizado o Departamento de Água e Esgotos 
de Ribeirão Preto - DAERP (SP) a elevar em CrS 64.101.969,82 
(sessenta e quatro milhões, cento e um mil, novecentos e sessenta e 
nove cruzeiros e oitenta e dois centavos) o montante de sua dívida con
solidada. 

Relator: Senador Jessé Freire 

Com a mensagem n9 175/79, o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado Federal pleito do Departamento de Água: e Esgotos 
de Ribeirão Preto-DAERP (SP), que objetiva contratar, junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), a seguinte operação de crédito: 

"A - Valor: 182.882 UPC (correspondentes a Cr$ 
64.101.969,82, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 350,51, 
em abril de 1979); 

B- Prazos: 
l - de carência: 18 meses; 
2- de amortização: 216 meses; 
C - Encargos: 
1 -juros de 8% a.a. (sendo 7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para 

o Agente Financeiro); 
2- ccirreção monetária com base na variação das ORTN; 
3 - taxa de administração de 1 %; 
4 - taxa de planejamento, administração e fiscalização de 6% 

sobre o custo das obras; 
D - Garantias: vinculação de quotas do Imposto sobre a Cir

culação de Mercadorias (I CM), pertencentes à Prefeitura Municipal 
de Ribeirão Preto (SP); e 

E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra
estrutura nos Conjuntos Habitacionais .. Quintino Facci" e '"Solar 
Boa Vista", em Ribeirão Preto (SP). 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 29-08-79, 
pronunciou-se favoravelmente ao pedidc, por julgá-lo técnico e financeira~ 
mente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na exe
cução orçamentária dos próximos exercícios, daquela autarquia. 
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No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos que têm 
merecido a aprovação da Casa, até mesmo porque parte dos capitais investi
dos retornam aos cofres públicos, através da carga fiscal incidente sobre os 
beneficiários do projeto, o qual tem grande repercussão sócio-econômica 
para a região. - -

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem nos termos do 
seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 83, DE 197 

Autoriza o Departamento de Água· e Esgotos de Ribeirão Preto 
- DAERP (SP) a contratar a operação de crédito no valor de Cr$ 
64.101.969,82 (sessenta e quatro milhões, cento e um mil, novecentos 
e sessenta e nove cruzeiros e oitenta e dois centavos). 

O senado_ Federal resolve: 
Art. I• É o Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto -

DAERP (SP), nos termos do art. 2• da Resolução n' 93, de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar uma operação de crédito no 
valor de Cr$ 64.101.969,82 (sessenta e quatro milhões, cento e um mil, nove
centos e sessenta e nove cruzeiros e oitenta e dois centavos) junto ao Banco do 
Estado de São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da HaPitação (BNH) destinado ao financiamento dos serviços de 
infra-estrutura nos Conjuntos HabitaciOnais· .. Quintino FaCci" e .. Solar ·aoa 
Vista", em Ribeirão Preto (SP), obedecidas as condições admitidas pelo Ban
co Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçãO. 
Sala das Comissões, "3 de oUtubro de-19/9.- Teotônio Vilela- Presi

dente- Jessé Freire, Relator.- Luiz Cavalcante -José Richa- Benedito 
Ferreira - Amon de Mello - Milton Cabral - Bernardino Viana. 

PARECER N• 693, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso-
lução nll 83, de 1979, da Comissão de Economia, que "autoriza o De
partamento de Água ·e Esgotos de Ribeirão Preto- DAERP (SP) a 
contratar operação no valor Cr$ 64.101.969,82 (sessenta e quatro mi
lhões, cento e um mil, novecentos e sessenta e nove cruzeiros e oitenta 
e dois centavos). 

Relator: Senador Amaral Furlan 
O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de Econ_omia do Senado 

Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem n9 175/79, do Se
nhor Presidente da República, autoriza o Departamento de Água e Esgotos 
de Ribeirão Preto- DAERP (SP) a coritratar em-p-réstimo no valor de Cr$ 
64.101.969,82, destinado a financiar obras de infra-estrutura em conjuntos 
habitacionais naquela cidade. 

O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no 
parágrafo único do artigo 2• da Resolução no 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando, por conseguinte, a não observância dos limites fv:.adOS-perO ãrti
go 29 da Resolução n9 62, de 28-10-79, também da Câmara Alta do Congresso 
Nacional cOnforme se verifica a seguir: · -

.. Art. 211 Os limites fixados no artigo 211 da Resolução nll 62, de 
1975, não se aplicam às operações de crédito contratadas pelos. Esta
dos e Municípios-Com recursos provenientes do Fundo Nacional de 
Apoio ao Desenvolvimento Urbano (FNDU), do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social (FAS) e do Ba.nCo Nacional da Habi
tação (BNH). 

Parágrafo único. O pedido de autorização para as operações 
de crédito previstas neste artigo será submetido, pelo Presidente da 
República, à deliberação do Senado Federal, dévídamente instruído 
com o parecer do Conselho Monetário Nacional." 

Trata-se, portanto, de operação financeira cUjâ irãffiTfféã(Y-estâ prevista 
no art. 416, do Regimento Interno, como decorrência de a ConstitUição Fede
ral, em seu art. 42 item VI, prescrever como competên~ia pri~ativa ~o Senado 
Federal .. fixar, por proposta do Presidente da República.- e por Tesõ.lução, li
mites globais para o montante da dívida consolidada dos EstadoS e dos Mu-
nicípios ... " -

Assim, verifica-se que a proposição foi elaborada consoante as pres· 
crições legais e regirrienta1S- ãplicáveis à espécie, merecendo, por isso, o nosso 
encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos de constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa. _ 

Sala das Comissões, lO de outubro de 1979.- fltnrique de La ROcque, 
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Murilo Badaró - Leite Chaves -
Almir Pinto - Bernardino Viana - Nelson Carneiro - Moacyr Dalla. 

PARECERES N'S 694 E 695, DE 1979 
I'AifECER 1\fi 694, DE 1979 

Da Comissão de Economia. Sobre a Mensagem nll 161, de 1979 
(n9 287/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submeM 
-tendo ã deliberação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda para_ que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Cândido 
Mota (SP) a elevar em Cr$ 1.364.800,00 (hum milhão, trezentos e 
sessenta e quatro mil e oitocentos cruzeiros) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador J essé Freire 
Através da Mensagem n' 161/79, o Senhor Presidente da República sub· 

mete à deliberação do Senado Federal, pleito_ da Prefeitura Municipal de 
Cândido Mota (SP), que objetiva contratarjtiritõ ao Banco do Estado de São 
Paulo S.A., a seguinte operação de crédito: 

"A. Valor: CrS 3.000.000,00 (sendo CrS Í.635.200,00, inde· 
pendentemente de autorização específica do Senado Federal e ores
tante, no valor de CrS 1.364.800,00 mediante autorização desta 
Casa do Congresso); 

B -Prazos: 
1 - de carência: 3 meses; 
2 - de amortização: 33 meses; 
C • Encargos: 
I - juros e correçã-o monetái"ia prefixadã em 42% a.a.; 
D - GS.rantias: Imposto sobre a- Circulação de Mercadorias 

(i CM); 
E- Destinação dos recursos: obras e serviços de pavimentação 

asfáltica." 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 29-8-79 
pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por considerá-lo técnico e financei
ramente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na exe
cução orçamentária dos próximos exercíciàs, daquela edilidade. 

No mérito, o empreendimento se enquadra em casos análogos que têm 
merecido aprovação da Casa, mesmo por que parte dos capitais investídos re
tornam aos cofres públicos, através de impostos e taxas cobradas dos benefi
ciários do projeto. 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da mensagem nos termos do 
se_guinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 84, DE 1979 
Autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP) a elevar 

em Cr$ 1.364.800,00 (hum milhão, trezentos e sessenta e quatro mil e 
oitocentos cruzeiros) o monta,-.te de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, EstaJo de São Pau
lo, autorizada a eiCvar, temporariamente, o parâmetro fixado pei0 item III do 
artTgO 211 da Resolução n9 62, de 28-W-75, do Senado Federal. a fim de que 
possa realizar uma operação de crédito no valor de Cr$ 1.364.800,00 (Hum 
milhão, trezentos e sessenta c quatro mil e oitocentos cruzeiros)junto ao Ban
co do Estado de São Paulo S.A., em complementação a empréstimo de Cr$ 
1.635.200,00 realizável independentemente de autorização específica do Sena
do Federal, destinado ao financiamento de serviços de pavimentação asfáltica 
a serem realizados em vias públicas daquela Cidade, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 211 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Teotônio Vilela, Presidente 

Jessé Freire, Relator- Bernardino Viana- Benedito Ferreira- Arnon 
de Mello- Luiz Cavalcante, vencido, com voto em separado -José Richa, 
vencido - Milton Cabral. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR LU!Z CA· 
VALCANTE: 

Através da Mensagem n'? 161/79, o Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de 
Câr:idido Mata (SP), que objetTVa "cc}niratar junto ao BariCo do Estado de São 
Paulo S.A., a seguinte operação de ciédito: 

"A· Valor: CrS 3.000.000,00 (sendo CrS 1.635.200,00 indepen· 
dentemente de autorização específica do Senado Federal e o restan
te, no valor de Cr$ 1.364.800,00 mediante autorização desta Casa do 
Congresso. · 

B- Prazos: 
I - de carência: 3 meses; 
2 - de amortização: 33 meses; 



DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Outubro de 1979 

C ~ Encargos: 
1 -juros e correção monetária prefixada em 42% a.a.; 
D - Garantias: Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

(I CM); 
E- Destinação dos recursos: obras e serviços de pavimentação 

asfáltica.'' 

O Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 29-8-79 
pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por considerá-lo técnico e financei
ramente viável. 

Todavia, ao analisarmos ·os diversos itens que compõem as condições ge
rais da operação, encontramos, pela vez primeira, dentre os muitos pedidos 
de empréstimos já examinados por esta Comissão, um caso de cOrreção· mo
netária prefixada, conforme consta no item I, da letra C. 

Por outro lado, também, não nos é dado conhecer, no processo que ora 
examinamos, a taxa de juros a ser cobrada pelo estabelecimento bancãrio à 
Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP). 

De maneira que, da forma como_ está _redigido o item a que nos referi
mos, tudo nos leva a crer que somente a correção monetária é fixada em 42%. 
E a taxa de juros, de quanto serã? 

E norma examinarmos processos de endividamentos contendo clâusulas 
de correção monetâria, porém, estes encargos são sempre fixados com base 
nos índices de variação das Obrigações Reajustãveis do Tesouro Nacional 
(ORTN). Num período em que o Governo se acha empenhado no combate à 
inflação, poderemos correr o risco de, no caso de ocorrer melhores dias na 
vida desta Nação, onerarmos os cofres da Prefeitura do pequeno município 
do Estado de São Paulo, inclusive, privando-o de se beneficiar de uma possí
vel redução das taxas inflacionârias. 

Ante o exposto, somos contrário ao atendirrlentO da _solicitação contida 
na Mensagem do Sr. Presidente da República, nas condições contratuais esta
belecidas. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Luiz Cavalcante. 

PARECER N• 695, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Reso
lução n9 84, de 1979, da Comissão de Economia, que uautoriza aPre
feitura Municipal de Cândido Mota ( SP) a elevar em CrS 
1.364.800,00 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil e oitocen
tos cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Amaral Furlan 

O Presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Sena
do Federal, como conclusão de seu Parecer sobre a Mensagem 161/79, do Se
nhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de Cândido 
Mota (SP) a contratar empréstimo no valor de Cr$_1.635.200,00, destinado a 
financiar serviços de pavimentação asfáltica naquela cidade. 

No mérito, o pedido foi analisado pela Comissão de Economia, que con
cluiu pela apresentação da presente proposição autorizativa. 

Nos aspectos que compete a esta ComiSsão examinar, verifica-se 
que a tramitação da matéria está prevista no art.<:l-16, do Regimento Interno, 
como decorrência de a Constituição Federal, em seu art. 42, item VI, prescre
ver como competência privativa do Senado Federal "fixar, por proposta do 
Presidente da República e por resolução, limites globais para o montante da 
dívida consolidada dos Estados e dos Municípios ... ". 

Ante o exposto, concluímos que o projeto é constitucional, jurídico e 
goza de boa técnica legislativa, estando, assim, em condições de tramitação. 

Sala das Comissões, lO de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Murilo Badaró -· Leite Chaves -
Almir Pinto - Bernardino Viana - Nelson Carneiro - Moacyr Dalla. 

PARECERES N•S 696 e 697, DE 1979 

PARECER N• 696, DE 1979 

Da Comissão de Economia sobre a Mensagem n9176, de 1979 (n~' 
308/79, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo 
a deliberação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da para que seja autorizado o Departamento de Águas e Energia Elé
trica- DAEE (SP) a elevar em Cr$ 248.101.481,16 (duzentos e qua
renta e oito milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e um cru
zeiros e dezesseis centaYos) o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador J essé Freire 
Com a Mensagem n9 176/79, o Senhor Presidente da República submete 

à deliberação do Senado Federal pleito do Departamento de Águas e Energia 

Elétrica- DAEE (SP), que objetiva contratar junto ao Banco do Estado de 
São Paulo S.A., este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação (BNH), a seguinte operação de _crédito: 

"Valor: 759.138 UPC (correspondente a CrS 248.101.481,16 
considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 326,82, em janeiro de 
1979); 

Prazos: 
- de carência: até 36 meses; 
- de amortização: 216 mes_es; 
Encargos: juroS de 8% a.a. (7% a.a. para o BNH e 1% a.a. para 

o Agente Financeiro); 
- correção monetária com base na variação das ORTN; 
...... taxa-cfe administraç-ão do BN R COrrespondente a 1 %; 
Garantias: fiança do Tesouro do Estado de São Paulo; 
Destinação dos Recursos: subscrição de ações da Cia. de Sa-

neamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP, com o objeti:. 
vo de assegurar a realização de obras de abastecimento de âguas e 
esgoto sanitârio de diVersos conjuntos habitacionais construídos 
pela CECAP e pelas COHABS no Estado." 

O Conselho Monetário Nacional, ~m -~_essão realizada em 29-8-79, 
pronunciou-se favoravelmente ao pedido, por julgá-lo técnico e financeira
mente viável, não devendo os seus encargos gerar maiores pressões na exeM 
cução orçamentária dos próximos exercícios, daquela Autarquia. 

No mérito, o empreendimento se enquadra nas diretrizes do Plano Na
cional de Desenvolvimento, relativamente ao Programa de Financiamento 
para urbanização de conjunto habitacional e especificamente no seu subprow 
grama FISIP- Financiamento de infra-estrutura de Serviços Industriais de 
Utilida,de Pública. · 

Ante o exposto, opinamos pelo acolhimento da Mensagem nos termos 
do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 85, DE 197 

Autoriza o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 
(SP) a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 248.101.481,16 
(duzentos e quarenta e oito milhões, cento e um mil, quatrocentos e oi
tenta e um cruzeiros e dezesseis centavos). 

O Senado Federal resolve: 
Art. I• E o Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE (SP), 

nos termos do art. 2<;1 da Resolução n~'93, de li de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizado a contratar operação de crédito no valor de CrS 
248..101.481,16 (duzentos e quarenta e oito milhões, cento e um mil, quatro
centos e oitenta e um cruzeiros e dezesseis centavos) junto ao Banco do Esta
do de São Paulo S.A.~ este na qualidade de agente financeiro do Banco Na
cional da Habitação (BNH), com a garantia de fiança do Tesouro do Estado 
de São Paulo, destinada à subscrição de ações da C ia. de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo- SABESP, com o objetivo de assegurar a realização 
de obras de abastecimento de água e esgoto sanitário de diversos conjuntos 
habitacionais construídos-pela CECAP e pelas COHABS, no Estado de São 
Paulo, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no 
respectivo processo. 

Art. 29 Esta resolução entra em-vigor na data de sua publicação. 
Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Teotônio Vilela, Presidente 

- Jessé Freitre, Relator- Luiz C&valcante- José Richa- Benedito Ferrei
ra - Arnon de Mello - Milton Cabral - Bernardino Viana. 

PARECER N• 697, de 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Reso
lução n9 85, de 1979, da Comissão de Economia, que uautoriza o De~ 
partamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE (SP) a contratar 
operação de crédito no valor de Cr$ 248.101.481,16 (duzentos e qua~ 
renta e oito milhões, cento e um mil, quatrocentos e oitenta e um cruw 
zeiros e dezesseis centavos). 

Relator: Senador Amaral Furlan 
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de Economia do Senado 

Federal, como conclus_ão de seu Parecer_sobre a Mensagem n9 176, de 1979, 
do Senhor Presidente da República, autoriza o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica a contratar empréstimo rio valor de Cr$ 248.101.481,16, de..-;
tinado a financiar a subscrição de ações da Cia. de Saneamento Básico doEs
tado de São Paulo __ ----:- SABESP com o objetívo de assegurar a realização de 
obras de abastecimento de água e esgotos sanitários em diversos conjuntos 
habitacionais, naquele Estado. 
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O pedido de autorização foi formulado nos termos do preceituado no 
parãgrafo único do art. 2• da Resolução n• 93, de 1976, do Senado Federal, 
implicando por conseguinte, a não observância dos limites fixados pelo art. 29 
da Resolução n9 62, de 28-10-79, também da Câmara do Congresso Nacional. 

Além do Parecer do Conselho Monetário Nacional, acompanha a Men
sagem Presidencial, estudo de viabilidade do empréstimo e pronunciamento 
favorãvel da Comissão de Emprêstimos Internos (CEMPLIN). 

Trata-se, portanto, de matéria financeira cuja tramitação estã prevista 
no art. 416, do Regimento Interno da Casa, e que satisfaz o preceituado na le
gislação de que trata o assunto. 

Ante o exposto, verifica-se que a proposição é constitucional, jurídica e 
goza de boa técnica legislativa, merecendo, por isso, o nosso encaminhamen
to ravorável. 

Sala das Comissões, !O de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Amaral Furlan, Relator - Murilo Badaró - Nelson Carneiro 
- Leite Chaves - Almir Pinto - Bernardino Viana - Moacyr Dalla. 

PARECER N• 698, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n9 287, de 1979, que "altera o artigo 20 do Decreto-lei n'? 
3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais)". 

Relator: Senador Bern_ardino Viapa 

Com a chancela do eminente Senador Aloysio Chaves, vem a esta Co
missão projeto de lei que intenta dar nova redação ao art. 20 do Decreto-lei o 'i' 
3.688, de 3 de outubro de 1941, que instituiu a Lei das Contravenções Pe· 
na is. 

A alteração aludida consiste em suprimir do artigo 20 a expressão "ou 
evitar a gravidez", ficando assim a redação configurada no Projeto: 

"Art. 20. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a 
provocar aborto." 

A justificação do Projeto traduz a preocupação do Autor, sobretudo 
com a adoçãO pelo Brasil das medidas preconizadas na Conferência Mundial 
de população, realizada no ano de 1974, em Bucarest, quando reconhecemos 
que o uplanejamento familiar e a paternidade responsável devem ser cons
cientemente adotados pelos casais, cabendo ao Estado dar-lhes condições, 
meios e modos de alcançar esse objetivo". 

Nesse contexto, frisa o Autor, estão entrelaçados o Programa Nacional 
de Prevenção de Gravidez de Alto Risco, criado no Governo Gtlsel, e as 
atuais diretrizes traçadas pelo Presidente Figueiredo para nortear a difuSão 
oficial de informações e esclarecimentos referentes à paternidade responsável. 

Do ponto de vista doutrinário, cumpi'e salientar, ihiCialmente, que o sis
tema jurídico brasileiro conceituou a contravenção como a inrração penal a 
que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou am
bas, alternativa ou cumulativamente. 

Para melhor compreensão da raÚo /egis, podemos considerar como duas 
as espécies contravencionais- previstas na lei vigente, -ambas comandadas pelo 
verbo ~·anunciar". 

a) - anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar 
aborto, e 

b) - anunciar processo, substância ou objeto destinado a evitar a gravi
dez. 

Como se vê, o Projeto, alicerçado sobejamente pelas razões jã expendi
das, passa a não considerar o item b como bemjuríd1~co tutelado pela lei das con
travenções. 

Seria desnecessário enumerar os motivos que levaram à consecução da 
medida, onde a longínqua tese Malthusiana adquire atualidade, corroborada 
pelas iterativas demonstrações da estatística reveladora da chamada explosão 
demogrãfica. -

A modificação, portanto, do conceito legal da contravenção prevista no 
artigo 20, se impõe, notadamente, porque se amolda com a diretriz governa
mental na implementação de uma política destinada a-divulgar programas e 
métodos de controle da natalidade impostos pelos interesses do País. 

Assim, inexistindo conduta típica e antijutiâicidade com o anúncio de 
processo, substância ou objeto destinado a evitar a gravidez, a lei das contra
venções penais, compatibilizada com o princípio da reserva legal, deixará de 
constituir óbice à poUtica de controle da natalidade. 

Pelo exposto, jurídico e constituciOnal, manirestamo-nos, igualmente, no 
mérito, pela aprovação do Projeto. 

Sala das Comissõ~, 10 de outubro de 1979 - Henrique de La Rocque, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Leite Chaves - Almir Pinto -
Murilo Badaró - Nelson Carneiro - Moacyr Dalla - Amaral Furlan. 

PARECER N• 699, DE 1979 

Da ComiSsão de Constituição e Jnstiça, sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n.0 80, de 1918, que "altera. disposi
~tivo do vigente Código de J.>roeesSG Civil (Lei n.O 5. 869, de 
11 de janeiro de 1973)". 

Relator: Sena.do.- Nelson Carneiro 

O nobre Senador Orestes Quércia ofereee I'i:oJeto de Lei, vi-
sando a: 

I - ampliar para cinco dias o prazo de quarenta e oito 
hora.'l para interposição de embargos de declaração à de
cisão de primeira instância (art. ~5 da Lei n.0 5.869, de 

11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) ; 

n - determinar que os referidos embargos inte~mpam 
e não apenas suspendam o prazo pa:ta interposição de ou
tro recurso por qualquer das partes (parágrafo único do 
art. ~5). 

Na segunda instância o prazo para interposição dos embargos 
de declaração é de cinco dia.'l (art. 536 da Lei cilada). Essa diversi
dade de prazos se justifica, a meu ver, porque os acórdãos não são 
publicados no dia do julgamento, como deve ocorrer com a.s sen
tençM, que a lei processual determina que sejam proferidas na 
própria audiência de instrução, presentes as partes, por seus advo
gados, ou em data logo fixada, dentro em dez dias (art. 456). 

Não ""olho, nessa parte,. o Projeto, ao jUlgar-lhe o mérito. 

Já nas Ordenações Afonsina.s (I.Jvro III, Título 69, § 4.0 ), nas 
Manoe!ina.'l (Livro III, TitUlo 48, § 7.0 ) e nas Fillpina.'l (Livro m, 
Titulo 66, § 6.0 ), -a.sslin como no Reg. 737. de 29 de novembro de 
1850, arts.· 6:!9/45, os embargos declaratórlos eram .admitidos e 
Pontes de Miranda recorda decisão do Supremo Tribunal Fede"ral 
que os declarou ~<recursos de natur~zas sui generis" <ComentáriOs, 
tomo VII, pág. 293). "Não são propriamente um recurso no sen
tido técnico, senão o único meio possível de, logicamente, des
bravar a execução de dificuldades futuramente provãveis" (João 
Monteiro, Curso, III, 87, nota 3). É que eles não asplra:m a modifi
car a sentença ou o julgado, mas apenas a dlssipar obscuridade, 
dúvida ou contradição, ou a suprir emissão acaso existente. 

O texto original do Código de Processo Civil de 1939 (Decre
to-lei n.0 1. 608, de 1939) dispunha que 

"os embargos declaratórios, quando rejeitados, não inter
r()mperão os prazos para outros_ recursos". 

O Decreto-lei n.0 8. 570, de 1946, deu a esse dispositivo outra 
redação: 

"Os embargos declaratórios su.spendem os prazos pam 
outros recursos, salvo de manifestamente protelatórios e 
assim declarados na decisão final que os rejeitar." 

Esse dispositivo, que Alexandre de Paula. acha preferível ao 
-atual (Código de Processo Civil Anotado, Vol. II, pág. 593), figura 
presentemente em nossa legislação assim redigido: 

"Art. 538. Os embargos de declaração suspendem o pra
zo para a interposição de outros recursos. 

Parágrafo único. Quando forem :manifestamente prote
latórios, o tribunal, declarando exp:ressamente que o são, 
cqndenará o embargante a pagar ao embargado multa, 
que não poderá exceder de 1% C um por cento) sobre o 
valor da causa." 

Ainda que se refir:ã. apenas ao art. 465 da lei processual (em
bargos de declaração na primeira instância), sem se preocupar 
coro a diversidade de critérios, se aceito o Projeto, com as deci
sões dos Tribunais (art. 538), suscita o nobre Senador Orestes 
Quércia oportuno debate sobre a suspensão ou interrupção do pra
zo para oferecimento de outros recursos~ em_ virtude do ofereci
mento de embargos de declaração. J~ C. Barbosa Moreira, ao co
mentar o art. 538 do Código, ensina: "De Iege ferenda, seria pre
ferível que a interposição dos embargos de declaração interrom
pesse (para quaisquer passíveis concorrentes) o prazo de inter
posição de o.utros recursos" (CQmentárlos, vol. V, pág. 429). 

Creio que esta seria realmente a melhor solução, tanto mais 
quando a lei possibilita a imposição de mu1ta ao litigante que se 
vale do recurso com fins meramente protelatórios. 

Entendo que, nessa parte, o Projeto é de ser ac_eito s. m. j . , por 
esta douta Comissão, mas deve coerentemente, alcançar os recur· 
sos interpostos das decisões de primeira e segunda instâncias. 
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Daí a presente emenda substitutim, que ora submeto à ele
vada apreciação dos ilustres pares: 

EMENDA N.0 1-CCJ 
(SUbstitutivo) 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 O parágrafo único do art. 645 do Códlg<> de Processo 
Civ!l (Lei n<0 5.869; de 11 de janeiro de 1973) passa a vlg<>rar com 
a seguinte ·redação: 

"Art. 465. 
Parágrafo único. Os embargos de declaração não estão 
sujeitos a preparo e interrompem o prazo para a inter
posição de outro recurso por qualquer das partes.', 

Art. 2.0 O caput do art. 538 do Código de Processo Civil (Lei 
n.0 5.869, de 11 de janeiro de 1973) passa a vigorar com a se
guinte redação: 

"Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o pra
zo para a Interposição de outros recursos." 

Art. 3.0 A present-e lei entrará em vigor quarenta e cinco (45) 
dias depois de publicada. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contráriO. 
Sala das COmlssõ·es, 10 de outubro de 1979. - Henrique de La 

Rocque, Presidente - Nelson Carneiro, Relator - Leite 'Chaves -
A1mir Pinto - Bernardino Viana - Murilo Badaró - Moacyr 
Dal!a - Amaral Furlan. 

PARECERES NoS ~00, 701, 702.e 703, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara no 39, de 1979 (no 1.123-A, 
de 1979 na Casa de origem), que "altera disposições do Decreto-lei n9 
167, de 14 de fevereiro de 1967". 

PARECER No 700, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Leite Chaves 

Da forma como estâ redigido o projeto do Executivo, aceito sem alte~ 
ração pela Câmara dos Deputados, o produ~or ~ural continuará vinculado ao 
título e sujeito aos mesmos resultados funestos de execução cambial previstos 
no Decreto-lei n9 167. 

E isSO porque, a prevalecer as disposições do projeto, os bancos não mais 
, descontariam as notas promissórias, passaD.do tão somente a recebê~las em 

caução ou outra qualquer forma de garantia. O mesmo aconteceria em re
lação às duplicatas. 

Não sendo endossatários, e tão simplesmente portadores dos títulos. não 
teriam impedimento algum de promover a execução do primeiro endosso, 
pois o impedimento é só para o endossatário. 

Para fins de caução, o Banco solicitaría o endosso em branco do eminen
te, assumindo a condição de simples portador da letra ao invés de endossa
tário._Como portador não teria impedimento algum de cobrar executivamen
te-o endosso e dessa-forma o·-prõdutor rural continuaria sujeito aos mesmos 
contratempos de que se pretende libertá~lo. 

Dessa forma manifestamo-nos pelo acolhimento do projeto, com a 
emenda a seguir proposta sem a qual a alteração não passaria de mero engo
do, dando~ se ao lavrador a ilusão de um benefício quando na realidade é ele 
mantido na mesma dependência, na mesma sujeição cambiária em que se en
contra atualmente. 

EMENDA No 1 - CCJ 

Dê-se ao § l9 a redação seguinte: 

'"§ 19 O endossatário ou portãd6r de -Nota PronllsSória rural 
ou Duplicata rural não tem direito de regresso contra o primeiro en
dossante e seus avalistas." 

Sala das ComisSões, 23 de agosto de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Leite Chaves, Relator - Nelson Carneiro - Aloysio Chaves
Aderbal Jurema - Raimundo Parente - Almir Pinto - Murilo Badaró -
Bernardino Viana. 

VOTO VENCIDO, EM SEPARADO DO SR. SENADOR AMARAL 
FURLAN: 

O Projeto sob exame, originário da Câmãra dos Deputados, Para onde 
foi encaminhado com a Mensagem no 158, de 04 de junho de 1979, do Senhor 
Presidente da República, acrescenta dois parâgraf9s ao art. 60 do Decreto~ lei 
n9 167, de 14 de fevereiro de 1967. o primeiro deleS dispõe que '"o endossa-

târio- de Nota Promissória RUral ou Duplicata Rural não tem direito de re
iresso contra o primeiro endosSa-nte e seus aOaiistas", enquanto o segundo 
prevê a nulidade do aval em Nota Promissória Rural ou Duplicata Rural, 
pelo primeiro endossante ou por seu cônjuge. 

2. Na Exposição de Motivos dos Senhofes Ministros da Agricultura e da 
Fazenda, assinala-se que, .. lamentavelmente, presencia-se, agora, o total 
desvirtuamento da NPR, que mais vem se prestando à formação de capital de 
giro de industriais e comerciantes - com juros do crédito rural e garantia do 
lavrador e do agropecuarista - do que a qualquer amparo ao setor pri
mârio". 

3. Em sua rápida tramitação peta Câmara dos Deputados, foi o Projeto 
apreciado, além de pelas doutas Comissõ~ de Agricultura e Política Rural, e 
Economia, Ii1dúsiria e Comércio, com pareceres favoráveis, igualmente pela 
douta Corriissão de Constituição e Justiça, que se pronunciou por sua consti
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, e, no mérito, pela aprovação. 

Assim, em virtude do estatuído no art. 100, item III, alínea b, nO? I, com~ 
binado com o art. 100, item I, n'? 6, do Regimento Interno, compete-nos, tão
só, opii1ar sobre o mérito da matéria. 

4. Sob esse aspecto, sobre o qual melhor dirão as doutas Comissões de 
Agricultura e Economia, louvamo-nos no geral consenso que a oportunidade 
das alterações contidas no Projeto logrou na tramitação pelas Comissões Têc~ 
nicas e pelo Plenário da egrégia Câmara dos Deputados, pois não se justifica 
que instrumentos instituídos para estimular e amparar o produtor rural fun~ 
cio nem justamente como fatores de intranquilidade, como assinalado na Ex~ 
posição de Motivos e enfatizado no Parecer da ComissãO de Agricultura e 
Política Rural da Câmara Federal. 

5. Isso posto, opinamos, no mérito, pela aprovação do Projeto, por con
veniente e oportuno. 

Sala das Comissões, 23 de agosto de 1979. -Amaral Furlan. 

PARECER No 701, DE 1979 
Da Co~issão d~ Agricultura 

Relator: Senador José Richa 
Originário de Mensagem do Poder Executivo, vem a esta ComissãO'- -o 

Projeto de Lei da Câmara, n9 39, de 1979, objetivando alterar preceitos do 
Dec'reto-lei n9 167, de 14-2-67, que dispõe sobre os títulos de crédito rural. 

Incólume transpôs a fase de exame pela Câmara doS Deputados e, no Se~ 
nado, jã recebeu o exame da douta Comissão de Constituição e Justiça, que 
lhe examinou o mêrito, através de parecer do Senador Leite Chaves, que con
cluiu pela apresentação de emenda aditiva ao parágrafo }9 que o projeto man
da acrescer ao art. 60 daquele decreto~lei. 

Projeto e emenda, que aceitamos por oportuna, contemplam uma si
tuação de esbulho a que têm estado sujeitos os produtores rurais e que o 
D~creto-leí n9 167 tentou obviar mas que a prática desvirtuada de seus objeti
vos ainda mais agravou. 

Por demais conhecidos os.fatos_para repisálos, mas valha uma síntese. 
Obtidos os frutos de seu labor, o agricultor os leva à comercialização 

entregando-os ao COmprador, geralmente uma indústria beneficiadora deles. 
Em contrapartida, recebe o produtor uma Nota Promissória Rural. Neste 
momento" - observe-se - ele já ficou sem o seu produto, entregue ao com
prador. 

De posse da NPR, e necessitando n).lmerário para _satisfazer seus com
promissos, comparece o produtor a um banco para desconto do título. Para 
isso. o estabelecimento exigi~ lhe o endosso~aval, como garantia da operação 
de desconto comercial. Neste passo, o produtor recebeu o dinheiro e muito 
justamente supõe que a firma compradora pagará, no vencimento, a NPR, 
livrando-se e Iivrando~o da responsabilidade. 

Até aí, um mecanismo operatiyo aparentemente normal. 
No interregno, porêm, entre a emissão e o vencimento da NPR, tem 

acontecido- e com muita freqüência- que, fraudulentamente pu não, mui
tas firmas compradoras de produtos àgrfcolas através da NPR entram em fa~ 
lência ou concordata. Nesse momento, começa o drama do agricultor. O di
nheiro recebido do banco, ele já o gastou legitfmamente. Mas o banco, ao in-r
vês de procurar ressarcir-se junto ao emitente âas-NPRs, busca recuperar o 
numerário emprestado executando o endossante-avalista. 

Primeiro. porque o banco sabe, muito antes da falência ou concordata, 
que a firma emitente não tem meios de pagar seus compromissos, tanto que 
está na situaç_ão falimentar ou concordatária. Depois, porque terá que se ha
bilitar num processo demorado e, em terceiro lugar - o que é mais impor~ 
tante - é que o banco sabe que tradicionalmente o agricultor é um homem 
acima_deJudo honesto e respeitador de seus compromissos, ainda que à custa 
da per~a de seu patrimônio. Com a execução, o produtor, que jã havia ficado 
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sem o fruto de seu trabalho, fica também sem o dinheiro por ele recebido ou 
sem seus bens patrimoniais. 

O projeto origi"nârio do Executivo_ pretendeu sanar o inconveniente atra
vés da modificação proposta ao art. 60 daquele decreto-lei, com o acréscimo 
de dois parágrafos, o primeiro tirando do endossatãrio o direito de regresso 
contra o primeiro endossante e seus avalistas e o segundo tornando nulo o 
aval dado em Nota Promissória Rural pelo primeiro endossante ou por seu 
cônjuge. .... . . . 

A emenda proposta pela douta Corniss_ão di-CO-nstituição e Justiça 
acrescenta que também não terá direitO de regresso o portador da NPR, argu
mentando com propriedade que o banco poderia contornar o que se pretende 
via prOjeto com a simples posse do título endossado em branco. 

Mas há outras situações que não foram contempladas pelo projeto. 
Tão logo começou a grita dos agricultores prejudicados, principalmente 

no Sudoeste paranaense, e assim que o Governo, para atender a esse clamor, 
anunciou que iria alterar a legislação pertinente, oS bancos começaram a exi
gir outras garantias dos produtores, reais e pessoais, tais como avais cruza
dos, cheques cruzados em branco, hipoteca, penhor, etc., levando os nossos 
homens do campo ao desespero. 

Por outro lado, há que fazer retornar o Decreto-lei 167 às suas origens e 
finalidades, mantendo-se a pureza instituciOnal dos títulos cria-dos por aquele 
diploma legal. . _ 

Para isso, acrescentamos uin artigo, de-número 61, cOm um parágrafo ú
nico, tornando obrigatória a prêvia emissão de Cédula de Crédito Industrial 
para que as Instituições Financeíras possam acolhei Notas Promissórias Ru
rais, excetuando-se apenas as transações entre produtores rurais ou entre es
ses e suas cooperativas. 

Quanto ao aval entendemoS_que nãO devem ser nulos apenas os avais da
dos pelas pessoas físicas participã:ittes da empresa emitente ou por outras pes
soas jurídicas, nulificandO-Se -todos os demais. Daí termos optado por outra 
redação para o parãgrafQ-29 proposto pelo projeto -do ExecutivO e mantido 
pela Câmara, a fim de tornar perfeitamente claro o alvo desse dispositiVO. 

Finalmente, há ainda a situção dos que, por qualquer motivo, tenham 
sido forçados a pagar as NPRs aos bancos endossatãrios. Para esses, propo
mos que o Tesouro Nacional efetue o ressarcimento de; seus prejuízos. 

Assim, tendo em vista essas situações não coritemPladas pelo projeto e 
objetivari.do melhor equacionar toda essa problemática, sugerimos a apro
vação de um substitutivo nos Següirifes termos·---- --

EMENDA N• 1 - CA (SUBSTITUTIVO) 

Ao Projeto de Lei da Câmara n9 39, de 1979 que 44altera dispo
sições do Decreto-lei n9 167, de 14 de fevereiro de 1967". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam acrescidos ao art. 60 do Decreto-lei n9167, de 14 de feve

reiro de 1967', os seguintes parãgrafos: 

"Art. 60 .........................•........... " ...... . 
§ 19 O endossatãrio ou o portador de Nota Promissória Rural 

ou Duplicata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro 
endossante e seus avalistas. 

§ 29 É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Dupli
cata Rural, salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da 
empresa emitente ou por outras pessoas jurídicas; 

§ 39 Também são nulas quaisquer outras garantias, reais ou pes
soais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da 
empresa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas. 

§ 49 Ãs transações realizadas entre prOdutores rurais e entre es
tes e suas cooperativas não se aplicam as disposiÇões dos parãgrafos 
anteriores. 

§59 O Tesouro Nacional ressarcirá os produtores rurais ou suas 
cooperativas dos valores correspondentes às Notas Promissórias 
Rurais Por eles já liquidadas ou que venham a ser liquidadas por 
força da Lei anterior." 

Art. 29 Acrescente-se o seguinte artigo, de n9 61, renumerando-se em 
seqüência os demais: 

"Art. 61 O acolhimento de Notas Promissórias Rurai_s pelas 
Instituições Firianceiras dependerá de prévia ·eriiisSãO-de Cédula de 
Crédito Industrial, regulada pelo Decreto-lei n9 413, de 9 de janeiro 
de 1969, pela empresa compradora, ou de contrato, quando a emi
tente não exercer atividade industrial, de valor global corresponden
te às Notas Promissórias Rurais aue serão emitidas. 

Parágrafo único O Presente artigo não se apliCa às transações 
entre produtores rurais ou entre estes e suas cooperativas." 

Art. 3'1 Esta lei entrarã em vigor na data da publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

t o nosso parecer. 
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979.- E:velásio Vieira, Presi

dente - José Richa, Relator - Passos Pôrto - Amaral Peixoto. 

PARECER N• 702, DE 1979 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Murilo Badaró. 

Volta a esta Comissão o PLC n9 39/79, em virtude de apresentação de 
Substitutivo pela douta Comissão de Agricultura. 

2. O Substitutivo incorpora em seu texto o§ J9 que o Projeto acrescenta 
ao art. 60 do Decreto-lei n9 167, de 14 de fevereiro de 1967, conforme redação 
dada pela Emenda n"' 1-CCJ. 

Quanto ao § 2"' proposto para o art. 60, acrescenta-lhe o substitutivo a 
expressão: ''salvo quando dado pelas pessoas físicas participantes da empresa 
emitente ou por outras pessoas jurídicas", onde figurava a nulidade, apenas, 
do aval dado pelo primeiro endossante ou por seu cônjuge. 

Ê acrescentado, ainda, pelo Substitutivo, o seguinte§ 39 ao artigo 60 do 
Decreto-lei nfil 167/67: Htambém são nulas quaisquer outras garantias, reais 
ou pessoais, salvo quando prestadas pelas pessoas físicas participantes da em
presa emitente, por esta ou por outras pessoas jurídicas". 

O novo § 49 ao art. 60 excetua da incidência do disposto nos parágrafos 
anteriores aS transações realiiãdaS entre produtores rurais e entre estes e suas 
cooperativas. 

O novo§ 59 reza: "O Te_sçJUro Nacional ressarcirá os produtores rurais e 
suas cooperativas dos valores correspondentes às Notas Promissórias Rurais 
por eles já liqüidadas ou que venham a ser liqüidad~s por força da lei ante
rior". 

O Substitutivo acrescenta, finalmente, ao Decreto-lei n9 167/67, mais um 
artigo, de n"' 61, com um parágrafo único. 

3. Sob o aspecto jurídico-constitucional (art. 101, do Regimento Inter
no), ressalta-se que o novo§ 59 que o Substitutivo acrescenta ao art. 60 colide 
com o disposto no art. 57, item II e no art. 165, capul, da Constituição, uma 
vez que, criando ónus para o Tesouro Nacional, implica em aumento atual e 
ou virtual da despesa pública. 

4. Pelo que, opinamos pela aprovação do Substitutivo, por constitucio
nal e jurídico, com a seguinte 

SUBEMENDA À EMENDA N• 1-CA (SUBSTITUTIVO) 

Suprima-se no art. 19 o§ 59, acrescentado ao art. 60 do Decreto-lei n9 
167, de 14 de fevereiro de 1967. 

Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. - Aloysio Chaves, Presi
dente, em exercício- Murilo Badaró, Relator- Lázaro Barboza- Tancre
do Neves - Nelson Carneiro - Moacyr Dalla - Almir Pinto - Bernardino 
Viana - Raimundo Parente - Amaral Furlan. 

PARECER N' 703, de 1979 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Bernardino Viana 
De iniciativa do Senhor Presidente da República, o Projeto de Lei da Câ-

mara n' 39/79 altera disposições do Decreto-lei n' 167/67. . 
Especificamente, acrescenta ao ãrl. 60 do referido Decreto-lei os seguin

tes p<i.rãgrafos: 

"Art. 60. 
§ 19 O endossatãrio de Nota Promissórla Rural ou Duplicata 

Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e 
seus avalistas. 

§ 29 É nulo o aval dado em Nota Promissória Rural ou Dupli
cata Rural, pelo primeiro endossante ou por seu cônjuge." 

Na Exposição de Motivos n• 38/79 que acompanha a Mensagem Presi
dencial, Os SenhoreS Ministros de Estado da Fazenda e da Agricultura ex
põem que a proposição decorre das reclamações contra a, atual sistemática de 
comercialização de produtos de origem rural, mediante a Nota Promissória 
Rural, emitida pelo Comprador dos bens. Em grande monta, deve-se a ocor
rência de concordatas, e falências de empresas agroitldustriais de grande por
te, criando dificuldades para que os produtores rurais honrem seus compro
missos provenientes do endosso-aval aposto nos títulos negociados junto à 
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rede bancâria. Ressaltam, ainda, o desvirtuamento da NPR, que mais vem se 
prestando à formação de capital de giro de industriais e cOmerciantes_çqmJY· 
ros do crédito rural e garantia do lavrador e do agropecuarista - do que a 
qualquer amparo ao setor primãrio. , . 

Submetido o Projeto em exame à Comissão de Constituição e Justlça, 
esta apresentou uma emenda, propondo a seguinte redação para o parãgrafo 
1• do art. 60 do Docr.eto-lei n• 167, de 1977: 

§ 1• O endossatãrio ou portador de Nota Promissória Rural ou Dupli
cata Rural não tem direito de regresso contra o primeiro endossante e seus 
avalistas. 

A Comissão de Agricultura, por seu turno, após um relatório exaustivo e 
lógico, contribuiu com um Substitutivo de form_(l a equacionar toda a proble· 
mãtica que envolve a Nota· Promissória Rural ou Duplicata Rural. . 

Ao retornar à douta Comissão de Constituição e Justiça tendo em v1sta o 
Substitutivo, esta, opõitunamente, apresentou uma subemenda supressiva ao 
parãgrafo 511 a que alude o art. }9 do Substitutivo, país, o mesmo colide com o 
disposto no artigo 57, item II, e no art. 165 da Constituição, por induzir au
mento de despesa pública. 

A nosso ver, a proposição presidencial sofreu inúmeros aperfeiçoamen
tos nas Comissões onde foi apreciada. De forma geral, se tornou mais ampla 
e abrangente e, acreditamos, com a sua aplicação, ficam resguardados os di
reitos dos produtores e estranguladas as alternativas especulativas com as 
Notas Promissórias Rurais. 

Do exposto, somos pela aprovação do Substitutivo e da Subemenda 
apresentada pela CCJ. . . . 

· Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979.- Teotônio Vilela, Prestden
te - Bernardino Viana, Relator - Vicente Vuolo --Milton Cabral - Pedro 
Simon - Alberto Silva - Marcos Freire. 

PARECERES NoS 704 E 705, DE 1979 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 143, de 1977 (n' 3.939-B na 

Casa de Origem) que ''estende às prefeituras municipais os benefícios 
do Crédito Rural, institucionalizado pela Lei n9 4.829, de OS de no~ 
vembro de 1965, e dá outras providências". 

PARECER No 704, DE 1979 
Da Comissão de Agricultura 

Relator: Senador Benedito Ferreira 
A Lei n9 4.829, de 05 de novembro de 1_965, ao sistematizar as modalida

des de suprimento de recursos a produtores rurais e a cooperativas, instituiu o 
Crédito Rural. Regulamentou-a o Decreto n• 58.380, de 10 de maio de 1966 
que disciplinou o sistema, ã estrutura, os recursos e as garantias do Crédito 
Rural. 

Com a vigência do Decreto-lei n• 784, de 25 de agosto de 1969, as ope
raçaões de Crédito Rural e os benefício por este proporcionados foram facul
tados às pessoas_ físicas e jurídicas dedicadas à pesquisa, à produção de se
mente e mudas, bem como à prestação de serviço mecanizados de natureza 
agrícol~ em imóveis -ruraiS e à proteção ao solo. 

Em virtude dessa abertura legal, o Autor da Proposição cogitou de es
praiar os incentivos propondo que O sistema seja ~evado a mais de três mil e 
novecentos clientes novos de Direito Público, isto é, às Prefeituras Munic~
pais, Estas empregariam o produto do cré:dito na uaquisição de mãquin~s .e 
veículOs destinados à abertura, construção e conservação de estradas vtct
nais". 

Afigura·se, prontamente, a inclusão de projetes rodoviãrios noutros de 
natureza agrícola. 

Ninguém desconhece a importância do transporte para os produtores e 
para a produção de gêneros agrícolas. Mas seria impróprio confuridir-se cré
dito rural - extensivo à pesquisa, à produção de sementes, à prestação de 
serviços mecani?.ados agrícolas e à proteção do solo ~ com crédito para a 
compra de mâq'.linas e veículos destinados à abertura de estradas, sejam ra
diais ou vicinalf .. Pa_ra que se avalie o desencontro, basta ler os argumentos 
que apóiam a iddãtiva ·do Deputado Nunes Leal. Diz o Autor, na Justifi
cação: 

·-- Essa extensão dos benefícios da Lei n9 4.829, a pessoas físi
cas o ll jurídicas não conceituadas como "produtor agrícola", repre
senta , reconhecimento de que esses trabalhos complementares da 
pnJd u ;ão agrícola propriamente dita, isto é, o preparo de sementes 
e m •.:.' Jas e os trabalhos mecanizados hoje indispensâveis à pro
duçil( em alta escala, a preços competitivos, são tão importantes 
cumj plantar e colher. 

i'or que não considerar que a conservação e abertura de estra-
1;""'l.!ntadoras por onde dev~rã ~e_ escoar toda a produção agrí
-.; ' ~ tão importante como os trabalhos mecamzados de plan-

lher ou de proteção do solo? 

_, 

Por que não considerar as Prefeituras Municipais, a cujo cargo 
estã ~ conservação e construç_ão des~as ~tradas, sejam classi~cad_as 
na mesma situaÇãÕ .. dis- ··pesSOas físlCãs oU-jurídicas que, pelo 
Decreto-lei n9 784, poderão beneficiar-se da Lei n'i' 4.839? 

Ora, sendo as Prefeituras Municipais entidades de Direito Público, evi
dente é a impossibilidade de serem classificadas como pessoas físicas ou jurí
dicas. 

A abertura de estradas é preocupação diversa do c'rédito rural; integra 
setor diferente da administração. Verdade é que hâ encadeamento de ativida
des, interdependência de setores. Mas tal fenômeno ocorre entre todos os ra
mos da administração. :E: possível pleitear-se cré:dito rural para a formação de 
técnicos agrícolas; tarilbêm para a construção de armazéns e silos. Porém é 
difícil equiparar-se o financiamento para a compra de tratares, niveladoras, 
carregadeiras e basculantes, à concessão de crédito para trabalhos de nature
za essencialmente agrícola. 

Na forma do art. 9~. da Lei n9 4.829/65, os financiainentos rurais seca· 
racterizam como de: 

I - Custeio,- quando destinados a cobrir despesas normais de um ou 
mais períodos de produção agrícola ou pecuãria: 

II - invc;stimento, quando se destinarem a inversões em bens e serviços 
cujos desfrutes se realizem no curso de vãrios períodos; 

III - comercialização, quando destinados, isoladamente, ou como ex
tensão do custeio, a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da pro
dução, sua estocagem, transporte ou monetização de títulos oriundos da ven
da pelos produtores; 

IV - industrialização de produtos agropecuãrios, quando efetuada por 
cooperativas ou pelo produtor na sua_ propriedade rural. 

Pelo art. 11, da mesma Lei n'i' 4.829, são estas as modalidades de ope
ração: 

1 - Crédito Rural corrente a produtores rurais de capacidade técnica e 
subatâncüt econômica reconhecidas. 

2 - Crédito Rural orientado, como forma de cré:dito tecnificado, com 
assistência técnica prestada pelo financiador, diretainente ~u através de enti
dades especializadas em extensão rural, com o objetivo de elevar os níveis de 
produtividade e melhorar o padrão de vida do produtor e sua família. 

3 - Crédito às cooperativas de produtores rurais, como antecipação de 
recursos para funcionamento para aparelhamento, inclusive para íntegrali
zação de cota~ partes de capital social, destinado a programa de investimento 
e outras finalidades, prestação- de serviços a c-ooperadores, bem como para 
financiar estes nas mesmas condições estabelecidas para as operações diretas 
de crédito rural, os trabalhos de custeio, coleta, transportes, estocagem e a co
mercialização da produção respectiva e os gastos com melhoramento de suas 
propriedades. 

4- Crédito para Comercialização com o fim de garantir aos produtores 
agrícolas preços remuneradores para a colocação de suas safras e industriali
zação de produtos agropecuãrios, quando efetuada por cooperativas ou pelo 
produtor na sua propriedade rural. 

5 - Crédito aos programas de colonização e reforma agrária, para fi
nanciar projetas de colonização e reforma agrária como as definidas pela Lei 
n• 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Hã inagãvel interesse do Projeto~ em aprimorar o crédito rural brasileiro. 
Mas, se aprovada a Proposição, maciços recursos seriam desviados pata a 
aquisição de mãquinas e veículos de uso público. Tais valores, considerados 
escassos para o atendimento dos produtores agrícolas e suas cooperativas, se., 
riam desviados do desenvolvimento da agropecuãría nacional, nesta hora em 
que se busca o aumento da produtividade. 

Por outro lado, o enquadramento das Prefeituras como beneficiárias do 
crédito rural especializado, pelo fato de lhes competir a abertura das estradas 
vicinais, parece impróprio. 

Convém ressaltar, ainda, que seria impossível controlar-se a exclusivida
de do uso do equipamento adquirido, pelo sistema do crédito rural, na aber
tura de estradaS Vicinais. 

As Prefeituras Municipais jã possuem meios próprios de captação de re
cursos destináveis à formação de infra~estrutura de máquinas e equipamentos 
para a abertura de estradas vicinais. f:, portanto, preferível evitar·se o exa
gero do desvirtuamento, em prol de interesses municipais, da filosofia que 
orientou o crédito rural e cujos resultados positivos, há muito, são constata
dos. 

Somos, pois, pela rejeição do Projeto de Lei em exame. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1978- Agenor Maria, Presidente

Benedito Ferreira, Relator- Vasconcelos Torres- Dinarte Mariz- Murilo 
Paraíso - Adalberto Sena - Roberto Saturnino - ltalívio Coelho, vencido. 
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VOTO EM SEPARADO, VENCIDO 

-A-Lei n'~'4.829, de 5 de novembro de 1965, institucióilalizou o crêdito ru
ral, e o Decreto-lei n• 784, de 25 de agosto de 1969, estendeu (ar!. 3•) os be
nefícios previstos para o crédito rural, pela Lei referida, ''às pessoas físicas ou 
jurídicas que, embora não conceituadas como produtor rural, se dedicam à 
pesquisa e à produção de sementes e mudas melhoradas ou à prestação, em 
imóveis rurais, de serviços mecanizados de natureza agrícola, inclusive de 
proteção-do solo". 

O projeto de lei que vem ao exame desta Comissão oferece nova redação 
'ao art. 39 do Decretolei n9 784/69, incluindo as Prefeituras Municipais na re
lação de beneficiãrios do CrMito Rural instituído pela Lei n• 4.829 j65. 

Na sua longa Justificação, o autor da Proposição, Deputado Nunes 
Leal, lembra que o ciclo de produção começa com o plantio, ao qual se segue 
a colheita e o transporte. A Lei n• 4.829/65, regulamentada pelo Decreto n• 
58.380, de 10 de maio de I 966, permitiU--a sistematização das modalidades de 
suprimento de recursos aos produtores e de garantias do crédito rural. 

Para o autor do Projeto, o transporte dos produtos rurais merece espe
cial atenção. Ele se realiza através de estradas vicinaiS; -CUjã-COnservação fica a 
cargo das Prefeituras Municipais, que se deparam .. com uma incontestável 
escassez de recursos, fato que lhes impossibilita a aquisição de máquinas e 
equipamentos destinados à manutenção das vicinals". 

Na verdade, as Prefeütir3s encontram barreiras, quando recorrem a em
préstimoS. O crédito do FINAM_E, .. altamente sofisticado", na expressão do 
autor, é difícil de ser obtido, impõe juros altO:s--e ci..ifto prazo. Partindo do 
pressuposto da necessidade de as Prefeituras atenderem ao produtor rural, na 
importante fase que é o transporte, Cri.fatiza' a Justificaçã.o. 

O que se pretende com o presente Projeto de Lei é ex atam ente 
conferir às administrações municipais--a possibilidade de contra
tação de mútuo em condições idênticas às que o Poder Público con
cede aos _agricultores para aquisição de máquinas e eQuipamentos jã 
estendidos a pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços comple
mentares à produção agrícola, especificados no Decreto-lei n9 784''. 

Na prãtica, o Projeto mantém a redação do art. 39 do aludido Decreto-lei 
n9 784/69, acrescentando-lhe, apenas, em forma e ualínea b", o seguinte: 

••b) às Prefeituras Municipais, para aquisição de mâquinas e 
veículos destinados à abertura, construção e conservaÇão de estra
das viciriãis." 

A Proposição foi co_nsider_ada_constitJ.l_çjop.al e jurídica, pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Câfnaia. A ComissãO de Agricultura e Política Ru
ral daquela Casa aprovou-a. O Plenário sCgti.üf a orientação dos órgãos técni-
cos. ·~ ----· -----------

O objetivo proposto merece ser atendido. A construção e manutenção de 
estradas que permitam ao produtor levar os gêneros--produzidos aos centros 
de consumo é tarefa que exige elevada soma de recursos. Se as Prefeituras não 
tiverem facilidades de crédito, evidentemente ficarãO impedidas de atender 
aos produtores rurais e, por via de conseqüência, aos consumidores. 

Somos pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, !8 de maio de 1978. - Italívlo Coelho. 

PARECER N• 705, DE 1979 
Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Pedro Simon 

Cumpre-me avciliar o -rnétito econômico do Projeto de Lei da Câmara n9 
143/77, submetido à deliberação desta douta Comissão de Economia. 

Proveniente da Câmara dos Deputados, a Proposição em tela pretende 
estender às prefeituras municipais os benefícios do Crédito Rural, institucfo
nalizado pela Lei n• 4.829, de 5 de novembro de 1965. 

De acordo com esta Lei os financiamentos rurais destinam-se ao custeio, 
investimento, comercialização e industrialização das atiVidades agrope
cuárias. 

Com -o advento do Decreto-lei n9 784/69, os benefícios previstos para o 
crédito rural foram estendidos "à.s pessoas físicas ou jurídicas que embora 
não conceituadas como "produtor rural" se dedicam à pesquisa e à produção 
de sementes e mudas melhoradas ou a prestação, em imóveis rurais, de ser
viços mecanizados de natureza agrícola, inclusive de proteção do solo". 

Agora, o ilustre Deputado Nunes Leal pretende estendê-los ••às prefeitu
ras municipais, para aquisição de máquinas e veículos destinados à abertura, 
construção e conservação de estradas viçinais". 

O teor de sua justificação é o seguinte: 

.. Julgamos.que~financiar uma Prefeitura para aquisição de má
quin~s destinadas à conservação e construção de estradas alimenta
doras, que beneficiam a grande número de agricultores simultanea
mente e permitem o rápido escoamento da produção, reduzindo o 
risco das perdas ocasionadas pelas intempéries, é muito mais efi
ciente do que financiar apenas o agricultor, pois virã complementar 
o trabalho das máquinas que lhe são financiadas. 

Restringir os empréstimos aos agricultores, estimulando-os a 
plantar, a colher, a produzir mais esquecendo-se de que o transporte 
do que foi produzido é um elo indispensável da corrente .da pro
dução, que merece a mesma atenção das operaçõ~ anteriores, cria 
pontos de estrangulamento. que reduzem ou anulam grande parte do 
esforço que se vem fazendo em prol da melhoria e do crescimento de 
nossas safras agrícolas. 

Casos existem em alguns Municípios (como, por exemplo, Ho
rizontina, no Rio Grande_do Sul), onde foram financiadas centenas 
de máquinas a agricultores, enquanto que apenas com três motoni
veladoras a Prefeitura completaria sua equipe mecanizada para 
prestar serviços a todos os agricultores, conservando melhor sua ex
tensa rede viária.-

Levantamento realizado no ano de 1975,_ em 202 dos 232 Mu
nicípios do Estado do Rio Grande do Sul, pela Secretaria de Trans
portes e pela SUDESUL, veio a demonstrar que as exigibilidades 
para complementação das equipes mecanizadas municipais, 
permitindo-lhes um bom atendimento à rede de estradas alimenta
doras, corresponderiam a quatrocentos e vinte e quatro milhões de 
cruzeiros, enquanto que os finanCía"mentoS ·a-os agricultores, conce
didos nesse mesmo ano, para aquisição de adubos e máquinas al
cançaram o montante de cinco bilhões e quinhentos e quatro mi
lhões de cruzeiros, isto é, 13,4 vezes superior aos créditos pretendi
dos pelas Prefeituras." 

Submetido à apreciação da Comissão de Agricultura, a matéria recebeu 
Parecer contrário, Com voto em separado vencido, do nobre Senador ltalívio 
Coelho. 

Apesar de rejeitada pela douta Comissão de Agri .:ultura, o relator, o 
ilustre Senador Benedito Ferreira, admite (fls. 4) que "'há inegável interesse 
do -Projeto em aprimorar o crédito rural brasileiro". 

Por c{ue; então, rejeitar um Projeto que pretende "aprimorar" o crédito 
rural brasileiro? Responde o ilustre relator: "se aprovada a proposição, ma
ciços recursos-seriam desviados para aquisiçãO- de máquinas e veículos de uso 
público'' (fls. 4). 

Ora, é improcedente esta afirmativa de .. desvios maciços de recursos" 
principalmente quando vem embutida do qualificativo "inadequado", pois, o 
exemplo de Horizontina e o levantamento realizado pela Secretaria de Trans
portes dÕ Rio Gl-ande do Sul e Peli SUDESUL, antes referidos, provam o 
contrário. 

Contraditoriamente, ainda, o parecer da douta Comissão de Agricultu~ 
ra, às fis. I e 2, ao mesmo tempo em que afirma tratar-se a matéria de "'inclu
são de projeto rodoviário noutros de natureza agrícola" e ressalta a ••impor
tância do transporte para os produtores e para a produção de gêneros agríco
las", acha impróprio confundir-se crédito rural com crédito para aquisição de 
máquinas e veículos destinados à estradas vicinais. 

Inicialmente, queremos lembrar que o crédito denominado .. rural", tem 
como objeti\!o beneficiar aquelas atividades próximas à base física de qual
quer sistema econômico, que são os recursos naturais, ou genericamente, a 
terra. E uma forma de se promovar a elevação da produtividade agrícola. 

Se observarmos a alínea a, do artigo 39, do Decreto-lei n9 784, de 
25/8/69, à luz das c_onsiderações anteriores, podemos ver que o crédito, obje
to da Lei n9 4.829/65, foi estendido não ao produtor rural, mas àquelas pes
soas físicas -o ii jurídicas que produzem insumos melhorados (bens e .serviços) 
de natureza agrícola, factíveis de elevar a produtividade do setor. 

~ Sem dúvida, o Poder Executivo ao institUir o Decreto-lei n9 784/69, o fez 
consciente da interdependência entre as atividades económicas, especifica
mente, associando o crédito às atividades produtoras de bens e serviços que 
visam não só- a alimentar o processo produtivo do setor agropastoril, mas, 
também, a elevar a produtividade e proteção do solo. 

Nesse sentido, não vemos porque não canalizar recursos para a abertura, 
construção e C<;Jnservação de estradas vicinais, pois, tecnicamente, tais in
fra~estruturas têm a propriedade de gerar economias externas, reduzir os cus
tos de produção, aumentar a produtividade e estimular novos investimentos. 
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Dadas as peculiaridades locacionais dessas -estradas viciriais, por que não 
credenciar as Prefeituras municipais a habilitarem-se aos créditos rurais com 
tais fins? 

A mesma indagação faz o autor da proposição, o nobre Deputado Nu
nes Leal, em sua justfficação, a seguir tninsCrita: 

.. Por que não considerar que aS Prefeituras Munidpais, a cujo 
cargo está a conservação e construção dessas estradas, sejam classi
ficadas na mesma situação de pessoas físicas Ou jurídicas, que pelo 
Decreto-lei n9 784 poderão beneficiar-se da Lei n9 4.829?" 

Lamentavelmente, mas, para que possamos ter uma idéia dos argumen
tos que levaram à douta Comissão de Agricultura a rejeitar a proposição, eis 
a resposta do nobre relator: 

.. Ora, sendo as PrefeituraS- Municipais entidades de Direito 
Público, evidente é a impossibilidade de serem classificadas como 
pessoas físicas ou jurídicas." 

Em primeiro lugar, o autor ao pretender que as Prefeituras sejam classifi
cadas na mesma situação das pessoas beneficiadas pela Lei n9 4.839, em ne
nhum momento pretendeu mudar a natureza jurídica das mesmas. Em segun
do lugar, o art. 39 do Decreto-lei n9 784/69, determinou que .. os benefícios 
previstos para o crédito rural pela Lei n9 4.829, de 5 de novembro de 1965, fi
cam extensivos às pessoas físicas ou jurídicas ... ", independentemente de se
rem de Direito Público ou Privado. Por último, a interpretação do relatores
taria, ainda, equivocada pois as PrefeituraS Municipais são pessOas jurídicas 
de Direifõ-Público. Portanto, juridicamente nada as impede de habilitarem-se 
ao crédito rural em pauta. 

Excessos de .. impropriedades" são ress-altadas pelo ilustre relator, mas, 
sem apresentar argumentos convincentes que provem tais afirmativas, como 
a contida à fls. 5, de que .. as Prefeituras MUnicipaisJã possuem ineios próprios 
de captação de recursos destináveis à formação de infra-estrutura de máquinas 
e equipamentos para abertura de estradas vicína:is". 

Em outras palavras, admite-se a auto~suficiêncfa muríii:ipal para cons
truir estradas vicinais, pois, possuem meios próprios para tal. Ora, na verda
de todos sabem que os municípios vivem às custas de transferências e de cres· 
cente endividamento, dados os parcos recursos disponíveiS para atendimento 
aos seus encargos. 

Paralelamente, a escassez de recursos que caracteriza os cofres Estaduais 
e Municipais, deve~se a um processo de concentração de renda em poder da 
União, resultado do sistema tributário e fiscal em vigor, que tende a eternizar 
o empobrecimento municip-al. 

Assim sendo, o crescente empobrecimento estadual e municipal, salvo al
gumas exceções, não permite uma: generalização OtimiSta cOrho sê sugere, no 
que se reporta aos recursos municipais. 

Do exposto, salvo melhor juízo, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n' 143/77. 

Sala das Comissões, !O de outubro de 1979.- Totônio Vilela, Presidente 
- Pedro Simon, Relator -Alberto Silva, com voto em separado -Marcos 
Freire - Vicente Vuolo - Bernardino Viana - MUton Cabral. 

VOTO EM SEPARADO 

O ProjetO de Lei da Câmara n9 143,_ de 1977, estende às prefeituras muni
cipais os benefícios do crédito rural, institucionalizado pela Lei n9 4.829, de 5 
de novembro de 1965. 

O Decreto-lei n9 784/69, jâ havia estendido os beneficies desse crédito às 
pessoas físicas ou jurfdicas qile, embciia-ilão conceituadas como produtor ru~ 
ral, se deâicam à pesquisa e à produção de sementes e mudas melhoradas ou à 
prestação, em imóveis rurais. de serviços mecanizados de natureza agrícola, 
inclusive de proteção do solo. 

Se aprovada-a. proposição em pauta, os recursos-aUferidos pelas prefeitu
ras municipaiS,. provenienteS do crédito rural, serão alocados na aquisição de 
máquinas e veicules destinados à abertura, construção e conservação de es~ 
tradas vicinais-. 

O advento do Decreto-lei n9 784/69, em outras palavras, permitiu que 
qualquer pessoa - tisica ou jurídica, de direito pUblico ou privado - tenha 
acesso ao crédito rural desde que, especificamente como preceitua a Lei, se 
dedique às seguintes atividades: 

19) pesquisa e produção de sementes e mudas melhoradas; 
29) prestação-de serviços mecanizados de natureza agrícola, inclusive de 

proteção ao solo. 
Ora, trata-se, na realidade de incentivos creditícioS à produção de bens e 

serviços que alimentam o processo produtivo do setor agrícola e que propor-

cionam a expansão' de sua produção. Con-SCCiuentemente, esta expansão- da 
produção de insumos e bens finais demandará vias de circulação entre as em
presas agrícolas - circulação de insumos- e entre estas e os mercados con
sumidores. 

- A inflexibilidade, por qualquer motivo, na· Oferta dessas vias, redundará 
numa elevação nos custos de produção e nos preços das mercadorias . 

Sob outro ângulo, a elevação da produção agrícola, decorrente dos in
vestimentos inúntivados, gera a necessidade de noVos investimentos na ma
nutenção e ampliação das vias de circulação. 

Sob a ótica muniCipal, se traduzirá numa pressão sobre as suas despesas, 
cuja inflexibilidade p_or parte _da receita contribuirá para o surgimento de um 
ponto de estrangulamento na expansão do setor agrícola. - -

Como suportar a pressão por parte da demanda crescente de vias de cir
culação de mercadorias e a manutenção das já existentes? Esta é a questão . 

Tendo-se em conta a escassez de recursos na esfera municipal e a sua de
pendência às transferências e ao endividamento, a questão em pauta se torna 
~ais crítica. E, essa dependência tende a se acentuar, pela pressão exercida 
pelOs investimentos -no caso, decorrentes dos créditos federais destinados à 
produção - nas despesas municipais. 

Trata-se, portanto, de um processo singular, onde o município é parte in
tegrante, mas que, porém, não dispõe de um suporte financeiro que lhe per
mita contribuir para o perfeito funcionamento desse processo, pois, a concen
tração da renda regional e dos recursos públicos tem condicionado o esvazia
mento municipãl. 

Tudo nos leva a crer, portanto, que a extensão do crédito rural aos Mu
nicípios é viável sob a ótica que deve ser examinada nesta douta ComissãO de 
Economia e, assim, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara 
n' 143/77. 

Sala das Comissões, !O de outubro de 1979. -Alberto Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Do Expediente lido consta o 
Projeto de Lei da Câmara n9 75, de 1979, que receberá eÍnendas, perante a 
Comissão de_Serviço Público Civil, durante cinco sessões ordinárias, nos ter
mos da alíne3 .. b", do inciso II, do artigo-141 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. }~?-Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 394, DE I979 

Nos termos regimentais, requeiib que não seja realizada sessão do Sena
do no dia 12 do corrente mês, nem haja Expediente em sua Secretaria. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1979. - Henrique de La Rocque. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB - ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, 
para encaminhar a votação. 

O SR: PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento 
que serâ lido pelo Sr. l9~Secretário. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Se bem me recordo e se a memória- já hão eStá fraca, no ano passado, o 
Senado lutou durante um mês inteiro para considerar um projeto de origem 
da Câmara, que consagrava-o dia 12 de outubro feriado nacional, dia santo 
de guarda, dia de nossa padroeira. A nobre Bancada da ARENA resistiu a 
este desejo. 

Hoje, Sr. Presidente, decorridos 6 meses dO fim da sessão legislativa pas
sada, vemos que vem das hostes da ARENA requerimento considerando dia 
santo de guarda o dia 12 _de outubro, solicitando que não haja: expediente nes
ta Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, não há como um dia depois do outro e uma 
noite de permeio. 

Quero crer que aqueles que aqui estão, Senadores ilustres que não toma
ram parte naquela votação passada, os novos Senadores, têm outra mentali
dade, outro pens<;tmento, outro sentimeoto. 

O projeto a que me refiro, Sr. Presidente, do nobre Deputado Jorge Ar
bage, declarava feriado nacional o dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro, 
mas não houve meio de a ARENA concordar com ele, apesar das contínuas 
discussões aqui levadas a efeito. Inclusive, Sr. Presidente, fomos aos funda
mentos religiosos do dia, m-as a ARENA não foi sensível. 
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Hoje, de parte desse imens-o e grande coração_que ê Henrique de La Roc~ 
que; desse homem que o Senado Federal já não estima, mas venúa pela sua 
bondade; desse homem que não tem arestas; desse homem suave, todo senti~ 
menta, vibrátil, só alma e só coração, chega-nos esse requerimento, conside
rando o dia 12 de outubro como feriado. 

Sr. Presidente, ê com satisfãção que me rendo à evídênciã das coisas. Ho
je, nova Bancada da ARENA, renovada nos seus fundamentos e nos seus in~ 
tegrantes, seus participantes, vota- favoravelmente ao dia da nossa padroeira, 
considerando dia santo na Casa, sem expediente na secretaria, o Dia de Nos
sa Senhora Aparecida. 

Portanto, Sr. Presidente, é com satisfação imensa que, em nome da Ban
cada do MDB aqui presente, votaremos favoravelmente ao requerimento de 
autoria desse imenso coração que só tem bondade, que é o nobre Senador 
Henrique de La Rocque. (Muito bem!) 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Henrique de La Rocque, para encaminhar a votação. 

O SR: HENRIQUE DE LA ROCQUE (ARENA- MA. Para encami
nhar a votação.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

De início, os agradecimentos que já não têm dimensão, dirigidos aDir
ceu Cardoso, que sobre o seu modesto colega sempre derrama as palavras di
tadas pela bondade do seu coração. Ele traz do Espírito Santo Uma: bondade 
inata, que não conseguiu Coiilaffiíriição na vida agitada do Sul. A Capital da 
República e a injustiça que certa feita lhe fizeram - e tantas outras, por cer
to, ele pode somar à que neste instante estou me referindo - nem de perto 
atingiram a sua alma e o seu íntimo. Agradeço, pois, meu nobre colega, aspa
lavras de bondade. Eticãine-iúC,--estou bem com o que solicitei a V. Ex•, pois 
todas as vezes em que esse projeto foi chamado à votação, votei Cántra a 
orientação do meu Partido, achando que esse dia deveria ser feriado de guar
da. 

Há pontos de vista, hã instantes em que mesmo o r"êspeito à decisão par
tidária deve ser colocado em segundo plano. Habituei-me a:-úm respeito _rígi
do ao que determina a miilha Liderança, mas, em dois momentos divergi de
la, já no SeDado da Repúblícit: --na-votação desse projeto e quando se preten~ 
deu retirar o nome de Getúlio Vargas de uma obra do Estado do Paraná. Li
derava esta Casa o meu boníssimo amigo, o meU grande companheiro, o ex
traordinário parlamentar Ruy Santos e a ele disse que, infelizmente, não po
deria obedecer ao bastão da sua liderança, naquele insta-nte, porque G6túlio 
Vargas. para mim, foi e é o meu guia permanente e a minha inspiração df: to
das as_ horas e de todos os instantes. 

E assim, nobre Senador Dirceu Cardoso, em se tratando de um ato de fé, 
em se tratando de um ato que deve merecer a nossa reverência e o nosso exa
me de consciência, por mais valiosa que fossem as razões - e me recordo de 
que a Liderança de então me advertia de que, se essa fosse a orientação, Ou
tros dias deveriam ~ambém ser santificados, de veZ que -outros santos mere
ciam o mesmo respeito que Nossa Senhora Aparecida - não, Sr. Pi-esi
dente, não me arrependo de ter votado contra a orientação do meu partido, 
naquele momento, hoje gigahteifi'énte corr:i3lldado por esse homem fabuloso 
que é Jarbas Passarinho. 

Não, Dirceu Cardoso, com V. Ex• votei naquele instante e, -por certo, em 
outras oportunidades votaremos juntos. Mas, hoje, tive a ventura e a satis
fação de dirigir à Mesa este requerimento que reflete a miriha fé, a minha 
crença, o que tenho no coração e na alma. E estou certo de que o Senado da 
República há de aprová-lo para, com a sua aprovação, sobretudo, pedir a 
Deus a inspiração do céu, neste momento, para o Presidente Figueiredo que 
precisa, sim, da ajuda de Deus para continuar governando, procurando resta
belecer o estado de direito nesta Pátria, procurando humanizar a função do 
Estado e procurando, enfim, cumprir os seus compromissos com o povo bra
sileiro. (Muito bem!) 

O Sr. Aloysio Chaves (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (ARENA- PA. Para encaminhar avo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Sen_adores: 

Desejo manifeStar õ- fu.eu inteiro aplauso e integral apoio à proposição 
do eminente colega, Senador Henrique de La Rocque, que, sem dúvida algu
ma, recolhe também a aprovação, sem discrepância, de todos os membros 
desta .Çasa. 

Nossa Senhora da Aparecida é a padroeira do Brasil. 
Dentro ·de poucos dias, Sr. Presidente, V. Ex• bem o sabe, Senador 

Gabriel Hermes, no dia 14 deste mês, o segundo domingo de outubro, na mi
nha terra, o Pará, se consagra a Nossa Senhora do Nazaré, que é a excelsa pa
droeira de todos os paraenses. Lá, se domingo não fosse, seria, certamente, 
feriado religioso. A matéria foi disciplinada, no Brasil, através de lei do Con
gresso brasileiro, para permitir a homenagem religiosa de todos, em qualquer 
unidade da Federação, em qualquer município do País, de conformidade com 
as tradições locais. 

A Lei n9 605,_ que instituiu o repouso remunerado, estabeleceu que os feria
dos religiosos seriam decretados em cada município até o número de 7, posté
riormente reduzido para 4, de acordo com as tradições locais. Nossa Senhora 
Aparecida, como Nossa Senhora de Nazaré, todas Mãe de Deus, recebem a 
reverência, o respeito e _o profundo culto religioso de todos nós no Pará, em 
Brasília ou Rio Grande do Sul. E essa providência legislativa foi sábia porque 
permitiu, que se preservassem essas datas e pudessem consagrá-las como um 
dia de festa, como um dia de comemoração excepcional, como ocorrerá ama
nhã, em Brasília. Data 12 de outubro é um feriado local, todas as atividades 
no setor privado serão Interrompidas, sendo~ Portanto, perfeitamente ade
quada essa medida do Senado Federal, para, em consonância com o senti
mento da nossa comunidade, também prestar o seu tributo a Nossa Senhora 
Aparecida. 

Creio, Sr. Presidente, que o requerimento do eminente Senador Henri
que de La Rocque está de antemão aprovado. E esta homenagem, pela qual 
S. Ex• tanto se bateu, e a homenagem reverente de todos nós a Nossa Senhora 
Aparecida, está hoje, não só no coração dos brasileiros, não só no sentimento 
dos brasilienses, mas nessa disposição local que consagra esta data e a trans
forma num feriado religioso. (Muito bem! Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. lV-Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 395, DE 1979 

Nos termos do art. 313 do Regimento Interno, requeiro dispensa de in
terstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n'>' 81, 
de 1979, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais_ a elevar_ em 
CrS 229.385.000,00 o montante de sua dívida consolidada, a fim de que figure 
na Ordem do Dia da sessão seguinte. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1979. - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -Aprovado o requerimento, 
a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da sessão s:eguinte. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimento 
que será lido pelo Sr. !'>'-Secretario. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 396, DE 1979 

Nos termos do art. 195, inciso I, do Regimento Interno, requeiro inclu
são, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n9 14, de 1979, que revo
ga dispositivo"s da Lei n9 5.449/68, os Decretos-leis n9s 1.672 e 1.273, de 
3-6-69 e 29-5~_73. e dá outras providências. cujo prazo, na Comissão de Cons
tituição e Justiça, jâ se acha esgotado. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1979. - Nelson Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O requerimento lido será 
publicado e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !"'-Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 310, DE 1979 

Acrescenta §§ 39 e 49 ao art. 248, da Consolidatão das Leis do 
Trabalho. 

O Congresso Nacional deCreta: 
Art. 19 O art. 248, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger acrescido dos 
seguintes §§ J9 e 4V: 

"Art. 248. 
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§ 39 O tripulante terá direito a rodízio, após cada viagem de 
grande percurso, em que haja permanecido por mais de 90 (noventa) 
dias fora de seu domicílio. 

§ 49 O rodízio de que trata o parágrafo anterior -será de, no 
mínimo, 5 (cinco) dias, sendo concedido a partir do dia imediato ao 
da chegada da embarcação". 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Sem embargo do pretenso romantismo que a ficção envolveu, por muitos 
anos, a vida do marujo, é preciso ressaltar que a atividade profissional desen
volvida pelos tripulantes de embarcações é das mais árduas e duras, obrigan
do esses trabalhadores a permanecerem por largos períodos no mar, longe de 
suas famílias e de sua terra. 

Em verdade, o marítimo, que trabalha a bordo, enfrenta uma desumana 
jornada de trabalho, percebendo remuneração extremamente baixa e sofren
do um autêntico processo de nostalgia, determinado pela solidão e pela sau
dade de seus entes queridos. 

Por outro lado, quando a embarcação retorna ao porto de origem, onde 
vivem os parentes e amigos do tripulante, muitas vezes este não tem sequer a 
oportunidade de revê-los, pois é forçado a trabalhar nos serviços de desem
barque de mercadorias e, com freqUência, a embarcação zarpa imediatamente 
pa·ra outro destino. 

Temos para nós, por conseguinte, ser plenamente justa a fixação de um 
sistema de rodízio, segundo o qual o tripulante, a partir do dia imediato ao da 
chegada da embarcação, possa gozar de um descanso mínimo de cinco dias, a 
fim de refazer suas energias e, inclusive, recuperar seu equilíbrio emocional. 

A medida preconizada, indispensável à saúdC física e mental dos tripu
lantes de embarcações, sintoniza-se plenamente com os princípios que nor
teiam a segurança e higiene do trabalho, e possibilitará, inclusive, um melhor 
rendimento no trabalho desses profissionais. 

Por todos esses motivos, esperamos venha a iniciativa a merecei o apoio 
dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sesslões, II de outubro de 1979 - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1' DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Art. 248. Entre as horas O e 24 de cada día civil, o tripulante Poderá ser 
conservado em seu posto durante oito horas, quer de modo contínuo, quer de 
modo intermitente. 

§ 19 A exigência do serviço contínuo ou interinitente ficará a critério do 
comandante e, neste último caso, nunca por período menor que uma hora, 

§ 29 Os serviços de quarto nas máquinas, passadiço, vigilância e outros 
que. consoante parecer médico possam prejudicar a saúde do tripulante, se
rão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 
quatro horas. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O projeto que vem de ser 
lido será publicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

OFICIO N• 240/79 

Sr. Presidente: 

Brasília, II de outubro de 1979. 

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o nome do Sr. Deputado 
Nelson Morro para integrar, em substituição ao do_ Sr. Deputado Maluly Ne
to, a Comissão Mista incumbida de apreciar o Projeto de Lei n9 26-CN, de 
1979, que 4'dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a políti
ca salarial, e dá outras providências", 

Aproveito para renovar os protestos de estima e elevado apreço. - De
putado Nelson Marchezan, Líder da ARENA. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Serâ feita a substituição so
licitada. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Atendendo a convite formu
lado pela Frente Municipalista do Oeste Brasileiro, a Presidência designa o 

nobre Senador Mendes Canale para representar o Senado Federal no V. En
contro daquela entidade, a realizar-se no período de 11 a 14 do corrente, em 
Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O Sr. Senador Dirceu Car
doso encaminhou à Mesa requerimento que, nos termos do inciso VI do art. 
239 do Regimento Interno, será examinado pela Presidência. 

O SR- PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Concedo a palavra, para 
uma comunicação, ao nobre Senador Arnon de Mello. 

O SR. ARNON DE MELLO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Com a palavra o nobre Se
nador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores: · 

Em fms do século XVII, o Capitão-Mor Teodósio de Oliveira Ledo, 
numa das viagens exploratórias comuns àquela época de desbravamento do 
interior do Pais, encontrou na Região dos Cariris um lugar bonito, aprazível 
e de grandes dimensões, habitado pelos índisos Ariús. 

Organizou aí um arraial que, em 1701, já era considerado aldeia e conhe
cido como Campina Grande. 

Em 1790, Campína foi elevada à categoria de Vila, com a denominação 
de Vila Nova da Rainha, conservando-se assim durante 74 anos, até que no 
dia 11 de outubro de 1864, readquirindo o nome de Campina Grande, con
quistava a sua emancipação, tornando~se cidade, pela Lei n9 127, assinada 
pelo Presidente da então Província da Paraíba do Norte, o Bel. Sinval Odori
co Moura. 

Assim, exatamente hoje, a cidade de campina Grande estâ completando 
115 anos de existência. 

_Registro, Sr. Presidente, este aniversário nos Anais da Casa, mais com o 
propósito de chamar a atenção do Senado e do Governo para uma reivindi
cação do povo campinense, do que, propriamente, para festejar a efeméride. 

O belo hino de louvor e exaltação a Campina Grande, jâ foi cantado 
aqui, em 1964, por ocasião do I Centenário da cidade, pelo eminente Senador 
Argemiro de Figueiredo, o maior dos seus filhos e um dos seus grandes ben
feitores. 

Campina Grande, Sr. Presidente, é uma cidade que tem progredido 
graças à capacidade de trabalho dos seus habitantes. 

Os governos estaduais, quase todos, não têm ajudado à vocação em~ 
preendedora e criativa da terra que foi chamada muito propriamente pelo 
poeta e político Raymundo Asfora, de "Capital do Trabalho". 

Esse abandono, que, além de desestimular o desenvolvimento do municí
pio e de sua área de influência, prejudica igualmente o crescimento econômi
co do Estado, se evidencia através dos números comparativos da arrecadação 
estadual: nas décadas de 30 a 50, a participação de Campina Grande na ren
da do Estado, era da ordem de 50%; em 1978, esse percentual caiu para 
22,3%. 

Outro dado significativo a indicar o refreamento do ritmo de progresso 
da cidade, estâ no número de terminais telefônicos instalados. 

Em 31-12-1974, Campina Grande e João Pessoa se equivaliam, pois a 
Capital dispunha de 3.210 terminais e Cainpina possuía 3.000. 

Quatro anos depois, em 31-12·1978, a diferença era gritante: a Capital 
alcançava 23.000 terminais telefônicos instalados e Campina estava com ape
nas 7.140. 

Não condenamos o crescimento de João Pessoa. Pelo contrário, ficamos 
felizes com o desenvolvimento da Capital do nosso Estado. Não concorda· 
mos é com a apatia dos governantes com relação a Campina Grande. 

Não se explica por que os governadores da Paraíba, não têm olhado para 
Campina Grande, na medida de suas necessidades e na proporção de suas po
tencialidades. É sintomático que, no início de 1983, quando terminarão os 
mandatos dos atuais governadores estaduais, 43 anos terão passado desde 
que o último cam.pinense ocupou a chefia do Estado, exatamente o Senador 
Argemiro de Figueiredo. 

À primeira vista i'sto poderia parecer despreparo ou acomodação das 
chefias políticas campirlenses na indicaçãO de nomes para as disputas do Go
verno do Estado. 

O que ocorreu, no entanto, é que o MoVimento de março de 1964, cas· 
sou, injustamente, as mais afirmativa·s-lfderanças com raíZes no município e 
na região de CanijJina Grande. Personalidades brilhantes da vida pública pa· 
raibana como Newton Rique, Ronaldo Cunha Lima, Vital do Rego e José 
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Joffily, tiveram suas carreiras suspensas bruscamente. Além disso, o Poder 
Central instituiu as eleições indiretas para Governador, casuismo que exclui o 
povo do processo democrático de escolha dos seu,s governantes. 

Distanciados de compromissos com o eleitorado, os governadores se
guem a orientação dos buroc:ratas que arregimentam para suas assessorias, os 
quais, sem qualquer vinculação popular, não têm se interessado pela solução 
da probtemâtica do Compa-rtimento da: Borborema, ãrea geoeconômica de 
Campina Grande. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA -CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Pois não. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA- CE)- Nobre colega Cunha Lima, quero 
dizer a V. Ex~ que Campina Grande, hoje, se constitui num centro cultural e 
l:Omercial de alta importância do Nordeste. Poucas cidades do Brasil prospe
raram e progrediram tanto como Campina Grande. Conheci-a exatarnente, 
num momento de civismo, nos idos de 1959, se não me falha a memória, 
quando disputavam o pleito eleitoral, naquela Cidade, Newton Riquc c Seve
rino Cabral, pai do Senador Milton Cabral. Era eu Presidente da Assembléia 
Legislativa do Ceará e tinha ido representar a Governo do Estado. na posse 
de D. Expedito de Oliveira, do Bispado de Patos. Tinha necessidade de me 
encontrar, na segunda-feira, em Fortaleza, para presidir uma sessão da as
sembléia que se apresentava como muito agitada, e precisei pernoitar em 
Campina Grande, para tornar, naquela ocasião, aqueles pequenos DC-3, da 
Re~d. e o:.:hcgJ.r, cm tempo, à Capítal do meu Estado. À noite, encontrei, justa
mente essa Cidade, emocionada, com aqueles dois grandes comícios, que se 
efetuavam quase que concomitantemente, se bem que o de Severino Cabral 
era na Praça, onde estava o hotel, Grande Hotel de Campina Grande. 
Acompanhava-me um oficial, que era o ajudante de ordem, e então, pedi que 
o:.:otocasse um paletó por cima daquela camisa, com aqueles galões, porque eu 
era pessedisra, naquela ocasião c os dois coinícios eram do PSD e da U DN. 
Severino do PSD e o Rique da UDN. Eu não queria ser descoberto, porque 
poderiam querer me levar a participar do comício do candidato pessedista. 
Fiquei de pé, na porta do hotel, naquela grande porta do_ hotel, lá de Campi
na Grande. quando uma Sra. se apresenta e diz: .. - Dr. Almir, o Sr. por 
aqui?" Digo: "-E verdade, estou aqui vindo de Patos, representar o Gover
no do Ceará na posse do Expedito." .. 0 Sr. sabe que sou pessedista, aqui, 
graças ao Sr. lá em Maranguape? O Sr. ainda é o Presidente da Assembléia 
Legislativa'!'' E af não pude mais ocultar. Um grupo de moços, que assistiam 
ao comício do Severino indagaram: "Ah! O Sr. é o Presidente da Assembléia, 
o Sr. vai para o palanque." E, então, eu disSe:- .. Não, absolutamente; estOu 
em missão oficiãl do meu Es_t_ª_do e não quero me envolver na política parai
bana, que vejo muito acirrada e não me fica bem." Mas, a verdade é_ que gos
tei; nada aconteceu nos dois_anLmados comícios. Estou lhe;:: dando este aparte 
para testemunhar o movimento potítico de Campina Grande que tive oportu
nidade de assistir: o seu desenvolvimento cultural e intelectual. Hoje sede de 
Universidade e para onde muitos jovens da minha terra recorrem para fazer o 
seu curso de medicina, engenharia. Quero participar da mesma alegria que 
V. ExJ está participando neste instante. Eu tenho Campina Grande também 
quase como urna cidade cearense. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Nobre Senador Almir Pinto, o 
meu mais comovído agradecimento por este depoimento que V. Ex• traz nes
ta oportunidade em que comemoramos mais um aniVersário -de Campina 
Grande. Na parte em que V. Ex• realça o civisni.o de Campina Grande, além 
do seu progresso material e cultural, V. Ex• traz um testemunho que no:s sen
sibiliza e sei que as suas palavras ecoarão também na nos_gi. __ Cª-_mpina Grande, 
tão afetuosa e agradecida àqueles que lhe fazem justiça. MultO obrigado a V. 
Ex• 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA- MA)- Permite V. Ex• um 
aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Pois não. 

O Sr. Henrique de La Rocque (ARENA - MA)- A solicitação é feita 
para, na esteira das considerações do nobre Senador Almir Pinto, afirmar que 
para nós outros a conceituação, o renome cultural e político de Campina 
Grande, extrapola da órbita estadual. Não há neste País quem não conheça o 
que ela significa de combate cívico, de expressão cultural, de esforço pela 
grandeza da pátria brasileira e não apenas o Estado da Paraíba. Neste mo
mento, vejo no plenário dois senadores representantes desta heróica unidade 
da Federação: o nobre Senador Milton Cabral aqui não estã, mas peço a V. 
Ex• e ao Senador Humberto Lucena que recebam por parte do Maranhão os 
cumprimentos, as felicitações por mais um aniversário desta grande 'comuna 

brasileira. Não foi à-toa que o destino em 1790 dava à sua terra a denomi
nação de Vila Nova da Rainha. É que ela haveria de ser no futuro a rainha do 
grande Estado da Paraíba. E quando, pela Lei fl9 127, ela tornou-se município e 
passou a denominar-se Campina Grande, acredite que para todo o Brasil ela 
passou a constituir um modelo, um exemplo. Quando digo modelo e exemplo 
quero me referir também à estrutura humana dos seus filhos. No Senado Fe
deral, V. Ex• aqui chegou recentemente. O meu velho companheiro Humber
to Lucena, irmão de tantas lutas na outra Casa do Congresso Nacional, sem
pre tivera a atitude viril que deve ser imposta a um parlamentar. Argemiro de Fi· 
gueiredo, José Américo, enfim tantos outros que por aqui passaram nos deixaram 
um exemplo de quanto o paraibano pode fazer e tem feito pelo Brasil. 
Não foi à-toa que na sua bandeira se escreveu .. Nego". Foi quando naquela 
hora era preciso se dizer rião, e o sim era rriais côhibdo e mais fácil. Mas era 
preciso que o Estado, embora pequeno, se afirmasse numa posição de comba
te, se declarasse num posição beligerante para dizer ao resto do Brasil que 
não concordava~ que discordava da posição atrofiada do Executivo Federal 
que desejava impor a sua vontade soberana e sem limites. Foi quando, naque
le Estado heróico, saiu a conduta máxima de João_ Pessoa e, dizendo não à de
cisão do Prestdente da República, sublevou este pafs, abrindo novos horizon
tes na sua história politica com todas as suas implicações. Receba pois. doEs
tado do Maranhão- e lastimo aqui que não estejam os meus dois compa
nheiros de Bancada e sei que fa!o por ele, neste instante, exatamcnte expres
snndo os sentimentos com que falariam se aqui estivessem ambos- receba 
V. Ex~ a5 homenagens por inteiro do Maranhào que sendo admirador da Pa· 
raíba dila V. Ex• que o Senador Cunha Uma chegou no Senado da Repúbli
ca e hoje. sendo uma das figuras mais emíneilfeS da Casa, traz muito da sim
plicidade e da bondade paraibana, do trabalho que marca a personalidade do 
filho da terra, do comando suave a que os paraibanos se habituaram. V. ExJ, 
dirigindo a Comissão de Finanças e tantos outros órgãos que integra, neles 
todos tem se demonstrado não apenas um excelente companheiro, mas, na 
realidade, um parlamentar sempre atuante e desejoso não só de servir ao seu 
Estado, mas de servir sobretudo à Pátria comum. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Nobre Senador, pode V. Ex• 
aquilatar a satisfação que me vem na alma, neste instante, e a compensação 
de, não estando hoje entre os meus conterrâneos, entre os campinenses, parti
cipando da nossa festa, de estar aqui no Senado Federal e, ao registrar mais 
um aniversário de Campina Grande, receber esta homenagem, através da pa
lavra, dos apartes dos nobres Senadores_e de_Y. Ex• que acaba de fazer a exal
tação não só de Campina Grande, mas da Paraíba e de seus filhos. 

Muito obrigado. Recolho e registro, com afeto e gratidão, as palavras de 
V. Ex•, que incorporo com muita felicidade e muita alegria ao meu pronun
ciamento. 

O Sr. Alberto Silva (ARENA- PI)- Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB - PB)- Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Alberto Silva (ARENA - PI)- Vejo que jâ estamos interrom
pendo o discurso de V. Ex", mas é um prazer para mim, como representante 
do Piauí, poder associar-me às homenagens que V. Ex• presta à cidade de 
Campina Grande. Q~ero apenas registrar que, na minha missão de implantar 
a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, visitei três vezes Campina 
Grande e, de cada vez, me sentia mais brasileiro, mais atento às necessidades 
da juventude pelo esforço da nobre gente daquela cidade, Rainha do Borba
rema, como é chamada, o Instituto de Tecnologia que lã existe, desbravando 
o setor, trazendo tecnologia aos jovens, espei'ariça a este País e novos hori
zontes para nossa Pátria. Tive oportunidade de firmar com aquela universi
dade, convénio repassandÕ recurSOs federais para que lá se alargasse o campo 
da ciência e ali se transformasse num centro real de progresso e de grandeza 
para a terra parai bana e para o País. Quero trazer a palavra do Piauí, quando 
V. Ex" muito bem traz a este Plenârio a_ idêia de que devemos cultuar as datas 
festivas das terras brasileiras. Com meus cumprimentos, Senador Cunha Li
ma, o abraço do Piauí no aniversário de Campina Grande. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Nobre Senador Alberto Silva, 
registro o aparte de V. Ex• incorporando-o também ao meu discurso como 
mais urna homenagem que se presta a Campina Grande no dia do seu aniver
sârio. V. Ex• abordou um aspecto que dentro em pouco irei ventilar no meu 
pronunciamento: o problema da Universidade de Campina Grande. o proble
ma das faculdades que precisam ser encampadas num só contexto, 
federalizando-se, para que o seu desenvolvimento cultural possa tomar oca
minho que a Paraíba e o Nordeste esperam. 

Muito obrigado a V. Ex• 
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O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Com muito prazer, nobre Sena· 
dor. 

O Sr. Humberto Lucena (MDB- PB)- Participando do discurso de V. 
Ex•. congratulo-me com o povo de Campina Grande por mais um aniversário 
de sua fundação. Cidade que se posiciona como centro de um dos pólos mais 
importantes do desenvolvimento regional. Campina Grande merece a exal
tação do seu pronunciamento. V. Ex• aproveita o ensejo para chamar a 
atenção para o desprezo a que quase todos os governos estaduais têm relega
do Campina Grande, que pela sua efetiva contribuição para a renda da Paraí
ba, do Nordeste e do Brasil faz jus aos grandes investimentos do_ setor públi
co. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Muito obrigado a V. Ex•, nobre 
Senador Humberto Lucena. O nobre Senador que acaba de me apartear teria 
tantas condições de fazer aqui o registro da festa de Campina Grande no dia 
de hoje. quanto o orador que ocupa a tribuna. Ele, paraibano como eu. co
nhece Campina Grande, as suas necessidades e as suas ânsias de crescer. 

Muito obrigado a V. Ex• pela solidariedade e pelo apoio que empresta ao 
meu pronunciamento. 

Continuando. Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Foi essa omissão criminosa com relação especialmente ao algodão e ao 
sisai, produtos que sustentaram durante dêcadas o progresso econômico de 
Campina Grande e da Região, a causa principal da diminuição do rítmo de 
progresso da cidade. 

Um processo crescente e galopante de sucessivas crises arraStou para o 
fechamento mais de 20 indústrias com sede em Campina Grande, todas elas 
ligadas ao beneficiamento e à industrialização do algodão e do sisai. 

Numa região sofredora e abandonada como o Nordeste, a paralisação de 
20 indústrias no espaço de 10 anos_, de 1960 a 1970, acarreta-graves conse
qUências que afetam não só o setor industrial, mas igualmente o comércio, os 
serviços, a administração pública e o ânimo da população. 

Como se não bastassem os prejuízos causados pela desativação de tantas 
empresas, incluSive algumas multinacionais que ofereciam, em conjunto, 
mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, veio recentemente a crise da 
fábrica de fogões Wallig, jogando à própria sorte cerca de 1.000 operários 
campinenses, 753 dos quais, já demitidos sem a percepção dos seus -direitos 
trabalhistas, como denunciei nesta Casa no dia 19 de setembro último. 

Até agora. nenhuma providência concreta foi adotada para solucionar o 
problema; tudo continua no terrenó movediço das promessas e das evasivas, 
enquanto já se comenta na cidade que organismos oficiais esüi.riam compro
metidos com grupos econômicos interessados na falência da empresa, ma
nobra que, se confirmada, é um verdadeiro crime contra os interesses dos 
operários campinenses, há vãrias semanas deSempregados e com reduzidas 
perspectivas de reabsorção no estreito mercado de trabalho local. 

E também um desserviço ao município e ao Estado, que estão deixando 
de arrecadar impostos e taxas face à paralisação daquela indústria. 

Mas o objetivo essencial do meu pronunciamento nesta tarde, Sr. Presi
dente, além das congratulações com o meu povo pelo aniversãrio da nossa ci
dade, ê trazer ao Senado Federal e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, um apelo da gente paraibana e posso dizer nordestina, em favor 
da criação da Universidade Federal da Campina Grande. (Muito bem!) 

Tramita nCs13. Casa, atualmente na Comissão de Educação, aguardando 
parecer, o Projeto de Lei n9 1.657-A, de 1975, de autoria do Deputado parai
bano Octacílio Queiroz, que autoriza o Govemo_Federal a instHuir a .. Fun-
dação Universidade Federal de Campina Grande". · 

O empenho dos paraibanos pela aprovação dessa proposição ê de tal or
dem, que a idéia feliz ·e oportunissima do seu inteligente autor, passou a ser 
uma preocupação de todos os__Srs. Deputados e Senadores do Estado da Pa-' 
raíba, sem distinção de cor partidária. 

A Instituição e o funcionamento de uma Universidade Federal em Cam
pina Grande, Srs. _ _Senadores, representam a própria sobrevivência do Mu
nicípio como centro polarizador de uma região que abrange diretamente mais 
de 50 comunas do interior paraibano e de maneira indireta, chega a exercer 
influência em cefca"de cem municípios dos Estados da Paraíba, de Pernambu
co, do Rio Grande do Norte e do Cearã. 

Tendo perdido, hã duas décadas. a grande posição de pólo comercial do 
interior da Paraí_ba com o crescim_ento d_e outras _comunas, e não tendo se tor
nado um centro industrial de relevância, em função de causas que já analiseí 
nesta Casa, Campina Grande encontrou uma nova motivação de luta pelo de
senvolvimento comunitário: as escolas de n_ívçl_superior. 

Primeiro, su-rgiu a Escola Politécnica; a seguir a Faculdade de Filosofia, 
a Es_cola de Se_rviço Social, a Faculdade de Ciências Econômicas. 

Depois, criada _a FURNE, sob os auspícios da Prefeitura, apareceram 
outras unidades e foram surgindo também as escolas superiores subordinadas 
à Universida~e Federal da Paraíba, ampliando-se pouco a pouco o_horizonte 
para o prosseguimento dos estudos de- mílhares de estudantes do interior nor
destino, cujos limites de aprendizado se estancavam ao final do curso secun
dário, pois o reduzido número de vagas, a avalanche de candidatos, e a limi
tação de recursos financeiros, n·ão permitiam que eles procurassem as capitais 
dos Estados para a continuidade de sua atividade escolar. 

Com o surgimento das escolas universitârias, Campina Grande encon
trava um novo caminho de progresso, nova ràzãO de justificado orgulho dos 
seus filhos, novo alerito pã.ra os profissionais liberais, os comercianteS, os in
dustriais, ·os investidores imobiliários, atê para os administradores municipais 
que se sentiram contagiados pelo renascimento do espírito dinâmico e em
preendedor que caracteriza a gente campinense. 

Como centrO universitário ·em-franca expansão, Campina Grande está 
readquirindo a confianÇa em si própria, encontrou justificativa para noVos 
empreendimentos, descobriu objetivos para voltar a lutar. 

É em nome dessa ânsia de progresso, dessa vocação irresistível de lide
rança, dessa contribuição notável que Campina Grande está trazendo ao de
senvolvimento cultural de todo o interior nordestino, que faço do meu pro
nunciamento nesta tarde, o. eco do grito angustiante de ta-da urna comunida
de, do apelo sofrido, embora esperançoso de milhares de nordestinos, em fa
vor da criação da U niVCrsidade Federal de Campina Grande. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Nobre Senador Cunha Lima, as 
árvores se conhecem pelas flores, como as montanhas se assinalam pelos seus 
Picos, e as terras pelos seus homens. Já tínhamos uma velha admiração por 
Carripina Grande, quando aqui no Senado ouvíamos a oratória, a afirmação 
moral desse brasileiro ilustre que ê Argemiro de Figueiredo. Mas, depois veio 
V. Ex!- representando o povo desta brava Campina Grande, e em pouco tem
po, nobre Senador Cunha Lima, em poucos meses, talvez pela primeira vez 
na história desta Casa, uin Senador novo, recente, ocupa duas Presidências 
emirientes de Comissões nesta Casa; a Comissão de Finanças e a ·de Orçamen
to. E ainda nlais, Sfs. Senadores, conduzido por unanimidade de seus pares, o 
que é fato incomum nã história do Senado. Mas, vejo que tem razão essa nos
sa admiração pela gente de Campina Grande, tais são os filhos ilustres que 
por aqui têm passado. V. Ex.• ê um deles. E, embora lanceado no seu senti
mento e na sua emoção por golpes que o destino tem reservado à sua família, 
vem V. Ex• hoje tributar esta homenagem eloqUente à sua terra natal, a esta 
Campina Grande que também ê nossa, porQue, quando V. Ex• aqui trouxe o 
problema da Universidade de Campina-grande, todo o Senado esteve ao seu 
lado, porque ela ê, como diz V. Ex•, um centro polarizador de uma grande 
área nordestina. Mas, fique certo V. Ex• de que Campina Grande não é só da 
Paraíba; Campina Grande é uma terra que se incorporou ao sentimento e a 
emoção de todos os brasileiros. Receba V. Ex• o apoio da nossa bancada do 
Espírito Santo por esta homenagem que presta à sua terra natal. E V. Ex• que 
no .Senado, em pouco tempo, galgou patamares tão elevados da nossa vida 
em comum, da nossa vida colegiada, é o filho ilustre de Campina Grande que 
muito terá que fazer ainda pela sua terra, pelo seu progresso e pela felicidade 
de seu povo. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB- PB)- Nobre Senador Dirceu Cardo· 
so, ilustre representante do Espírito Santo, V. Ex• já é credor da admiração e 
da gratidão de Campina Grande, pois todas as vezes que levanto a minha voz, 
que ergo a minha palavra abordando temas na defesa e a respeito de Campina 
Grande, da Paraíba, V. Ex• se ergue, também solidário, e empresta o seu 
apoio, com a sua eloqUência, com a sua sensibilidade, com o seu afeto e_ com 
o seu carinho. V. Ex• já se fez credor da nossa admiração; V. Ex• jâ é um cam
pinense honorário, por tudo quanto tem ditO- qi.iai1d0 d-efendemos os proble
mas e os interesses da terra c:ampinense. Muito obrigado a V. Ex•. 

A universidade campinense não interessa apenas a estudantes e professo
res, e seria o bastante, Sr. Presidente, pela contribuição cultural representada 
por um núcleo de mais de 12 mil universitários. Mas, alêm dessa razão, a con
solidação da Universidade Federal de Campina Grande está intimamente 
vinculada à vida do Município, representando um fluxo crescente de riquezas 
pata a cidade, pelas verbas carreadas, pela atração natural de famílias com 
razoável poder aquisitivo, pelo incremento à indústria, ao comércio, aos ser
viços, pela própria renovação de idéias. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Os olhos de milhares de paraibanos, de cearenses, de rio-grandenses-do

norte, de pernambucanos, de nordestinos, enfim, estão Voltados para o Sena
do Federal nos dias que correm. 

São jovens estudantes e são pais de família que anseiam pela definitiva 
estruturação de um centro universitário em Campina -Grande. Não basta a 
existência das escolas. Ê preciso que elas tenham sustentação e organização 
capazes e suficientes para uma atividade escolar e administrativa sempre efi
ciente e moderna. 

É necessário um vínculo natural entre todas as unidades de ensino que 
lhes centralize a gestão, facilite a administração, viabilize um intercâmbio 
maior, reúila as forças dispersas presentemente e sobretudo garanta, às esco
las não federalizadas, condições de sobrevivência e de bom desempenho, no 
interesse da elevação do nível cultural do Nordeste e do País. 

Já se disse em várias oportunidades que os encargos financeiros da União au
mentariio bem pouco, pois o volume das verbas destinadas às várias faculdades 
está em torno de 70% do seu orçamento global. Não se trata de criar novas esco
las. Elas já existem e funcionam. Algumas, conhecidas e reconhecidas como efi
cientíssimos centros de ensino universitãrio. 

Além da Fundação Universidade Regional do Nordeste, a Universidade 
de Campina Grande nuclearã unidades do atual Campus II da Universidade da 
Paraíba, já existentes no Centro de Ciências Agrãrias, ehf Areia; no Centro de 
Formação de Tecnólogos, em Bananeiras; no futuro Centro de Formação de Pro
fessores, em Cajazeiras e rios Centros de Ciências e Tecnologia e de Humanidades, 
de Campina Grande. · 

Essa estrutura, Sr. Presidente, dispõe de Centro de Processamentos de 
Dados, Bibliotecas, Prefeitura, Laboratórios, enfim, a Universidade de Cam
pina Grande já ex1ste, o que falta é institucionalizá-la. 

O que se pretende, Sr. Presidente, é dar unicidade e maior potencial, ca
talizando energias, esforços, idéias e ações, hoje divididos em quatro ou cinco 
frentes distintas. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA-- PB)-- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. CUNHA LIMA (MDB-- PB)-- Com satisfação, Senador. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA -- PB) --Nobre Senador Cunha Lima, 
estava eu diante de afazeres que me prendiam no meu gabinete, em trato de 
assuntos coincidentemente relacionados com o tema que V. Ex• aborda. E, 
evidentemente, me apressei para participar - rio dia em que nós comemora
mos mais um aniversário da cidade de Campina Grande - do pronuncia
mento de V. Ex•, abordando o problema da universidade, uma velha reivindi
cação da comunidade campinense. E, há um fato muito curioso que poucos 
talvez aqui conheçam; é que, lã na nossa cidade, 5% da população é composta 
de universitários. Dificilmente encontraremos no _País um centro urbano 
onde 5% da população total seja de es_tudantes. de nível superior. A nossa rei
vindicação -a reinviridicação de V. Ex•. enfim, a reivindicação da classe 
política paraibana, sem cor partidária, é a de que o Governo crie, realmente, 
condições para dar uma organização de nível adequado àquelas faculdades e 
na nossa opinião a melhor organização seria efetivamente a Universidade Fe
deral de Campina Grande. Como V. Ex• sabe, este é um velho sonho acalen
tado por todos os campinenses. Mas, nobre Senador, congratulo-me com o 
pronunciamento de V. Ex• e naturalmente falei como campinense, que sou. 
Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. CUNHA LIMA (MDB-- PB)-- Nobre Senador Milton Cabral, 
tinha a certeza de que onde V. Ex• estivesse acorreria apressadamente para vir 
também dar o seu apoio e a sua solidariedade ao meu pronunciamento e, 
principalmente, à causa por que todos nós nos empenhamos, que é: a da fede
ralização da Universidade de Campina Grande. Muito obrigado a V. Ex•. 

Continuando, Sr. Presidente. 
E não se venha a falar em falta de verbas,. Um pouco do muito que foi 

sugado do Nordeste é o bastante para tornar plenamente viável esse projeto, 
Concluo, Sr. Presidente, fazendo um apelo a todos os meus nobres cole

gas do Senado Federal, sem distinção de Regiões, Estados ou facções parti
dárias, no sentido de que OuÇam o clamor que vem da Serra da Borborema e 
de quebrada em quebrada chega até este Planalto de onde emanam as direti· 
vas do nosso Povo e, de forma unânime, consagrem o projeto de criação da 
.. Fundação Universidade Federal de Campina Grande" na Comissão de 
Educação e Cultura e no Plenário. 

O Executivo, através do Exmo. Sr. Dr. Eduardo Portela, eminente Mi
nistro da Educação e Cultura já se mostrou simpático e interessado em aten
der ao pleito. Mas é preciso que o Excelentlssimo Senhor Presidente da Re
pública e o Sr. Ministro Chefe da SEPLAN adQtem idêntica atitude e tornem 
objetivo esse sonho de Campina Grande que não ê uma miragem irreal nem 

uma fantasia mirabolante, mas um imperativo inadiável que interessa ao de
senvolvimento integral da sofredora região nordestina. 

Este é o presidente que Camplna Grande espera receber, menos como 
dádiva e muito mais como instru-mento de luta contra o atraso do Nordeste e 
como compensação pelas perdas que ela tem sofrido. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)-- Concedo a palavra ao nobre' Se
nador Dirceu Cardoso. para uma coínunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB-- ES. Lê o seguinte discurso.)-
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Se o turismo é a indústria sem chaminés, a hotelaria é a sua base de sus
tentação. 

Hoje, o Brasil político e social, o Brasil turístico e Oficial, todo o País pe· 
las suas classes vivas e pelas su_as forças de trabalhO acompa'nha o desenvolvi
mento de sua Hotelaria como a pedra de toque de nossa projeção nacional, 
continental e até mundiaL 

É por isso· que não podemos deixar de acompanhar as eleições que se 
trávãi'ào de 6 a lO de novembro próximo, em Salvador~ Pela direção da Asso
ciação Brasileira da Indústria de Hotéis. 

Dois candidatos disputarão as preferências da Hotelaria Brasileira: de 
um lado, José Caribé da Rocha, com um passado inteiramente dedicado às 
suas atividades hoteleiras, impondo-se como uma componente natural de 
suas forças vivas. De outro, um moço membro de uma das mais ilustres 
famílias bra_sileira, o jovem José Eduardo Guínle, diretor do Copacabana Pa
Jace HoteL 

De um lado, a experiência e um passado de lutas pela afirmação da clas
se, uma vida dedicada à Hotelaria, de outro, a inexperiência e a falta de vivên
cia do problema hoteleiro, c-om passos titubeantes na sua vida profissional. 

De uma família das mais ilustres de nosso País, mas, que ainda hã pouco, 
desejou vender_ seu hotel para aF _se erguer ur:n conjunto habitacional, comple
tamente fora de suas preocupações e dos ideafs -que" formam a conSciência ho
teleira em nosso País. E só não o fez por interferência dos altos poderes da 
República. 

E, recentemente, cedeu à pressão de considerações de ordem menos éti
ca, e, abandonando uma linha de procedimento· nacionalista, substituiu uma 
empresa produto de um trabalho de anos e anos de dedicação e lutas, para 
admitir uma empresa que é o tentáculo de uma multinacional que ora se insi
nua na vida hoteleira, ameaçando esmagar e matar as atividades de uma em
presa genuinamente nacional, de capitais brasileiros, que se· vem afirmando 
ano após ano, de uma luta árdua e penosa, pela conquista de um mercado li
gado à hotelaria brasileira. 

O Copacabana Palace Hotel que se vinha utilizando da Empresa 
RENTV há cerca de 12 anos, abandona de chofre essa empresa e admite, 
como sua prestadora de serviços, a COLORTEL, uma filiada à Rentacolor 
lnternational Ltda, empresa qúe opera em 9 países, segundo ela própria con
fessa na carta que dirigiu aos Hotéis do Rio de Janeiro, apresentando seus 
serviços. (Doe. 1.) 

Apresentando seu plano pouco ético mas condizente com sua natureza 
multinacional (doe. 2), a COLORTEL foi aceita pelo Copacabana, dirigido 
pela imaturidade do Dr. José Eduardo Guinle, apesar de ser uma empresa 
que já sofreu a condenação do nosso Conselho Administrativo da Defesa 
Econômica - CADE, o órgão de ação pronta e corajosa de defesa económica 
de nossa sociedade que aplicou à COLORTEL a multa de mil salãrios míni
mos por concorrência desleal. (Doe. 3.) 

Não sabemos se a condenada recolheu a multa que lhe foi imposta e esta
mos remetendo à Mesa requerimento neste sentido, solicitando informações 
ao Ministério da Fazenda sobre o pagamento efetuado e a data em que tal 
compromisso imposto foi sOlucionado. {Doe. 4.) 

Mas, indiferente à pena que lhe foi aplicada, a COLORTEL ainda desa· 
fia o poder do CADE e, em publicação pela imprensa, reafirma seus propósi
tos e numa linguagem pouco condizente com sua situação de empresa sub ju
dice, critica abusivamente a decisão daquele órgão, ridicularizando sua deci
são, como faz prova a farta publicidade distribuída pela imprensa brasileira 
(doe. 5) e num flagrante desrespeito a um órgão nacional a que cabe o devido 
respeito. 

A RENTV, a empresa brasileira prejudicada, encaminhou ao Sr. Minis
tro da Justiça, Dr. Petrônio Portella, um circunstanciado Memorial em que 
analisa a situação em que se viu colhida, e apela para o patriotismo e o espíri
to de justiça do Sr. Ministro em quem deposita sua mais serena confiança de 
que cesse o abuso da concorrente, que se reponha a concorrência comerciai 
nos seus exatos termos e que o Empresariado nacional possa ter a certeza de 
que o Governo estâ vigilante contra esse procedimento aviltante do capital 
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explorador que, atravês de um expediente comercial, aliena e esmaga as tími
das tentativas do capital brasileiro, que, a duras penaS, enfrenta uma situação 
desigual e digna de melhor consideração por parte- dO Poder Público. 

Nós, que Cflnhecemos o Sr. Ministro da Justiça, esperamos que S. Ex• dê 
ao caso a conotação que ele merece, e impeça o alijãmento de urna empresa 
nacional vítima de concorrência de"sleal, segundo decisão soberana do órgão 
de defesa económica, cujas decisões ficam acitna de qualquer suspeita, repri
mindo os avanços imoderados e antiéticos do concorrente multinacional. 

Assim, Sr. Presidente, diante do quadro em que o diretor do Copacaba
na Palace Hotel posiciona-se francamente favorável à pressão de uma multi
nacional na concorrência com uma empresa emihentemente nacional, espera
mos que o empresário hoteleiro do Brasil sinta a situação, analise suas conse
qUências, pese sua linha ética e, em face do diferencial entre os dois candida
tos, de um lado, urna vida de experiência e de lutas, de dedicação e de perma
nente consagração_ à_ vida hoteleira, que é Caribé da Rocha, não se deixe ceder 
a pressões menos éticas e dê à ABIH a base de sustentação da indústria do tu
rismo brasileiro, mantida por um grupo de emp-resários dedicados, a firmeza 
e a segurança de um timoneiro capaz de [eVar a Hotelaria para seus verdadei
ros rumos brasileiros que é José Caribé da Rocha. 

Envio, pois, ao Exm9 Sr. MiniStro da Justiça o nosso apelo, no sentido de 
que não deixe de amparar, na medida do possível, e do legal, a situação de 
uma empresa nacional ante a pressão irresistível de interesses e apetiteS que 
vêm de fora, solapando e matando a iniciativa nacional- que há cerca de 15 
anos luta pela sua afirmação num ramo novo de atividade em que a inteligên
cia e o desassombro de um empresârio br3sileiro saiu do perito dC: sua im
plantação e base e hoje jâ aguça a gula sem entranhas de uma empresa multi
nacional. A Hotelaria Brasileira não pode ter dúVidas caminhando com José 
Caribé da Rocha, como solução nacional para: U-m problema brasileiro. 

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

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Nelson Carneiro, -para uma comunicação. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Para uma comunicação.) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Os jornais de ontem, do Rio de Janeiro, dão uma notícia realmente dolo
rosa que mostra a situação de insegurança pessoal em que vive o povo daque
la antiga cidade maravilhosa. 

Realmente, é surpreendente, Sr. Presidente, que duas das oito.escolas da 
Cidade de Deus, em Jacarepaguâ, tivessem de suspender os seus trabalhos e 
dispensar os seus alunos, com medo da violência -dos malfeitores. Foram as 
escolas Avertano Rocha e Frederico Eyer que tiveram de fechar as suas por
tas. 

Dia a notícia: 

Pouco depois das 8 horas, atendendo a falsos pedidos de socor
ro, o delegado José Guedes percorreu as oito escolas da ãrea, cons
tando que nenhuma professora ou aluna fora estuprada e que não 
havia escolas incendiadas ou ameaçadas por tiroteios, como os tele-
fonemas diziam. Mesmo assim as escolas Avertano Rocha e Frede
rico Eyer fecharam as suas portas~ 

Na noite de domingo para segunda-feira, a Escola Frederico 
Eyer foi assaltada. Os ladrões levaram o estoque da merenda esco· 
lar, tendo deixado cair parte dos mantimentos no quintal da Esco
la A vertano Rocha. 

A situação desses meninos que estudam, Sr. Presidente, na vêspera do 
Dia da Criança deve ser alertada para que o Governo do Estado se p~eocupe 
com o problema da segurança individual no Rio de Janeiro, que·parece ser, 
hoje, a cidade menos policiada do mundo. 

Era esta comunicação, Sr. Presidente, que eu desejava fazer, dada a ur
gência que nela se contént, para que- algumas providências sejam tomadas em 
favor da população do Rio de Janeiro. (Muito bem!) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Eunice Michiles- Evandro Carreira- Raimundo Parente- Josê Sar

n~y- Bernardino Viana- Dinarte Mariz- Jessé Freire- Lomanto Jú~ 
nior- Luiz Viana- João Calmon- Amaral Peixoto.....;. Hugo Ramos
Franco Montoro - Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Lãzaro Bar
boza- Benedito Canelas- Vicente Vuolo --Mendes Canale- Pedro Pe
. drossian- José Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison Barreto 
- Lenoir Vargas - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto) - Sobre a mesa, comunicações 
·1ue serão lidas pelo Sr. }9-Secretârio. 

São lidas as seguintes 

Brasflia, II de outubro de 1979. 

Senhor Presidente 

Nos termos do§ l'i' do art. 10 do Regimento Comum, tenho a honra de 
comunicar a V. Ex", para os devidos fins, que esta Liderança deliberou pro
por a substituição do nobre Sr. Senador Mauro Benevides, pelo nobre Sr. Se· 
nador Marcos Freire, na Comissão Misfa do Congresso Nacional que darâ 
parecer sobre o Projeto de Lei do Congresso Nacional n9 26, de 1979-CN que 
"dispõe sobre a correção automãtica doS salários, modifica a política salarial 
e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da mais alta estima 
e distitlta consideração. - Humberto Lucena, Vice-Líder da Minoria, no 
exercício da Liderança. 

OFICIO N• 128/79 
Brasflia, II de outubro de 1979. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que o Deputado Antô

nio Russo foi indicado por esta Liderança para-substituir o Deputado Carlos 
Santos na ComisSão Mista inCumbida do estudo e parecer so_bre a Proposta 
de Emenda à ConstitUiçã-o n9 38/79-CN, que "acrescenta dispositivo a-os arti· 
gos 43 e 57 da Constituição Federal". 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de 
estima e consideraçã·o.---Freitas Nobre, Líder do MDB. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Serão feitas as substituições so-
licitadas. · · 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Estã finda a Hora do Expedien-

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 74, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de 
seu Parecer n9 641, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Moji-Guaçu (SP) a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, qui
nhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa cen
tavos) o montante de sua dívida consolidadat tendo 

PARECER, sob n• 642, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade. 

A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão anterior, tendo sido sua 
votação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matêria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item l: 

Votação, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 75, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
seu Parecer n9 643, de 1979). que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Presidente Prudente (SP) a elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e qua
tro milhões, noventa e quatro mil, cento e cinqUenta cruzeiros e oi
terlta e seis centavos) o montante de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 644, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici· 

dade. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo sua vo~ 
tação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação . 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'~' 76, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de 
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seu Parecer n9 645, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
Santos (SP) a elevar em Cr$ 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqüenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzei
ros e trinta e cinco centavos) o montante de sua dívida consolidada, 
tendo 

PARECER, sob n• 646, de 1979, da Comissão: 
-de Constituiçio e Justiça, pela constituciOnalidade e juridici

dade. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo sua vo
tação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Porto)- Item 4: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 1979 (apre
sentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n"" 647, 
de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a 
elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e 
noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) o montante de sua dívida con
solidada interna, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 
- de Constituiçio e Justiça, pela constituciOnalidade e juridicidadC. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a sua vo-
tação adiada por falta de quorum. 

Em votação o projeto; em turno único. 
Tem a palavra o nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES. Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

De certa data para câ, vimos mantendo uma linha de resistência à apro
vação das mensagens do senhor Presidente da República que autorizam mu
nicípios ricos de Estados ricos a consolidarem a sua dívida para efeito de 
granjearem novos empréstimos. Isto, temos dito aqui na Casa, é o fator infla
cionário, é a realimentação da inflação; e repetidas vezes temos aqui pronun
ciado na Casa o nosso protesto de vez qüe essés 60 rríu.riiCípioS agraciados 
com mensagens do Senhor Presidente da República não são os mais pobres 
do País. Se o fossem, calariam a minha palavra; mas, são os municípios mais 
poderosos. São municípiOS que fazem obras faraónicas, às vezes, obras desne
cessárias e obras perfeitamente adiáveis. E o meu argumento, Sr. Presidente, é 
que cada cruzeiro deste que se autoriza ao município tomar emprestado no 
Banco, na hora em que o Governo devia ter por finalidade e por sua precí
pua prioridade o combate à inflação e a contenção dos &astos; estes emprésti
mos são fatores inflacionârios poderosos. 

Ontem, Sr. Presidente, esteve na Casa o Sr. Ministro do Planejamento, e 
eu fui à reunião·, como v. Ex• também o foi, e inteq)Ch~i" o sr. Miriistró Sr. 
Delfim Netto. 

Sr. Presidente, o Senhor Presidente da República remeteu T4 mensage-ns, 
num dia só. Estava de mão leve naquele dia. 

Num total de 2 milhões e 382 mil cruzeiros. Foi o que S. Ex• lançou na 
inflação brasileira, em outubro. Em setembro, S. Ex• mandou 26 mensagens, 
num total de 3 bilhões e 85 milhões de cruzeiros, de empréstimos a municí
pios poderosos também, lançando esse dinheiro na corrente inflacionária. 

Em dois meses, Sr. Presidente, setembro e outubro, o Senhor Presidente 
da República remeteu a esta Casa, portanto, 43 mensagens, autorizando mu
nicípios a consolidarem suas dívidas e angariarem empréstimos em estabeleci
mentos oficiais. 

O Sr. Saldanha Derzl (ARENA- MS)- Nobre Senador, permite um 
aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Se pode ... 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA- MS)- Nobre Senador, V. Ex• sabe o 
quanto estão empobrecidos os nossos municípios brasileiros. E os Estados, 
também, com a distribuição dos impostos. A maior arrecadação, a parte do 
leão, fica com a Nação. V. Ex• sabe que estão muito empobrecidos os Estados 
e os municípios. Então os municípios não têm como solucionar os seus 
problemas em saneamento. A maioria desses empréstimos são para sanea
mento, a juros subsidiados. E o volume de mensagens que chega nesta hora é 
porque, para conter a inflação, nãO vieram de março até agora. Agora, no fim 

do ano, é que se está aprovando essas mensagens, mas num cronograma mui
to longo de dispêndio dos recursos. V. Ex• fique tran·quilo, mas devemos aju
dar os municípios brasileiros-que realmente estão necessitados. f: o apelo que 
faço a V. Ex• 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB - ES) - Q aparte do nobre Se· 
nador, parece-me que não vai constar do meu discurso, porque não podia 
apartear. 

S. Ex• passeou ·na Europa, vem com a cabeça fresca, e nós estamos com a 
cabeça quente. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Eu estava em missão repre
sentando esta Casa, no Senado Federal. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Eu sei. Estamos com a ca· 
beça quente, Sr. Presidente, dos problemas da Casa. 

b certo é que, em dois ineses, o Senhor Presidente da República mandou 
43 mensagens. Foi um grande Presidente para esses municípios poderosos, de 
Estados poderosos. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais. 

Os nossos Estados pequenoS; de municípios pobres, não foram agracia
dos; só tiveram autorização do Senhor Presidente da República aqueles mu
nicípios que têm os grandes padrinhos, que pedem e o Senhor Presidente da 
República, com mão leve e desatento de que está combatendo a inflação, au
toriza. 

Mas jogou, Sr. Presidente, em dois meses, na voragem inflacionária bra
sileira, 5 bilhões, 781 milhões e quebrados. Inflacionou a inflação o Senhor 
Presidente da República. Inflacionou a inflação. Quer dizer, realimentou a in
flação. Como Sua Excelência, então, vai perante a televisão e os jornais do 
Brasil e diz: uNós vamos combater, o combate à inflação é a primeira priori
dade H. E ele próprio, cOm i mão esqUerda, assina as mensagens. 

Sr. Presidente, este ano~ remeteu o Senhor Presidente da República ao 
Senado, não foram essas 43, ~está aqui a relação, mas 56_ mensagens. 

O Sr. Saldanha Derzi (ARENA - MS) - Para atender a Municípios. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Não se trata de municf· 
pios, nobre Senador. Trata-se de dinheiro que se está jogando, aumentando a 
inflação; trata-se de dinheiro que está desvalorizando o salário mínimo do 
operário, ê outra coisa. Trata-se de dinheiro, Sr. Presidente, que, jogado no 
meio circulante, água o poder aquisitivo do pobre e desgraçado operário bra
sileiro, que vive do salário mínimo. Não se trata de município, eu sou munici
palista. 

Nós, Sr. Presidente, poderíamos jogar um volume de dinheiro, como um 
oceano, em cima dos 4 mil municípios brasileiros, mas atendêssemos a todos. 
O Senhor Presidente da República está atendendo os grandes municípios dos 
grandes Estados. Os municípios da terra de V. Ex• não estão contemplados 
aqui, irão para as-calendas. E os municípios do nosso Estado, nobre Senador 
Moacyr Dalla, também não estão contemplados; os municípios do seu Esta
do, Sr. Senador Milton Cabral, também não estão contemplados aqui. 

O Sr. Milton Cabral (ARENA - PB) - Vêm ainda. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Bom, então, vêm por aí, 
ainda. Mas não estão contemplados aqui. 

Os municípios do Estado do ilustre General, também não estão contem
plados aqui. 

Os municíp-ios do Piauí e do Maranhão também não estão contemplados 
aqui. 

Os municípios do Estado de V. Ex• não estão contemplados. 
O Sr. SaldanhaDerzi (ARENA ....: MS) - Mas vêm por aí. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Ah, vêm por aí, porque 
V. Ex' é poderoso, muda até o Governador do Estado. Imagina se não conse
gue a mensagem para conseguir verbas para os seus municípios. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Nobre Senador, V. Ex•, Iamen· 
tavelmente, estã com o seu tempo esgotado. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (MDB- ES)- Portanto, Sr. Presidente, 
este é o fator de inflação. Interpelei o Sr. Ministro. 

V. Ex• estava voando; na hora em que estava interpelando o Ministro, 
V. Ex• estava atravessando o _Atlântico, para chegar aqui. Tivemos notícia, 
aqui, de que V. Ex• estava atravessando o Atlântico naquela hora. 

Sr. Presidente, disse o Sr. Ministro do Planejamento: V. Ex' tem razão. 
É inflacionária. Esta autorização aos municípios de poderem contrilir em
préstimos. E innacionária. 
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Afianço a V. Ex• que nós vamos dimiriuir o ritmo dessas mensagens. São 
56 de empréstimos internos e 12 de empréstimos externos. QUer- dizer, é mais 
de uma para cada senador. Sendo que os Srs. Senadores de EstadoS como São 
Paulo abiscoitarri quase todas, 7/8, e 1/8-foi para Rio Gfande do Sul, Paraná, 
Minas Gerais e para o Estado de V. Ex• qUe está anunciando que- vem por aí. 
Os outros Estados ficaram a ver navios. --· 

Sr. Presidente, não se trata de empréstimo ao município. Trata~se de jo
gar dinheiro, alimentando-se a inflação. Não sou- contra emPréstimos aos 
municípios. Tomara que o Sr. Presidente d~ República; ri uma -epoca normal, 
jogasse dinheiro -sobre quatro mil municípios brasileiros. Naturalmente, os 
municípios poderosos, dos Estados poderosos atioCanhar1am a maior parte. 
Nós, os pequeninos, ficaríamos com as migalhas -que -sobram dessa mesa de 
distribuição nacional. Mas o certo é que o Senhor Ministro disse: .. Eu agra
deço a V. Ex•, Sr. Senador- é inflacionário". Então, pedi ao Sr. Minis
tro:· Sr. Ministro, O Brasil espera que V. Ex•, como o Êdipo da lenda, que de
cifrou a esfinge, decifre- essa nova esfinge - é a inflação que estã nos 
ameaçando. Se V. Ex• continuar a jogar dinheiro nas autorizações municipais 
de empréstimos, V. Ex• está pisando no pescoç-o d6 pobre do Brasil, que não 
tem dinheiro para fazer a sua subsistência, para comprar os seus gêneros ali
mentícios. E, a pretexto de que se está protegendo os municípios, está se es
magando, cada vez mais, o desgraçado brasileiro que vive no regime de sa
lário de fome, de salário de necessidade. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE \Passos Pôrto) - Em votação o projeto. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como estão. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Dirceu Cardoso (MDB- ES)- Sr. Presidente, requeiro verifi
cação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Vai-se proceder à verificação 
solicitada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar a che
gada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabin.etes. 

(A sessão é suspensa às 16 horas, sendo reaberta às /6 horas e 10 
minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Está reaberta a sessão. Sendo 
evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência deixa de proceder à ve
rificação requerida. A votação da matéria fica adiada para a próxima sessão 
ordinária, juntamente com os itens 5, 6 e 7, que estão em fase de votação. Em 
razão da falta de número deixam também de ser submetidos à deliberação do 
Plenário os iteils 9, -w e -11 da pauta, dependentes da votação de requerimen
to. 

São os seguintes os itens cuja apreciação fica adiada 

-5-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem no 122, de 1978 (no 208/78, na origem), solici· 
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superin
tendênciã da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
S.A. 

-6-

Votação, em turno único, do Requerimento ft9 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem nO? 123, de 1978 (n"' 209/78, na origem), solici
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas do distrito agrój>eCiiátiO da Superintendência da 
Zoria Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuária Porto Ale
gre S.A. 

-7-

Votação, em turno úilico, do Requerimento n9 278, de 1979, do Senador 
Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento ln
terno, a convocação_ do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér
cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado_ Fe
deral, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grüpo Atalla. 

-~-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 97, DE 1975 

(Tramitando em conjunto com os PLS nos 169 e 217/75) 

Discussão, em primeiro til.rno; do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que.altera aredação do§ 29 do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previd~ciii Soéíal (Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960)~ tendo 

PARECERES, sob nl's 321 a 325, de 1979, das Comissões:-
- de Constituição e Justiça- lO? pronunciamento: pela constitucionali~ 

dade e juridicidade; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicida
de, e no mérito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta; 

- de Legislação Social - 1"' pronunciamento: contrário; 29 pronuncia-
mento: contrário ao projeto e aO substitutivo da Coniissão de ConstitUição e 
Justiça, com voto venCido, em separado, do Senador Franco Montara; 

- de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. (Dependendo da votação do Requerimento n9 389, de 
1979, do Senador Franco Montoro, solicitando o reexame da matér'ia~ pela 
Comissão de Constituição e Justiça.) 

-lO-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 169, DE 1975 

(Tramitando em conjunto com os PLS nos 97 e 217/75) 

Discussão, em primeiro- turno~ do Projeto de Lei do Senado n9 169, de 
1975, do Senador Franco Montara, que determina qUe os beneficies concediw 
dos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário míni
mo. Dá nova redaçã<Y ao§ 211 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência So
cial,_ tendo 
. PARECERES, sob nos 324 a 326, de 1979, d~s Comissões: 

-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá
vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado nO? 
97 /75; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrário. 

-H-
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1975 

(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169 /75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 217, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 29 do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob nos 324, 325 e 327, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n"' 97, 
de 1975; 

-de Legislação Social, contrãrio, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) - Passaremos, pois, ao item 8: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 25, 
de 1979 (n• 2.146/76, na Casa de origem), que introduz modifi
cações na Lei n9 5.107, de 13 de setembró de 1966, que criou o Fun
dÕ de G3.raritia· dO -TempO de Serviço, ten·do 

PARECERES, sob nos 475 e 476, de 1979, das Comissões: 
-de Legislação Social, fav_orável com a Emenda que apresenta 

de n• l·CLS; e 
-de Finan~as, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão 

de Legislação Social. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão de 12 de setembro, tendo 
a discussão adiada, a requerimento do Senador José Lins, para a presente ses
são. 

Em discussão_ o projeto e a emenda, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada, ficando a votação adiada 

para a próxima sessão, em vi'rtude da falta de quorum para deliberação, em 
plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- Esgotada a matéria da pauta. 
Sobre a mesa, as redações finais dos Projetes de_ Resolução n9s 74, 75 e 

76, de 1979, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos 
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do parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção 
do Plenário, serão lidas pelo Sr. ('?-Secretário. (Pausa.) 

São lidas as seguint_es 

PARECER N• 706, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação Final do Projeto de Resolução n' 74, de 1979. 

Relator: Senador Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n'? 74, de 

1979, que autoriza- a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu (SP) a elevar em 
Cr$ 4.590.186~90 (quatro milhões, quinhentos e noventa mil, cento e oitenta e 
seis cruzeiros e noventa ceiltavos) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, II de outubro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presiden
te - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena. 

ANEXO AO PARECER N• 706, DE 1979 

Redação Final do Projeto de Resolução n• 74, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu; , Presidente, promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São 
Paulo, a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, quinhentos e 
noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E a PrefeitUra Municipal de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo~ 

nos termos do art. 29 da _ _Resolução r]'? 9-3," de II de outubro de 1976, do Sena
do Federal, autorizada a elevar em Cr$ 4.590.186,90 (quatro milhões, qui
nhentos e noventa mil, cento e oitenta e seis cruzeifóS e noventa centavos) o 
montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um emprés
timo de igual valor,junto an- Banco do Estado de São Paulo S.A., este na qua
lidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BN H), destina
do ao financiamento do Programa FINC, naquele Município, obedecidas as 
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 707, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação Final do Projeto de Resolução n• 75, de 1979. 

Relator: Senador Mendes Canale 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 75, de 

. 1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (SP) a ele
var em CrS 24.094.150,86 (vinte e qUatro milhões, noventa e quatro mil~ cen
to e cinqUenta cruzeiros e oitenta e seis centavos) o montante de sua dívida 
consolidada. 

Sala das Comissões, ll de outubro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presiden
te - Mendes Canale, Relator - Adalberto Sena 

ANEXO AO PARECER N• 707, DE 1979 

Redação Final do Projeto de Resolução n'? 75, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VI, da ConS:tituição, e eu,----, Presidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado 
de São Paulo, a elevar em CrS 24.094.150,86 (vinte e quatro milhões, 
noventa e quatro mil, cento e cinqUenta cruzeiros e oitenta e seis centa
vos) o monta.nte de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Estado de São 

Paulo, nos termos do art. :Z. da Resolução n• 93, de li de outubro de 1976, do 
Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 24.094.150,86 (vinte e quatro mi
lhões, noventa e quatro mil, cento c cinqUenta cruzeiros e oitenta e seis centaw 
vos) o montante d.e sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor,junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A., este 
na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), 
destinado ao financiamento dos serviços de infra-estrUtura urbana do Con-

junto Habitacional Bartolomeu Bueno de Miranda, da COHAB, naquele 
Município,· obedecidas as condições. admitidas pelo Banco Central do Brasil 
no respectivo processo. -

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 708, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação Final do Projeto de Resolução n' 75, de 1979. 

Relator: Senador Adalberto Sena 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 76, de 

1979, q1,1e autoriza a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar em CrS 
35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e cinqUenta e um mil, sete ... 
centos e noventa e três cruzeiros e trinta e cincQ_centavos) o montante de sua 
dívida consolidada. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 197.9.- Dirceu Cardoso, Presiden
te - Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER No 708, DE 1979 

Redação Final do Projeto de Resolução n'? 76, de 1979. 

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

RESOLUÇÃO N• , N• 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Santos, Estado de São Pau
lo, a elevar em Cr$ 35.551.793,35 (trinta e cinco milhões, quinhentos e 
cinqüenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta e cin
co centavos) o montante de ~a dívi~a consolld~da. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 E a Prefeitura Municip;ll de Santos, Estado de São Paulo, nos 

termos do art. 2• da Resolução n' 93, de li de outubro de 1976, do Senado 
Federal, autorizada a elevar em CrS 35.55.1.793,35 (trinta e cinco milhões, 
quinhentos e cinqUenta e um mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e trinta 
e cinco centavos) O monta-nte de sua dívida consolidada, a fim de que possa 
contratar um empréstimo de igual valor,jllnto à Caixa Econômica do Estado 
de São Paulo S.A., esta na qualidade de agente financeiro·do Banco Nacional 
da Habitação (BN H), destinado à execução de obraS e financiamento de equi
pamentos no Centro Comunitário do Conjunto Residencial Dale Coutinho, 
através do Programa FINEC, naquele Município, obedecidas as condições 
admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- As redações finais lidas vão à 
publicação. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Alberto Silva . 

O SR. ALBERTO SILVA (ARENA- PI. Lê o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Adotei nesta Casa um critério de trazer para aqui somente aqueles 
problemas que dizem respeito à situação de emergência em que passa nosso
País, com relação ao problema do combustível. Mas não posso deixar de tra
zer, hoje, ao conhecimento do Plen;írio do Senado assunto da maior gravida
de e que fere os interesses de todo o magistério de primeiro e segundo graus 
de meu Estado. 

Antes, faço um retrospecto, para trazer ao conhecimento dos Srs. Sena· 
dores a situação dos professores, nos idos de 1971, quando assumi o Governo 
do Estado do Piauí. 

Não há qualquer exagero, mas a realidade era: uma professora diploma
da, ao ser admitida, o salário era de Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros) por mês, e 
as que tinham mais de vinte anOs de serviço, o salário não passava de CrS 
125,00 (cento e vinte e cinco cruzeiros) mensais. 

Adotei como meta: prioritária de meu governo uina vigorosa ação no 
sentido de colocar a profissão de professor primârio ou secundário no seu de
vido lugar, com salário justo e protegidos da ação desagregadora de uma po
liticagem até então vigente- no Piauí. 

Com efeito, em lugar de professores diplomados, as vagas existentes em 
dezenas de municípios piauienses eram preenchidas por professores leigos, 
nomeados ao sabor dos pedidos de chefes políticos locais. 

E o pior, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que naquela época existiam 
mais de mil professores diplomados, sem qualquer esperança de nomeação. 

Adotamos, então, medidas várias, que transformaram totalmente a si· 
tuação vigente, a começar por uma correção imediata do salário dos profes· 



5202 Sexta-feira 12 l:l!ÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Jl) Outubro de 1979 

sares_. Em seguida, iniciamos os estudos pará dir "ã.O mã.8ístêrio piauiense o 
seu estatuto, tantas vezes reclamado e nunca atendido. 

Para que esse diploma legal pudesse atingir sua finalidade, nomeamos 
uma comissão na Secretaria de Educação para estudar o assunto e emitir pa
recer conclusivo. Fizemos mais: convocamos a Associação dos Professores do 
Estado do Piaui - APEP, para acompanhar o estudo em questão. 

NecessáriO é que se reg1sfre,-it3 oportunidade~ que a Associação dos Pro
fessores do Estado do Paiauí- APEP, é uma associação a política, e quedes
de os seus primeiros dias de existência provou estar voltada exclusivamente 
para os interesses da classe que representa. 

Nasceu, assim, o Estatuto do Magistério dos Professores do Piauí, que se 
transformou em lei, e que só reais beni!:ficiOs troUxe à classe. 

Ao deixar O governo, em março de 1975, os professores piauienses ti
nham uma situaçã-o- bem melhor do que a que encontrei. 

No período de 1975 a 1978, o acontecimento mais importante para a 
classe foi a elaboração de duas leis, dando maior amparo à profissão de pro
fessor. 

A primeira, de nómero 3.599, de 4 de julho de 1978, define o regime jurí· 
dico de professores dos Primeiro e Segundo Graus, e a segunda, de número 
3.660, de 7 de julho de 1978, cria o quadro de especfalista de educação. 

Com a sanção e cOmpetente promulgação dos referidos diplomas legais, 
ganhou a classe de professores mais uma etapa no reconhecimento, por parte 
do Governo do Estado, de direitos hã muito reclamados. 

O mais importante entretanto ê que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, es
tas leis beneficiando a numerosa classe de professores foram promulgadas em 
um período prê--eleitorai. 

Neste período, constatei pessoalmente, como candidato que era ao Sena
do, que o Secretário de Educação- fazia reuniões nas escolas estaduais em 
vários municípios,-e ta"mbém na CaPital, e, além de mostrar os beneficias que 
a classe estava recebendo com as duas citadas leis, usava da pressão e da 
ameaça de sanções a serem aplicadas nos professores que não votassem nos 
candidatos oficiais, principalmente no candidato a Senador. 

Os alunos também eram convocados para convencer seus pais a seguir o 
mesmo caminho, isto é, apoio total aos citados candidatos. 

Pois bem, Sr. Presidente, agora, o ln ais grave e que caracteriza a oligar
quia dominante no Piauí, que combatemos, exatamente por fatos como os 
que narraremos a seguir. 

Após as eleições, alguém deve ter descoberto que a maioria da classe de 
professores, usando um direito que a Constituição garante a todo cidadão 
deste Pais, não votou no candidato oficial. 

Veio, então, a aplicação das sanções prometidas: demissão de dezenas de 
professores em todo o Estado, chegando até a longínqUos distritos do interior 
piauiense, como tenho Constatado em viagens que venho realizando ali. 

Pior ainda do que isso, é que uma ComiSSãO, nomeada para apresentar 
ao Governo um relatório visando o enquadramento dos professores nos dis
positivos dos textos legais aqui mencionados, opinou, por absurdo que pa
reça, pela inconstitucionalidade das referidas leis. 

O próprio Secretário de Educação do atual Governo, que por sinal é o 
mesmo do Governo anterior, foi à Assembléia Legislativa e, ali, em longa ex
posição, tentou convencer aos Srs. Deputados de que os professores não iam 
receber os benefícios das leis, aqui citadas, porque vários de seus artigos 
eram inconstituciOnais. 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, como as coisas acontecem no 
meu estado: antes das eleições, leis elaboradas pela Secretaria de Educação, 
apróvadas pela Assembléia Legislativa e sancionadas pelo Governador; ago
ra, após as referidas eleições, são consideradas, pelo mesmo Secretário de 
Educaç-ão, inconstitucioriais, criando urna situação de impasse, de desestimu
lo e ·descrença ·dos professores na açã-o do Governo. 

Agora, o Governó do Estado, tentando ·desviar a atenção da opinião 
pública da difícil situação por ele mesmo criada, estã enviando emissãrios a 
todo·o interior piauiense~- c<mvocandô os professores, ameaçando, mais uma 
vez, no sentido de derrubarem a atual Diretoria da Ass-ociação de Professores 
do Estado do Piauí, no pleito que se aviZinha, por considerá-la, o Governo, 
como responsável pelo impasse existente. 

Quero deixar, aqui, o meu testemuriho de ex-Governador do Piauí, de 
que a referida Associação é um órgão apolítico, cuja atividade é exclusiva
mente dedicar-se à solução dos problemas da numerosa classe de professores 
do Estado. 

Este o relato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, dos acontecimentos que 
envolvem a responsabilidade direta do Governador Lucídio Portella, que não 
pode alegar, agora, desconhecimento do assunto, pois era já Governador in
dicado, no período que precedeu o pleito eleitoral, justamente quando referi-

das leis foram votadas pela Assembléia Legislativa e sancionadas pelo Gover
nador de então. 

O magistério do Piauí vive momentos de angústia, às vésperas do dia do 
professor. 

O direito que a lei assegura à classe é agora posto em dúvida pelo atual 
Governo, sob a alegação de inconstitucionalidade, sem que o poder compe
tente tenha se mã.Õifestado a respeito. 

Faço, pois, um apelo, aqui e agora, ao eminente Ministro Eduardo Por
tella, da Educação, para que determine a ida ao Piauí de observadores de seu 
Ministério, no sentido de restabelecer o diálogo interrompido e evitar que a 
numerosa classe venh~ a sofrer as conseqUências da desastrada política de 
desrespeito à lei, de arrocho e ameaça adotada pelo atual Governador contra 
os professores do Piauí. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Gabriel Hermes. 

O SR. GABRIEL HERMES (ARENA- PA. Pronuncia o seguinte dis· 
curso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apresentei projeto regularizando as atividades e o exercício de Audito
ria, porque a Auditoria Contâbil, externa ou interna, deve ser exercida por 
Bacharéis em Ciências Contâbeis ou por detentores de título de Contador ou 
serviço de Contador. 

E uma atividade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que l!omeça a tomar, 
dentro do campo das ativídades profissionais, não apenas no" Brasil, mas, cer
tamente, no Terceiro Mundo, como se diz, importância significativa por to
dos os motivos. Hã pouco, quando participãvamos de um Congresso de: Con
tadores e Auditores, no Peru, em Lima, onde compareceram cerca de setecen
tos profissionais da-Amêrica do Sul, acentuadamente, e tudo prestigiado pelo 
centro de auditagem denominado Pacto Andino e, agora, acrescido também 
pelo grupo do Pacto Amazónico, verificamos a importância e a significação 
da auditagem e dos profissionais na especialidade. Verificamos, também, 
como os representantes da Venezuela, da Colômbia, do Equador, da Bolívia e 
do Brasil, debateram com a maior ênfase o problema. 

Isto tudo, Sr. Presidente, nos levou a estudar detalhadamente o assunto e 
a tirar· prOveito do projeto apresentado, anteriormente, na Câmara e que não 
teve andamento, o qual foi arquivado, pelo nobre ex-Deputado, homem estu
dioso que merece o nosso respeito, cujo nome citamos com muita satisfação, 
o Sr. Deputado José Alves. 

O nosso projeto, Sr. Presidente, também é resultado de solicitação de 
grupos de auditores, contadores e de atuários de todo o Brasil. 

Destacaram-se na solicitação da regularização das atividades da classe, 
os clubes de atuários e contadores do Rio Grande do Sul, e também o clube 
de Bacharéis em Ciências Cont_ábeis; com o mesmo entusiasmo, a mesma vee
mência, tarilbém os auditores independentes do Brasil. 

Nós mesmos, Sr. Presidente, cujas primeiraS atividades vencemos como 
profissional em contabilidade, como contador que somos, mais tarde nos for
mamos em Direito, mas nunca perdemos as nossas raízes, mesmo quando ad
vogávamos, pelas ligações profundas entre as duas profissões, e mais tarde 
procurando avançai' mais -um pouco, no sentido da nossa ciência, hoje, tão 
evoluída- que é a ciência económica- como nos ajudaram nossos conheci
mentos contábeis. 

A verdade é qu~ no mundo inteiro, levanta-se um trabalho a favor da 
orgnização dessa classe. E ela se torna significativa pelo que tem a fazer, em 
defesa de cada país, dos interesses do próprio país. E através de auditagem, e 
da auditagem de grandes grupos internacionais que se apossavam essas enti
dades, esses grupos monopolistas, dos segredos e da força das pequenas enti
dades regionais, de todos os países e acentuadamente do Brasil, verificáva
mos, e verificamos ainda hoje, a força desses grupos de auditagem no exte
rior. E até mesmo nos Estados "Unidos grupos levantclram-se e denúncias fo
rám feitas, dassificandO â.té esses ConjuntOs de auditores do ·Exterior de ver
dadeiros trusts de espionagem da economia interna dos países onde atuavam. 

As implicações-econôlnicas e moraiS da Auditoria levaram, em 1976, o 
Senado Americano a fazer uma investigação em torno das entidades estran
geiras que atuavam no grande país da América do Norte. Desenvolveu-se de 
tal maneira esta reação, Sr. Presidente, que felizemente outros países desper
taram para ela e, hoje, podemos dizer com satisfação que o grupo de audito
res de serviço de auditagem, dentro do nosso país, pode ser entregue aos nos
sos profissionais, homens da maior idoneidade, capacitados da seriedade e da 
responsabilidade da sua profissão, merecedores do apoio de toda a coletivida
de industrial, comercial e acentuadamente do Governo que hoje domina as 
maiores empresas nacionais, e muitas vezes, ou na maior parte das vezes en-
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tregam a auditagem da sua contabilidade a grupos ainda do Exterior. E como 
foi denunciado no Senado americano e aqui, pelos clubes e pelas entidades de 
classe dos Auditores, dos Contadores do Rio Grande do Sul e dos auditores 
independentes do BraSil, prejudicando muitas veZes ·a e:COilomiã do país, foi 
esta, Sr. Presidente, a razão que nos levou à apresentação dO projeto, lido na 
sessão de ontem e que dispõe sobre o exercício da auditoria contâbil. (Muito 
bem! Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GABRIEL HER
MES EM SEU DISCURSO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' DE 1979 

Dispõe sobre o exercício da auditoria contábil, e dá outras provi~ 
dências. 

O Congresso Naci~:mal decreta: 

Art. 11. Os Conselhos Regionais de Contabilidade suspenderão ou 
cancelarão o registro de auditor, sem prejuízo de outras sanções legais cabí
veis, quando ele: 

I - descumprir as normas atinentes ao exercício profissional; 
II - violar a legislação reguladora do mercado de valores mobiliários; 
III- realizar auditoria inepta ou fraudulenta, falsear dados ou números 

ou, ainda, omitir ou sonegar ínformações que sejam de sua função certificar, 
ressalvar, esclarecer ou contestar; 

IV- utilizar, em benefício própriO Oli de terceiros, informações não di
vulgadas ao público, às quais tenha tido acesso em decorrência de suas ativi
dades profissionais; 

V - transferir pata terceiros, onerosa ou gratuitamente, informações 
obtidas em razão do exercíciO -profissional e cujo usO não lhe tenha sido ex
pressamente autorizado, salvo quando requisitadas por autoridade compe
tente. 

Parágrafo único. Ao auditor cujo registro tenha sido suspenso ou can
celado, é assegurado o prazo de trinta dias, a contar da data do recebimento 

Art. lq A auditoria contâbil, externa ou interna, serâ exercida privati- da respectiva comunicação, para interposição de recurso do Conselho Fede
vamente por Bacharéis em Ciências COniábeis e Por (fetenfores de título de ral de Contabilidade, sustando-se automaticamente os efeitos da suspensão 
Contador ou Perito-Contador, registrados no Conselho-Regional de Conta- ou do_ cancelamento na hipótese de 0 recurso não ter sido julgado dentro de 
bilidade da respectiva circunscrição. sessenta dias de sua apresentação. 

Art. zq A autorização para o ex-ercício da auditoiia externa, na qualida- Art. 12. As sociedades por ações são obrigadas a submeter à auditoria 
de de profissional liberal ou partícipante de sociedade de auditores, depende- externa as suas demonstrações con_tábeis sujeitas à publicação ou destinadas à 
rã de prévia comprovação perante o respectivo Conselho Regional de Conta- divulgação, garantido aos acionistas minoritários, representativos pelo me
bilidade, da feitura de trabalhos contãbeis, inerentes à formação universi- nos da décima parte do capital social, 0 direito de indicação, à conta da socie
tária, em cada um dos três anos imediatamente anteriores ao pedido de ins- da de, de auditor externo diferente do escolhido pela administração da empre-
crição, ou, intercaladamente, nos últimos cinco anos. 

53 
Art. J'»_ Aos contadores inscritos em Conselhos Regionais· de Contabili-

dade é garantida a situação profissional jã adquirida. -
Art. 4q O exercíCiO da auditoria eXterna, por pessoa jurídica, é limitado 

à sociedade cooperativa de trabalho, cujos associados sejam profissionais ha
bilitados na forma_ desta lei. 

Art. 59 As empresas de auditoria existentes na- data desta lei deverão 
adaptar-se às disposições dela decorrentes, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias contados de sua publicação. ·~ 

Art. 6q São vedados a associação_e a celebração de ajustes ou convênios 
operacionais com auditores ou empresas de auditoria com sede nO exterior, 
inclusive para prestaÇãO de assistência técnica, bem assim o uso de denomi
nações estrangeiras, por auditores e sociedades de auditores autorizados ao 
exercício da auditoria no País. 

Art. ?'» Os serviços de auditoria de interesse dos órgãos da adminis
tração pública do País, bem assim os das autarquias, empresas públicas, so
ciedades de economia mista e fund3ções somente poderão ser executadOs por 
auditores brasileiros admitidos para esse fim. · 

Art. 8'» Ao auditor êxterno é vedado _executar serviço de auditoria 
quando: 

I - esteja investido em cargo de diretor, gerente ou de membro de outro 
órgão administrativo, consultivo ou fisc!il, da entidã.de contratante ou audi
raãa; 

II -mantenha vínculo empregatício com a efltidade cõntiatante ou au
ditada ou tenha qualquer- participaÇão societãria- em umã. ou_ outra; 

III- os honorários auferidos de uma contratante representarem mais de 
um terço dos seus rendimentos brutos em três anos sucessivos; 

IV -seja cônjuge ou parente, consait&Uíneo ou afim em linha reta, ou 
em linha colateral até o segundo grau, do titular, do sócio-controlador ou de 
qualquer administrador, inclusive gerente ou responsável pela contadoria, da 
entidade contratante ou auditada; 

V - ele próprio, ou seu cônjuge ou dependente, seja devedor ou credor 
da entidade contratante ou auditada em valor superior à terça parte do preço 
dos serviços contratados. 

§ J9 Na hipótese de os serviços serem prestados através de cooperativa 
de auditores, os impedimentos se aplicam em relação àqueles que se encon
trem nas situações especificadas neste artigo. 

§ 2ç. Tratando-se de auditor externo da administracão nública, aplicam
se, no que couber, os impedimentos referidos neste artigo. 

Art. 9q ~vedado ao auditor externo prestar a seu cliente serviços estra
nhos à auditoria, bem assim representã~Io na defesa de seus interesses. 

Art. 10 Ao Conselho Federal de Contabilidade compete, privativamen
te, para execução desta lei, fixar normas gerais de contabilidade e auditoria, 
objetivando assegurar uniformidade, continuidade e objetividade na apli
cação de critérios técnicos, bem assim exatidão e clareza nos demonstrativos 
contâbeis e nos pareceres auditoriais. 

Par~grafo único. A competência referida neste artigo é indelegãvel. 

Art. 13. 
Art. 14. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Em 1978, o eminente Deputado José Alves apresentou na Câmara dos 
Deputados projeto de lei que disciplinava a atividade de auditoria contãbil. 
Refedda proposição, foi, contudo, arquivada, sem que aquela Casa do Con
gresso Nacional se manifestasse sobre tão importante matéria. 

Válida sob todos os aspectos, a iniciatiVa- dõ Deputado Josê Alves, 
apresenta-:se, ainda agora, em termos de absoluta atualidade, à vista de per
manecerem_intocados os graves problemas que envolvem a atividade de audi
fo"dâ eXterna, os qUaiS chegam a ·compi'oriü~le:r a própria segurança nacional. 

Na justificação que fundamentou o Projeto ri~' 5.340, de 1978, apresenta
se impressionante depoimento que dâ conta da gravidade do assunto e quere
Qiier urgente solução para as questões afloradas. 

Numa homenagem ao aut~r daquela proposição - que agora, com al
guns retoques, é por nós reeditada- transcrevemos o seguinte trecho de sua 
justificação: 

''A participação normativa e fiscalizadora de diversos órgãos executivos 
federeais parâ. o exercício da especialização contábil do auditor, a par da 
omí.ss·ão ·e ünproptieâade· da- iegislãção vígente,-evíâe-ncíam- a-necessid-ade- âe 
ordenar convenientemente a matéria no campo legal, especialmente no que 
concerne aõ exercício da auditoria externa, também denominada auditoria 
independente, em oposição à interna, ou subordinada à administração da en
tidade auditada. 

Ê necessário formar nítida consciência de que a auditoria penetra em to
dos os meandros dos negócios administrativos e que por isso, o auditor tem 
condições para reunir um acervo de informações vitais sobre o organismo au~ 
ditado, as quais, se escaparem do controle de sua administração, podem ser
vir até para prejudicar aquele organismo ou interferir na sua administração. 
Maior se torna o perigo quando empresas de auditoria conseguem prestar 
serviços a clientes conco-rrentes do mesmo set_or econômico, o que propicia à
queles reunir informações econômicas, financeiras, patrimoniais, administra
tivas e mesmo tecnológicas, não disponíveis por nenhuma das empresas audi
tadas, isoladamente. Na hipótese de as auditorias serem feitas por sociedades 
estrangeiras ou por contadores nacionais a serviço daquelas, a concentração 
de informações relativas às empresas auditadas pode pôr em risco a própria 
segurança nacional, mesmo na ausência de confrontos internacionais, ao faci
litar a transferência ao exterior das informações aludidas e o controle dos 
mais importantes setores econômicos do Pais, especialmente quando os orga
nismos auditados são empresas vitais à economia, quer sejam estatais, quer 
sejam do setor privado. 

Desde 1975 o Instituto dos Contadores e Atuários do Rio Grande do Sul 
e o Clube dos Bacharéis em Ciências Contábeis, também do Rio Grande do 
Sul, estão denunciando a espionagem econômica feita também no Brasil, por 
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multinacionais de auditoria, a serviço de empresas estrangeiras, em geral tam
bém multinacionais. 

A partir de 1977, libelo no mesmo sentido passou a ser feito pela Ordem 
dos Auditores Independentes do Brasil, associação privada com sede na Capi
tal Federal e que reúne a maioria dos auditores brasileiros. Nos dias 26 e 27 de 
maio de 1978, essa entidade chegou a promover urna reunião entre as lide
ranças das associações brasileiras de contadores, para discutir e analisar a in
fluência da auditoria, do que resultou, inclusive, monolítica adesão aos audi
tores do ·~Pacto Andino", no qual aqueles profissionais independentes da Ve
nezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, em 1977, igualm,ente denuncia
ram a espionagem econômic3 de seus países por multinacionais de auditoria. 

Certo é que as sigilosas informações a respeito das empresas riã.cionais 
são obteníveis em serviços de auditoria, diretamente, ou mediante hábeis le
vantamentos no mercado e consultas a projetas e cadastros, em poder de ban
cos, agências de desenvolvimento e órgãos públicos. 

As implicações econômicas e morais da auditoria são tão sêrias que em 
1976 o Senado norte-americano, através do Su~comitê de Relatórios, Conta
bilidade e Gerência, do Comitê de Operações Governamentais, realizou um 
exaustivo estudo a respeito da atuação das maiores sociedades do género, 
publicado em março de 1977, sob Documento n9 95-34. 

O relatório da investigação realizada sob a c-oordenação do Senador Lee 
Metcalf evidenciou os graves inconvenientes do domínio do mercado exerci
do pelas oito maiores empresas multinacionais de auditoria, os perigos da 
concentração, por uma só empresa de auditoria, dos serviços auditoriais para 
empresas do mesmo ramo de negócio. 

Constatou, ainda, o Relatório: 
a) que as oito seguintes empresas de auditoria, listadas alfabeticamente, 

e denominadas Big Eight, dominam a prãtica contâbil nos EUA e provavel
mente no mundo, em razão de seu tamanho e suas relações: 

Arthur Andersen & Co.; 
Arthur Y oung e Co.; 
Coopers & Lybrand. 
Ernest & Ernest. 
Haskins & Sells. 
Peat, Marwick, Mitchel & Co. 
Price Watterhouse & Co. 
Touche Ross & Co. 
b) que pouca evidência foi encontrada de que essas maiores empresas de 

auditoria servem ao público ou que são de fato independentes dos interesses 
de seus clientes; 

c) que embora apenas li% ou 12% dos auditores dos EUA estejam asso
ciados com as ••sig Eight", sua influência é ampliada porque seus clientes são 
as maiores e mais ricas empresas daquele país; 

d) que, apesar de 70% do total da receita dessas empresas advir da pres
tação de serviços de auditoria e outros serviços contãbeis, '18% de assistência 
tributária e 12% de consultaria administrativa, a dedicação a atividades estra
nhas à auditoria gerou o envolvimento das mesmas CO-!TI os interesse.._s de seus 
clientes, a ponto de perderem a necessária independência, de fato e na aparên
cia, para a certificação dos balanços; 

e) que, individualmente, cada uma das uoito Grandes de Auditoria" 
concentra a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo setor 
económico, o que Confere àquelas pleno conhecimento dos respectivos negó
cios e oportunidades para promover práticas anticompetitivas, mediante reu
niões privadas e o estabelecimento de importantes políticas auditoriais e con
tábeis; 

f) que as ~'Oito Grandes" empresas de auditoria assumiram o controle 
do Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (entidade priva
da dos auditores norte-americanos) e, através dele, da Fundação de Contabi
lidade Financeira (mantida pela entidade anterior em conjunto com asso~ 
ciações de executivos financeiros, contadores, analistas financeiros e empre
sas de investimento), a qual mantém financeiramente o Conselho de Normas 
Financeiro·Contábeis, entidade privada à qual foi delegada competência para 
estabelecer padrões e procedimentos de contabilidade, em nome do Governo 
Federal, representado pela tradicional repartição denominada 4 'Securities 
and Exchange Commission" que, no Brasil, viria corresponder à recém
criada Comissão de Valores Mobiliârios); 

g) ·que, por essas vias travessas, às "Oito Grândes de 'Auditoria" Conse-
guiram o estabelecimento de métodos flexíveis e alternativos para o registro 
de similares transações, em favorecimento de seus grandes clientes, de forma 
que os auditores são impelidos a concordar com os procedimentos usados pe
las empresas auditadas na certificação para o público de que as demons-
trações contâbeis apresentam adequadamente os resultados das operações, 

além do que foi conferida aos auditores enorme margem de arbítrio na apro
vação dos métodos contábeis, a ponto de um procedimento poder significar a 
diferença entre um relatório de sadios lucros para a empresa ou sérios prejuí
zos para os investidores e o público ou de permitir optar entre 80 alternativas 
contábeis para a escrituração de 31 espécies de transações; 

h) que sérias questões foram levantadas acerca da independência e com
petência das '"Oito Grandes" empresas de contabilidade e outros auditores 
independentes, por causa de seus envolvimentos -no colaps_o da PENN Cen
tral, na fraude do Equity Funding, nas impróprias e ilegais atividades da Gulf 
Oii Corp. e da Northrop Corp., bem como em numerosos outros abusos em
presariais que .vieram a público nos recentes anos, inclusive a má adminis
tração não diagnosticada ou revelada por auditores independentes; 

i) que o comprometimento e a omissão das "Oito Grandes" e outras em· 
presas de auditoria nos interesses de seus clientes corroeram a confiança do 
público nos auditores iridependentes, deixando ele e o CongreSso norte· 
americano com pequena segurança de que as demonstrações contábeis das 
empresas retratam com exatidão os resultados de suas atividades comerciais; 

j) que as causas dessa perda de confiança são inerentes ao presente siste· 
ma de prâtica contábil instituído nos EUA, ao processo pelo qual os audito
res são escolhidos e a seu relacionamento com a fixação de padrões contábeis; 

I) que a restauração da confiança pública na independência e competên
cia dos auditores externos, necessária ao êXito da legislação de títulos mobi
liários, depende da reforma da maneira com que eles desempenham suas res
ponsabilidades, sendo o mais importante requisito que eles sejam considera
dos pelo público como verdadeiramente independentes dos interesses de seus 
clientes; 

m) que as .. Oito Grandes de Auditoria" prejudicaram seriamente sua in· 
dependência ao se envolverem nos assuntos comerciais de seus clientes, inclu
sive advogando seus interesses, testemunhando perante o Congresso Nacional 
para sustentar maiores preços para o petróleo e gâs natural e sugerindo a re~ 
partições federais a urgente adoção de regras Que teriam feito o Governo Fe
deral pagar a empreiteiros privados pof "custos" normalmente não aceitos 
como tal; 

n) que, contestando a competência das uoito Grandes de Auditoria", 
três delas foram punidas nos recentes anos pelo '"Securities and Exchange 
Commission" por fracassos auditoriais, enquanto que vârias delas têm sido 
acionadas por alegações da mesma espécie; 

o) que através da prestação de serviços de auditoria, contabilidade e conR 
sultoria administrativa a Governos Federal, Estadual e Municipal, as .. Oito 
Grandes de Auditoria" têm sido capazes para influir nas políticas e procedi
mentos governamentais que podem afetar as atividades comerciais de seus 
clientes, podendo ser substanciais em certas âreas e representar um conflito 
de interesses com os respectivos serviços prestados para clientes no setor pri· 
vado; 

p) que a própria repartição governamental criada para fiscalizar o mer
cado mobiliãrio e cambial - a 4 'Securities and Exchange Commision" -
envolveu-se com as .. Oito Grandes de Auditoria", recusando-se a exercer o 
poder que lhe foi atribuído na legislação federal e delegando o estabelecimen
to de normas e procedimentos contábeis para ajâ citada entidade privada do~ 
minada indiretamente por aquelas, inclusive praticando intensivo ••lobbyng'' 
para manter a criticada delegação de autoridade e punindo com suavidade as 
infrações cometidas pelas grandes sociedades de auditores, sem dívulgação 
dos nomes dos responsáveis, ao contrário do rigor com que trata pequenos 
auditores independentes, o que tem gerado até a contratação de dirigente da 
repartição governamental por entidades de auditoria; 

q) que as repartições govei'nãmentãis são mais capazes e eficientes para 
estabelecer competentemente as necessárias normas e procedimentos contâR 
beis, além do que a matéria envolve questão social que só pode ser efetiva
mente resolvida por autoridades responsáveis apenas perante o público." 

Ainda agora, participando de um congresso de contadores, que se reali
zou no Peru, observamos, no curso das palestras desenvolvidas e no dos de~ 
bates que ali se travaram, o interesse despertado pelo tema relativo à audito
ria externa, considerado hoje, sem qualquer sombra de exagero, assunto prio
ritário no processo de avaliação da política econômica dos países em desen
volvimentO. 

O projeto, pois, que estarrios encaminHando rePresenta, sobretudo, o'es
forço daqueles que, como o Deputado José Alves, procuram, neste assunto de 
auditoria, soluções identificadas com os interesses nacionais. 

OSR. PRESIDENTE (Passos Pôrto) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Pedro Simon. 
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O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Estamos no Ano Internacional da Criança. Eu me lembro que uma ca
deia de televisão fez, no início deste ano ou no final do ano passado, uma 
campanha no sentido de que neste Ano Internacional da Criança voltássemos 
as nossas atenções exatamente para os jovens. As estatísticas nos demonstram 
que este é um país de jovens; 60% de sua população é constituída de jovens de 
menos de 20 anos de idade. Os índices que se nos apresentam, com relação aos 
menores, são realmente, impressionantes com relação àqueles que passam fo
me1 com relação àqueles que vivem num índice de miserabilidade que clamam 
e chamam a atenção para uma tomada de posição. Jã estamos no mês de ou:
tubro e neste mês já se poderia imaginar, no Ano Internacional da Criança, o 
que foi feito neste País eril termos de tomada de posição a favor do menor ca
rente e desajustado, dos milhões de brasileiros que, sem futuro, ficam na ex
pectativa do que fazer no dia do amanhã. 

Qual foi a medida? Estudei o Orçamefi-to para o ano que vem, que esta
mos analisando - quais foram as verbas? Quais foram as soluções? Quais fo
ram as fórmulas? O que poderíamos dizer e caracterizar como que se tenha 
marcado o Ano Internacional da Criança como um gesto do Governo e deste 
Congresso que determinasse que r~~lmente nós demos ao problema a impor
tância que ele merece. Na verdade, somos obrigados a reconhecer que, afora 
aquela propaganda das emissoras de televisão, no sentido de chamar a 
atenção para o problema do menor a nível governamental, o ato que chamou 
mais atenção do País inteif6~ com relação ao interesse demonstrado pelo Go
verno para o problema do menor, não tenho dúvida alguma, foí a -,ú.idiéncia 
que o Presidente da República concedeu às crianças de Brasília, há cerca de 
dois dias, no Palácio do Planalto. 

Nãó me recordo de nenhuma outra decisão, não me recordo de nenhuma_
outra tomada de posição, nãO me recOrdo de nenhum outro posicionamento, 
de nenhuma outra anunciação de medidas, a não ser o Código de Menor que,
afinal, é um projeto de inteflções. Mas. ato coilcreto para resolver o problema 
da infância, da miséria, da fome que reina em milhares de lares brasileiros, eu 
não me recordo de nenhuma atitude por parte de nosso Governo. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

OSR. PEDRO SIMON (MDB- RS)-Jâlhedarei,com o maior pra
zer, tão logo conclua o meu raciocínio. 

Toda a imprensa do País, a falada, escrita, televisionada, publicou a en
trevista que Sua Excelência concedeu às crianças brasileiras. E elas tiveram a 
oportunidade de chegar ao Palácio do Planalto, e tiveram oportunidade de 
conversar com o Presidente da República, e as perguntas foram feitas e res
pondidas: "Presidente, o que o Senhor faria se fosse filho de um pai que ga
nhasse o salário mínimo"?- A ·pergunta me parece _realmente procedente, me 
parece que a criança, eu não a conheço, não sei se a pergun-ta brOtOu dela ou 
se foi instruída pelo seu pai ou pela sua professora, não sei, mas me pareCe 
que a pergunta tem conteúdo social e humano. Perguntar ao Presidente da 
República, responsável pelos destinos desta Nação, aquilo que nós, cada um 
de nós, talvez, tenhamos que ter perguntado muitas vezes, nós que estamos 
aqui no Congresso Nacional, representando o povo brasileiro,jâ imaginamos 
alguns de nós se ganhássemos o salário mínimo? Qual seria a nossa ação, a 
nossa atitude em viver com o salário mínimo. Pois a criança periuntou ao 
maior responsável pelos destinos dessa grande Nação o que_~le, Presidente da 
República, faria, se criança fosse, e o seu pai ganhasse o salário mínimo. 

Não há dúvida nenhuma que a perg-unta tem conteúdo; e não há dúvida 
nenhuma que a resposta do Presidente da Repuõlica fácil não seria. Todavia, 
parece-me que jamais se poderia imaginar. E perguntaria se as crianças que 
no gabinete dos Srs. no meu em Porto Alegre, quando Deputado Estadual, 
grupos de crianças vinham permanentemente, levados até pela professora 
para procurar um Deputado, esse ou aquele, e f~erem. uma s_érie de pergun-. 
tas. Perguntas iguais a essa foram feitas. Não sei se essa resposta, "eu daria 
um tiro na nuca" ou "no coco", não me recordo direito, é a resposta que a 
Nação esperava de seu Presidente a um jovem de dez anos. 

Não sei se no conteúdo dessa resposta está a revolta de um home!ll que 
se sente impossibilitado, ou está sinceramente um hÓmem de~preparado para 
a função que exerce e que, insensível, não entende que até um de nós, políti
cos, pode dar uma resposta como esta, em nosso gabinete e ela se modificar 
de palavra em palavra, de criança em criança; e ficar ali. Mas uma resposta 
como esta no Palácio do Planalto, numa reunião que parece organizada pela 
SECOM, no sentido de promover o Presidente às vésperas do Dia da 
Criança, me parece que uma resposta como esta; era fãcil de imaginar que ga~ 

,_ nharia, como ganhou, as manchetes de todos os jornais do País. 

Mas, qual é a mensagem em se responder para uma criança, provavel
mente filha de um pai que ganha salário mfnimo, que a saída é esta, dar um 
tiro na nunca ou dar um tiro no coco? 

Pois se eu pudesse, em nome da Oposição, para fazer frente a todas essas 
manchetes de jornais, de rádio, de televisão que publicaram nas primeiras pá
ginas as afirmativas do Presidente, se eu pudesse, colocaria, pediria que a Im
prensa, que o rádio e que a televisão publicassem a fotografia de uma criança 
em nome do Parlamento, em nome da Oposição, em nome do povo brasileiro 
e dissesse: Não dê o tiro, meu jovem, há muita esperança. Temos confiança 
no futuro da nossa Pátria. 

Por que, qual o sentido dessa afirmativa, uma fórmula de expressão? 
Uma maneira de falar? Uma demonstração de homem simples, quase sim
plória. Mas., qual o significado de responder _a uma criança uma frase igual a 
essa, não num improviso, lá na Bâhia, vamos dizer, quando Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República esteve com a Mãe de Santo, caso fosse insta
do por uma criança, mas numa ~ntrevista organizada, parte de um cerimonial 
às vésperas do Dia da Criança:" no Ano Internacional da Criança? 

O que o meu grande amigo e grande Líder, Senador Jarbas Passarinho, 
haveria de dizer, se esta fosse a resposta de um Líder da Oposição a uma 
criança? ''Senador Paulo Brossard, o que o Senhor faria se fosse filho de um 
pai que ganha salário mínimo"? E o Brossard respondesse: ''Eu daria um tiro 
na cuca". Ah! que discurso faria o nosso Senador Jarbas Passarinho. Mas, 
que discurso faria o nosso Senador: .. Esta Oposição pessimista, derrotista, 
que só vê o lado errado, incitando ao suicídio", diria o Senador Passarinho. 
Diria até: .. Eu não sou jurista, mas sei que no Código Penal tem um artigo 
que diz que incitar ao suicídio é crime. Como se vai dizer a uma criança uma 
coisa dessas"? 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Fico inuito feliz que V. Ex• 
já preveja todas as minhas reações . .E um sinãl que me agrada Inuito. V. Ex• jã 
é capaz de supor o que eu diria se alguém dissesse alguma coisa. Fico muito 
honrado com essa interpretação em avant-premiêre, em avant la letre. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Embora V. Ex• me faça jus
tiça, a avant premiêre é totalmente favorável a V. Ex•, ela representa um alto 
conceito que eu tenho de V. Ex• no sentido de que esta me parece seria ares~ 
posta de V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - V. Ex• me permite um 
aparte? 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Darei com o maior prazer, 
nobre Senador. Apenas pediria que V. Ex• agUardasse alguns minutos, vez 
que eu já havia concedido o aparte ao seu nobre Colega, Senador Almir Pinw 
to, a quem ouço agora. 

O Sr. Almir Pinto (ARENA - CE) - Nobre Senador Pedro Simon, 
agradeço a delicadeza de V. Ex• em me ceder este aparte, porque inicialmente 
eu ia falar sobre a questão do menor. Jâ tive oportunidade de, nesta Casa, 
reportar-me a esse assunto que considero, talvez, o Hcalcanhar de Aquiles" de 
todos os governantes brasileiros, de todos aqueles que têm passado pelo go
verno de nossa grande Nação. Na verdade, o Presidente é um homem que tem 
l!J!Ia responsabilidade muito grande pelos destinos da Nação. Ele sente tamaw 
nho peso sobre seus ombros, que é a responsabilidade do governo do País, 
pela responsabilidade de crianças como esta e como, talvez, milhões de 
crianças abandonadas, e carentes que existem no Brasil. Por isso, acho que o 
problema do menor, não obstante o Código de Menoresjã aprovado, e estu
dos feitos no papel, para se entrar na objetividade de uma campanha, de um 
trabalho de redenção do menor carente no Brasil estou, como disse da tribu
na desta Casa, com o Senador Lázaro Barboza: creio que não seria uma FU
NABEM que iria resolver o problema do menor no Brasil. Em absoluto. 
Acho que deveria haver um órgão com capacidade, em nível ministerial, por
que a FUNABEM fica diluída, numa situação 9e tão alta responsabilidade 
necessitando de verbas firmes, para combater o problema do menor carente 
no Brasil. Não acredito que o Código por si resolva. Acredito que resolverá 
sim, criando no Brasil um órgão a nível ministerial que tome conta, exclusiva
mente, do problema do menor brasileiro. Essa é a minha interpretação. E tive 
oportunidade de dizer isso da Tribuna do Senado, quando me ocupei do as
sunto e - repito aqui - estou de plen9 acordp e, ip_clusive, assinei uma 
emend_a_ constitucional para se criar o Ministério da Mãe e do Menor; uma 
coisa assim. Eu assinei por uma questão de companheirismo, de acompanha
mento, mas acredito que o problema do menor só será cuidado com o carinho 
e com a prontidão que todos nós desejamos _se tivermos um órgão em nível 
ministerial, não digo Ministério, mas em nível ministerial, que cuide exclusi
vamente do menor carente brasileiro. 
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O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Acontece que o Governo 
achou que era mais importante criar antes o Ministério da Propaganda. O 
Brasil tem o orgulho de ser, talvez, um dos primeiros países no mundo oci
dental que achou importante. Criamos, neste ano, o Ministério da Propagan
da e temos o Ministério" da Propaganda. 

Acho muito difícil que o americano, que o francês, que o italiano, que o 
alemão, que o inglês tenham um Ministério da Propaganda, e uma propagan
da tão bem feita como nós no Brasil. 

Agora, esse seu Ministério do Menor, com o qual eu sou totalmente soli
dário, ess~ tem que esperar. O Brasil não tem verba para criar o Ministério do 
Menor. Teve para criar o Ministério da Propaganda; agora, o do Menor 
aguarda a devida oportunidade. 

Senador Jarbas Passarinho, com prazer. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA ...:. PA)- Nobre Senador Pedro Si
mon, acompanhando as últimas palavras de V. Ex•, eu me comprometo, a 
numa oportunidade, próxima trazer a V. Ex• um panorama internacional em 
relação às secretarias, não de propaganda como V. Ex• acaba de qualificar a 
nossa como MinisCério da Propaganda, mas Secretarias de Divulgação, nor
mais no mundo- e eu traria a V. Ex•- no mundo ocidental, é claro, ao que 
me refiro. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- E até vem de tempos atrás ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA) - É, V. Ex• aqui traindo já 
velhas leituras, falou no Mein Kamp/. de Hitler. Acredito que fossem leituras 
crítícaS, evidentemente, e nunca leituras adesivas e aderentes. Mais ainda, on
tem, um magistrado do maior respeito de todos nós, neste País, que é o Dr. 
Cavalieri, citava no Palácio, na presença do nobre Senador Nelson Carneiro, 
que era a figura central da reunião, que o Brasil é um dos poucos países do 
mundo que tem um código de menores apenas para fazer uma referência ao 
final das palavras de V. Ex• Relativamente ao objeto central do discurso de 
V. Ex•, que, na verdade, não é o bem-estar do menor, mais sim as palavras 
publicadas e proferidas pelo Presidente, no encontro com alguns menores, eu 
me reservo para, após o discurso de V. Ex•, analisar até onde a Oposição faz 
uma crítica, e até onde ela procura aproveitar um episódio para tirar dele 
ilações excessivas e provocar um tipo de análise escandalosa quanto a pala
vras proferidas pelo Presidente da República. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Já que V. Ex• fala em Opo
sição, transcrevo nos Anais da Casa, o Editorial n9 1 do O Estado de S. Paulo, 
de hoje: cujo final é apenas este: 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Porque O Estado de S. Pau
lo é oposição? ... 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- Não. Para mostrar a V. Ex• 
que não é apenas a Oposição, a imprensa também. 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA - PA) - Ah! não é apenas. 

O SR. PEDRO SIMON (MDB - RS) - Não é apenas a Oposição, 
porque a imprensa ressaltou: 

Diante de crianças e de pobres que dele esperavam um padrão 
para o desafio do futuro e para a libertação da pobreza, o presidente 
da República só soube ser o profeta da incultura e do vulgar. 

Este é o final do Editorial, todo ele lançado sobre a análise feita pelo Pre
sidente da República. 

0- que se irá dizer agora de um presidente da República que, 
perguntado por crianças sobre o que achava dos níveis miseráveis 
do salário mínimo ou sobre a razão das greves, se sai com respostas 
em que não se sabe o que é o pior, se a falácia primária do conteúdo 
ou o rasteiro lamentável da forma? 

Então, quando V. Ex• responder, responda à Oposição e ao O Estado de 
S. Paulo, que me parece um jornal que, pelo menos, não pertence à Oposição. 

O Sr.Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Aceito o conselho de V. Ex• 

O SR. PEDRO SIMON (MDB- RS)- f verdade que o Presidente, 
depois, recebeu uma segunda pergunta: .. 0 que sentiu quando indicado para 
a Presidência?" u_ Dor de estômago". 

Pensávamos nós que uma resposta poderia ser um peso tremendo, uma 
grande responsabilidade, uma grande dificuldade, temor pelo encargo que eu 
sentia; nós pensâvairiOs que as dores em ser apontado para a Presidência da 
República seriam mais cerebrais. S. Ex• sentiu dor de estômago. 

Perguntado pelos jovens por que que os trabalhadores fazem greve: .. Fa
zem greve, porque jâ estão cheios". 

É, já estão cheios. Não há dúvida alguma que não é o linguajar de um 
presidente. Não há dúvida alguma que me parece que não é o linguajar que a 
SECOM recomendaria. 

Mas, Sr. Presidente, aqui fica um aspecto iMportante. A Oposição acha 
que o modelo econômico e social vai muito mal; que, realmente, urna criança 
que vive de salário mínimo, quase que não vive, vegeta; mas, a Oposição não 
vai ao ponto de ser radical, de não ter fé e esperança e achar que a solução 
para essas crianças é o suicídio. Não! A solução para essas crianças é olhar
mos para elas. É verdade que já há um plano governamental, que não é o 
suicídio, mas é evitar o nascimento de crianças, a .. paternidade responsável", 
no sentido de que só quem pode, quem tem dinheiro, que garanta que possa 
sustentar, é que pode ter filhos. E se descobriu a grande solução. A solução é 
apenas através de se provar, atravês de um atestado, as condições econômi
cas; aí, pode ter filhos. Os pobres, esses não. Então, se resolveria o problema 
da sociedade como quer a BENFAM, com a pílula, distribuída à vontade nas 
favelas e nas zonas de miséria. 

Nós, da classe média, e os ricos, esses poderiam ter filhos; e o problema 
da pobreza desapareceria. 

O ris já defendem isso e esse métodO jã está sendo aplicado, por exemplo, 
na Grade Porto Alegre, no meu Estado, onde a pílula é distribuída, ampla, 
genérica e gratuitámcihte entre toda a- classe da miséria. Mas, ir a tanto, o 
suicídio, parece-me que até agora ninguém tinha solicitado. 

Com felação às dores do Presidente, cada um sente como quer; com re
lação a dizer que os trabalhadores fazem greve porque, realmente, estão 
cheios, estão. 

Que O Governo, Sr. Presidente, e que o nobre Líder Jarbas Passarinho, 
daqui para o futuro, quando a Oposição usar esta tribuna para dizer a real si
tuação do povo brasileiro, não diga que alguém está sendo radical, que al
guém aquí esteja fazendo incitamento, porque ninguém, nesta tribuna da 
Oposição, jamais foi até Onde foi o Presidente, às vésperas do Dia da Criança. 
Acho, apenas, no meio de todo o aspecto negativo da saída infeliz do Presi
dente, um aspecto positivo, qué. pelo menos chama a atenção de todos nós 
Congressistas, -para este fato: disse bem o ilustre Senador da ARENA .. que 
o código aprovado, em si, nada resolve se atrás dele não vem uma intenção de 
vontade no sentido de posicionamento com relação ao problema". · 

Que neste Ano Internacional da Criança, Sr. Presidente, ele não passe 
desapercebido no País, em termos de nenhum ato, nenhum gesto, nenhuma 
atitude que busque, realmente, solucionar o problema. 

Não; acho que a Imprensa do Brasil poderia- e na minha opinião, per
dão a sinceridade, deveria - amanhã, Dia da Criança, com o mesmo desta
que que saiu no rádio, na televisão e nos jornais a afirmativa do Presidente, 
poderia, ao contrário do incitamento ao tiro, ·diZer: não, meus jovens, afinal 
ainda há esperança. Uma Nação forte, rica, pujinte como o Brasil, ainda que, 
por culpa nossa, totalmente fora de buscar as reais possibilidades de resolver 
os problemas sociais e econômicos, um País como este tem que ter uma men
sagem de fé e de otimismo à sua mocidade, porque eu tenho a certeza, mesmo 
que fracassemos, os jovens não haverão de se suicidar; pelo contrário, eles ha
verão de fazer deste País o país que nós, pela nossa incompetência, não temos 
capacidade para fazer. (Muito bem!) 

O Sr. Jarbas Passarinho (ARENA- PA)- Sr. Presidente, peç<J a pala
vra, como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôr to) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Jarbas Passarinho, como Líder da Maioria. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA. Líder da Maioria, 
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: · 

Acorro a esta tribuna- e posso dizer que o faço prazerosamente- por
que estamos a testemunhar os últimos arroubos da atual Oposição. Eu não 
diria um canto de cisne, porque nem precisamente este é o termo que deva ser 
aplicado, mas de uma palavra quase que de desespero, que se apega às coisas 
formais e não àquelas que são fundamentais. E honrado na citação pessoal 
pelo nobre Líder do Rio Grande do Sul, aqui presente, o Senador Pedro Si
mon, vou tratar deste assunto que me parece que provocou, como está visível, 
reações não somente exacerbadas como disparatadas em torno de palavras 
que o Presidente da República proferiu, respondendo a crianças que, talvez, 
tenham até sido instruídas para lhe perguntar isso. 

Nem entrarei no mérito desse condici()namento ou não; apenas colocarei 
exatamente a posição do Presidente da República, no momento em que, coro 
a maior sinceridade. com a maior franqueza e a maior simp!icidade, procurou 
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falar a linguagem compatível com seus interlocutores, que eram crianças. 
Achou que deveria responder com espontaneidade total e essas palavras choR 
caram a sensibilidade da Oposição. 

Pede-me o nobre Senador Pedro Simon que, ao falar sobre a Oposição, 
também inclua nela O Estado de S. Paulo, através do seu editorial de hoje. Po· 
deria atê S. Ex• recomendar que incluísse outros jornais, como li também a 
Folha de S. Paulo, com um editorial crítico bastante expressivo a esse respei
to. Começarei, preciSariiCnte pelo que me pediu, a falar sobre O Estado de S. 
Paulo, que S. Ex•, hoje, trouxe à tribuna e que é comum ao nobre Líder Paulo 

. Brossard trazer~ também. Quantas vezes vimos, aqui, S. Ex• fazer variações 
sobre O Estado de S. Paulo. 

Quero lembrar aos meus companheiros do Senado, não apenas aos da 
minha Bancada, que não faz muito tempo, numa dramática-sessão do Con
gresso, onde o nobre Senador Pedro Simon era freneticamente aplaudido por 
cerca de três mil pessoas que tomavam conta das galerias a partir de uma 
hora da tarde, eu, o último orador inscrito, falando pelo meu Partido, tive a 
audácia de ler um editorial do O Estado de S. Paulo. Espero que entre aqueles 
que reagiram com vaias violentas contra mim não estivesse incluído o nobre 
Senador Pedro Simon, porque se S. Ex• houvesse se juntado ao coro de vaias, 
àquela altura, q''"ue O Estado de S. Paulo mereceu, certamente S. Ex• não pode
ria ter, hoje, as condições de desenvoltura com que traz agora ao conhecimen~ 
to do Senado o editorial do O Estado de S. Paulo, que lhe satisfaz. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• nunca me encontrará entre 
aqueles que vaiam. A uma idéia, eu sempre respondo com uma idéia, nobre 
Senador. A vaia para mim nãO é o instrumento, embora eu respeite o direito 
da vaia. Eu não tne encórHI'o entre eles. Pode ficar V. Ex' tranqUilo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Essa é uma decla
ração peremptória que V. Ex• faz e que eu não direi, nobre Senador Pedro Si
mon, se ela me agrada ou desagrada. 

Está ausente da Casa, a serviço do Congresso, o nobre Senador Paulo 
Brossard. Citar Ruy Barbosa, sem pedir permissãO a ele, é quase um crime de 
lesa Senado. Mas, V. Ex• conhece certamente e por isso disse que aceita e res
peita o direito da vaia, pois que uma das peças magistrais de Ruy é a respeito, 
exatamente, do direitO da vaia, porque é uma correlação ao direito do aplau
so. Eu não criticaria o fato de vaiar; eu criticaria a ambigüidade de posições, . 
porque quando· vaiaram O Estado de S. Paulo, vaiaram exatamente por ser O 
Estado de S. Paulo, tanto é que, quando li o editorial, na fase inicial do meu 
curto discurso, não revelei qual era o jornal que eu estava lendo. Depois de 
causar o efeito que eu pretendia, declarei: essas são palavras do O Estado de 
S. Paulo. A fita está aí, pronta para ser ouvida. Bastaram essas palavras de 
explicitação em relação ao jornal paulista para que a vaia começasse, não lá 
em cima, mas aqui em baixo, de onde se comandava a de cima. 

Hoje, O Estado de S. Paulo é trazido para fazer parte dos Anais destaCa
sa, num duro editorial contra o Presidente da República. Nosso papel, como 
representante de Sua Excelência, nesta Casa, -como representante de uma 
bancada que endossou essa indicação de liderança, é precisamente aceitar o 
tipo de crítica que é feita, como-até aceitar a vaia, quando esta for uma expan
são, uma reação natural de qualquer coletividade. Apenas, eu pediria que, no 
caso da vaia, a Taquigrafia fosse implacável e ela já não existe assim, como 
nas peças de teatro, que ainda hoje existem e. são necessariamente assim: de
veria dizer se alguém, como pessoa humana, expressa o seu pensamento, ou
tras, como pessoas humanas, grunhem. ~uma forma de expressar também os 
seus sentimentos e que isso ficasse registrado. 

Mas, como o nobre Senador Pedro Simon disse que nunca vaia, e eu te
nho pavor das palavras nunca e sempre, aceito as declarações de S. Ex• e não 
mais comento a sua posição pessoal. Apenas, digo que esse mesmo jornal, 
que hoje acusa, que hoje atacou desta maneira e que tem a liberdade de fazê
lo, em regra tem discrepado do Governo, o que não o coloca, sob a nossa óti
ca, sob nossa mira, como um adversário. Entende-se que a sua Crítica a res
peito da posição do Presidente da República seja levada ao fato de que admi
te que aquela linguagem não fosse adequada ao Presidente da República. 
Respeito. Respeitaria- a Oposição do mesmo modo que aqui se conduzisse 
para fazer crítica semelhante. Apenas. não posso respeitar certas distorções 
que agravam o fato. Por exemplo, de tudo que li, das colocações ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- V. Ex• reconhece que o fato ê grave. 
São as certas expressões que agravam o fato. Muito importante a afirmativa 
de V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA -~PA}- se V. Ex•, como 
bacharel em Direito e advogado brilhante1 que suPiálha -em nenhum mo
mento tenha que terçar armas com V. Ex• neste campo- confunde agravar 

um fato com fato grave, fico triste. Não classifiquei o fato; eu disse que agra
va o fato. Mas. se digo que agrava, posso dizer que atenua, ... 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Pode! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... dependendo das 
circunstâncias que estão em relação ao fato e, só depois, discutir o fato. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Correto! 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- De maneira que 
não há nenhuma razão para que a premissa tenha sido feita e à conclusão V. 
Ex• chegar. Eu falei no fato. O-fato em si é que vamos discutir. O agravamen
to do fato é a disto_rção. 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Vamos lã ver. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Distorção que, in
felizmente, empresto a V. Ex', quando V. Ex• disse que o Presidente teria re~ 
cebido a seguinte pergunta: .. Se o Senhor fosse filho de alguém que percebe o 
salário mínimo, o que faria?" E o Presidente teria dito que daria um tiro na 
cabeça ou no coco, como depois foi traduzido aqui, mais vulgarmente, por 
cuca, e outras expressões que pOderá haver, na extrema sinonímia, na ampla 
sinonímia de que podemos lançar mão. 

Não foi essa a pergunta. O que os jornais registraram claramente é que a 
pergunta foi: .. Se o Senhor vivesse de salârio mínimo, o que faria"? Então, 
parece que estou me apegando a uma pequena diferença de natureza artifi
cial. Não, ela é fundamental, porque retirei do -nobre Senador Pedro Simon 
toda a força de sua acusação, quando transferiu para o Presidente uma insen
sibilidade, por ele apenas vista, no sentido de que o Presidente da República 
não teria a menor comiseração, a menor solidariedade, o menor sentimento 
humano para com aqueles que vivem de salário mínimo. Ora, essa ilação, 
sim, é perigosa e é muito pior, quando declarada no plenário desta Casa, do 
que aquela expressão que está sendo censurada, fruto de uma espontaneidade 
com que o Presidente respondeu a uma ciiança. 

Coloco as questões em conflito e, no conflito, em confronto. Responder 
que daria um tiro na cabeça se vivesse de salário mínimo, poderia traduzir 
uma série de coisas. Eu poderia me ancorar em alguma idéia de que isto signi~ 
ficaria, inclusive para o Presidente da República, de súbito perguntado deste 
modo, concluir que, se ao longo de sua vida, tudo que ele merecesse, como 
paga, fosse o salário mínimo, só lhe restaria, realmente, dar um tiro na ca
beça. Então, seria uma interpretação inteiramente pessoal. 

Repito, se a pergunta fosse feita: '"Se o Sr. vivesse de salário mínimo o 
que faria?" E se1 na cabeça de quem está respondendo, perpassasse subita
mente toda a sua vida, todo o seu esforço, tudo aquilo que estudou, tudo 
aquilo a que se submeteu, inclusive em concurso, para, depois, ser dito que só 
merecia o salário mínimo, talvez a resposta imediata, espontânea, fluente, 
fosse esta. 

Mas, nem a isso me agarrarei, nem a isso me agarrarei. Fico com a ex
pressão de Sua Excelência, dita com a espontaneidade a que tenho aqui me 
referido e salientado. Quis mostrar a umã criarlça algo que, no meu entender, 
é completamente diferente da visão catastrófica da Oposição. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Mas, qual foi a resposta do Presi
dente, que dava um tiro ou que não dava um tiro? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vou corresponder 
a V. Ex•, é um prazer, pois é um dos homens da minha predileção nesta Casa. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- A recíproca é verdadeira, V. Ex• 
sabe disso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Muito obrigado. 
Eu, várias vezes, já disse qual foi a resposta do Presidente. Mas, crendo que 
V. Ex• estava desatento ... 

O Sr. Pedro Simon (M DB - RS) - Por demais atento! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- ... e que estava tro
,cando sussuros com o companheiro do Congresso, no momento em que eu 
falava, é possível que V. Ex' não tenha ouvido o que eu disse. Repito. O Presi
dente disse que daria um tiro na cabeça. A expressão dele foi um tiro no coco 
e, daí, S. Ex• tirou ilações catastróficas. Que o Presidente, com isso, mostra
ria ... , 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Dar um tiro no coco não é catastró
fico? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - É, seria ... 
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O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - V. Ex• poderia dizer que tirei 
ilações mortais. v:-Ex• pode responder que poderia ser um tiro no coco que 
não matasse. "O Senador Pedro Simon está dizendo que mata, pode não ma-
tar". -

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Ê esta a interpre
tação de V. Ex• 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Não, pode ser, realmente. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA)- Agrada-me mui-
to. 

O Sr. Pedro Simon (MDB - RS) - Nem todo tiro no coco mata. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Agrada-me mui
to, porque se for essa a grave objeção de V. Ex•, corno será fácil a minha tare
fa. A tarefa é fácil... 

O Sr. Pedr«>Slmon (MDB- RS)-A tarefa de V. Ex•, V. Ex• que é bri
lhante, sabe que é difíciL V. Ex• está se saindo com grande felicidade, mas é 
tão difícil a missão de V. Ex•, que até me sinto -perdoe-me a sinceridade
deslocado em lhe fazer aparte, porque já é tão difícil a posição de V. Ex•, que 
não me sinto no direito de dificultá-la ainda mais. Infelizmente, esta é uma 
daquelas horas em que ser Líder do Governo não causa inveja; aí, eu concor
do. Este momento não causa inveja. Realmente, o Presidente deveria pedir a 
V. Ex•, antes de falar, e não falar as coisas que diz, para depois, V. Ex• ter a 
obrigação de usar toda a sua inteligência para fazer uma defesa que V. Ex• 
sabe ser impossível. Defender ~m Presidente da República que diz: Ou a 
criança dá um tiro no coco, ou que o pai, que ganha salário mínimo, deve dar 
um tiro no coco, V. Ex• sabe que não tem defesa. Eu felicito a V. Ex• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Vamos fixar bem 
o que V. Ex• diz agora, neste curto aparte. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Claro, vamos fixar no pai. Pois bem, 
neste curto aparte, não é a criança. O Presidente disse que um pai que ganha 
salário mínimo deve -dar um tiro no coco. Tem defesa? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Verificaremos. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Vamos ver. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (ARENA- PA)- V. Ex• colocou a 
questão de uma maneira que, no meu entender, foi deturpada, eu disse. A resM 
posta foi precisamente em relação a ele. V. Ex•, daí, saiu para outras duas 
conclusões: já acabou de dar urna declaração pública aqui, no plenário do Se
nado, de que tem uma tamanha comiseração por mim que não pretenderia 
apartear-me para não aumentar a dificuldade da minha reposta, e aparteou 
da maneira mais brilhante como pôde, e outra vez distorceu a resposta dada 
em relação â pergunta oferecida. 

E quanto a isto de dizer que as posições de um 'líder são difíceis, porque 
defende Governo, isto V. Ex• hã de convir que é parte de urna tarefa de Lide
rança; ela não reparte, ela não fica aperias com o monopólio das coisas fáceis 
e boas, mas este não é um momento difícil. O momento difícil é quando o 
Líder vai defender um gesto, uma atitude, consubst_anc~ada num projeto de 
benefíciO ao seu povo e sente a incompreensão, o facCiosismo, o sectarismo, 
de parte da Oposição. Esses são os momentoS dificeí.S de um Líder de Gover
no; é exatamente o oposto do que V. Ex• acaba de trazer à baila; mas chegarei 
lá. 

Então, eu dizia que nem fie servirlã da frase- do PresideÕte para mostrar 
que a resposta dele, súbita, dada de chofre, de inopinado, em relação a uma 
pergunta que lhe foi feita, ele pudesse pensar em si próprio, mas que, ao con
trário, pudesse essa criança compreender que a lição que lhe estava sendo da
da, nesta resposta tão espontânea, era de todos, e que a partir da idade da 
criança que lhe perguntava atê à idade mais provecta, devíamos lutar para 
não viver na margeln do salário mínimO. Porque o salârio mínimo, que foi 
introduzido pelo Presidente Getúlio Vargas, em hora oportuna, era uma for
ma de neutralizar o excesso de oferta de mão-de-obra não qualificada, em re
lação a uma escassez de oferta de emprego. Então, a grande demanda de 
rnào~de-obra não qualificada era capaz de proporcionar urna exploração pa
tronal de tal ordem que nós viveríamos1 talvez, até, com inveja dos períodos 
da escravidão. Por isso se caracterizou um piso s-afaria!, chamado salário 
mínimo. 

Hoje, de 1942 para câ, a pujança deste País, o desdobramento da econo
mioa deste País são de tal ordem - queira ou não reconhecer a Oposição -
que figuramos nós entre as d~ maiores e_conornias do mundo e, seguramente, 
a oitava. Ora. neste instante!, com inilhOes de brasileiros chegando ao merca-

do de trabalho a cada ano, significando, no momento, da ordem de um mi
lhão e meio de criaturas para as quais devemos proporcionar emprego, o que 
devemos fazer? Refugiar-nos, apenas, na garantia nominal de um salário base 
que-, em nenhuma época de sua história, foi capaz de proporcionar garantia 
de subsistência para uma família de cinco dependentes, quanto mais de sub
sistência, ~ecreação, educação e transporte, c~m_o quer a Constituição? 

Ou, ao contrário, d(weríainos nós proporcionar, a esta população que 
chega ao mercado de trabalho a cada ano, no volume em que chega, as con
dições de treinar-se para valer mais? 

A escolha poderia ficar entre nós e a Oposição. Nós consideramos que o 
salário mínimo ê uma faça de dois gumes, e acho que cabe ao Presidente, 
como coube, alertar as crianças de hoje, que têm escola, em relação àquelas 
que nunca sentaram numa sala de aula, que o seu papel fundamental é lutar 
para vir do Iim~o -~esse ~_alário mínimo~ e que seja, portanto, o seu papel de 
qualificar~se, estuda-r~ venCef~ de maneira a ser aquilo que o Padre Lebret diz: 
"Ser mais para valer mais." Não era apenas urna educação de salão, era urna 
educação profissionalizante, ou que pelo menos fosse semi-profíssionalizante, 
depois da alfabetização. 

Este é o lado positivo de uma resposta: incutir no espírito de uma 
criança que ela precisa reagir, desde Jogo, que ela precisa compreender que se 
depender, na sua vida, de ficar ao longo de uma vida amparada por um decreM 
to nominal de salários, isto será um desastre, será a perpetuação de um dra
ma, e o Presidente procurou aumentar essa dramatização na hora em que dis
se que preferia dar um tiro na cabeça, do que o lado negativo que traz aqui o 
nobre Senador, dizendo que o Presidente declarou que o pai daquela criança 
que vivesse de salário-mínimo deveria dar um tiro na cabeça. 

E aqui que a inversão se faz, num golpe de mágica; como sempre, uina 
frase retórica, que é capaz de tentar iludir aqueles que não leram, que é capaz 
de tentar iludir aqueles que não meditaram sobre a palavra proclamada. 

Que a frase do Presidente seja considerada pelo jornal O Estado de S. 
Paulo inadequada, é um juízo de valor, que considera inadequada como nós 
consideramos inadequada. Neste instante, por exemplo, nós, que estamos, 
nesta Casa, portadores ou não de mandato- _porque temos assistentes- es
tamos aqui sofrendo os efeitos de um calor que não deveríamos sofrer. E por 
causa disso, devemos atacar o Sr. Oscar Niemeyer que nos enterrou aqui? 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- Ou dar um tiro na cabeça! 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA- PA)- Não precisava lá, 
mas enterrados já estávamos, nobre Senador, pela arquitetura em que V. Ex• 
também está vivendo. Não precisava tiro na cabeça. V. Ex• que também está 
porejando, V. Ex• que está também com a sua sudorese, causado por quê? 
Por um efeito artificial. 

Faltou o instrumento fundamental, e estamos todos aqui dentro de um 
buraco muito bem iluminado, mas sem as condições que a civilização deve 
proporcionar ao arquiteto que inventou este projeto. Nem por isso devemos 
dizer que o arquiteto falhou; o arquiteto não falhou, falhou alguma coisa, 
com a qual ele contou. A mesma posição do Presidente. A sua frase não fa
lhou na mensagem que ele deu a uma criança, falhou o intermediário, e fa
lhou propositadamente, e falhou porque quis distorcê-la. E porque, imediata
mente, em relação ao Presidente da República, tirou dele a responsabilidade 
dà resposta pessoal para transferi~la àqueles qu~ ganham o salário mínimo. 

E aí que vem a maldade; é aí que está a interpretação cruel; e é esta a co
locação que deve ser repudiada, não apenas em nome da inteligência, mas em 
nome de urna prâtica de oposição honesta. 

Eu não falaria sobre o assunto. E, corno disse, não falaria particularmen
te, porque o nobre Senador Pedro Simon figura entre os homens que eu não 
diria que ouço com prazer o tempo todo, porque não tenho vocação de mu
lher de apache, mas figura entre os homens que eu ouço sempre com respeito. 
E hoje pesa-me que venha eu ser obrigado a assomar a esta tribuna para retífiM 
car palavras. Porque se essas palavras tivessem sido ditas em outra língua que 
não o vernáculo, e para o vernáculo traduzidas, teríamos, então, uma citação 
que, algumas vezes, ternos ouvido do nosso latinista número um, nesta Casa, 
que é o Senador Dirceu Cardoso: Tradutori, traditori; e também na lingua
gem italiana .. Mas não, traduziu-se o português para o português, e na tra
dução do português para o português distorceu-se. 

O Sr. Pedro Simon (MDB- RS)- O tiro na cabeça mudou, virou dor 
de cabeça. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (ARENA - PA) - Ficou-se com o 
tiro na cabeça como obsessão, a obsessão do estampido, e o estampido foi tão 
forte que as palavras mudaram de sentido; e o estampido foi tão forte que o 
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tiro foi dado, sobre quem? Sobre a verdade, o tiro assassinou a verdade; a ver
dade da palavra ao Presidente acaba de ser transferida para a intriga com os 
milhões de brasileiros que vivem de salário mínimo. 

Ora, Srs. Senadores, eu prefiro um Presidente espontâneo a um Presiden
te hipócrita. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB- RJ. Lê o seguintediscurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Quem visita os paíSes europeus, ou, em nosso Continente, o México, en
contra, numa viagem de trem, o melhor instrumento para o descortino das 
belezas paisagísticas da região visitada. 

Mesmo que a velocidade de uma composição ferroViária supere o cento e 
vinte quilômetros horários, a própria colocação do passageíro em seu vagão, 
junto de uma amplíssima jariela e, realmeiiie, sentado, permite-lhe descorti
nar uma visão panorâmica da paisagem por onde passa. 

Entretanto, no Brasil, a decadência ferroviária, imposta Por uma menta
lidade rodoviária que não previu a crise do petróleo, apesar de prenunciada 
hã~ quase dez anos, impede, cm nosso País, o desfrute, pelo turista, de viagens 
confortãveis de trem, ComO aquelas que o Canadá, o México, o Japão, a Ale
manha, os Estados Unidos, a Austrália, a União Soviética e tantos outros 
países oferecem. 

Agora mesmo, os hoteleiros da Região dos Lagos, numa reunião em 
Cabo Frio com secretários municipais de turismo, prefeitos e representantes 
da FLU MITUR, decidiram constituir uma comissão para "lutar pela recons
trução da ferrovia Niterói-Cabo Frio'r, que se inclui em quase seis mil quilô
metros erradicados pela Rede Ferroviãria, nos últimos quinze anos. 

Esse ramal ferroviário servia aos municípios da Região dos Lagos e a 
São Gonçalo, cortando uma das mais belas paisagens litorâneas fluminenses. 
A reconstrução foi inicialmente sugerida pelos prefeitos de Maricá, Saquare
ma, Araruama e São Pedro da Aldeia, com o mesmo argumento agora sus
tentado pelos hoteleiros, ou seja, a criação de uma alternativa de transporte, 
para incentivo ao turismo, em função da política de restrição ao consumo de 
combustíveis. 

Ninguém ignora que--ã ram:osa-uüldústria sem chaminés" é o setor mais 
atingido pelas restrições ao consumo de combustíveis, porque o turismo bra
sileiro montara sua espinha dorsal nos transportes aéreos e rodoviários, am
bos dependentes do petróleo. 

A substituição da gasolina pelo álcool levará pelo menos cinco anos a 
atender à metade do nosso consumo de combustíveis, e, enquanto isso, o se
tor turístico terá perdido grande parte da sua eficácia. 

Daí a conclusão dos hoteleiros fluminenses, no sentido de que a recons
trução daquela ferrovia é a principal 9pção para o turismo na região dos la
gos, mesmo que o-Governo não adote, a partir de março, medidas mais drás
ticas que ~s atuais, dentro da economia de guerra do setor energético". 

A reunião daquela classe também serviu para que s-e-designasse uma co
missão encarregada de tratar, com o comando da Base Aérea de São Pedro da 
Aldeia, da possibilidade de utilização do aeroporto local para vôos comer
ciais, abrindo-se nova opção aos turistas. 

Esperamos que o Professor Colasuonno, tão interessado na abertura de 
novos portões turísticos, se interesse pelo assunto e se entenda, a respeito, 
com o Ministério dos Transportes. (Muito bem!) 

Esse movimento foi deflagrado por representantes das Sociedades Ami
gos de Bairro de Jacareí e pela própria Prefeitura Municipal de Jacareí, que 
realizou a I Semana Ecológica do Vale do Paraíba. 

Os objetivos dã U Serriãiüi--Ecológica do Vale do Paraíba, conforme 
t>Ublicação da Tribuna do Norte, de Pindamonhangaba, de 15 de setembro de 
1979, forarri os segUintes: 

I. Possibilitar a aproximação, integração e amplo intercâmbio entre as 
cidades do Vale do Paraíba; 

2. Conscientização da população do Vale e, prioritariamente, da popu
lação escolar, sobre a devastação ambiental que vem se processando na re-
gião e suas trágicas conseqüências; · · 

3. Despertar essa população no sentido de defender áreas ou locais da 
região onde o processo de industrialização-urbanização esteja levando à des
truição da natureza ou ocasionando poluição ambiental; 

4. Sensibilização, motiváção e mobilização de grupos, entidades e insti
tuições públicas e paticulares locais, regionais, estaduais e federais para a 
problemática ecológica da região e encaminhamento de suas soluções. 

5. Propor diretrizes e formas de atuação em busca da superação de ou· 
tros problemas comunitários. 

A II Semana Ecológica debateu três pontos principais: 
I. Campanhas Ecológicas. 
Destinadas a informar, esclarecer e despertar uma consciência preserva

cionista, no escolar de 19 e 29 graus, através de projeções de áudiovisuais; pa
lestras e visitas ecológicas; 

2. Palestras. 
Destinadas a informar, esclarecer e debater os meios de se resolverem 

questões ligadas à proteção do meio ambiente no Vale do Paraíba. Contaram 
com a presença de autoridades, associações, movimentos, técnicos, especialis
tas e interessados em geral na solução de problemas da região. Foram discuti
dos os seguintes temas: 

a) A escola e a preservação do meio ambiente; 
b) Degradação do meio ambiente no Vale do Paraíba; e 
c) Recursos hídricos no Vale do Paraíba. 
3. Feira Ecológica.-
Com a participação das cidades do Vale do Paraíba, a Feira Ecológica 

promoveu exposições, exibições, projeções, mostras e apresentações artístico
culturais, incluindo: 

a) Exposições: fotografia, desenho, pintura, escultura, gravura, artesa-
nato; 

b) Projeções: filmes e audiovisuais; 
c) Mostras: arquitetura, murais, poesia, literatura; 
d) Apresentações: teatro, música, canto, dança, folclore, etc. 
As pessoas que participaram da Feira Ecológica, seja em equipe ou indi

vidualmente, tiveram sempre em vista o seguinte tema: a Preservação do 
meio ambiente no Vale do Paraíba, oferecendo seU depoimento e sua visão 
sobre a destruição ambiental e sua contribuição à recuperação e preservação 
do meio ecológico. 

A Feira Ecológica teve, também, corno atividades complementares: a) 
Exposição de flores; b) Exposição de mudas. -

Ao registrar nos Anais do ~enado a r~alizaçã9 da .. Semana Ecológica", 
prestamos nossa homenagem aos promotores do certalne, à Prefeitura de Pin
damonhangaba e à comunidade do Vale do Paraíba, pelo exemplo da união 
intermunicipalista, e pela valiosa contribuição prestada em defesa do meio 
ambiente, patrimônio de todos os brasileiros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O Sr. Senador Franco Mon· 
O SR. FRANCO MONTORO (MDB- SP. Lê o seguinte discurso.)_ toro enviou à Mesa projeto cuja tramitação, de acordo com o disposto no art. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores: . 259, 111-a-3, do RegimentO lnterno,_ deve tei- início à Hora do Expediente. A 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

Urna iniciativa da maior significação na história dos municípios brasilei- proposição será anunciada na próxima SesSãO. - · 
ros e da sua luta em defesa do meio-ambiente tCve lugar na cidade de Pinda
monhangaba, de 16 a 23 de setembro último, com a realização da II Semana 
Ecológica do Vale do Paraíba. 

O empreendimento, promovido pela Prefeitura Municipal, através do 
seu Departamento de Cultura, criou um verdadeiro marco na vida dos mu
nicípios da região e servirá de exemplo para os demais municípios do País. 

Trabalhando em estreita colaboração com o Campo de Pesquisa -
DAEE, o Instituto de Zootecnia, a Estação Experimental de Arroz, a Divi
são Regional de Agricultura e com a participação atuante de várias cidades 
da região, o Departamento de Cultura provocou o nascimento de um movi
mento de conscientização e união de esforços das lideranças e das comunida
des do Vale do Paraíba, no sentido do entendimento entre os homens e em de
fesa da natureza, como solução para os seus problemas comunitários. 

O SR. PRESIDENTE (Passos Pôrto)- A Presidência convoca os Srs. 
Senadores para uma sessão extraordinária a realizarwse hoje, às 18 horas e 30 
minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 78, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer n9 659, de 1979), que suspende a execução da Lei n9 10.398, de 23 de 
abril de 1971, do Estado de São Paulo. 
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-2-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 79, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Constitv,_ição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer n"' 661, de 1979), que suspende a execução--do ait. 247, da Resolução 
n9 4, de 24 de novembro de 1971, do Tribunal de Justiça do Es.tado de Goiâs. 

-3-

Discussão, em turno único, do Pr_ojeto de Resolução n"' 80, de 1979 (a
presentado pela Comissão de Constituição e JustiÇa como conclusão de seu 
Parecer n9 662, de 1979), suspendendo a execUÇãõda alínea a, do item 19, do 
inciso I, do art. 106, do Decreto-lei estadual n9 5/75, do Rio de Janeiro, que 
instituiu o Código Tributãrio do EStado. 

-4-
Discussão, em turno único, do Projeto de Res_olução n9 81, de 1979 (aM 

presentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n9 
688, de 1979), que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em 
Cr$ 229.385.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e cin
co-mil cruzeiros)· o montante de sua dívida cOnsolidadat tendo 

PARECER, sob n' 689, de 1979, da Comissão 

......,. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.) 

ATA DA 181• SESSÃO, EM 11 DE OUTUBRO DE 1979 
I• Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -
PRESIDtNCIA DO SR. GABRIEL HERMES 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. senianos. Vejamos o que preceitua o art. !51, item I, da Lei n•4.737, de IS de 
SENADORES: julho de 1965, que instituiu o Código Eleitoral: 

Adalberto Sena- Jorge Kaiume- Jos~ Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aioysio Chaves - Gabriel 
Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
- Josê Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- Josê 
Lins- Dinarte Mariz- Jessê Freire- Cunha Lima- Humberto Lucena 
- Milton Cabral - Marcos Freire- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante
Gilvan Rocha - Passos Porto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior -
Luiz Viana- Dirceu Cardoso- João C:}.lmon-:- Moacyr Dalla- Amaral 
Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar 
Franco- Tancredo Neves- Franco Montoro- Benedito Ferreira- Hen~ 
rique Santillo - Lãzaro Barboza -Benedito Canelas- Gastão Müller
Vicente Vuolo - Mendes Canale - Pedro Pedrossian - Saldanha Derzi __:_ 
Affonso Camargo :........ José Richa- Leite Chaves- Evelãsio Vieira- Jaison 
Barreto - Lenoir Yargas - Pedro Simon - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número- regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. }9-Secretãrio. 
E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 311, DE 1979 

Elimina do Código Eleitoral injustificada discriminação contra o 
hanseniano. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Silo revogados os artigos !51 c 157 da Lei n•4.737, de IS de ju

lho de 1965 (Código Eleitoral). 
Art. 29 Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrArio. 

Justificação 

A apresentação deste projeto é uma reivindicação da Câmara Municipal 
de Santos que, em sessão de 12 de setembro último, aprovou reqUerimento de 
autoria do Vereador Carlos Mantovani Calejon (com adenda do Vereador 
Fernando Oliva), no sentido de retirar do vigente Código Eleitoral as descabi
das e odiosas discriminações contra hansenianos. 

Na verdade, a iniciativa reflete a dediCada luta do Vereador Inaldo Cas
siano Silveira, da cidade de Itu, em prol da valorização dos hansenianos e, 
bem assim, da quebra de injustificados preconceitos que ai rida hoje os envol
vem. 

Do referido requerimento~ são os argumentos justificadores da medida 
aqui pleiteada, que a seguir reproduzimos. 

O Código Eleitoral, por certo refletindo preconceitos sociais não mais 
justificãveis, ainda conserva dispositivos de todo inaceitáveis, contra os han-

Art. 151. Nos estabelecimentos de internação coletiva de han
senianos serão obse_:t:vada&_ as seguintes normas: 

I-Na véspera do pleito, o Diretor promoverâ o recolhimento 
dos títulos eleitorais, mandará desinfetâ-los convenientemente e os 
entregará ao Presidente de cada mesa receptora antes de iniciados os 
trabalhos. 
............................................ (grifo nosso.)" 

E também o art. 157: 
.. Art. 157. Nos estabelecimentos de internação coletiva, ter

minada a votação e lavrada a ata da eleição, o Presidente da Mesa 
aguardará que todo o material seja submetido a rigorosa desin
fecção, realizada sob as vistas do Diretor do estabelecimento, depois 
encerrado em invólucro hermeticamente fechado." 

Não houve ainda, de parte de certos setores da vida nacional a conscien
tização de que a lepra não possui o caráter de alta contagiosidade anterior
mente admitido. Tanto que o Governo Federal houve por bem absolir a inter
nação compulsória dos portadores dessa doença, como determinava a Lei n9 
610. Tanto, ainda, que no âmbito do próprio Governo Federal e também no 
do Estado de São Paulo (neste através do Decreto Estadual n• 10.040) a pala
vra "lepra" - outrora causadora de pavor ao simples pronunciar- foi ofi
cialmente substituída pela palavra uhanseníase". 

A hanseníase- está dito em Exposição de Motivos que acompanhou a 
mensagem do Governador de São Paulo à Assemblêi.a udeve ser hoje conside~ 
rada como outra doença qualquer, de baixa contagiosidade, tfatãvel em uni~ 
dades sanitãrias e ambulatórios dos hospitais·escolas, livre de preconceitos 
infundados que ainda se vinculam à chamad-a .. lepra,. 

Tais são, pois, as motivos que nos inspiram a pleitear a supressão de dis
positivos do vigente Código Eleitoral, que nada mais são do que reflexos de 
superstições e preconceitos cimentados através dos séculos, mas presentemen
te destruídos pela ciência. 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 1979. - Franco Montoro. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

ó SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- O projeto lido serã publica
do e remetido à comissão competente. 

O SR. PRESIDENTÉ (Gabriel Hermes) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 77, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia como ·conclusão de 
seu Parecer n9 647, de 1979), que autoriza a Prefeitura Municipal de 
São Joaquim da Barra (SP) a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze mi-
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lhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e qua
torze centavos) o montante de sua dívida_ consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 648, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e juridi-

cidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 2: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'i' 78, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça corno 
conclusão de seu Parecer n'i' 659, de 1979), que suspende a execução 
da Lei n• 10.398, de 23 de abril de 1971, do Estado de São Paulo. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro·a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) -,--- ~Item 3: 

Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n9 79 de 
1979 (apresentado pela Comissão de ConStitUição e- Justiça como 
conclusão de seu Parecer n9 661, de 1979), que suspende a execução 
do art. 247, da Resolução n• 4, de 24 de novembro de 1971, do Tri
bunal de Justiça do Estado de Goiâs. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à COmiSsão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nv 80, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como 
conclusão de seu Parecer n9 662, de 1979), suspendendo a execução 
da alínea a, do item 19, do inciso I, do art. 106, do Decreto-lei Esta
dual n• 5/75, do Rio de Janeiro, que instituiu o Código Tributário 
do Estado. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti·lo, declaro-a. encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 5: 

Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução n9 81, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Economia_ como conclvsãõ de 
seu Parecer r1:9 688, de 1979), que autOrii:i(fGovern"o do Estado de 
Minas Gerais a elevar em CrS 229.385.000,00 (duzentos e vinte e 
nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante 
de sua dívida consolidada, tendo 

PARECER, sob n• 689, de 1979, da Comissão 
- De Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridi-

cidade. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 

A matéria vai à Comissão de Redação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa, redações finais dos Projetas de Resolução n9s 77 a 81, de 
1979, aprovados na Ordem do Dia da presente sessão e que, nos termos do 
parágrafo único do art. 355 do Regimento Interno, se não houver objeção do 
Plenário, serão lidas pelo Sr. )9-Secretãrlo. (Pausa.) 

São lidas as seguintes 

PARECER N• 709, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação Final do Projeto de Resolução n9 77, de 1979. 

Relator: Senador Adalberto Sena 
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 77, de 

1979, que autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra (SP) a 
elevar em CrS 13.310.398,14 (Treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e 
noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) o_ montante de sua dívida con
solidada. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presiden
te - Adalberto Sena, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 709, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n• 77, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos-termos do art. 42, inciso 
VI, da Constituição, e eu, - , Presidente,-promulgo a se-
guinte 

RESOLUÇÃO No , DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Esta· 
do de São Paulo, a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze milhões, tre
zentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e quatorze centa
vos) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de 

São Paulo, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, -de II de outubro de 
1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$ 13.310.398,14 (treze mi
lhões, trezentos e dez mil, treZentos e noventa e oito cruzeiros e quatorze cen
tavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um 
empréstimo de igual valor,junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo 
S.A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação 
(BNH), destinado à execução de obras de infra-estrutura básica e comple
mentar no ConjUnto Habitacional Pedro Chediack, naquele Município, obe
decidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo 
processo. 

Art. 29 Esta Resolução entra em Vigor na data de sua publicação. 

PARECER N• 710, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução no 78, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Con1issão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 78, de 

1979, que suspende a execução da Lei n• 10.398, de 23 de abril de 1971, doEs
tado de São Paulo. 

Sala das Comissões, II de outubro de 1979. -Saldanha Derzi, Presiden
te - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 710, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n' 78, de 1979 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso 
VII, da Constituição, ·e eil, , Presidente, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Suspende a execução da Lei n• 10.398, de 23 de abril de 1971, do 
Estado de São Paulo. 

O Senado Federal reSolve: 
Artigo úriico. ~suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 13 de fevereiro 
de 1974, nos autos da Representação n9 902 do Estado de São Paulo, a exe
cução da Lei n• 10.398, de 23 de abril de 1971, daquele Estado. 
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PARECER N• 711, DE 1979 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 79, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A Comissão apresenta à redação final do Projeto de Resolução nll 79, de 

1979, que suspende a execução do art. 247 da Resoluçã<? n11 4,de 24 de no
vembro de 1971, do Tribunal de Justiça do Esfãdo de Goiás. 

Sala das Comissões, 11 de outubro de 1979.- Saldanha Derzi, Presiden
te - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 711, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n' 79, de 1979. 

Faço saber que o Senado Federal aPrOVou, nos termos do art. 42, inciso 
VII, da ConstituiçãO, e eU, , Pfesidente, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Suspende a execução do art. 247 da Resolução nll 4, de 24 de no
vembro de 1971, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

O Senado Federal resolve; 
Artigo único. f: suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da de

cis"ào definitiva do Supremo Tribunal federal, proferida ém 6 de junho de 
1973, nos autos do Recurso Extraordinário nll 76.021 do Estado de Goiás, a 
execução do art. 247 da Resolução n"' 4, de 24 de novembro de 1971, do Tri
bunal de Justiça daquele Estado. 

PARECER N• 712, DE 1979 
Comissão de Redação 

Redação final do Projeto de Resolução n' 80, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 
A ComissãO ãpresenta redação final do Proj~to de Resolução n"' 80, de 

1979, que suspende a execuç-ão da alínea a do item 1_9 _do inciso I do art. 106 
do Decreto-lei Estadual nll 5/75, do Rio de Janeiro, que instituiu o Código 
Tributãrio do Estado. · 

Sala das Comissões, 11 de oUtubro de -1979.- Saidanha Derzi, Presiden
te - Dirceu Cardoso, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 712, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução o• 80, de 1979. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Suspende a execução da alínea a do item 19 do _inciso I do art. 106 
do Decreto-lei Estadual n9 5, de 15 de março de 1975, do Rio de J anei
ro, que instituiu o Código Tributário do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único. ~-suspensa, por inconstitudónalidade, nos termos da de

cisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 7 de junho de 
1979, nos autos do Recurso Extraordinári0-i19 89.249-4, a execução da alínea 
a do item 19 do inciso I do art. 106 do-DeCfeto-Id n"' 5, de 15 de março de 
1975, do Estado do Rio de Janeiro. 

PARECER N• 713, DE 1979 
Da Comissão de Redação 

Redaçio final do Projeto de Resolução n• 81, de 1979. 

Relator: Senador Saldaoba Derzl 

A Comissão apresenta a redação final-do Projeto de Resolução n"' 81, de 
1979, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em CrS 
229.385.000,00 (duzentos e vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e cinco 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

Sala das Comissões, ii de outubro de 1979.- Dirceu Cardoso, Presiden
te - Saldaoba Derzl, Relator - Mendes Canale. 

ANEXO AO PARECER N• 713, DE 1979 

Redação final do Projeto de Resolução n• 81, de 1979. 

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

RESOLUÇÃO N• , DE 1979 

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a elevar em Cr$ 
229.385.000,00 (duzentos e --vinte e nove milhões, trezentos e oitenta e 
cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Att. l'>' É o Governo do Estado de M_inas Gerais, nos termos do art. 2'>' 
da Resolução n'>' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado 
a elevar em CrS 229.385.000,00 (duzentos e viiite o nove milhões, trezentos e 
oitenta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, a fim de 
que possa contratar empréstimos no total desse valor, junto ao Banco de Cré
dito Real de Minas Gerais S.A., este na qualidade de agente financeíro do 
Banco Nacional de Habitação (BNH), com a garantia· de fiança do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais, destínados à complementação da contra
partida obrigatóriO de responsabilidade do Estado de Minas Gerais na com
posição de recursos dõ FAE-MG, para financiar a execução do Plano Esta
dual de Saneamento Básico, programado para o presente exercício, obedeci
das as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2'>' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Sobre a mesa, requerimentos 
que vão ser lidos pelo Sr. 111-Secretârio. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 397, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n' 77, de 1979. 

Sala das Sessões, II de outubro de 1979 - Bernardino Viana. 

REQUERIMENTO N• 398, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 78, de 1979. 

Sala das Sessões, II de outubro de !979 - Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 399, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 79, de 1979. 

Sala das Sessões, I! de outubro de !979 - J arbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 400, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno~ requeiro dispensa de 
publicação, para ímediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 80, de 1979. 

Sala das Sessões, II de outubro de 1979 - Jarbas Passarinho. 

REQUERIMENTO N• 401, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeirO dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação fin"al do Projeto de 
Resolução n' 18, de 1979. 

Sala das Sessões, !I de outubro de 1979 - Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Aprovados os requerimen
tos, passa-se à imediata apreciação das redações finais anteriormente lidas. 

Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n9 77, de 1979. 
(Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-la, declaro~a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovada. 
A matêria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (abriel Hermes) - Passa-se à apreciação da re-
dação final do Projeto de Resolução n' 78, de 1979. 

Em discUssão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vamos passar, nesta oportu
nidade, à apreciação da redação final do Projeto de Resolução n'>' 79, de 
1979. 

Em discussão a redação final (Pausa.) 
Não havendo quem queirà discuti-Ia, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram -permanecer· sentados. (Pauw 

sa.) Aprovada. 
Aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Passa-se, agora, à apre-
ciação da redação final do Projeto de Re~olução n"' 80, de 1979. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.). 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em ifiscussão a redação final 
do Projeto de Resolução n• 81, de 1979. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira usar da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovada. 

Aprovada a redação final a matéria vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de 
segunda-feira próximá, a-seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmilra n9 25, de 1979 (n'>' 
2.146/76~ na Casá de origem), que introduz inodificcições na Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço, tendo 

PARECERES, sob n•s 475 c 476; de 1979, das Comissões: 
-de Legislação Social, favorável com a Emenda que apresenta de n'>' 1-

CLS;e ~ ·~~ 

- de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Legis
lação Social. 

-2-
Votação, em turno único, do Requerimento n"' 365, de 1979, do Senador 

Jarbas Passarinho, de urgência nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n'>' 122, de 1978 (n9 208J78, na origem), solici
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Monterosa 
SfA. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 366, de 1979, dá Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, aHnea c; do Regimen
to Interno, para a Mensagem n"' 123, de 1978 (n'>' 209/78, na origem), solici
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas do distrito agropecuário da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), à Empresa Agropecuâria Porto Ale
gre S/ A. 

-4-

Votação, em turno únicO;-do Requerimento n'>' 278, -de 1979, do Senador 
Leite Chaves, solicitando, nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento In
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér
cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Fe
deral, sobre o emprêstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. 

-5-

Discussão, em turnó suplementar, do _Substitutivo do Senado ao 
Projeto de Lei da Câmara nY 5, de! 1976 (n'i' 448/75, na Casa de origem), que 
institui o Plano Nacional de Moradia- PLAMO, destinado a atender às ne-. 
cessidades de moradía das_ pess-Oas de i-esida mensal regular até 5 (cinco) sa~ 
lários mínimos, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 583, de 1979, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, .DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 169 e 217/75 

Discussão, em prinl.Ciro turno, .do ProjetO de Lei do Senado n9 97, de 
1975, do Senador Orestes Quêrcia, que altera a redação do § 2• do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social (Lei número 3.807, de 26 de agosto de 
1960), tendo 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e. Justiç~ - ~q pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade; 2'>' pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicida
de, e no mérito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta; 

- de Legislação Social - l'>' pronunciamento: contrário; 29 pronuncia-
mento: contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido, em separado, do Senador Franco Montara; 

- Finanças, contrário ao projeto e- ao sUbstitutivo da Comissão -de 
Constituição e Justiça. 

(Dependendo da votação do Requerimento n• 389, de 1979, do Senador 
Franco Montara, solicitando o reexame da matéria, pela Comissão de Cons
tituição e Justiça.) 

-7-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 217/75) 

Discussão~ em primeiro turno, do Projeto dC Lei do Senado n"' 169, de 
1975, do Senador Franco Montara, que determina que os benefícios concedi
dos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário míni
mo. Dá nova redação ao§ 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência So
cial, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n'>' 
97/75; 

;_ de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montara; e 

- de Finanças, contrário. 

. ....: 8-

PROJETO DE LEI DO SENADO No 217, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 169/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nq 217, 
de 1975, do Senador Orestes Quêrcia, quealtera a redação do§ 2• do art. 67 
da Lei Orgânica da Previdência Social, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 324, 325 e 327, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 97, 
de 1975; 

de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do Se
nador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrário. 

-9-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1967 (n' 287/66, na Câmara dos 
Deputados), que mantém ato do Tribunal de Contas da ·união denegatório 
de registro de contrato de locação celebrado entre a Delegacia Regional do 
Imposto de Renda de Maceió, no Estado de Alagoas, e o Senhor Joaquim 
Antônio de Castro. -

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estâ encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55 minutos) 
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ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO DE ECONOMIA 

16' REUNIÃO, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 1979. 

Ãs dez horas e trinta minutos do dia dez: de outubro de mil novecentos e 
setenta e nove, na Sala das Comissões do Bloco "B" do Anexo II do Senado 
Federal, sob a presidência do Sr. Senador Teotônio Vilela, reúne-se a Comis
são de Economia, com a presença dos Srs. Senadores Vicente Vuolo, Milton 
Cabral, Benedito Ferreira, Alberto Silva, Pedro Simon, Bernardino Viana e 
Marcos Freire. 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Srs. Senadores Arnon 
de Mello, José Lins, Jessé Freire, Benedito Canelas, Luiz Cavalcante e Rober
to Saturnino. 

Havendo núffiero regimental, o Sr. Presidente declara abertos os traba
lhos e dispensa a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprova
da. 

Em seguida, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta e 
são relatadas as seguintes proposições: 1) Projeto de Lei da Câmara n9 9, de 
1979, que ·~autoriza a realização de estudos geológicos e topográficos pelas 
concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, para implantação de 
instalações de transmissão em tensão n_Qminal igual ou superior a 230 K V". Rela
tor: Senador Milton Cabral. Parecer: favorável ao_ projeto. Sem debates, 
a Comissão aprova, por un:ifflimidade, o parecer do Relator. 2) ·Projeto de 
Lei da Câmara n9 39, de 1979, que "altera disposições do Decreto-lei n9 167, 
de 14 de fevereiro de 1967". Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: fa
vorável, na forma do Substitutivo da Comissão de Agricultura, com a Sube
menda da Comissão de Constituição e Justiça. Aprovado, por unanimidade. 
3) Mensagem n• 162, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Guarujâ (SP) a elevar em 
CrS 167.698.858,90 (cento e sessenta e sete milhões, seiscentos e noventa e oi
to mil, oitocentos e cinqUenta e oito cruzeiros e noVenta centavos) o mon
tante de sua dív1da consolidada. Relator: Senador Bernardino Viana. Pare
cer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Aprova
do, por unanimidade. 4) Mensagem n9 150, de 1979, do Sr. Presidente daRe
pública, submetendo- à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Minis
tro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Campo 
Grande (MS) a elevar em Cr$ 207.692.149,08 (duzentos e sete milhões, seis
centos e noventa e dois mil, cento e quarenta e nove cruzeiros e oito centavos) 
o montante 'de sua dívida consolidada. Relator: Senador Vicente Vuolo. Pa
recer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. 
5) Mensagem n• 151, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal, proposta de-'Sr. Ministro da Fazenda, para 
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Jardim (MS) a elevar em CrS 
14.000.000,00 (quatorze milhões de cruZeiros) o montante de sua dívida con
solidada. Relator: Senador Vicente Vuolo. Parecer: favorável, nos termos do 
Projeto de Resolução que oferece. A Comissão aprova, por unanimidade, os 
pareceres proferidos pelo Sr. Senador Vicente Vuolo, relativamente às Men
sagens de n•s 150 e 151, de 1979. 6) Projeto de Lei da Câmara n• 143, de 1977, 
que "estende às _Prefeituras Municipais os benefícios do crédito rurai, 'institu
cionalizado pela Lei n9 4.829, de 5 de novembro de 1965, e dá outras provi
dências". Relator: Senador Pedro Simon, Parecer: favorável. Estando a ma
téria com vistas ao Sr. Senador Alberto Silva, a_ presidência concede-lhe a pa
lavra e Sua Excelência apresenta um voto em separado favorável ao Projeto. 
Sem votos discordantes, a Comissão aprova o parecer do Relator, Senador 
Pedro Simon, favorável ao projeto, com voto em separado do Sr. Sendor Al
berto Silva. 7) Mensasgem n• 171, de 1979, do Sr. Presidente da República, 
submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fa
zenda, para que seja autorizada a_Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de 
Janeiro a elevar ein Cr$ 200.000.ÔOO,OO (dllzenf:os milhões de cruzeiros) o montan
te de sua dívida consolidada. Relator. Senador Marcos Freire. Parecer: favorá
vel, concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Aprovado, por una
nimidade. 8) Mensagem n• 174, de 1979, do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. Ministro da Fazen
da, para que seja autorizado o Governo do Estado do Rio de Janeiro a elevar 
em Cr$ 61.955.000,00 (sessenta e um milhões, 'novecentos e cinqUenta e cinco 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. Relator: Senador Mar
cos Freire. Parecer: favorável, concluindo por apresentar um Projeto de Re
solução. A Comissão aprova, por unanimidade, o parecer do Relator. 
9) Mensagem n9 156, de 1979, do Sr. Presidente da República, submetendo à 
aprovação do Senado Federal. proposta do Sr. Ministro da Fazenda, para 

que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a elevar em CrS 
250.000.000,00 (duzentos e cinqifenta milhões de cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada. Relator: Senadç>r Pedro Simon. Parecer: favorãvel, 
concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. Aprovado, por unani
midade. 10) Mensagem n• 158, de 1979, do Sr. Presidente da República, sub
metendo à aprovação do Senado Federal proposta do Sr. Miriistro da Fazen
da, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Divinópolis (MG) a 
elevar em CrS 13.974.893,00 (treze milhões, novecentos e setenta e quatro mil, 
oitocentos e noventa c; três cruzeiros} o montante de sua dívida consolidada. 
Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: favorável, nos termos do Projeto 
de Resolução que oferece. II) Mensagem n' 198, de 1979, do Sr. Presidente 
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda, para que seja autorizado o Departamento de Águas e 
Energia Elétrica- DAEE (SP) a elevar em Cr$ 420.763.000,00 (quatrocentos 
e vinte milhões, setecentos e sessenta e três mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: favorável, 
concluindo por apresentar um Projeto de Resolução. A Comissão, aprova, 
por unanimidade, o parecer do Relator. 

Esgotada a pauta, o Sr. Pre&idente agradece a presença dos Srs. 
membros da Comissão e declara encerrada a reunião, lavrando eu, Daniel 
Reis de Souza, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, 
serã assinada pelo Sr. Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n• 36, de 1979 (CN), que "dá nova redaçio ao artigo 
15, § 3•, alínea r, e§ 4•, e altera. redação do§ 1•, do artigo 177 da 
Constituição Federal". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 2 DE OUTUBRO DE 1979 

Ãs dezesseis horas e trinta minutos do dia dois de outubro do ano de mil 
novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilácqua, reúne-se a Comissão 
Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Consti
tuição n• 36, de 1979 (CN), que "dá nova redação ao artigo 15, § 3•, alínea r, 
e§ 49, e altera a redação do§ 19, do artigo 177 da Constituição Federal", pre
sentes os Senhores Senadores João Calmon, Jutahy Magalhães, Tarso Dutra, 
Eunice Michiles, José Lins, Jorge Kalume, Alberto Silva e Adalberto Sena e 
Deputados Carlos Sant'Anna, Braga Ramos, Theodorico Ferraço, Leur Lo
manto e Ruy Côdo. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Franco Mo-ri tOro, Marcos Freire e Evelâsio Vieira e os Deputados Menandro 
Minahim, Aécio Cunha, Alcir Pimenta, Hildérico Oliveira, Pimenta da Veiga 
e Paulo Marques . 

. Havendo número regimental, de acordo com o Regimento Comum, são 
abertos os trabalhos pelo Senhor Senador Adalberto Sena, Presidente even
tual, que declara que irá proceder a eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
da Comissão. Distribuídas as cédulas, é convidado para funcionar como es
crutinador o Senhor Senador João Calmon. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Alcir Pimenta ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 votos 
Em Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . l voto 

Para Vlce-Presidente: 

Deputado Leur Lomanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Comissão, os Senhores Deputados Alcir Pimenta e Leur Lomanto. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Leur Lomanto, Vice
Presidente eleito, agradece em seu nome e no do Deputado Alcir Pimenta, a 
honra com que foram distinguidos e, designa o Senhor Senador Jutahy Ma
galhães para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerraMse a reunião e, para constar, eu. 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros 
da Comissão e vai à publicação. 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

28• REUNIÃO, ORDINÃRIA, REALIZADA EM 10 DE 
OUTUBRO DE 1979 

Às dez horas do dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e nove, 
na Sala Clóvis Bevilácqua, sob a presidência do Senador Henrique de La 
Rocque, presentes os Senadores Aloysio Chaves, Almir Pinto, Cunha Lima, 
Leite Chaves, Bernardino Viana, Nelson Carneiro, Murilo Badaró, Moacyr 
Dalla, Franco Montoro, Amaral Furlan e Raimundo Parente, reúne~se a Co
missão de ConstitUição e JUstiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Helvídio 
Nunes, José Sarney, Aderbal Jurema, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Paulo 
Brossard. 

Havendo número regimental, o Sr. Presidente dá -início aos trabalhos da 
Comissão, sendo tida e aprovada a ata da reunião anterior. 

Passa~se, a seguir, à apreciação dos projetes constantes da pauta: 1) Pro
jeto de Lei do Senado n• 248/79- Regulamenta o exercício da profissão de 
maitre e garçon, e dã Ol).tras providências, Relator: Senador Bernardino Via
na. Parecer: constitucional e jurídico, oferecendo emendas n'ls I e 2-CCJ.- Soa 
técnica legislativa. Em discussão, fala o Senador Nefson Carneiro. Em vo
tação, é aprovado o parecer votando com restrições o Senador Nelson Car
neiro. 2) Projeto de Lei do Senado n• 287/79 -Altera o art. 20 do Decreto
lei n' 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). Relator: 
Senador Bernardino Viana. Parecer: constitucionàl e jurídico. Favorá-vel Õ.o 
mérito. Aprovado. 3) Projeto de Lei do Senado no 247/79- Acrescenta dis
positivos à Lei n9 2.800, de I 8 de junho de 1956, que ••criou os Conselhos Fe
deral e Regionais de Química, dispõe sObre o exerCício.da piofissão de quími~ 
co, e dá outras providências". Relator: Senador Almir Pinto. Parecer: consti
tucional e jurídico. Boa técnica legislativa. Aprovado. 4) Projeto de Lei do 
Senado n9 80/78 - -Altera dispositivo do vigente Código de ~acesso Civil 
(Lei n• 5.869, de I I de janeiro de· 197.3). Relator: Seiuiôor Nelson Carneiro. 
Parecer: constitucional e jurídico, na forma da emenda n'l 1-CCJ, substituti
va, que oferece. Aprovado. 5) Projeto de Lei do Senado n• 94/77- Altera a 
redação dos arts. 791,939 e 840, da Consolidação das Leis do Trabalho. Re
lator: Senador Hugo Ramos. Concedida vista ao Sen. Leite Chaves. 6) Pro-

jeto de Lei do Senado n9 68/79- emenda substitutivo da CLS --Eleva para 
100% (cem por cento) do FGTS dep.ositado, a importância que a empresa de
verá pagar ao empregado, no caso de despedida sem justa causa. Relator: Se
nador Nelson Carneiro. Parecer: coástitucional e jurídico. Aprovado. 7) Pro~ 
jetos de Lei do Senado n'ls 128/78- Complementar, que deterrriina que o paR 
garnento do PIS-PASEP, seja_ efetuado através de cheques bancâríos e seus 
anexos de n•s 143/78, 159/78,252/78,330/78,50/79 e 152/79, todos sobre a 
mesma matéria. Relator: Senador Leite Chaves. Parecer: constitucionais e 
jurídicos, nos termos da Emenda n<;~ 1-CCJ (Substitutiva) que oferece. Aprova
do. 8) Projeto de Resolução da Comissão de Economia à Mensagem n'l 
172/79, do Sr. Presidente da República, submete"ndo à aprovação do Senado 
Federal, proposta do Ministro da FaZeitdã, para que seja autorizado o Go
verno do Estado de Minas Gerais, a elevar em Cr$ 229.385.000,00 o montante 
de sua dívida consolidada. Relator: Senador Murilo Badaró. Parecer: consti
tucional e jurídico. Aprovado. 9 a 12) Projetas de Resolução da Comissão 
de Economia às Mensagens n'ls 143 a 146, de 1979, do Sr. Presidente'da Re
pública, submetendo _à aprovação do Senado Federal, propostas do Ministro 
da Fazenda, para que sejam autOrizada~ as Prefeituras Municipais de CaR 
noas, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Sapiranga, do Estado do Rio Grande do 
Sul, a elevarem os inontantes de suas dívidas consolidadas. Relator: Senador 
Bernardino Viana. Pareceres: constitucionais Cjurfdicos. Aprovados. 13 a 16) 
P~ojetos de Resolução da Comissão de Economia às Mensagens n'ls 160, 175, 
176 e 161, de !979, do Sr. Presidente da República, submetendo à aprovação 
do Senado Federal, prop()stas do Ministro ~a Fazenda, para que sejam auto
rizados a Prefeitura Municipal de Barra Bonita, o Departamento de Águas e 
Esgotos de Ribeirão Preto - DAERP, o Departamento de Âguas e Energia 
- DAEE e a Prefeitura Municipal de Cândido Mota, do Estado de São Pau
lo, a elevarem os montantes de suas dívidas consolidadas. Relator: Senador 
Amaral Furlan. Pa~eceres: constitucionais ejurí~icos. Aprovados_. 17) Proje
to de Lei do Senado n9 l08f78 - Dispõe sobre aposentadoria especial, aos 20 
anos de serviço, para os trabalhadores em cerâmica. Relator: Senador Nelson 
Carneiro. Pa-recer: constitUcional e jurídico~ Contrário no mérito. AprOvado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~se a r~nião-lavrando eu, Maria 
Helena Bueno B,randão, Assistente, a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 
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LIDERANÇA DA ARENA E DA MAlORIA 

MESA Líder 
Jorbas Pas~rinho 

Presidente 

luiz Viana (ARENA- BA) 

1 '-Vlce-Presidente 

Nilo Coelho {ARENA- PE) 

2•-VIce-Presldente 

Di norte Mariz (ARENA- RN) 

1•-Secretário 

Alexandre Costa (ARENA- MA) 

2•-Secretário 

Gabriel Herme! (ARENA - PA) 

COMISSOES 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
local: Anexa 11 - Terreo 
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - T erreo 
Telefone: 225-8505- Ramais 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membro&) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Evelasio Vieira 
Vice-Presidente: leite Choves 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1 . Passos POrto 1. Jutahy Mogolhóes 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camargo 
3. Pedro Pedrossian 3. João Colmon 
4. Jose lins. 

MOB 
1, Evelas'10 Vieira 1. Agenor Maria 
2. teite Chaves 2. Amaral Peixoto 
3. Jose Richa 

Assistente: Sergio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo Jl -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Mendes Canele 
Vice·Presidente: Agenor Mario 

3•-Secretárto 

Lourival Baptista (ARENA- SE) 

4 •-Secretário 

Gastão Miiller [ARENA- MT) 

Suplentes do Secretãrlos 

Jorge Kalume (ARENA- AC) 

Benedito Canelas (ARENA- MT) 

Pa~sas Pôrto (ARENA- SE) 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. Jose Lins 2. Alberto Silvo 
3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. Vicente Vuolo 

MDB 
1. Evondro Carreiro l. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 
3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terças~feiras, Os 10:00 horas 
Local: Solo "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Henrique de lo RCKque 
1'?-Vice-Presidenfe: Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidenle: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Henrique de lo Rocque 1, lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 2. João Colmon 
3. Jose Sarney 3. Almir Pinto 

4. Aloyslo Chaves 
5. Aderbol Juremo 
6. Murilo Badoro 
7. Moocyr Deito 
B. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. Lazaro Barbo:zo 

4. Milton Cabral 
S. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

MDB 
1. Cunho limo 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Vlco-Líderos 
Aloysio Choves 

Jose Uns 
Aderbal Juremo 
lamento Junior 
Moocyr Dolla 
Murilo Badoro 
Saldanha Cerzi 

LIDERANÇA DO MDB E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Srossord 

Vice-Líderos 
Henrique Sontillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Orestes Querdo 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMlSSÀO DO DISTRITO FEDERAL - {COF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jesse Freire 
Vice-Presidenfe: lazoro Sarboza 

Titulares 

1. Jesse Freire 
2 Jo~ Sarney 
3. Passos Pórto 
4. Saldanha Den:i 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badoro 
7 Benedito Ferreiro 

1. Itamar Franco 
2. Lozoro Borboza 
3. Adalberto Sena 
4. Mauro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1, Jose Guiomord 
2. Torso Outra 
3. Benedito Canelas 
4. Moocyr Ool!o 

MDB 
1. Henrique Sontillo 
2. Roberto Saturnino 
3. Gilvon Rocha 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo Jl - Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teo1ônio Vilela 
Vice·Pre-sidente: Roberto Soturnino 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1 . Arnon de Mello l, Helvidio Nunes 
2. Bernardino Vi o no 2. Alberto Silva 
3. Jose tins 3. Benedito Ferreird 
4. Jesse Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Co?ral 
4. Nelson Carneiro 6. Benedito Canelas 
5. Paulo Brossard 7. Luiz Covolconte 
6. Franco Montara MDB 

l. Roberto Saturnino 1. JoseRicha 
Assistente: Maria Heleno Bueno Brandão - Ramal 305 2. Teotônio Vilela 2. Orestes Quercía 
Reunilles: Quartos-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
local: Solo "Clovis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis ele Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anel'O 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E-CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presid(!flte: Joõo Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares 

1. João Colmon 
2. Torso Outro 
3. Jutahy Magalhães 

A. Aloysio Choves 
S. Aderbol Juremo 
6. Eunice Mic.hiles 

1. Adalberto Sena 
2. Evelosio Vieira 
3. Franco Montara 

Suplll'ntes 
ARENA 

1. José Uns 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
A. Pedro Pedrossian 

MDB 

1. Marcos Freire 
2. Gilvon Rocha 

Assistente: S~rgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
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MDB MDB 
1. Franco Montara 1. Nehon Carneiro 1 . Paulo Brossord 1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 2. Nel~n Carneiro 2. Mouro Benevides 
3. Jaison Barreto 3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 

4. Jose Richa 
Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramo! 497 5. Amoral Peixoto 
Reuniões: Quintas-feiras. às 11:00 horas 6. Toncredo Neves 
Loca[, Sala "Clovis Sevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. luiz Cavalcante 1 . Affonso Comargo 
2. Milton Cabral 2. Joõo Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

MDB 

Assistente: Cândido Hipper» - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo H -Ramais 62le 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Pre5idente: Gilvon Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. lamento Junior 1 . Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
Local: Sola "Clovis Bevilocquo" - Anfl,;õ 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 2. Roberto Soturnino 4. Jose Guiomard 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho limo 
Vice-Presiderlfe: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Me/lo 
3. Lamento Junior 
4. Affonso Camorgo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 

7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kolume 
9. Jutahy Mogolhães 

1 O. Mendes Canal e 

1. Cunho limo 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
-4. Amaro! Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 
ARENA 

1 , Saldanha Derzi 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jesse Freire 
-4. Jose Sarney 
S. Milton Cabral 
6. Ja~ Guiomard 

MDB 

1 . Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. lozaro Sarboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quil'ltos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo H - Ramal 623 

COMlSSÃO DE lEGISlAÇÃO SOCIAl - (ClS) 

{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice·Presidel'lte: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

ARENA 
1. 1enoir Vergas l. Jutohy Magolhões 
2. Helvidia Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jesse Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dai lo 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de La Rocque 
-p. .Abx:sio Chaves 

3. Henrique Santillo MD8 
1. Gilvon Rocha 1, Jose Richa 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
Reuniões: Quartos-feiras. à~ 11:00 horas 3. Jaison Barreto 
loca[, Anexo "B" - Sola ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Joóo Basco - Roma I 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Seno 

Títulares 

l. T ano Outro 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Canele 

1·. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

1. João Calmon 
2. Murilo Bodaro 
3. José Sorney 

MDB 

1 . Hwgo Ramos 

Assistente: Mario The-reza Magalhães Motto - Ramal 134 
Reuniões: Quintos-feiras, às 12:00 horas 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às l 0:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" ---Ane,;o 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

PrC!sidenfe: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Bodaro 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreiro 

MDB 
l Mauro Benevides 1. Cunha lima 

Local: Sala "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 
3. Hugo Ramos 

2. Jaison Barreto 

COMISSÃO DE- RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
( 1 S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: lar~ Outra 
1?-Vice·Presidente, Saldanha Derzi 
29 -Vice-Presidente: lamento Junior 

Titulares 

1 . Tarso Outro 
2 Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
-4. lamento Junior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vargas 
9, Jose Sarney 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro PedrO$$ion 
3. Henrique- de Lo Rocuque 
4. Jose Guiomord 
5. Lui:z Cavalcante 
6. 

Assistente: lêdo FerrC!ira do Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anex:o 11 -Ramais 62le 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidenle: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1, Raimundo Parente l. Affanso Camorgo 
2. Henrique de La Rocque 2. Pedro Pedrouian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 
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MOS 
1. Evondro Correira 1. Orestes Owercio 
2. Humberto Lucen-a 2. Evelosio Vieira 
3. la:toro Barbo::r:a 

Assistente: leilo leivcs Ferro Costa - Ramal .497 
Reuniões; Quinto~·feircs, Os 9:30 horas 

loco I: Sole "Ruy Barbosa" - An~xo ll -Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇ0ES 

E OBRAS PÚBliCAS - (CT) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreiro 
Vice-Presidente: Vicente Vuo!o 

DIÁRIO DO CONGRESSO 1\ACIONAL !Se<ào 11 l 

Titulares 

1. Benedito Ferre'1ro 
2. Vkente Vuolo 
3. Pedro Pedrossicn 
.4. Affonsç, r amargo 

1. Evondro Carreiro 
1. lo~aro Bcrbo::r:o 
3. Orestes Quercía 

Suplentes 

ARENA 

1 Passos POrto 
2. lamento Junior 
3 Alberto Silvo 

MOS 

1 . leite Choves 
2. Agenor Mario 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, os 10:00 horas 
tocai: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo li-

Romois621 e716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Outubro de 1979 

B) SERVIÇO DE: COMISSÕJ;S MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÉRITO 

Comissões Temperarias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo li - Terreo 
TelefoM: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temperarias poro Projetas do Congresso Nocio
ool 
2) Comissões Tempororios poro Apredoçóo de Vetos 
31 Comissóes Especíoís e de Jnqueríto, e 
4) Comissão Misto do Proíeto de lei Orçamentaria (ort. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereiro Fernandes - Ro· 
mal 67-4; Alfeu de Oliveira- Ramal 67.4; deide Mor'1a B. F. 
CriJz- RomoJ 598; Mouro Lopes de Se- Ramal 310. 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILACQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

IOoOO 
CLÓVIS BEVILÂCQUA 

09,30 

GUILHERME c.s.P.c. RUY BARBOSA LEI LA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLóVIS BEVILÃCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal- 623 

09.30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
LEI LA 10.00 

RUY BARBOSA C.D.F. 
Ramais-621 e716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÂCQUA MARIA 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. LÊDA 10.00 10.30 Ramais- 621 e 716 
RUY BARBOSA 

C. A. Ramais- 621 e 716 SERGIO 
CLÓVIS BEVILÃCQUA 1\,00 C.l.S. LEI LA 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

C.E. DANIEL 10,30 Ramais-621 e 716 CLÓVIS BEVILACQUA MARIA 
12.00 C. R. Ramal- 623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

n.oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" 

Ramal- 484 
FRANCISCO 
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ANO XXXIV- N• 132 TERÇA-FEIRA, 16 D}' OUTUBRO DE 1979 BRASILIA- DF 

--~-~~------~ ·~--·---·--------------------

1
-··---- - SENADO FEDERAL ·---

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

RESOLUÇÃO N• 61, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 
13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezentos e noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Art. l• É a Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, 
de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em Cr$13.310.398,14 (treze milhões, trezentos e dez mil, trezen
tos e noventa e oito cruzeiros e quatorze centavos) o montante de sua dívida consolidada, a fim de que possa contratar um em
préstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo S. A., esta na qualidade de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitação (BNH), destinado à execução de obras de infra-estrutura bãsica e complementar no Conjunto Habita
cional Pedro Chediack, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil no respectivo pro
cesso. 

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 15 de outubro de 1979. - Senador Luiz Viana, Presidente. 

SUMÁRIO 

I- ATA DA 182• SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1979 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Olicios do Sr. I•-secretárlo da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisiio do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 76/79 (n• !.322/79, na Casa de ori-

gem), que disciplina o parcelamento da Taxa Rodoviâria Unica- alte
rando a redação do§ 39 do art. 29 do Decreto~ lei n'? 999, de 21 de outubro 
de 1969 e acrescentando ao mesmo artigo os§§ 4<? e 59, e dá. outras provi
dências. 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 28/79 (n• 26/79 na Câmara dos 
Depu-tados), que aprova o texto do Protocolo que modifica o Convênio 
sobre Danos Causados a Terceiros, na Superfície, por Aeronaves Estranw 
geiras, assinado durante a Conferência Internacional de Direito Aêreo, 
realizada em Montreal, Canadá, de 6 a 23 de setembro de 1978. 

1.2.2 - Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 9/79 (n' 4.957-B/78, na Câmara dos 

Deputados), que autoriza a realização de estudos geológicos e topográfi~ 
cos pelas concessionârias de serviços públicos de energia elêtrica, para im
plantação de instalações de transmissão em tensão nominal igual ou supe
rior a 230 kv. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 33/79 (n• 2.415-B/79, na Câmara dos 
Deputados}, que dã nova redaçi!o ao parágrafo único do artigo 27 do 
Decreto-lei n• 7.841, de 8 de agosto de 1945- Código de Águas Minerais. 

-Mensagem n• 143/79 (n• 288/79, na origem), do Senhor Presidente 
da República submetendo ao Senado Federal proposta do Sr. Ministro da 
Fazenda, para que seja a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) autorizada 
a elevar em Cr$ 14.235.000,00 o montante de sua dívida consolidada. 

-Mensagem n• 144/79 (n' 302/79, na origem}, do Senhor Presidente 
da República, submetendo ao Senado Federal, proposta do Sr. Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santa 
Cruz do Sul (RS) a elevar em Cr$ 89.082.000,00 o montante de sua dívida 
consolidada. 

-Mensagem n• 145/79 (n• 298/79, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo ao Senado Federal, proposta do Sr. Ministro 
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Pelotas 
(RS) a elevar em Cr$ 380.401.485,00, o montante de sua dívida cansolida
da. 

-Mensagem n' 146/79 (n' 306/79, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo aO" Senado Federal, propOsta do Sr. Ministro 
da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Sapiranga 
(RS) a elevar em Cr$ 119.462.238,00, o montante de sua dívida consolida
da. 

., 
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1.2.3 --Comunicações da Presidência , 

-Arquivamento dos Projetos de Lei do Senado n9s 46 e 77, de 1979, 
em tramitação conjunta, por terem r~cebido parecer contrârio, quanto ao 
mérito, da comissão a que foram distribuídos. 

-Designação do Sr. Senador Passas Pôrto para representar o Sena~ 
do Federal no XI Congresso Brasileiro de Agronomia, a realizar-se em 
Curitiba, Estado do Paranâ, no período que menciona. 

1.2.4 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senadon• 312/79, de autoria do Sr. Senador 
Nelson CarneirO, que altera a redação do § 19 do artigo 389 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

1.2.5 - Requerimento 

- N9 402/79, de homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Depu
tado José de Assis. Aprovado, após usarerri da palavra no encaminhamen-

to de sua votação os Srs. Senadores Gastão Müller, Lomanto Júnior e 
Nelson Carneiro, tendo o Sr. Presidente se associado em nome da Mesa. 

1.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. LEVANTAMENTO DA SESSÃO. 

2- ATO DO PRESIDENTE DO SENADO 

- N• 42, de 1979 

3- ATAS DE COMISSÕES MISTAS 

4 - MESA DIRETORA 

5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

__ j 

ATA DA 182~ SESSÃO, EM 15 DE OUTUBRO DE 1979 
1 ~ Sessão Legislativa Ordinária, da 9~ Legislatura 

PRESIDtNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SE
NADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - Raimundo Parente-- Alexandre Costa - Henrique 
de La Rocque- José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helví
dio Nunes - Almir Pinto......;. José Lins- Mauro Benevides- Cunha Lima 
-Humberto Lucena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Arnon de Mello
Luiz Cavalcante - .Gilvan Rocha - Passos Pôrto - Lomanto Júnior -
Luiz Viana- Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nel
son Carneiro - Itamar Franco - Murilo Badaró - Tancredo Neves -
Henrique Santillo- Gastão Müller- Mendes Canale- Pedro Pedrossian 
- Affonso Camargo - José Richa - Evelâsio Vieira - Lenoir Vargas. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. J9-Secret1ífio procederá à leitura do Expediente. 

Ê lido o seguime 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

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

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 76, DE 1979 
(n' 1.322/79, na Casa de origem) 

Disciplina o parcelamento da Taxa Rodoviária Única- alteran
do a redação do§ 39 do art. 29 do Decreto-lei n9 999, de 21 de outubro 
de 1969 e acrescentando ao mesmo artigo os§§ 49 e 59, e dá outras pro
vidências. 

O CongressO Nacional decreta: 
Art. (9 O§ 39 do art. 29 do Decreto-lei n9 999, de 21 de outubro de 

1969. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2'<' 

* I• 
* 2• * 3• A Taxa Rodoviária Única serâ i-eCOihida de uma só vez 

ou mediante parcelamento, a critério do contribuinte, segundo nor
mas baixadas pelo Poder Executivo." 

Art. 29 O art. 29 do Decreto-lei n9 999, de 21 de outubro de 1969, fica 
<H.:rescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 211 

* I• 

* 2• ....................... "_ ..................... .. 
§ 3• ............................................... . 
S 49 Em nenhuma hipótese o parcelamento será inferior a 3 

(três) nem superior a 12 (doze) prestações menSais sucessivas. 
S 59 O não-recolhimento de qualquer prestação no respectivo 

prazo torna insubsistente o parcelamento, obrigando o contribuin
te. na mesma data, ao pagamento da parcela vencida e das vincen
das, sem prejuízo de outras exigências legais próprias à espécie." 

Art. 39 O Poder Executivo baixará, dentro de 90 (noventa) dias, os 
atas necessários à execução desta lei. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 999, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969 

Institui Taxa Rodoviária Única, incidente sobre o registro e li
cenciamentos de veículos, e dá outras prol'idências. 

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Mili
tar, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 69 do Ato Institucional 
n9 16, de 14 de outubro de 1969-, e tendo em vista o disposto no artigo 89, inci
so XVII, alíneas c e n da Constituição; 

Considerando a existência de múltiplos tributos, cobrados por proprie
tários de veículos automotores para o registro anual e licenciamento, em todo 
o País; 

Considerando que a Constituição permite aos Estados e Municípios, 
como à União. cobrarem taxas remuneratícias do seu poder de polícia ou pela 
utilização de serviços públicos utilizados ou postos à disposição do contri
buinte, desde que sejam específicos e divisíveis; 

Considerando que a circulação assegurada aos veículos em todo o terri
tório nacional, qualquer que seja o local de seu registro, conduz a que os con
tribuintes utilizem serviços de QIJtras unidades da Federação, sem que tenham 
remunerado esses serviços, o que desvirtua, em tal hipótese, o preceito consti
tucional de que o serviço seja perfeitamente especifiCo e divisível; 

Considerando a desigualdade de valores e critérios de cobrança observa
da nas diversas unidades da Federação, que leva a tratamento discriminatório 
e enseja evasões de receita; 

Considerando que o sistema tributário nacional deve conter tributação 
uniforme para proteção do contribuinte e salvaguarda da receita tributária 
das diversas unidades federadas; 

Considerando, ainda, a necessidade de simplificar e aperfeiçoar os pro~ 
cessos de arrecadação do interesse do Poder Público e do contribuinte, decre
tam: 

Art. J9 E instituída a Taxa Rodoviária Ünica, devida pelos proprie
táriOS- de veÍCJJlos automotores registrados e licenciados em território_Oació
nal. 
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§ 19 A referida taxa, que será cobrada previamente ao registro do veículo 
ou à renovação anual d<;: licença para circular, serâ o único tributo incidente 
sobre tal fato gerador. 

§ 29 A Taxa Rodoviária Única será arrecadada pelos Estados, Terri
tórios e Distrito Federal. 

Art. 2"' A Taxa Rodoviária Única será cobrada, segundo tabelas baixa
das, anualmente, pelo Minístro dos Transportes e terá como base de cálculo, 
o peso, a capacidade de transporte e modelo, de tal modo que o seu valor não 
ultrapasse de 2% do valor venal do veículo. 

§ J9 A taxa será devid_a anualmente e paga até a data do licenciamento 
do veículo. 

§ 29 Fica estabelecida, para todo o território naCional, o s-eguinte sist~m~ 
para renovaçào de registro e de licenciamento de veículos automotores. 

I -Veículos com placa de identificação terminada nos algarismos 1, 2 e 
3, até o dia 31 de março de cada ano; 

II- Veículos com placa terminada nos algarismos 4, 5 e 6, até o dia 30 
de junho; 

III- Veículos com placa cujo último algarismo seja 7, 8, 9 e O, até o dia 
3 I de outubro. 

§ 3"' Exceto para o registro ihicial de veículo, admitir-se-á, a requerimen
to do contribuinte, o parcelamento do valor devido da Taxa Rodoviária Úni
ca em prestações não excedentes a três. Neste caso o licenciamento anual só 
será definitivo após o último pagamento. 

Art. 39 São isentoS do pagamento da Taxa Rodoviária Única: 
a) a União, os Territórios, o Distrito Federal, os Estados, os Municípios! 

e respectivas Autarquias, bem como as sociedades de economia mista ou em
presas estatais. apenas enquanto subvencionadas pela União, Estados, Distri
to Federal, Territórios e- Municípios; 

b) as instituições de caridade; 
c) os proprietários de veículos empregados ern serviços agrícolas, que 

apenas transitem dentro dos limites das propriedades a que pertençam; 
d) os turistas estrangeiros, portadores de "certificados internacionais de 

circular e conduzir" pelo prazo estabelecido nesses certificados, mas nunca 
superior a um ano e desde que o país de origein ado te medida recíproca para 
com os veículos do Brasil: 

e) o Corpo Diplomático acreditado junto ao Governo brasileiro; 
f) os proprietários de ambulâncias; 
g) os proprietários de máquinas agrícolas e de terraplenagem, desde que 

não circulem em vias públicas abertas à circulação. 

Art. 4"' Os proprietários ou possuidores de veículos motorizados que, 
depois da época de pagamento da Taxa Rodoviária Ünica, transitarem sem o 
comprovante desse pagamento, ficarão sujeitos à multa igual ao valor do 
maior salário mínimo vigorante-no País, sem prejuízo da retirada do veículo 
da circulação. 

Art. 59 Os Estados, Territórios e o Distrito Federal entregarão ao De
partamento Nacional de Estradas de Rodagem 40% do que arrecadarem da 
Taxa Rodoviária Única. 

Parágrafo único. -~A Lei estadual fixará o critério de rateio entre o Esta
do e seus Municípios, levando em conta o total arrecadado e o número de veí
culos licenciados. 

Art. 69 O produto arrecadado da Taxa Rodoviária Ünica, na parte que 
couber ao Departamento Nacionai_P.e Estradas de Rodagem. segundo o dis
posto no art. 4"' deste Decreto-lei, integrará o Fundo Especial de Conservação 
e Segurança de Tráfego cria,_do pelo art. 4"', inciso II, do Decreto-lei n"' 512, de 
21 de março de 1969. Os Estados, Territórios, DistritO Federal e Municípios 
disporão, nas. suas leis orçamentárias, sobre a aplicação da parte que lhes 
couber, em gastos de conservação, melhoramentos e sinalização de vias públi
cas e despesas administrativas de custeio dos serviços de arrecadação da taxa 
e de registro de veículos e respectiva fiscalização. 

Art. 79 A fiscalização, pela União, da execução deste Decreto-lei, com
pete ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. 

Art. 8"' Ao instante da renovação das licenças para 1970, ficam os con
tribuintes obrigados a comprovar, perante a autoridade arrecadadora da 
Taxa Rodoviãria Ünica, o pagamento da "faxa Rodoviãria Federal instituída 
pelo Decreto-lei n"' 397, de dezembro de 1'968 e, se não o fizerem, pagarão o 
valor da Taxa Rodoviária Única, acrescida do valor da Taxa Rodoviária Fe
deral, mais a multa prevista no artigo 3"' do mencionado Decreto-lei. 

Parágrafo único. Os valores arrecadados da Taxa Rodoviária Federal e 
multas de que trata este artigo, serão creditados integralmente, no Banco do 
Brasil S.A., à conta e ordem do Departamento Nacional de Estradas de Ro
dagem. 

Art. 99 O registro inicial de veículos automotores, quando feito até 31 
de março de cada ano, ensejafã o pagamento integral do Valor anual da Taxa 
Rodoviária única, o pagamento da Taxa Rodoviária Federal instituída pelo 
Decreto-lei n9 de 1/4 do valor da taxa, por trimestre. 

Art. 10. Este Det:reto-lei entra em vigor a 1~ de janeiro de 1970, revoga
do o Decreto-lei n"' 397, de 30 de dezembro de 1968, e todas as disposições e_m 
contrário. 

( Ãs Cornissões de Transportes, Comunicações e Obras Públícas e 
de Finanças.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 28, DE 1979 
(N• 26(79, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Protocolo que modifica o Convênio sobre Da
nos Causados a Terceiros, na Superficie, por Aeronaves Estrangeiras, 
assinado durante a Conferência Internacional de Direito Aéreo, reali
zada _em Montreal, Canadá, de 6 a_23 de setembro de 1978. 

O Congresso Nacional décreta: 

Art. I'? Fica aprovado o texto do ProtoColo que modifica o Convênio 
so~re Danos Causados_ a_ Terceiros, na Superfície, por Aeronaves Estrangei
ras, assinadO-durante a Conferência Internacional de Direito Aéreo, realizada 
em Montreal, Canadá, de 6 a 23 de setembro de 1978~ · 

Art. 29 Este decreto legislativo entl-3:rá em- vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 221, DE 1979 

- ExcelentíssimóS- Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição 

Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Relações Exteriores, o texto do Protocolo que modifica o Convênio sobre 
Danos Causados a Terceiros, na Superfície, por Aeronaves Estrangeiras, assi
nado durante a Conferência Internacional de Direito Aéreo, realizada em 
Montreal, Canadá, de 6 a 23 de setembro de 1978. 

Brasília, 19 de julho de 1979. -Joio B. de Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DTC/DAI/122/680.4 (00), DE 
13 DE JULHO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA· 
DO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira _Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência haver sido 
realizada em Montreal, Canadá, de 6 a 23 de setembro de 1978, a Conferência 
Internacional de DireitO Aéreo, para a reyisão da Convenção sobre Danos 
Causados a Terceiros, na Superfície, por Aeronaves Estrangeiras (Convenção 
de Roma, 1952). 

2. O Protocolo, que revê a Convenção, foi assinado, em nome do Go
verno brasileiro, pelo Chefe da Delegação brasileira à citada Conferência. 

3. As modificações estabelecidas na Convenção de Roma, de 1952, vi
saram a atualizá-la e a facilitar a sua aceitação em âmbito mundial. 

4. Entre as princiPais alterações ocorridas, todas com o apoio brasilei
ro, destacam-se: o aumento substancial da responsabilidade do operador da 
aeronave, bem como de seu limite de responsabilidade no caso de morte ou de 
lesões~ a simplificação dos dispositivos referentes às garantias para o paga
mento das indenizações reguladas, com base na Resolução n9 1.514 (XV) 
das Nações Unidas. 

5. O artigo ll, da Convenção de Roma, de 1952, que trata da responsa
bilidade pelos danos causados por acidente, foi mantido em sua linha geral, 
havendo sido a dotado, como unidade de valor rnonetârio para fins de indeni
zação. o Direito Especial de Saque para os pafses membros do Fundo Mone
tátío Internacional. Foi estabelecida, ainda, prioridade no pagamento das in
denizações decorrentes de morte ou lesões, pagando-se as demais indeni
zações relativas a danos aos bens com a eventual quantia remanescente. 

6. Tendo em vista a natureza do Protocolo da Convenção revista. faz
se necessâria a sua aprovação-formal pelo Congresso Nacional) de acordo 
com o disposto no Artigo 44. inciso I, da Constituição Federal. 
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7. Nessas condições, encaminho projeto de Mensagem Presidencial para 
que Vossa Excelência, se assim houver por bem, submeta o texto do aludido 
documento à aprovação do Poder Legislativo. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pre
sidente, os protestos do meu mais prOfundo respeito. - Ramiro Saraiva 
Guerreiro. 

PROTOCOLO 

Que_ modifica o Convênio sobre danos causados a terceiros, na su
perfície, por aeronaves estrangeiras, assinado em Roma, em 7 de ou
tubro de 1952. 

Os Governos signatários, 
Considerando que é desejável modificar o Convênio sobre danos causa

dos a terceiros, na superfície, por aeronaves estrangeiras, assinado em Roma, 
em 7 de outubro de 1952, convêm no seguinte: 

Capítulo I 
Modificações ao Convênio 

Artigo I 

O Convênio, que as ~isposições do presente Capítulo modificam, é o 
Convênio sobre danos causados a terceiros, na superfície, por aeronaves es
trangeiras, assinado em Roma, em 7 de outubro de 1952. 

Artigo II 

Ao Artigo 2 do Convênio se acrescentará o seguinte, como noVo parã
grafo 4"': 

u§ 49 Se a aeronave estã inscrita como propriedade de um Es
tado, a responsabilidade recai sobre a pessoa à qu3;l, de conformi
dade com as leis de tal Estado, se tenha confiado a exploração da ae
ronave." 

Artigo III 

O Artigo li do Convênio será suprimido e substituído pelo seguinte: 

"Artigo 11 
I. Sem prejuízo do disposto no Artigo 12, a quantia da indeni

zação pelos danos reparãveis segundo o,Artigo 1, a cargo do con
junto de pessoas responsáveis, de acordo com o presente Convênio, 
não excederá por aeronave e acidente a: 

a) 300.000 Direitos Especiais de Saque, para as aeronaves, cujo 
peso não exceda a 2.000 quilogramas; 

b) 300.000 Direitos Especiais de Saque mais 175 Direitos Espe· 
ciais de Saque por quilograma que passe dos 2.000_quilogramas 
para aeronaves que pesem mais de 2.000 e não excedam a 6.000 qui
logramas; 

c) 1.000.000 Direitos Especiais de Saque mais 62,5 Direitos Es· 
peciais de Saque por quilograma que passe de 6.000, para aeronaves 
que pesem mais de 6.000 e não ultrapassem 30.000_ quilogramas; 

d) 2.500.000 Direitos Especiais de Saque, mais 65 Direitos Es
peciais de Saque por quilograma que passe de 30.000, para aerona
ves que pesem mais de 30.000 quilógiainas. 

2. A indenização no caso de morte ou lesões não ultrapassará 
125.000 D"ireiios Especiais de Saque por pessoa falecida ou aciden
tada. 

3. ••Peso" significa o peso máximo autorizado para decolagem 
pelo certificado de aeronavegabilidade, excluindo-se o efeito do gás 
ascensional, quando utilizado. 

4. As somas expressas em Direitos Especiais de Saque, mencio
nadas nos parágrafos l"' e 29 deste Artigo, se referem ao Direito Es
pecial de Saque definido pelo Fundo Monetário Internacional. A 
conversão da soma em moedas nacionals, no caso de ações judiciais, 
se fará de acordo com o valor das moedas em Direitos Especiais de 
Saque na data da sentença. O valor, em Direitos EspeciaiS de Saque, 
da moeda nacional de um Estado contratante que seja membro do 
Fundo Monetário Internacional, ser:á calculado de conformidade 
corn o método de valorização aplicado pelo Fundo MonetáriO In
ternacional para suas operações e transações que estejam em vigor 
na data da sentença. O valo_r, em Direitos Especiais de Saque, da 
moeda nacional de um Estado contratante qu~ não seja membro do 
FMI, será calculado da maneira que o referido Estado contratante 
determine. 

Contudo, os Estados que não sejam m~mbros do Fundo Mone
tário Internacional e cuja legislação não permita aplicar" as dispo-

sições dos Parágrãfos f9 e 2'? deste Artigo e deste parágrafo, poderão 
declarar, no momento da ratificação ou da adesão, ou posterior
mente, que o limite de responsabilidade previsto no presente Convê
nio, nos procedimentos judiciais observados em seu território, se fi
xará como a seguir: 

a) 4.500_.000 unidades monetárias para as aeronaves menciona
das no inCiso (a) do parágrafo 1"' deste Artigo; 

b) 4.500.000 unidades monetárias, mais 2.625 unidades mone
tárias por quilograma para as aeronaves mencionadas no inciso (b) 
do parágrafo l9 deste ArtigO; 

c) 15.000.000 unidades monetárias,- mais 937,5 unidades mone
-tárias por·quílograma para as ·aeronaveS: mencionadas no inciso (c) 
do parágrafo l'? deste Artigo; 

d) 37.500.000 unidades monetárias, mais 975 unidades morie
táriiis por quilograma para as aeronaves mencionadas no inciso (d) 
do parágrafo 1"' deste Artigo; 

e) 1.875.000 unidades monetárias em caso de morte ou les_ões 
mencionadas no parágrafo 29 deste artigo. 

A unidade monetária mencionada neste parágrafo consiSte em 
sessenta e cinco e meio miligramas de ouro de lei de novecentos mi
lésimos. Esta soma poderá converter-se em moeda nacional em (:i.: 
fras redondas. A conversão desta soma em moeda nacional se efe
tuará de acordo com a lei do Estado interessado." 

Artigo IV 

O Artigo 14 do Convênio· será suprimido e substituído pelo seguinte: 

"Artigo 14 
Se a importância das indenizações fixadas ~ceder o limite da 

responsabilidade aplicada s_egundo as disposições deste CôtlVênio, 
-as seguintes_ regras serão observadas, tendo em conta o previsto no 
parágrafo 29 do Artigo II: _ ----..:__: .__ --~ _ 

a) se as i!J-denizações se refere_m somente ao caso \te morte ou 
lesões, ou someilte a danos aos b(ms, serão tais indenizdções reduzi
das em proporção a seus valores respectivos; 

b) se as indenizações se referem tanto a morte ou lesões quanto 
a danos aos bens, a quantidade a distribuir se ratearã preferente
mente entre as indenizaçõeS por morte e lesões. O remanescente da 
quantia total a distribuir, se existir, será rateado entre as indeni
zações relativas a danos aos bens.,. 

Artigo V 

No texto em espanhol, não há mudança no .título. do Capítulo III. 

Artigo VI 

No Artigo 15 do Convênio-
a) o parágrafo (9 será suprimido e substituído pelo seguinte: 

••§ 19 Os estados contratantes podem exigir que o opera
dor de uma aeronave, prevista no parãgrafo l9 do Artigo 23, es
teja coberto por um seguro ou outra garantia com respeito à 
sua responsabilidade pelos danos reparáveiS: segundo o Artigo 
19, causados em território dos referidos Estados, até os limites 
correspondentes segundo o Artigo 11. O operador deverá pro
var a existência de tais garantias, se o Estado sobrevoado o soli
citar." 
b) Os parágrafos 2"', 39, 49, 5"' e (}O? serão suprimidos. 
c) O parãgrafo 79 serâ numerado como parágrafo 2"' e dirá o se

guinte: 
''§ 2"' Um Estado contratante sobrevoado pode, a qual

quer momento, pedir a celebração de consultas com o Estado 
de matrícula, com o Estado do operador ou com qualquer ou
tro Estado contratante em que se constituiu a garantia, se esti
ma que o segurador ou outra pessoa que tenha prestado a ga
rantia não tem solvência -para Cumprir as Obrigações impostas 
por este COnvênio." 
d) O parágrafo 8 será numerado como parágrafo 3. 
e) O parágrafo 9 será suprimido. 

Artigo vil' 
No Artigo 16 do Convênio -:-
a) A mudança que se faz no parágrafo I, no texto em inglês, não altera o 

texto em espanhol. 
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b) A alínea (a) do parágrafo l serâ suprimida e substituída pelo seguinte: 

"a) que o dano tenha ocorrido depois da garantia ter deixado 
de estar em vigor. Con_tudo, se a garantia expirar durante um vôo, 
subsistirá até a primeira aterrissagem incluída no plano de vôo, mas 
sem exceder a 24 horas." 

c) A alínea (b) do parágrafo I serâ suprimida e substituída pelo seguinte: 

"b) que o dano tenha ocorrido fora dos limites- territoriais pre
vistos na garantia, sã.lvo se o vôo fora de tais limites sé deva a força 
maior, assistência juStificada pelas circunstâncias ou um defeito de 
pilotagem, de condução ou navegação ... 

d) Os parágrafos 2 e 3 suprimidos. 
e) O parágrafo 4 será numerado como parágrafo 2, as pã.lavras ~·do se

guro ou garantian serão suprimidas e substituídas por "da garantia". 
f) O parágrafo 5 serâ numerado de novo como parágrafO 3 e as palavras 

.. aplicável ao contrato de seguro ou de garantia" serão suprimidas e substituí
das por "aplicável à garantia", no subparâgrafo (a) desse parágrafo 
suprimem-se as palavras .. o seguro ou garantia" e são substituídas por .. a ga
rantia". 

g) Os parágrafos 6 e 7 serão numerados_ como parágrafos 4 e 5, respecti-
vamente. 

Artigo VIII 

No art. 17 do Convênio -
a) O parágrafo l será suprimido e substituído pelo seguinte: 

.. 1. A garantia, prestada na forma prevista no art. 15, serA des
tinada especial e preferentemente ao pagamento das indenizações 
em virtude das disposições do presente Convênio." 

b) A modificaçã.o no parâgrafo 2 nos textos em francês e em inglês não 
altera o texto em espanhol. 

c) O parâgrafo 3 será suprimido e substituído pelo seguinte: 

u3. Tão logo se notifique ao operador uma demanda de indeni
zação, este tomarA as medidas necessârias para manter uma garan
tia por uma soma equivalente: 

a) à importância da garantia requerida no parâgrafo 2 deste 
Artigo, e 

b) à importância da reclamação, sem que se exceda o limite de 
responsabilidade aplicável. 

A mencionada soma serã mantida atê: que a demanda de inde-
nização seja resolvida." · · 

Artigo IX 

O art. 19 do ConVênio serã suprimido e substituído pelo seguinte: 

"Art. 19 
Se no prazo de seis meses, contados da data do ac·ontecimento 

que originou o dano, não se tiver proposto ação judicial ou não se 
tiver apresentado reclamação ao operador, o demandante terâ o di
reito de ser indenizado com encargo da quantidade que não tenha 
sido distribuída depois de satisfeitas as demandas em que se tenha 
observado tal requisito." 

Artigo X 

No art. 20 do Convênio -
a) no parAgrafo 4, suprimem-se as palavras ••ou de qualquer de seus ter

ritório:( Estados ou províncias", substituindo-as por "ou de qualquer cie suas 
subdivisões políticas, tãfs como Estados, Repúblicas, territórios ou provín
cias". 

b) no parágrafo 9, as alíneas serão designadas como (a), (b) e (c), respec
tivamente: na terceira linha da alínea (b) deste artigo depois das palavras 
"ações propostasn acrescenta-se uno Estado em que ocorreram os danos". 

c) o parágrafo li serâ suprimido e substituído pelo seguinte: 
"II. As indenizações acordadas numa sentença poderão ser 

acrescidas de juros, de conformidade com a lei do tribunal que trate 
do assunto." 

d) no parágrafo 12 suprimem-se as palavras ••cinco anos", substituindo
as por ~·dois anos". 

Artigo XI 

No artigo 21 do Convênio serão incluídas no texto em _espanhol somente 
as palavras '"o direito de interpor'', na quinta linha do parãgrafo 2, depois de 
"mais em todo caso". 

Artigo XII 

No art. 23 do Convênio o -parágrafo I será suprímido e substituído pelo 
seguinte: 

••t. O presente Convênio se aplica aos danos definidos no art. 
I, causados no território de um Estado contratante por uma aerona
ve matriculada em outro Estado contratante ou por uma aeronave, 
qualquer que seja sua matrícula, cujo operador mantenha o seu es
critório principal ou, se não o tiver, a sua residência permanente em 
outro Estado contratante." 

Artigo Xlll 

O art. 26 do Convênio serâ suprimido e substituído pelo seguinte: 

''Art. 26 
O presente Convênio não se aplica a danos causados por aero

naves utilizadas em serviços militares, de alfândega ou de polícia." 

Artigo XIV 

Inclui-se no Convênio depois do art. 26, o seguinte: 
- "Art. 27 

O presente Convênio não se aplica aos danos nucleares." 

Artigo ·xv· 
Os arts. 27 e 28 do Convênio serão numerados como arts. 28 e 29, respec

tivamente. 

Artigo XVI 

O art. 29 do Convênio- Serã suprimido. 

Artigo XVII 

No art. 30 do Convênio serão suprimidos os dois últimos parágrafos e 
substituídos pelos seguintes: 

.. _ Estado contratante, qualquer Estado com respeito ao qual 
o presente Convênio esteja em vigor." 

u_ Estado do operador, todo Estado contratante, distinto da 
matrícula, em cujo território o operador tenha o seu escritório prin
cipal ou, se não o tiver, a sua residência perinanente." 

Artigo XVIII 

Os Arts. 36 e 37 do Cõnvênio serào suprimidos. No art. 38, que serâ nu
merado como art. 36, serão suprimidãs as palavras .-.ou qualciuer declaração 
ou notificação feita em relação com o previsto nos arts. 36 e 37"; o art. 39 serâ 
numerado de novo como art. 37. 

CAPITULO II 
CLÁUSULAS FINAIS 

Artigo XIX 

Para as Partes deste Protocolo, o Convênio e o Protocolo serão conside
rados e interpretados como um só documento, que serã designado com o 
nome de Convênio de Roma de 1952, modificado em Montreal em 1978. 

Artigo XX 

Até a data em que entre em vigor, de acordo com o previsto no art. 
XXII, o presente Protocolo ficarA aberto à assinatura de todos os Estados. 

Artigo XXI 

1. O presente Protocolo serã submetido a ratificação dos Estados sig
natários. 

2. A ratificação do presente Protocolo por um Estado que não faça 
parte do Convênio im:Plicarâ a adesão ao Convênio modificado por este Pro
tocolo. 

3. Os instrumentos de ratificação serão depositados na Organização de 
Aviação Civil Internacional. 

Artigo· XXII 

I. Tão logo cinco Estados signatârios depositem seus instrumentos de 
ratificação do presente Protocolo, este entrarA em vigor entre eles no nonagé
simo dia do depósito do quinto instrumento de ratificação. Para cada um dos 
Estados que deposite seu instrumento de ratificação depois dessa data~ entra
rá em vigor no nonagêsimo dia do depósito de tal instrumento. 
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2. Tão logo entre em vigor o presente Protocolo, serâ registrado nas 
Nações Unidas pelo Secretãrio-Geral da Organização de A viação Civil I nter
nacional. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Constituição e Jus
tiça.) 

PARECERES 

PARECERES NoS 714, 715 E 716, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da. ·Câmara n..0 9, de 1979 (n.0 

4.957-B, de 197ª, na Câmara dos Deputados), que 44auto
riza a realização- de estudos geo-lógicos e. topográficOS pelas 
concessionárias de serviços públicos de energia. elétrica, 
para implantação de instalal;ões de transmissã<> em ten
são nominal igual ou superior a. 230 KV". 

PAREcER N.o 714, DE 1979 

Da Comissão de Oonstituição e Justiça 

Relator: Senador João Bosoo. 

Projeto sob exame, encaminhado ao COngresso Nacional pelo 
Senhor Presidente da República objetiva seja permitido às con
cessionârias de serviÇos públicoS de energia elétrica, a concessão 
de autorização para a realização de estudos concernentes ao esta
belecimento de instalações de transmissão de energia elétrica, em 
tensão· nomiJ).a! igual ou superior a 230 KV. 

A medida, segundo a Exposição de Motivos do Senhor ~s
tro de EStado das Minas e Energia, complementa a legislaçao de 
energia elétrica vigente, em particular os arts. 9.0 e 10 do De
creto-lei n.o 852, de 11 de novembro de 1938, que já admitia a a~
torização de estudos para a re~lig:a_ção dos ~evantamentos topo_gr~
ficos necessários a elaboração de projetas ao pretendente a· uma 
concessão ~ aproveitamento de energia hidráulica, acentuando: 

"A época não foi prevista, por desnecessária, a extensão 
dessa autorização aos sistemas de transmissão, que eram 
de ba:lxa tensão nominal." 

Foi o projeto aprovado na Cã.mara c;los Deputados, com. pare
cer favorável da douta ComiSsão de co·nstituição e Justiça, por 
estar em harmonia com os preceitos jurídicos e constitucionais. 
Nosso parecer é igualmente pelo seu acolhimento, inclusive quan-
tO aos aspectos .de mérito. . 

Sala das OomJ.ssões, 18 de abril de 1979. - Hemique de La 
Rocque, Presidente - .João Bosco - Re~ator - Taneredo Neves 
- Cunha Uma.- Heivídio Nunes- Moacyr Dalla.- Raimundo 
Parente - Beinardino Viana - Nelson carneiro - l\lurilo Ba~ 
lblró. 

PARECER N.0 7i5, DE 1979 

Da Oomissão de Minas e Energia 

Relator: Senad<>r Affonso Camarga 
. Pelo Projeto de lei que vem ao ex~me desta Coin.i~ão, o Mi

nistro das Minas e Energia pode autorizar as conc~ssionárias de 
serviços de energia elétrica a rea:iza,.rem estudos para implantar 
instalações de transmissão de eletricidade, em tensão igual ou 
superior a 230 KV. 

A Proposição reconhe_ce, às alúdidas cOncessionárias, o direi
to às servidões nec·essárías à elaboração cigs_ r~pectivos projetos 
(art. l,O), ficando·. -as proprietários ou possuidores dos terrenos 
onde devam ef-etua.r-se os estudos --obrigados a permitir levan
tamento topográficos e geológicos indispensáveis, inclusive a 
construção de acampamentos provisórios_ para o pessoal técnico 
e operários (art. 2.o). -

O art. 2.0, in fine, resguarda, porém, o_ interesse dos proprie
tários ,pois determina que as concessionárias responderão pelos 
danos que causarem.-

De autoria do Poder E~ecutivo, o Projeto foi .submetido ao 
COngresso Nacional, nos termos do art. 51, da Constituição, acom
panhada de exposição de motivos em. que o Ministro da Minas e 
Energia informa: 

a) a expansão da economia brasileira determinou, nos últi
~os anos, aumento cres_cente da demanda de. energia elétrica; 

b) obj-etivando atender a esse crescinlento, as concessioná
rias ampliam suas instalações de geração, transmissão e distri
buição; 

e) tal esforço requer continuidade, para que se rea:iz.em es
tudos topográficos e geológicos, e, com seguranç~. se escolha o 
melhor tracado' da,s linhas de transmissão e a localização das 
substações ir.ansformadoras; " 

d) a reaçã·o desfavorável dos proprietários de terras impede 
o trabalho tranqüilo dos levantamentos imprescindíveis aos sis
temas de transmissão, e isso não foi previsto pela 'legislação, em 
vigor; 

e) a Lei admite~ apenas, a autorização para estudos pertir:t·en
tes a projetos de pretendente a concessão de aproveitamento de 
energia hidráulica; · 

f) o Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica exa
minou a matéria

1 
concluindo pela conveniência de a autorização 

ser extensiva, também, às in.s~Iaçõe:s de transmiss~o de tensão 
igual ou superior a 230 .KV, por dois motivos:· 1.0 -- resguardar a 
prestação dos serviços púb:lcos de energia elétrica, por parte das 
concessionárias; 2.0 - a impossibilidade de modificações nos ca
minham.entos implanta~o.s, em face dos custos envolvidos. · 

No que diz respeito a esta Comissão1 o Projeto é da maior 
significação. o Pais está em franco período de expansão da sua 
economia. Exige, por isso mesmo, grande aumento no consumo 
da energia elétrica, tornando-se imprescindível o lançamento de 
novas e longas linhas de trans:m.issão. 

A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados, em cujos 
órgãos técnicos foi ressaltada.. a ~rgência de novos projetos no 
setor. 

Somos, pois, pela aprovação do projeto de lei em exame. 
Sala das Oomlssões, 2 de maio de 1979. - Arn<>n de Mello, 

Presidente - Affonso Ca.margo, Relator - Luiz Cavalcante - AI· 
berto Silva. - Heruique Santill<> - e/restrições. 

PARECER N.0 716, DE 1979 

Da Oomissãc> de Economia 
Relator: Senador Milton Cabral. 
qriginário do Poder Executivo, e tendo. s~do anteriormente 

aprovado na Câmarâ. dos Deputados, é submetido à apreciação 
desta COmissão projeto que concede autorização de estudos às 
concessionárias de serviços públicos de energia elétr!ca, para o 
estabelecimento de instalações de transmissão de en<!rgia elétríca, 
e mtensão no~inal igual ou superior a 230 KV. 

Esses estudos compreendem levantamentos topográficos e geo
lógicos. 

O art. 2.• da proposição estabelece que os proprietários ou 
possuidores de terrenos. onde devam ser efetuados tais levanta
mentos são oorigados a permiti-los, bem assim. o estabelecimento 
ae acampamentos prQvisót;.os para o pes~al _técnico e operário. 
respondendo as concessionárias autcrti~das p.elos danos que cau
.sarem. 

A autorização ora prevista será concedida ·~lo Minlstro de 
Estado das Minas e .Energia. 

A Exposição de Motivos. n.o· 171/78, de 13 de abril de 1978, 
assinada pelo então Ministro das Minas e Energia, Shi.geaki Ueki, 
relaciona a necessidade da autorizaçã;o proposta no Projeto à 
grande expansão da econQmia brasileira, cujo reflexo foi um au
mento crescente da demanda .de· energia e~étrica. 

Além de rigorosos requisitos de confiabil!dade, os projetas 
de sistemas elétricos devem atender igualmente a aspectos econô
micps. Por isso é que o texto citado afirma, com base em estudo 
realizado pelo Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica. 
que para instalações de transmissão, de tensão nominal igual ou 
superior a 230 KV, os ~ustos envolvidos não permitem modifica
ções nos respectivos caminhamentos. comumente obstados por par~ 
te dos proprietârios das terras, que impedem os ·levantamentos 
g-eológicos e topográficos necessários. 

Importa observar que já exiSte dlsposftlvo legal que autoriZa 
estudos quanto a levantamentos topográficos referidos a projetas 
de aproveitamento de energia. hidráUllca. 

A fundàmental)ão do Projeto é basicamente econômica, em 
que predomina a necessidade ·de serem redUzldds os custos dos 
projetas com as d:aracterfsticas m·encionadas. 

neste ângulo, sem dúvida algnma, o Projeto demonstra ser 
conveniente e oportuno. 

Por outro lado, no que respeita aos proprietários d:f: terras, 
ainda que obrigadOs. a permitir as atividades previstas no texto da 
proposição, é-lhes garantido que as concessionárias dos serviços 
públicos de energia elétrica respondem pelos darias que possam 
vir a causar, qllando dos levantamentos topográficos e geológicos. 

-A vista: do exposto, reconhecendo que Q Projeto el!mlna um 
óbice à. agilização dos projetas de energia elétrica, ao tempo em 
que oferece garantias aos proprietários ou p<lssuidores de ten-e
nos, somos pe-~ sua aprovação. 

Sala das OomiSSões, 10 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela, 
Presidente - Milton Va.bral, Relator - Vicente Vuola - Alberto 
Silva. - Pedro Simon - Bernardino Viana - Maroos Freire. 
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PARECERES N's 717 E 718, DE 1979 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 ?3, de 1979 (n~0 

2.415-B/79 na Câmara dos Deputados) que ·~dá nova re
dação ao parágrafo único do artigo 27 do Decreto-lei 
n. 0 7 . 841, de 8 de agosto de 1945 Código de Aguas !\fine
r ais,. 

PARECER N.0 717, DE 1979 
Da Comissão de OO.ll!Sti~ção e Justiça 

Relator: Senador :8emardino Viana. 

O Projeto em e~a_me, de iniciativa do !lustre Deputado Ange
lino Rosa. visa a modificar. a l'edação Q.o paráf;rã:to único do art. 
27, do Decreto-lei n.0 7 .841~ de 8 de agosto de 1945, no sentido 
de aumentar o número anual de exames bacteriológicos a que de
vem ser .submetidas 3.3 águas minerais d~tinadas ao consumo 
público, que deverão e!etivar-se~ no minimo, trimestralmente, po
dendo, ainda, o órgão encarregado da fiscalização realizar as 
análises que julgar necessárias a um perfeito controle da garantia 
da pureza do produto. 

Numa época em que o uso de substâncias técni_ca.s~ em fins 
os mais diversos, tanto tem contribuído para o aumento da polui:
ção, é de acatar-se, como válida, toda e qualquer i.lJieiativa, viá
vel, que visa a resguaiçlar o público consumidor dos riscos a que 
está exposto, mercê de critérios não muito louváyeis na industria
lização; acondicionamento e distribuição dos produtos de uso hu
mano. 

No caso específico das águas minerais, a justificação do projeto 
di~, com absoluta lisura e IP.uita franqueza_. o que vem- ocorrendo, 
desnecessárias, assim, maiores considerações s9bre a matéria. 

Em face do ~posto e considerando sua co_ru;tltuc~onalldade .e 
juridicidade, somos pela tramitação do projeto. 

Sala da3 Comissões, 8 de agosto de 1979. - Aloyslo Chaves, 
Presidente, em exercício - Bernardino V~ana, Relator - Nelson 
Carneiro --Murilo Badaró- Amaral Furlan- Almir Pinto 
Franco Montoro - Lázaro Barboza. 

PARECER N.0 718, DE 1979 

Da Comissão de Saúde 

Relator: Senador Adalberto Sena 

O projeto em e~me, de autoria do Deputado Angel!no Rosa, 
visa a modificar a redação do ,parágrafo único do artigo 27, do 
Código de Aguas !11lnerais baixado pelo Decreto-lei n.0 7 .841, de 
8 de agosto de 1945. 

É a seguinte a atual redação do citado parágrafo: 

"Em relação às qualidades higiênica.s das fontes serão 
exigidos, no minimo, dois exames bacteriológicos por ano, 
um na estação chuvosa e outro na estiagem, jlOdendo, 
entretanto, a repartição fiscalizadora exigir as -análises 
bacteriológicas que julgar necessária.s para garantir a pu
reza da água da fonte <JU da água engarrafada". 

2. Pela redação proposta, os exam·es bacteriológicos, em vez 
de pelo menos dois, passariam a ser pelo menos quatro e realiza
dos em cada trimestre. 

3. Justificando a proposição. alega o autor, entre àutras 
considerações, que: 

- a prática tem demonstrado .que a periodicidade legal exic 
glda para os exames é insuficiente, além da fiscalização não ser 
regularmente cumprida, eis que tem havido contaminação da água 
mineral consumida pelo público, especialmente no momento em 
que é acondicionada, conforme ilustra farto noticiário da im
prensa; 

- em São Paulo, por exemplo, -exames realizados indicaram 
que via de regra a água das fontes é pura; e as bactérias colifor
mes-coli (do.s tipos fecais e totais) colhidos na fase de engarra
famento· do liquido produzido por diversas empresas de Llndóia 
são encontradas na.s fezes humanas. 

4. Aduz ainda que o grande problema do Departamento Na
cional de Produção :Mineral, responsável pelas autoli.z.ações de ex
ploração de água mineral, é a fiscalização. Só no Estado de São 
Paulo, existiam, em 1971, 190 fontes, para serem fiscalizadas, e 
o DNPM não dispunha, para todo o Pais, de mais de cinqüenta 
fiscais, distribuídos estes em. distritos regionais e de uma dele
gação especial em Rondônia. 

5. Está claro, portanto, que a providência em vista m·elhora, 
neste particular. a legi.:)lação atual. E melhora-a não- só por toma-r 
mais frequentes as fi.scal!zações e os exames bacteriológicos, dimi-

nuindo as probabilidades de uso de ãgu,a contaminada, como tam
bém por induzir as autoridades a dispensarem mais atenção e 
cuidados ao problema de que se trata. 

6. Em face, do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 
em apreço. 

Sala das Comissões, de outubro de 1979. - Gilvan Rocha, Pre
sidente - Adalberto Sena, Relator - Almir Pinto - Alberto Silva. 

PARECERES N•S 719 E 720, DE 1979 
PARECER N• 719, DE 1979 

Da. Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.o 143, 
de 1979 (n.0 288, de 1979 - n,a origem), do Senhor Presi
dente da RepúbliCa. submetendo aA>- Seriado Federal pro ... 
posta do Sr. ~stro da Fazenda_, para que seja a Pre .. 
feitura Munieipal de CanOas (RS) autoriZada a- elevar em 
Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, duzentos e trinta e 
cinco mil cruzeiros) o mon'f4nte de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

A presente proposta que o Senhor Presidente da República 
encaminha ao exame do Senado Federal, na forma do- art. 42~ 

item VI da Constituiç_ão, é no sentido de que seja a Prefeitura 
Municipal de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, autorizada a 
elevar em Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, duzentos e trinta 
e cinco mil cruzeiros) o montante de sua dívicta consolidada, a 
fim de que possa contratar um empréstimo j_u:Q.to _ao Banco do 
Estado do Rio Grande do. Sul S.A., este na qualidade de agente fi
nanceiro do Banco l'[aciQ!lJI,I da ;aabitação -· BNH, destinado ao 
financiamento de serviços de construção· de um coletor de drena
gem na rua Venâncio Alres, VIla Niterói, e da casa de bombas 
n.o 6, junto ao Dique Mathlas Velho, naquela cidade, dentro do 
Programa FINANSA. 

2. O empréstimo a ser contraído tem ·as seguintes condições 
15"'rais: 

"A - Valor: 43.556,08 UPC (correspondentes a 
Cr$ 14.235.000,00, considerado o valor da UPC de 
Cr$ 326,82, em janeiro de 1979); 

B- Prazos: 

1 -de carência: 16 meses; 

2 - de amortização: 216 !lleses _(Sistema de Amor
tização Constante - SAC); 

c- Encargos: 

1 - juros de 6% a.a. (5% a.a. para o BNH e 1% a.a. 
para· o Agente Financeiro); 

2 - correção monetária com base na variação das 
- ORTN; 

3 - taxa de administração de 1%; 

4 - taxa de serviços técnicos de 1% ; 

D - Garan.tias: vinculação de quotas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (!CM)." 

E - Destinação dos ~e cursos: construção de um coletor 
drenagem na rua Venâncio Aires, Vila Niterói, e da 
casa de b~mbas n.0 6, junto ao Dique Mathias Ve
lho. na cidade, dentro do Programa FINANSA." 

3. Trata-se de operação a que, por força das disposições con
tidas no artigo 2.0 da Resolução n.o 93, de 11~10-76, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.0 da Re
solução n.o 62, de 28-10-75, também desta Casa do Congresso .Na
cional, haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação - BNH. 

4. De acordo com os registras do Departamento da Dívida 
Púbr:ca do Banco Central do Brasil~ a situação da dívida conso
lidada interna do . Município apresenta-se oonforme o quadro a 
seguir: 
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DíVIDA CONSOLIDADA 
INTERNA 

I - Intralimite 

a. Em títulos 
b. Por contratos 
e. Por garantias ...................•. 

d. outras ·················----······· 

II - Extralimite 

a. FNDU ...... :: .•......•........••.. 
b. FAS ............................. . 
c. BNH ..................••...•••.••• 

III - Total Geral (I + II) ................. . 

5. Conforme esclarece o estudo de viabilidade do Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S.A., "a cidade de Canoas, integrante 
da área metropolitana da Grande Porto Alegre, é uma das mais 
progressistas cidades do Estado. Dotada de um grande parque _in
dustrial, tem uma população operária das mais expressivas e que 
ainda abastece parte da.s necessidades de mão-de-obra da capital. 
Por seu baixo poder aquisitivo, os operários se radicaram nas áreas 
baixas da cidade, de menor valor, e sujeitas a constantes alaga
mentos por falta de drenagem eficiente" que, por outra lado, pas
saram a sofrer com mais intensidade o problema de alagamento, 
após a urbanização acelerada e a drengem das pistas da BR-116. 

6. A Prefeitura utilizará uma parcela correspondente ua 
27,57% de recursos próprios e 72,43% de recursos financiados pelo 
BNH, através da operação de crédito proposta, na qual o Banco 
será interveniente na qualidade de agente financeiro". 

7. Do exame da evolução da capacidade de investimentos, 
observa-se que de 1974 a 1978, a Receita evoluiu em rítmo mais 
acelerado do que a Despesa, determinando uma capacidade de in
vestimento cresc-ente. Para 1979, o orçamento do Município é es
timado em Cr$ 207.300.000,00, representando um acréscimo de 
24,72% em relação ao ano-ba.se, segundo a mesma fonte. 

8. No item das Garantias, verifica-se que o nível de compro
metimento para 1979 é de 8,58%; acrescido da contratação pro
posta, esse percentual se elevará para 8,80%. 

9. Na forma do parágrJI.fo único do artigo 2.o da Resolução 
n.O 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédi
to, submetido p~lo Senhor Presidente da Repúbl!ca a deliberação 
do Senado Federal, está devidamente instruido com os parec-eres 
do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos 
Internos ICEMPIN), ambos favoráveis à operação. 

10. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vi
gentes e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por acei
tar a solicitação contida na Mensagem n.0 143, de 1979, do Se
nhor Presidente da República, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 .86, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas (RS) a 
elevar em Cr$ 14.285.000,00 (quatorze milhões, duzentos e 
trinta e cinco mil cruzeiros) o montante de sua. dívida 
consolidada. 

o Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 ll: a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado do Rio 
Grande do Sul, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 
de outubro de' 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, duzentos e trinta e cinco mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto ao 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., este na qualidade de 

Posição em 
30-4-79 

IA) 

823,3 

823,3 

165.797,3 

165.797,3 

166.620,6 

Operação Situação posterior à 
sob contratação preten-

Exame (B) dida (C) =A + B 

823,3 

823,3 

14.235,0 180.032,3 

165.797,3 

14.235,0 14.235,0 

14.235,0 180.855,6 

aJ1;ente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH, desti
nado ao financiamento dos serviços de construção de um, cole
ter de drenagem na rua Venâncio Aires, Vila Niterói, e da casa 
de bombas n.O 6,_ junto ao Dique Mathias Velho, naquela cidade, 
dentro do Programa FINANSA, obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

~ala das Comissõ~. 3 de outubro de 1979. - Teotôn.io Vilela, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - Pedro Simon - Luiz 
Cavalcante - Benedito Ferreira - J'essé Freire - Amon de Mello 
- José Richa - Milton Cabral. 

PARECER N.0 720, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro
jeto de Resolução n.O 86, de 1979, da Comissão de Econo
mia que "autoriza a Prefeitura Municipal de Canoas (RS), 
a elevar em Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, duzentos 
e trinta e cinco mil cruzeiros) o montante \de sua dívida 
consolidada. 

Relator: Senador Bernardino Viana. 

Com o presente projeto de resolução da Comissão de Econo
mia, fica a Prefeitura Municipal de Canoas, Estado do Rio Gran
de do Sul, autorizada, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, 
de ~1 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em ..... . 
Cr$ 14.235.000,00 (quatorze milhões, duzentos e trinta e cinco 
mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada Interna,· a 
fim de que possa contratar empréstimo de igual Valor, jtmto ao 
Banco do Estado do Rio . Grande do Sul S.A., este na qualidade 
de agente financeiro do Banco Nacional da Habitação - BNH -, 
destinado ao financiamento dos serviços de construção de um co
Ietor de drenagem na rua Venâncio _Aires, Vila Niterói, e da casa 
de bombas n.O 6, junto ao Dique Mathia.s Velho, naquela cidade, 
dentro do Programa FINANSA, .obedecidas as condições admitidas 
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo. 

2. Com a edição da Resolução n.o 93, de 11 de outubro de 
1976 - artigo 2.0 - que alterou a Resolução n.O 62, de 1975, fica
ram excluídos dos limites estabelecidos pelo art. 2.o da Resolu
ção n.0 62, de 1975, as operações de crédito contratadas pelos Es
tados e Municípios com recursos provenientes do Fundo Nacional 
de Apolo ao Desenvolvimento Urbano - FNDU, do Banco Nacio
nal da Habitação- BNH, e do Fundo de Apoio ao Desenvolvimen
to Social - ·FAS, e, dessa forma, consideradas extralimites. 

3. A matéria é acompanhada de Exposição de Mlotivos do 
Sr. Ministro de Estado da Fazenda IEM n.0 309/79), favorável ao 
pleito da Prefeitura Municipal de Canoas IRS), tendo, também, o 
Conselho Monetário Nacional e a Comissão de Empréstimos In
ternos (CEMPLIN) aprovactÇ· a presente operação. 
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4. No âmbito da competência desta Comissão, há a ressal
tar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, item VI da Cons
tituição, bem como as normas legais (Resoluções n.os 62, de 1975 
e 93, de 1976) e, ainda, o estabelecido no Regimento ;tnterno (art. 
106, item II)· --- Dí\'lda. consolitla.de 

Posiçfw o.•1n 
28-'t-'j'!l -

(A) 

Ope1·açáo 
sob 

f'xame (l~) 

Situação 
posterior 

à contra
taÇão pre--

tendida 
{Ü};.~A+H 5. Ante o exposto, opinamos no sentido da nol"Il?-al tramita- intern~t 

ção da matéria, uma vez que constitucion~l e jurídico. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979. ---: :Q"e:nrique de La 
Rocque, Presidente - Bernardino Viana, Relator: - 1\lurilo Ba
daró - Leite Chaves - Almir Pinto - Nelson Carneiro - Ama
ral Furlan - Moaeyr Dalla. 

PARECERES N•s 721 E 722, DE 1979 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.O 144, 
de 1979 (n.0 302, de 1979, na. origem), .do Senhor Presidente 
da República, submetendo ao Senado Federal, proposta do 
Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul (RS) 1 a elevar
em Cr$ 89.082.000,00 (oitenta e nove milhões, oitenta. e 
dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.. 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Sanbor Presidente da República encall1fnha ao exame do 
Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), proposta 
do Senhor Minist:o da Fazenda para que seja autorizada a Pre
feitura Municipal de Santa Cruz do Sul, Estado do ~io Grande 
do Sul, a elevar em Cr$ 89.082.000,00 (oitenta e nove milhões, 
oitenta e dois mil cruzeiros) o montante de sua dívida consoli-ci'ada 
interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa 
Econômlca Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de 
agente financeiro do Banco Nacional da Habitação (BNH) desti:
naci'o a fina~ciar a execução integrada de obras de infra-estrutura 
e superestrutura urbana -e comunitária, estimulando o adensa-_ 
mento da população urbana, visando a melhoria das condições de. 
vfda na ãrea cura e em todo o núcleo urbano do Municipío. .: 

2. É a seguinte operação de crédito: 

"Valo1·: 293.718,89 U1'C (correspondentes a Cr$ 89.082.000,00, 
considerando o valor nominal da UPC de Cr$ -303,29, em 
outubro de 1978); 
Prazos: -de carência: 36 meses; 
- ó.'e amortização: 240 meses, ex:cluída a carência; 
Encargos: juros de 6% a.a. (5% a.a. para-o BNH e 1%_a.a. 
para o Agente Financeiro); 
- correção monetária idêntica à das ORTNs; 

- taxa de administração de 1% sobre o valor do emprés-
timo; ~ 

- taxa de serviços técnicos de 1% sobre o. valor de cada 
desembolso; 

Garantias: Imposto sobre a CirculaçãO- -de Mercadorias; 

Destinação dos recurs.os: execução ln te grada de obras de 
infra e superestrutura urbana e eommrt_tária., estimulando 
o aó.'ensamento da população urbana, visando a melhoria 
das condições de vida na área cura e em todo o núcleo 
urbano do Município." 

3. Trata-se de operação" a que, por força das disposições 
contidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, não se aplicam os lim}te.s fixados no art. 2.0 da' Reso
lução n.O 62, de 28-10-76, tambem, desta Casa u"1o Congresso Na
cional haja vista que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação sendo, portanto, considerada extra
limite. 

4. De acordo com os registras do DepartaiD;ento da Dívida 
Pública do Banco Central do Brasil, a situação da dívida Conso
lidada interna ci'o Município apresenta-s'e conforme o quadro a 
seguir: 

Divida. consolidade 
interna 

I. ;tntralímite 

a) Em títulos 

bl Por contratos 
c) Por garantias .. 
dl Outras ........ . 

Posição em 
28-2-79 

(A) 

. 18.600,0 

18.600,0 

Operação 
sob 

exame (B) 

Situação 
posterior 

à contra
tação pre-

tendida 
(C) =A+B 

18.600,0 

li. Extralimite 

a) FNDU ....... .. 
bl FAS .......... . 
c) BNIH ......... . 

III. Total Geral (I + II) 
4.182,2 

22.782,2 

89.082,0 

89.082,() 
89.082,0 

93.264,2 

93.264,2 
111.864,2 

5. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da Resolução 
n.0 93, de 1976, o pedido õ:e autorização para a operação de crédito 
submetido pelo Senhor Presidente da República à deliberação do 
Senado Federal, está devidamente instruído com o parecer do 
Conselho Monetário Nacional, favorável ao atendimento do pleito. 

6. Cumpridas as 'exigências estabelecidas nas normas vigen
tes e no Regimento_ Interno, esta Comissão conclui por aceitar a 
solicitação contida na Mensagem ó'o Senhor Presidente da Repú
blica, na form.a do- seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAo·N.o 87, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Mwúcipal de Santa Cruz do Sul 
(RS) a elevar 'em Cr$ 89.082.000,00 (oitenta e nove mi
lhões, oitenta e dois mil cruzeiros) o montante de sua 
dívida consolidada. 

O Senado Federal .:(esolve: 

Art. 1.0 É 3. Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul Esta:do 
do Rio Grande -do Sul, nos termos do art. 2.0 -ci'a Resolução r{ o 93, de 
11 de outubro àe 1976, do Senado Federal, au,torizada a elevar 
em Cr$ 89.082.000,00 (oitenta e nove milhões, oitenta e dois mil 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim 
de que possa· contratar um empréstimo de igual valor junto à 
Caixa Econômica Estadual õ.to Rio Grande do Sul, esta Íta quali
dade de agente financeiro d·O Banco Nacional da Habitação (BNHJ 
destinado a financiar a execução integrada de obras de infra é 
superestrutur~ urbana ~ .~oro unitária, naquel·e. Município, obede
cia as as c·ondições admlt1das p-elo Banco Central do Brasil no 
respectivo processo. ' 

Art. 2.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação. ~ · 

Sala d'as Comissões, 3 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela, 
Presidente - Bernardino Viana, Relator - JG'Sê Richa - Milton 
Cabral - Arnon de .Mello - Jessé Freire - Ben!Eldito Ferreira ~ 
Pedro Simon. 

PARECER N.O 722, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça., sobre o Pro
jeto de ·Resolução n.0 87, de 1979, da Comissão de Economia 
que "autoriza a Prefeitura .Municipal de Santa Cruz do 
Sul (RS) a elenr em Cr$ 89.082.COO,OO (oitenta e nove 
milhões e oitenta e dois mil cruzeiros) o montante de sua. 
dívida consolidada". 

Relator: Senador Bernardino Viana 

Apresentado pela GoiiJ.isBão de Economia, o ProJeto de Reso
lução em exame autoriza a Prefeitura Municipal de Santa Cruz 
do Sul <RS), nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 ~3. de 1976, do 
Senado Federal, a elevar em CI$ 89.082.000,00 (oitenta e nove 
milhées e oitenta e dois mil cruzeiroE) o montante de sua divida 
consolidada iritema, a fim de que possa contratar empréstimo àe 
igual valor junto à Caixa Económica Estadual do Rio Grande 
do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacio
nal da Habitação - BNH, destinado a financiar execução inte
grada de obras de infra e superestrutura urbana e comunitária 
naquele Município, obedecidas as conci'lções admitidas· pelo Banco 
Central do Bras!I. 

2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 2.o da Reso
lução n.0 93, d_!l 1976 (alterou a Resolução n.o 6·2, de 197·51, pois 
os recursos serao provenientes do Banco Nacional da Habitação e, 
dessa forma, considerada extralimite. 

3. Anexo ao processado, en:contram-se a Exposição de Mo
tivos (n.0 309/791 do Senhor Ministro de Est.,do da Fazenõ:a, os 
pareceres do Conselho Monetário Nacional, da Comissão de Em,-' 
préstimos Internos (CEMPINJ e as informações prestadas pelo' 
organism,o financiador. todos favoráveis à presente operação. 1 
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4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto no art. 42, 
!tem VI, da Constituição, como também as normas legals (Reso
luções n.os 62, de 1975, e 93. de 1976) e, ainda, o estabelecido no 
Regimento Interno (art. 106, Item ll). 

5. Ante o exposto, opinamos no sentido da norm,al trami
tação ~a matéria, uma vez que constltuci()nal e juridioo. 

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Bernardino Viana, Relator - Murilo Badaró 
- Leite Chaves - Almir Pint& - Nelson Carneiro - Moaeyr 
DaDa. - Amaral Furlan. 

PARECERES N•S 723 E 724, DE 1979 
PARECER N• 723, DE 1979 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 145, 
de 1979 (n.0 298, de 1979, na origem), do Senhor Presi
dente da República, submetendo ao Senado Federal, pro
posta do Sr. Ministro da Fazenda, para que seja autori
zada a PrefeitUra Municipal de Pelotas (RS) a elevar em 
Cr$ 380.401.485,00 (trezentos e oitenta milhões, quatro
centos e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco cruzeiros) 
o montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador Milton Cabral. 

o Senhor Presidente da República encaminha ao exame do 
Senado Federal 1 art. 42, item VI, da Constituição) proposta do 
Se.<'1hor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja a Prefei
tura Municipal de 'Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul au.to
rizada a elevar em Cr$ 380.401.485,00 (trezentos e oitenta mi
}hões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco cru
zeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de 
que possa contratar empréstimo junto ao Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul S.A., este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da Habitação IBNHl, destinado a execução de 

obras de infra-estrutura e serviços constantes do Projeto Urba
·nístico Bás_ico denOminado ••Projeto Fragata" - Programa CURA. 

2. O empréstimo a ser contraído tem as seguintes condições 
gerais: 

A - Valor: 1.163.948 UPC (correspondentes a Cr$ 
380. 40L 485,00, considerado o valor nominal da UPC de 
Cr$ 326,82, em janeiro de 1979); 

B - Prazos: 
1 - de carência: 28 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C- Encargos: 

1 - juros de 6% a.a. (5% a.a. para o BNH e 1% a.a. 
para o Agente FiDa!J.celroJ; 
2 - correçãa monetãria eom base na variação das ORTN; 

3 ..,....- taxa de administração de 1% sobre o valor de cada 
desembolso; 
4 - taxa de serviços técnicos de 1% sobre o valor de cada 
desembolso; 

D - Garantias: vinculação de quotas do Imposta sobre 
a Circulação de Mercadorias IICM); e 

E - Destinação dos recursos: execução de obras de infra
e$trutura e _serviQOS con_stantes do Projeto Urbanístico 
Básico denominado "Projeta Fragata". dentro do Progra
ma CURA. 

3. Trata-se de operação a que. por força das disposições con
tidas no artigo 2.0 da Resolução n.O 93, de 11-10-76, do Senado 
Federal, não se aplicam os limites fixados no artigo 2.0 da Reso
lução n.O 62, de 28-10-75, também desta Casa do Congresso Na
cional uma vez que os recursos a serem repassados provêm do 
Banco Nacional da Habitação. 

4. De acordo com os registras do Departamento da Dívida Pública do Banco Central do Brasil, a 
:ltuação da divida consolidada interna do Município apresenta-se conforme o quadro aseguir: 

DíVIDA CONSOLIDADA 
INTERNA 

I - Intralimite .......... . 

a. Em titulas ............ . 

b. Por contratos 

c. Por garantias .......... . 

d. outras ................ . 

II - Extralimite ......... . 

a. FDU .....•....•.•..•.•. 

b. FAS ................... . 

c. BNH ................... . 

lli - Total Geral (I+IIl 

Posição 
em 28-2-79 

(A) 

38.484,2 

38.385,7 

98,5 

306. 72o,6 

155.514,8 

6.117,3 

145.088,5 

345.204,8 

Operação 
sob exame 

(B) 

380.401,4 

380.401,4 

380.401,4 

Operação 
autorizada e 

não contratada 
(C) • 

256.251,9 

.256.251,9 (*) 

256.251,9 

Situação posterior 
à contratação 

pretendida 
CD) =A+B+C 

38.484,2 

38.385,7 

98,5 

943.373,9 

155.514,8 

6.117,3 

781.741,8 

981.858,1 

(*) Nota: Operação autorizada conforme Resolução n.0 108, de 3-12-78, do Senado Federal 

Na forma do parágrafo único do art. 2.o da Resolução n.0 93, 
de 1976, o pedido de autorização para a operação de crédito em 
tela, submetido pelo Senhor Presidente da República à delibera
ção do Senado Federal, está devidamente instruido com o pare-

cer do Conselho Monetârio Nacional, favorável ao atendimento 
do pleito. 

5. Cumprida.s as exigências estabelecidas nas normas vigen
tes e no Regimento Interno, esta COmissão conclui por aceita·· 
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a solicitação contida na MenSagem do Senhor Presidellte da Re
pública, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 88, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de Pelotas <R-S) a 
elevar em Cr$ 380.401.4.85,00 (trezentos e oitenta milhões, 
quatrocentos e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Pelota.s, Estado do Rio 

Grande do Sul, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.0 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 380.401.485,00 (trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e 
um mil, quatrocentos e oitenta. e c~nco cruzeiros)_ o mo_ntante de 
sua divida consolidada interna, a flm de que possa contratar um 
rmpréstlmo de igual valor, junto ao Banco do Estado _do Rio 
Grande do Sul S.A. este na qualidade de agente financeiro do 
Banco Nacional da 'Hab.itação CBNH), destinado à e~ecução de 
obras de infra-estrutura e serviços constantes do Projeto Urba
nístico Básico denominado "Projeto Fragata", dentro do Pro
grama CUlRA, naquele município, obedecidas as condições admi
tidas pelo Banco Central do Br~il. no respectivo processo. 

·Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

Sala das Corn_is.sões 3 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela, 
Presidente - Milton Ca'bral, Relator - Bernardino Viana- José 
Richa - Arnon de Mel!o - Jessé Freire - Benedito Ferreira -
Pedro Simon. 

PARECER N.0 724, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Pro
jeto de Resolução n.o 88, de 1979, da Comissão de Econo
mia que uautoriza a Prefeitura 1\iunicipal de Pelotas (RS) 
a ·elevar em Cr$ 380.401.485:00 (trezentos e oitenta mi
lhões, quatrocentos· e um mil, quatrocentos e oitenta e 
cinco cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada". 

Relator: Senador Bernardino Viana. 

Vem ao nosso exame o projeto de resolução de autoria da Co
missão ãe Economia, pelo qual fica a Prefeitura Municipal d(; 
Peiotas (RS) autorizada, nos termos do art. 2.o da Resolução 
n.0 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar em 
Cr$ 380.401.485,00 (trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e um. 
mil, quatrocentos e oitenta e cinco cruzeiros) o ~ontante de sua 
divida consolidada interna, a fim de_ que possa contratar em
préstimo de igual valor junto ao Banco do Es_tª·c;lo do Rio Grande 
do Sul S.A., este na qualida_de de agente financeiro do Banco 
Nacional da Habitacão - BNH, destinado à execução de obras 
de infra-estrutura é serviços constantes do Projeto Urbanístic-o 
Básico denominado "Projeto Fragata", dentro do Projeto CURA, 
naquele município. 

2. Trata-se de operação a que, por força das disposições 
contidas no art. 2.c:' da Resolução n.o 93, de 11-10-1976, não se 
aplicam os fixados no a_rt._2_.0 da Resolução n,0 62, de 28-10-1975, 
ambas do Senado Federal~ haja vista que os recursos a serem 
repassados provêm do Banco Nacional da Ha]:)itação ez assim, 
considerada extralimite. 

3. Na forma do parágrafo único do art. 2.0 da Resolução 
n.0 93, de 1976, a matéria foi submetida ao exame do Conselho 
Monetário Nacional e da Comissão de Empréstimos Internos 
(CEMPIN), tendo merecido pareceres favoráveis de amba.s enti
dades. 

4. A Comissão de E_conomia examinou ampla e pormenoriza
ãamente o caso, tendo concluído por apresentar projeto de reso
lução atendendo à M.ensagem n.o 145, de 1979, do Senhor Presi
dente da República. 

5. Obedecida a tramitação estabelecida no art. 42, item VI, · 
da Constituição, as exigências constantes nas normas legais (Re
solução n.0 62/76) e no Regimento Interno, opinamos no sentido 
da normal tramitação do projeto, uma -vez ·que constitucional e 
juridico. -

Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979. - Henrique de La 
Rocque, Presidente - Bernardino Viana, !Relator - Murilo Bada
ró - Leite Chaves - Almir Pinto - Nelson Carneiro - Moacyr 
Dalla - Amaral Furlan. 

PARECERES NoS 725 E 726, DE 1979 
PARECER No 725, DE 1979 

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 146, 
de 1979 (n.0 306, de 1979, na origem), do Senhor Presidente 
da República, submetendo ao Senado Federal, proposta do 
Sr. Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefei-
tura Municipal de Sapiranga (RS) a elevar em ........ . 
CrS 119.462.238,00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos 
e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e oito cruzeiros) o 
montante de sua dívida consolidada. 

Relator: Senador 1\lilton Cabral 

O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Se
nado Federal (art. 42, !tem VI, da Constituição), proposta do Sr. 
Ministro da Fazenda no sentido de que seja a Prefeitura Municipal 
de Sapiranga i RS) autorizada a elevar em Cr$ 119.462.238,00 <ê·en
to e dezenove milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos 
e trinta e oito cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada in
terna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caixa Eco
nômica Estadual do Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agen
te financeiro do Banco Nacional da. Habitação (BNH), destinado 
ao financiamento dos serviços de implantação do Programa CURA, 

naquela cidade. 

2. A operação tem as seguintes condições gerais: 

"A - Valor: 365."529. twC (correspondentes a 
Cr$ 119.462.238,00, considerado o valor nominal da UPC 

de Cr$ 326,82, em janeiro de 1979); 

B- Prazos: 
1 - de carência: 36 meses; 
2 - de amortização: 240 meses; 

C - Encargos: 

1 - juroS de 6% a.a. (5% a.a. para o BNH e 1% a.a. para 

o Agente Financeiro); 

2 - correção monetária com base na variação das ORTN; 

3 - Taxa de administração de 1% calculada sobre o va

lor de cada parcela liberada pelo BNH; 

4 - taxa· de serviços técnicos de 1% calculada sobre o 

valor de cada parcela liberada pelo BNH; 

D - Garantias: vinculação de_ quota.s do Imposto sobre a 

Circulação de Mercadorias· <tdivo; e 

E - Destinação dos rec.irsoS: implantação do Programa 

CURA na cidade." 

3. A matérta.é acompanhada de Exposição de Motivos do Se
nhor -~is~o de Estado da Fazenda, favorável _ao pleito da Pre
feitura Municipal de Sapiranga (RS) - (El\1,! n.0 309/79). 

4. Trata-se de operação a que, por força das disposições con
tidas no art. 2.0 da Resolução n.0 93, 11-10-76, do Senado Federal, 
não se aplicam os limites fixados no art. 2.0 da Resolução n.0 62 
de 28-10-75, também desta Casa do Congresso Nacional haja v!.stà 
que os recursos a serem repassados provêm do Banco Nacional da 
Habitação (BNH) e, portante, considerada extralimite. 
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5. De acordo com os reglstros do Departamento da Divida Pública do Banco Central do Br,Ju, a situação da 
Dívida consolidada interna do Município apresenta-se conforme o quadro a seguir: 

DíVIDA CONSOLIDADA 
INTERNA 

I - lntralimite 

a) Em títulos 

b) Por contratos 

c) Por garantias 

d) Outras 

II - Extralip:lite 

a) FNDU 

b) FAS 

c) BNH 

III - Total Geral (I + II) 

Posição em 
30-4-79 

(A) 

9.299,6 

9.299,6 

9.299,6 

6. Segundo a análise apresentada pela Caixa Económica Es
tadual do Rio Grande do Sul, a operação d-e crédito sob exame é 
viável técnica e financeiramente. 

7. Em face do que preceitua o parágrafo único -do art. 2.0 da 
Resolução n.0 93, de 1976, o pedido de autorização para a operação 
de crédito submetido a apreciação do Senado Federal, está devida
mente instruido com os pareceres fav~~veis da Com.issão de Em
préstimos Internos CCEMPIN) e do ~;u:selho Monetário Nacional. 

8. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas vigen
tes e no Regimento Interno, esta Comissão conclui por aceitar a 
.solicitação contida na Mensagem n.o 146, de 1979, do Senhor Presi
dente da República, na forma do segulnte: 

PROJ®TO DE ~OLUÇAO N.0 89, DE 1979 
Autoriza. a Prefeitura. Municipal de Sapiranga (RS) a 

elevar em Cr$ 119.462.288,00 (cento e dezenove milhões, 
quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e· oito 
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Sapiranga, Estado do Rio 
Grande do Sul, nos termos do art. 2.0 da Resolução n.O 93, de 11 
de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar em 
Cr$ 119.482.238,00 (cento e dezenove milhões, quatrocentos e ses
senta e dois mil, duzentos e trinta e oito cruzeiros) o montante de 
sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar um 
emprêstimo de igual valor, junto à Caixa Econômica Estadual do 
Rio Grande do Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Ban
co Nacional da Habitação - BNH, destinado a financiar os servi
ços de implantação do Programa OURA, naquele Munic!pio, obede
cidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasll, no res
pectivo processo. 

Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Teotônio Vilela, 
Presidente - Milton Cabral, Relator - Bernardino Viana - José 
Richa - Amon de Mello - Jessé Freire - Benedito Ferreira ·
Pedro Simon. 

PARECER N.O 726, DE 1979 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Resolução n.0 891 de 1979, da. Comissão de Economia. que 
''autoriza a ~efeitura .Municipal de lSapiranga. (RS) a. ele
var em Cr$ 199.462.238,00 (cento e dezenove milhões, qua
trocentos e sessenta. e dois mil, duzentos e trinta e oito 
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada." 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Senhor Presidente da República, na forma do disposto no 
art. 42, item VI, d~ Oonstitulção, subm~te ao exame d,!l Senado Fe-

Operação 
sob 

Exame (B) 

119.462,2 

119.462,2 

119.462,2 

Cr$ mil 

Situação Posterior à 
Contratação Pretendida 

(O)= A+B 

9.299,6 

9.299,6 

119.462,2 

119.462,2 

128.761,8 

d-eral proposta da Prefeitura Municipal de Sapiranga, Estado do 
Rio Grand-e do Sp.l, no sentido de autorizar aqu-ela Prefeitura a ele
var em Cr$ 119.462.238,00 (cento·e dezenove milhões, quatrocentos 
e sessenta e dois mil, duzento$ e trinta e oito cruzeiros) o montan
te de sua dívida qonsolidada interna, a fim de que possa contratar 
empréstimo junto à Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do 
Sul, esta na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da 
Habitação - BNH, destinado a financiar os serviços de implanta
ção do Programa CURA, naquele Município, obedecidas as co~di
ções admitidas pelo Banco Central do Brasil. 

2. Tendo .em vista as disposições contidas no art. 2. 0 da Reso
lução n.o 93, de 1976, do Senado Federal, à operação em pauta, não 
se aplicam os limites fixados pelo art. ·2.0 da Resolução n.0 62, de 
1975, desta Casa, haja vista que os recursos a serem repassados pro
vêm do Banco Nacional de Habitação e, assim, consideradas extra
l!mite. 

3. A proposta está instruída com a Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro da Fazenda (EM - n.0 309/79) que encamiJ?llou os 
pareceres do Conselho Monetário Nacional e da Comissão ~Em
prêstimos Internos (OEMPIN) do Banco Central do Brasil, todos 
favoráveis ao pedido. 

4. A mensagem obedeceu o disPOSto no art. 42, item VI, da 
Constituição, às normas vigentes que regulam a matéria (Resolução 
n.0 62, de 1975 e Resolução n.0 93, de 1976) e o estabelecido no Re
gimento Interno (art. 106, Item IIJ, tendo a Comissão de Economia 
apresentado o competente projeto de resolução, aprovando a ma
téria ora sob nossa apreciação. 

5. Face ao exposto, opinamos no sentido da normal tramita
ção da matéria, uma vez que constitucional e jurídico. 

. Sala das Comissões, 10 de outubro de 1979. - Henrique de La. 
Rocque, Presidente - Bernardino Viana, ·Relator - Murilo Bada.ró 
- Leite Chaves - Almir Pinto - Nelson Carneiro - llloacyr Dana 
- Amaral Furlan. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi
cação. 

A Presidência comunica que, nos termos do artigo 278 do Regimento In
terno. determinou o arquivamento dos Projetas de Lei do Senado n9s 46, de 
1979, do Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o salãrio mínimo profis-
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sional dos advogados em regime de relação de emprego; e 77, de 1979, do Se
nador Jutahy Magalhães, que estabelece a jornada de trabalho dos profissio
nais do direito contratados sob o regime da legislação trabalhista, e dá outras 
providências, em tramitação conjunta, por terem recebido parecer contrário, 
quanto ao mérito, da comissão a que foram distribuídos. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Atendendo a convite formulado 
pela Federação das Associações dos Engenheiros Agrônomos do Brasil e a 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, a Presidência designa o 
nobre Senador Passos Pôrto para representar ·o Senado Federal no X I Con
gresso Brasileiro de Agronomia a realizar-se no período de 22 a 24 do corren
te, em Curitiba, Estado do .Paranâ. 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. J9~Secretário. 

É lido o seguinte 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 312, DE 1979 

Altera a redação do § 19 do art. 389, da Consolidação das Leis do 
Trabalh(), 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. (o O§ (o do art. 389, da Consolidação das leis do Trabalho, apro

vada pelo Decreto-lei n9 5.452, de lO? de maio de 1943, passa a viger com a se
guinte redaçào: 

"Art. 389. 

§ l'>' Os estabelecimentos em que trabalhem, ou prestem ser
viço efetívo. pelo menos 30 (trinta) mulher_es, com mais de 16 (de~ 
zesseis) anos de idade, terão local apropriado onde seja permitido ãs 
empregadas guardarem sob vigílância e assistência os seus filhos no 
período de amamentação. 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. )9 Revogam-se as disposições em -contrário. 

Justificação 

Em consonância com a atual redação do§ 19 do art. 389, da Consoli
dação das Leis do Trabalho, as empresas em que trabalharem pelo menos 
trinta mulheres com mais de dezesseis anos, deverão manter local apropriado 
onde os filhos das empregadas, em período de amamentação, fiquem sob vigi
lância e assistência. 

Ocorre, no entanto, que o texto legal não alcança as trabalhadoras que, 
vinculadas a empresas locadoras de mão-de-obra, militam em locais diversos. 

Como é de amplo conhecimento, são hoje centenas, em todo o País, as 
empresas que alugam mão~de-obra, particularmente de mulheres, que pres
tam os mais diversos serviços ás empresas que contratam as locadoras. 

Bsas empregadas estão ã margem do direito Conferido pelo§ 19 do art. 
389, da Consolidªção das leis do Trabalho, o que se nos afigura absurda
mente injusto. 

Por esse motivo, propomos nova redação para o referido dispositivo, 
que permita alcançar também os estabelecimentos onde as trabalhadoras vin
culadas às empresas locadoras de mão-de-obra prestem serviço efetivo. 

Sala das Sessões, 15 de outubro de 1979- Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
DECRETO-LEI N• 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das leis de> Trabalho. 

Art. 389. Toda empresa é obrigada: 
I - a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higieni

zação dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e 
outros que se fizerem necessârios à segurariça ao conforto das mulheres, a cri~ 
têrio da autoridade competente; 

II - a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitârios; dispor de 
cadeiras ou bancos, em número suficiente, que permitam às mulheres traba· 
lhar sem grande esgotamento físico; 

III -a instalar vestiários com armários individuais privativos das mu· 
lheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades 
afins, em que não seja exigida a troca de roupa, e outros, a critério da autori
dade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo· 
se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as empregadas 
guardar seus pertences; 

IV - a fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os re
cursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas es~ 

peciais, para a defesa dos Olh-oS-, do aparelho respiratório e da pele, de acordo 
com a natureza do trabalho. 

§ {9Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mu
lheres, com mais de 16 (dezesseis) anos de idade, terão local apropriado onde 
seja permitido às empregadas guardarem sob vigilância e assistência os seus 
filhos no período da amamentação. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.) 

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana) - O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 402, DE 1979 

Pelo falecimento do Deputado José de Assis requeremos, na forma regi~ 
mental e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens de pe
sar: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) apresentação de condolências à família a e ao Estado de Goiâs; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 15 de outubro de 1979. - Gastão Müller - Nelson 

Carneiro - Jorge Kalume. -

O SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- O requerimento depende devo
tação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Sena
dores que o desejarem. 

O Sr. Gastão Müller (ARENA- MT) -Sr. Presidente, peço a palavra, 
para encaminhar a votação. 

n SR. PRESIDENTE (luiz Viana)- Conoedo a palavra ao nobre Se
nador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (ARENA - MT. Para encaminhar a vo
tação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

É lamentável, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ter hoje que se encerrar a 
sessão, diante do passamento num desastre aéreo, ontem, do eminente e bri
lhante Deputado José de Assis, da representação arenista de Goiãs. 

Vinha ele de retorno a Brasília, após liderar com real brilhantismo o V 
Encontro do Centro-Oeste Brasileiro, em Três Lagoas-MS. O Deputado José 
de Assis era a atrna da Frente Municipalista do Oeste Brasileiro, gerador de 
tais encontros e mola propulsora dos mesmos. Este último que comandou, 
em Três Lagoas·MS, teve na sua abertura a presença do Presidente Figueire
do, de vários Ministros, dos Srs. Governadores, dezenas de Vereadores, Pre~ 
feitos e Parlamentares. 

Naturalmente, o Deputado José de Assis retornava feliz, quando a fata~ 
lidade o atingiu de forma brutal e inesperada. Perdem Goiás um notãvel re
presentante, a Câmara-um atlrnirãvel Parlamentar, e o Brasil um respeitável 
homem público, um exemplo de um bom politico. Mineiros, sua cidade em 
Goiás, deve estar chorando a perda prematura de seu legítimo representante, 
e todos nós seus amigos e admiradores rendemos neste momento as homena
gens a sua memória, fazendo votos que o Supremo Arquiteto do Universo 
faça com que os seus familiares mais chegados compreendam os desígnios do 
Criador. 

Era o que tinha a dizer (Muito bem.) 

O Sr. Lomauto Júnior (ARENA- BA)- Sr. Presidente, peço a pala
vra, como Uder, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lomanto Júnior, como Uder, para encaminhar a votação. 

O SR. LOMANTQ JÚNIOR (ARENA- BA. Como llder, para enca
minhar a votação, Não foi revisto pelo orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores: 

Mais um companheiro no exercício, no pleno exercício da sua espinhosa 
missão de representante do povo vê ceifada a sua existência. 

Mais uma baixa, Sr. Presidente, na legião destes homens que um dia ele
geram como projeto principal de suas vidas os caminhos cheios de cardos, 
pontilhados de espinhos da vida pública. Menos um, Sr. Presidente, daqueles 
que, diuturnamente, expõem ao pelourinho da maledicência pública a sua 
dignidade, às vezes, a sua honradez, fulminado pelas injustiças. 

Convivi com o Deputado José de Assis, presidi a Comissão de Transpor
tes da Câmara dos Deputados e ele representava o seu Estado, o Estado de 
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Goiás, cOm um brilho invulgar. Dos mais diligerites, dos mais competentes, 
dos mais assíduos, fazia da sua vida pública a razão de ser da sua própria 
existência. Homem do interiót, como eu, representante de um município co
lonizado pelos braços nordestinos, aqueles que saíram tangidos das suas ter
ras, dos seus Estados de origem, vencidos, tantas vezes, pela inclemência dos 
tempos. buscavam no futuroso, no fértil Estado de Goiãs, o ambfCnte para o 
exercício da sua ati vida de no trabalho, e se misturavam com os que nasciam 
na terra: os goianos, adentrando as matas, derrubando as florestas e plantan
do os alimentos necessários para a própria subsfsténcia hUmana. 

Contava-me, constantemente, José de Assis, a história dos colonizado
res, dos baianos, dos cearenses, dos piauienses, dos paraibanos e dos nordes
tinos que, tangidos pelas vicissitudes tão comuns no passado como, infeliz
mente e desgraçadamente, ainda, no presente, tangidos, repito, por essas vi
cissitudes, povoavam as terras fertilíssimas do Estado de Goiás, na cidade de 
Mineiros, que de mineiro só tem o nome, porque os seus habitantes, na sua 
grande maioria, se constituíam na legião de nordestinos que se juntou aos 
goianos para construir aquela florescente cidade, José de Assis militou politi
camente em Mineiros e era o Jequié da sua vida, Sr. Presidente. Constante
mente, repito, estava a narrar os episódios ocorridos no passado e o progres
so existente, que colocava aquele município, apesar da discriminação injusta 
que o País insiste em manter, a iniCia-tiva particular superava a própria inicia
tiva pública pela exaustão, pela pobreza, pelo enfraquecimento secular das 
comunidades municipais a que Mineíios não podia fugir. 

Deputado Federal dos mais atuantes, com a sua presença e com a sua 
ação na Comissão de Transportes, registrou e escreveu capítulos de trabalho 
e de devoção à causa pública. PrOjetou-se como representante do povo de tal 
sorte que, como Jider da sua comunidade, era daqueles que como eu, Sr. Pre
sidente, ainda não havia perdido e não perdeu a esperança de que, um dia, 
esta Nação contineritãl, este colosso que Deus nos ofereceu, ainda há de ca
minhar na alegoria um tanto difícil de se explicar, de se ajustar, este colosso 
admirâvel que não há cassandra que possa impedfi- a sua destinação histórica 
que é a Nação brasileira; ela há de caminhar sobre frágeis e pequeninos pés 
dos municípios brasileiros. 

Não poderia prestar maior homenagem a José de Assis, nesta tarde, do 
que relembrar a sua luta, a sua persistente luta. Ele prestou a sua colaboração 
naquela Comissão e tantas Sugestões me ofereceu nesta peregrinação munici
palista. que comecei numa cidade como a de Mineiros, lá na minha querida 
terra natal. Pois bem, José de Assis era um dos que me estimulavam a prosse
guir na luta para fazer com que os surdos ouvissem e os indiferentes tomas
~em uma nova posição. O destino não quis que ele assistisse, convidado meu 
que era para ouvir, nesta semana, a apresentação de um documento, que se 
Deus me permitir, jâ que a efe a Providência Divina achou por bem chamá-lo 
antes de ouvir o documento em que ele apôs a sua assinatura, um projeto, Sr. 
Presidente, que vou transformar, agora, na grande homenagem ao municipa
lista José de Assis. Lamento que hoje, chegando há pouco, e colhido de sur
presa, com a trágica notícia, não tenha tido tempo de fazê-lo nesta tarde. Se
ria muito mais proveitoso e agradaria muito -mais ao seu espíiito de onde quer 
que esteja- e deve estar naquele lugar reservado aos bons, aos que cumpri
ram com o seu dever, aos que n.ào deslustraram o seu mandato, aos que não 
desonraram a família, aos que forain fiéis àqueia coisa que tem sido a razão 
principal da minha vida e da vida de José de Assis, ao permanente agradeci
mento que tenho- a fazer e cumprindo, como jã disse aqui, talvez a minha últi
ma missão popular, para gastar, Sr. Presidente, para consumir as minhas 
energias num agradecimento que Assis, que já se foi, mas que lev~w em seu 
coração o profundo Sentimento de gratidão, ao poVo, que nunca nos traiu, a 
mim e a ele, que nunca nos decepcionou, na longa, difícil, espinhosa jornada 
da vida pública. 

Ê a emenda constitucfonal a homenagem maior que irei prestar, para 
abrir os debates em termos concretos sobre a dramática problemática munici
pal. Ê a emenda constitucional que irei Oferecer ao debate dos parlamentares 
brasileiros, a fim de que esses municípioS- não continu-em como filhos enjeita
dos da Federação Brasileira. 

Sr. Presidente, deixarer para traçai" o perfil do grande companheiro que se 
foi. na hora em que esta Casa destinar para homenagem maior, a quem se 
pode escrever na lápide do seu túmulo- e eu, se tiver a oportunidade de che
gar até Goiás, vou sugerir às autoridades, ao Poder Público do Estado a que 
ele serviu com tanto devotamento, corno um dos melhores Secretários de 
Educação que ali passaram e dirigiram aquela Pasta, eu escreveria o seguinte 
epitáfio: "'Aqui jaz José de Assis, que doou a sua vida e a viveu intensamente 
na defesa dos supremos ideiais do povo". 

Doou sim. Procurem se informar do que fazia José de Assis. Sobrevoan
do os céus do seu Estado, se não no desempenho, um grato desempenho, mas 

um emocionante desempenho, compensador desempenho dos que se envere
dam e têm a coragem de afirmar, como certa feita o meu Líder, o Líder de V. 
Ex~. o Líder do Deputado Nelson Carneiro, o grande político brasileiro, pa
radigma da sua geração, ou de todas as gerações de políticos, que a ela serviu 
sem dela nunca se servir. Refiro-me a Octãvio Mangabeira, que não se enver
gonhava, como eu não me envergonho, Sr. Presidente, e nas horas em que se 
malsinavam os políti-cos~- e eu vivi as horas em que se malsinavam os políti
cos- Mangabeira me ensinou que não deveria o político ter pejo, se sentir 
diminuído ou desonrado, se alguém o chamasse de político profissional. 

Como ele foi, eu também o sou, abandone~ tudo, como _foi José de Assis, 
para trilhar Caminhos ínvios, tortuosos, cheios de óbices e, repetindo aquela 
frase que define a permanente exposição-em-que ilós enc-ontramos .. Somos 
expostos, diariamente, ao pelourinhc·da maledicência pública". Mas feliz de 
quem pode escolher caminhos assim e ele, José de Assis, está profundamente 
feliz, reservado que lhe foi, pela_bondade que possuía, o lugar dos eleitos, dos 
privilegiados, dos que ostentaram o maior título que um homem pode osten
tar: dos bons. 

Morreu feliz~ E Deus há de me reservar, também, que eu possa numa tri
buna, num avião ou em qualquer lugar, ter o seu mesmo fim para, mesmo de
pois de morto, o meu espírito ainda poder se rejubilar! 

Eu acredito, Sr. ?residente, de que a outra vida é melhor do que esta; 
nela eu quero viver consciente de que não traí as minhas convicções, de que 
não traí os meus compromissos, de que se bem mais não fiz, a minha cons
ciênCia, como a de José de Assis, não acusam de que males fizemos proposita
damente. 

Honra, pois, ao bravo companheiro que tombou! Honra, pois, ao políti
co que cumpriu até a última hora o seu dever! Buscava naquele seu último 
vôo - quem sabe, o seu penúltimo vôo - o outro, o vôo que em ninguém o 
conduzia se não as boas obras que fez, transformadas em asas a guiarem-no 
para os pãramos da glória. 

A glória terrena, Sr. Presidente, esta é efémera; é a couve que se planta 
para saciar a fome do dia de amanhã. Mas, a glória celestial, na admirãvel 
alegoria de Rui Barbosa, é o carvalho que se ergue para abrigar todas as espe
ranças do futuro. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso partido perdeu um grande com
panheiro, a política brasi!eira perdeu um excelente militante; o Estado de 
Goiás lamenta a perda do administrador municipal, do representante na As
sembléia Legislativa, do Secretário de Educação admirável que foi no Gover
no passado, do parlamentar jovem, mas que se podia orgulhar de já possuir 
um acervo grande de serviços prestados ao seu Estado. 

O que nos resta a dizer esta tarde? O adeus? A saudade?~ pouco, Sr. Pre
sidente. As condolências à família é muito pouco para José de Assis. A Nação 
se curva nesta hora, ela que não se curva diante dos poderosos, ela que não se 
curva diante dos intelectuais, ela que não se curva diante dos guerreiros, ela, 
Nação que não se curva diante dos tiranos, ela se curva, nesta hora, diante de 
um morto, para render a homenagem mais pura àquele que não a traiu, não 
vacilou, e que dignificou Goiás e a Nação brasileira. (Muíto bem!) 

O Sr. Nelson Carneiro (M DB - RJ) -Sr. Presidente, peço a palavra 
para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (MDB - RJ. Para encaminhar a vo· 
taçào. Sem revisão do orador.) :._ Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Movimento Democrático Brasileiro associa-se à homenagem prestada 
à memória do ilustre Deputado José de Assis. Falo certo de que interpreto o 
pensamento de todos os homens públicos que militam no meu Partido. 

O nobre Senador Lomanto Júnior já descreveu a vida pública. daquele 
parlamentar que o destino ceifou tão jovem e tão inespefadamente. 

Desejo apenas deixar aqui as condolêõcias do meu Partido e a certeza de 
que a sua lembrança será reverenciada pelos que o cOnheceram e, porque o 
conheceram, certamente o estimaram. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A Mesa se associa às justas manifestaçõeS de pesar pelo desaparecimento 

do ilustre Deputado e eminente representante de Goiâs, que tanto dignificou 
a vida pública brasileira. E obedecerá aos dispositivos regimentais, determi
nando que os mesmos sejam atendidos nos termos requeridos pelos eminentes 
Senadores. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Para a sessão ordinária de ama
nhã. designo a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1979 (n• 
2.146/76, na Casa de origem), que introduz modíficações na Lei n• 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que criou oruhdo de Garantia do Tempo de Ser-
viço, tendo --

PARECERES, sob n•s 475 e 476, de 1979, das Comissões: 
-de Legislação Social, favorável com a Emenda que apresenta de n9 1-

CLS; e 
-de Finanças, favorável ao Projeto e à Emenda da Comissão de Legis

lação Social. 
-2-

Votação. em turno único, do Requerimento n9 365, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, rios-termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n9 122, de 1978 (n9 208/78, na origem), solici
tando autorização do Senado Federal para que o Governo do Estado do 
Amazonas possa alienar terras públicas no distrito agropecuãrio da Superin
tendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) à Empresa Monterosa 
SfA. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 366, de 1979, do Senador 
Jarbas Passarinho, de urgência, nos termos do art. 371, alínea c, do Regimen
to Interno, para a Mensagem n9 123, de 1978 (n9 209/78, na origem), solici
tando autorização do Senado para que o Governo do Estado do Amazonas 
possa alienar terras públicas no distrito agropecuârio da Superintendência da 
Zona Franca d-e M.anaus (SUFRAMA) à Empresa Agropecuária Porto Ale
gre SfA. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 278, de 1979, do Senador 
Leite Chaves, solicitandos nos termos do art. 418, inciso I, do Regimento ln
terno, a convocação do Senhor Ministro de Estado da Indústria e do Comér
cio, João Camilo Penna, para prestar esclarecimentos, perante o Senado Fe
deral, sobre o empréstimo concedido à COPERSUCAR e ao Grupo Atalla. 

-5-
Discussào, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto 

de Lei da Câmara n9 5, de 1976 (n9 448/75, na Casa de origem}, que institui o 
Plano Nacional de Moradia- PLAMO, destinado a atender às necessidades 
de moradia das pessoas de renda mensal regular até 5 (cinco) salários míni
mos, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 583, de 1979, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-6-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 97, DE 1975 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 169 e 217/75) 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 97, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 2• do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social (Lei número 3.807, de 26 de agosto de 
1960), tendo 

PARECERES, sob n•s 321 a 325, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça - 19 pronunciamento: pela constitucionali

dade e juridicidade; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicida
de e, no mérito, pela aprovação, nos termos de substitutivo que apresenta; 

- de Legislação Social - 19 pronunciamento: contrário; 29 pronuncia· 
mento: contrário ao projeto e ao SUbstitutivo da Comissão de Constituição e 
Justiça, com voto vencido, em- separado, do Senador Franco Montoro; 

- de Finanças, contrário ao projeto e ao substitutivo da Comissão de 
ConstituiçãO e Justiça. (Dependendo da votação do Requerimento n9 
389, de 1979, do Senador Fr.anco Montara, solicitando o reexame da matéria, 
pela Comissão de Constituição e Justiça.) _,_ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1979 
(Tramitando em conjunto com os PLS n•s 97 e 2I7/75) 

Discussão, em primeiro-turno, do Projeto de Lei do Senado n9 169, de 
1975, do Senador Franco Montara, que determina que os benefícios concedi
dos pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário míni
mo. Dá nova redação ao§ 29 do artigo 67 da Lei Orgânica da Previdência So
cial, tendo 

PARECERES, sob n•s 324 a 326, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado 
n' 97 /75; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montara; e 

--de Finanças, contrário. 

-8-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 217, DE 1975 
(Tramitando em conjurito com os PLS n9s 9-7 e 169/75) 

Discussão, em primeiiõ ttiirió~ do Projeto de Lei do Senado n9 217, de 
1975, do Senador Orestes Quércia, que altera a redação do§ 2• do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social, e dâ outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 324, 325 e 327, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela prejudicialidade, face o parecer favorá

vel, nos termos de substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n9 97, 
de 1975; 

- de Legislação Social, contrário, com voto vencido, em separado, do 
Senador Franco Montoro; e 

- de Finanças, contrário. 
-9-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Decreto Legislativo n• 5, de 1967 (n' 287/66, na Câmara dos 
Deputados), que mantém ato do Tribunal de Contas da União denegatório 
de registro de contrato de locação celebrado entre a Delegacia Regional do 
Imposto de Renda de Maceió, no Estado de Alagoas, e o Senhor Joaquim 
Antônio de Castro. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -·Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 20 minutos.) 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 42, DE 1979 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e à vista da delegação de competência contida no Ato no 2, de 1973, da Co
m is são Diretora, resolve: 

-Admitir, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, 
PAULO MARCELINO DOS SANTOS, como Motorista Classe "A", Re
ferência 14, do Quadro de Pessoal CLT do Senado Federal. 

Senado Federal, 11 de setembro de 1979.- Senador Lulz Viana, Presi· 
dente 

ATAS DE COMISSOES 
COMISSÃO MISTA \ 

Incumbida de estudo e parecer sobre o ProjetO de Lei 09 23, de 
1979 (CN), que udispõe sobre o direito às vantagens do ardgo 184 da 
Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União)". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 4 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e setenta e 
nove, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presen-

tes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Henrique de La Rocque, Bernardi
no Viana, Alberto Silva, Alfonso Camargo, Saldanha Derzi, Humberto 
Lucena, Mauro Benevides, Lázaro Barboza e Deputados Arnaldo Lafayette, 
Benjamin Farah e Juarez Furtado, reúne-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 23, de 1979 
(CN), que "dispõe sobre o direito às vantagens do artigo 184 da Lei n• 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da 
União)". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aderbal Jurema, Evelãsio Vieira e Deputados Moacyr Lopes, Ademar Perei-
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ra, Oswaldo Melo, Darcílio Ayres, José Mendonça Bezerra, José Mauricio e 
Jorge Gama. --

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Affori-sO Camargo, que declara ins
talada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimerital o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição do Presidente e do Vice-Presidente. Distribuídas as 
cédulas, o Senhor Senador Saldanha Derzi convida o Senhor Deputado Ben
jamin Farah para fUricioriar corno escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguínte- resultado: 
Para Presidente: 
Senador Humberto Lucena . ·~ ............. r ••••••• ,~. ~· lO votos 
Senador Bernardino Viana ............. "•o• •••••••••••• , 02 votos 

Para Vice-Presidente: 
Senador Henrique de La Rocque .............. -......... 11 votos 
Senador Lázaro Barboza ........... _,.......... . . . . . . . . 01 voto 

São declarados eleitos, respectiVamente; Presidente e Vice-Presidente os 
Senhores Senadores Humberto Lucena e Henrique de La Rocque. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Humberto Lucena agradece 
em nome do Senhor Senador Henrique de La Rocque e no seu próprio a hon
ra com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Cid Furtado 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encer:ra-se a reunião e, para constar, eu, 
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente de Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e vai à publicação. · 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 89, de 1979 
(CN), do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação 
do Congresso Nacional o' texto do Decreto-lei n"' 1.694, de 6 de se
tembro de 1979, que "cancela débitos para com as autarquias fede
rais, e dá outras providências". 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA 
EM 25 DE SETEMBRO DE 1979 

Aos vinte e cínco dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e se
t!nta e nove, às dezesseis horas e trinta minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, 

presentes os Senhores Senadores Henrique de La Rocque, Almir Pinto, Pas
sos Pôrto, Jutahy Magalhães, Gastão Müller, Lenoir Vargas, José Lins, lo
manto Júnior e Deputados Celso Carvalho, Sebastião Andrade, Adriano Va
lente, Saramago Pinheiro e Adhemar Ghisi, reúne-se a Comissão Mista in
cumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n9 89, de 1979 (CN), do Se
nhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n"' 1.694, de 6 de setembro de 1979, que "cancela 
débitos para com as autarquias federais, e dá outras providências ... 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Alberto Silva, Benedito Ferreira, Affonso Carnargo e Deputados Marão Fi
lho, Antônio Floréncio, Vingt Rosado, Christovam Chiaradia, Vicente Gua
biroba e Walter de Prâ. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualmente, o Senhor Senador Henrique de La Rocque, que decla
ra instalada a Comissão. 

Em obediência a dispositivo regimental o Senho~ Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição do Presidente e dO Vice-Presidente. Distribuídas as 
cédulas, o Senhor Senador Henrique de La Rocque convida o Senhor Depu
tado Celso Carvalho para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Passos Pôrto 
Senador Lomanto Júnior 

Para Vice-Presidente: 
Senador Lenoir Vargas ........ _ ..................... . 
Senador José Uns ................................ . 

1 J votos 
01 voto 

10 votos 
02 votos 

São declarados eleitos. respectivamente, Presidente e Vice Presidente os 
Senhores Senadores Passos Pôrto e Lenoir Vargas. 

Assumindo a Presidência o Senhor Senador Passos Pôrto agradece em 
nome do Senhor Senador Lenoir Vargas e no seu próprio a honra com que fo
ram distinguidos e designa o Senhor Deputado Adriano_ Valente para relatar 
a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Nadir Ferreira da Rocha, Assistente da Comissão,' lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros da 
Comissão e vai à publicação. 
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Suplentes de Secretários 

Jorge Kalume (ARENA- AC) 

Benedito Canelas {ARENA- MT) 

Panos Pôrto (ARENA - SE) 

Titulares 

1. Mendes Canele 
2. Jose Uns 
3. Eunice Michiles 
4. Vicente Vuolo 

1 . Evandro Carreira 
2, Agenor Maria 

3. Mauro Benevides 

Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silva 
3. Almir Pinto 

MDB 
1. Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

Auistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terços·feiros, às 10:00 horas 
locah Solo "Clovis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE CONSTITUIÇÀO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
19-Vice-Presidente, Aloysio Chaves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de la Rocque 
2. Helvídio Nunes 
3. Jose Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moacyr Da !la 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

l. Hugo Ramos 
2. leite Choves 
3. Lazaro Barboza 

Suplentes 
ARENA 

1. lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

MOB 
1. Cunha üma 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

V1ce-Líderes 
Aloysio Chaves 

Jose Uns 
Aderbal Juremo 
lomonto Júnior 
Moar;,yr Dalla 
Murilo Badaró 
Saldanha Oerzi 

LIDERANÇA DO MDI E DA MINORIA 

Líder 
Paulo Brossard 

Vice-Líderes 
Henrique Santillo 
Humberto Lucena 

Marcos Freire 
Mauro Benevides 
Orestes Quércio 

Pedro Simon 
Roberto Saturnino 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl - (COF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jesse Freire 
Vice·Presidente: Lazoro Barboza 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jene Freire 1. Jose Guiomard 
2. Jo~ Sarney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Cerzi 4. Moacyr Dolla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaro 
7. Benedito Ferreiro 

MDB 
1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lazaro Barboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvon Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" -Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE ECONOMIA - (CE) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. Jose Uns 3. Benedito Ferreira 

4. Jesse Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
4. Nelson Carneiro 6. Benedito Canelas 
5. Paulo Brossard 7. Luiz Cavalcante 
6. Franco Montara MDB 

1. Roberto Saturnino 1 . José Richa 
Assistente: Mario Heleno Bueno Brandão - Ramal 305 2. Teotônio Vilela 2. Orestes Quercia 

Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. T ancredo Neves 
local: Sala "Clovis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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A~sistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 MDB 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 1. Franco Montara 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716 2. Humberto Lucena 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

COMISSÃO OE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 
ARENA 

l. João Ccilmon 1. José Lins 
2. Tarso Outra 2. Arnon de Mello 
3. Jutohy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Alaysio Chove~ 4. Pedro Pedrossian 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

MOB 
l. Adalberto Seno 1. Marcos Freire 
2. Evelasia Vieira 2. Gilvon Rocha 
3. Franco Montara 

Assistente: Sergio da Fon:oeca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilacquo" ;___ Anexo li - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
{17 membros) 

3. Jaison Barreto 

Assistente: Leila Leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintos·feiros, às 11 :00 horas 
local: Sala "Clovis BevílàcquQ" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME} 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 
ARENA 

I. Lui:z: Cavalcante 1. Affonso Comargo 
2. Milton Cabral 2. Joào Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

MOB 
1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. RQberto Soturnino 
3. Henrique Sontillo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
local: Anexo "B" -Sala ao lado do Gob. do Sr. Senador 

Outubro de 1979 

MOB 

I. Paulo Brossard l. Marcos Freire 
1. Nelson Carneiro 1. Mauro Benevide~ 
3. Itamar franco 3. Leite Chaves 
4. José Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. T ancredo Neves 

Assistente: Côndido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quortas·feiras, às 11:00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÀO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Lomanto Junior 1. Saldanha Oerzt 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. Jose Guiomard 

MOB 
1. Gilvon Rocha I. Jose Richa 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Seno 
3. Jai_son Barreto 

COMPOSIÇÃO João Basco- Ramal 484 Assistente: LCdo Ferreira da Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quintas·_feiros, às 10:30 horas 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidente: T ancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lamento JUnior 
4. Affonso Camorgo-
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutohy Mogalhlles 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunho Lima 
2. Toncredo Neves 
3, Roberto Soturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. T eot6nio Vilela 

Suplentes 
ARENA 

1. Saldanha Dttrzi 
2. Henrique de la Rocque 
3. Jessil Freire 
4. José Sorney 
S. Milton Cabral 
6. José Guiomord 

MOB 
1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. lózaro Barboza 
4. José Richo 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
ReuniõeS: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clovis Bevilocqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice•Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares 

1. lenoir Vergas 
2. Helvídio Nunes 
3. Jesse Freire 
4. Moacyr OaÚa 
5. Henrique de to Rocque 
/).._ ~sio Chaves 

Suplentes 
ARENA 

1. Jutohy Magalhães 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
4. Benedito Canelas 

COMISSÃO DE REOAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Saldanha Derzi 
3. Mendes Canele 

1-. Dirceu Cardoso 
2. Adalberto Sena 

Suplentes 
ARENA 

1. João Calmon 
2. Murilo Bodaro 
3. José Sarney 

MOB 
1 . Hugo Ramos 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 
1 ?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
29 -Vice·Presidente: lomanto JUnior 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. lomanto Jtlnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sorney 

Suplentes 
ARENA 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossion 
3. Henrique de lo Rocuque 
4. José Guiomard 
S. luiz Cavalcante 
6. 

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

COMISSÀO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mouro Benevides 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Jorge Kolume 1. Raimundo Parente 
2. l.uiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Bodaró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreiro 

MOB 
1. Mouro Benevides 1. Cunha Lima 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Hugo Ramos 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÀO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreiro 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 
ARENA 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comargo 
2. Henrique de Lo Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. Evandro Carreira 
MDB 

1. Orestes Quérdo 
Titulares Suplentes 

2. Humberto Lucena 2. Evelasio Vieira ARENA 
3. Lazoro Borbozo 

1 , Benedito Ferreira 1. Panos Pôrto 
Assistente: lei la lei v as Ferro Costa - Ramal 497 2, Vicente Vuolo 2. lomanto Junior 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 3. Pedro Pedronian 3. Alberto Silva 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621& 716 4. Affonso Comargo 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUI' !CAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

MDB 

1. Evandro Ci::irreira 1. leite Choves 
2. lazaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quercio 

Assistente: leilo leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
local! Sola "Ruy Barbosa"- Anexo li-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Terça-feira 16 5237 

B} SERVIÇO DE COMJSSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUÊRITO 

ComisKles Temperarias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Lo_cal: Anexo 11_- Tlilrreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temperarias para Projetas do Congresso Nacio· 
o ai 
2) Comissões Tempo-ráríaS pal-a Apreciáção de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnquerito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentaria (art. 90 do 
Regimento COmum} 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ro· 
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Mario B. F. 

Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes de Sei- Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. 
Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SERGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. 
Ramais- 621 e 716 

LEI LA 10,00 

C.D.F. 
RUY BARBOSA 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

Ramais- 621 e 716 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA 
10,30 C. S. LtDA 10,00 Ramais- 621 e 716 

RUY BARBOSA 
C.A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA' 1LOO C.LS. 
Ramal-623 

LEI LA 

C. E. 
RUY BARBOSA DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
CÂNDIDO C. R. E. Ramais- 621 e 716 

11,00 

C.M.E. ANEXO"B" 
Ramal- 484 

FRANCISCO 


